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INITIATIVE CREATOARE
ÎN ÎNTRECERE

Cu o lună în urmă, Ioana Mo
toc, țesătoare Ia Fabrica „Donca 
Simo“ din -București, își urma- 
rea nemulțumită cele patru răz
boaie la care lucra. Din timp în 
timp, cînd firul din suveica se 
termina, ori cît de rep?de s-ar ti 
străduit ea să schimbe suvefa’ta 
se pierdeau cileva minute ș: 
rămtneau pe alocuri rărit ui 
in țesătură.? toanâ ar fi dorit 
mult ca în acele zile de încfput 
de întrecere, suveicile să ajungă 
mai repede la capătul kilometri, 
kr de- urzeală, Jar albul imacu
lat al valurilor de pinză să nu 
mai fie de loc presărat pe ici pe 
colo de rărituri care scădeau din 
calitatea pinzei. Cîndva, Ioana 
citise într-o revistă despre expe
riența unor țesătoare fruntașe. 
Admirase atunci la ele spiritul 
de inițiativă dezvoltat, dorința 
aceea nestăvilită de a munci 
mereu mai bine, de a găsi noi 
posibilități pz-ntru a folosi mași
nile mai din plin, de a da pro
duse numai de calitate superi
oară. A chibzuit îndelung. S-a 
sfătuit cu muncitoarele mai în 
virstă, cu mai multă experiență.

— Ce-ar fi să încerc să schimb 
suveicile înainte ca firul de pe 
țeava să se fi terminat complect? 
— i-a zis într-o bună zi mai
strului secției. Războiul nu 
s-ar mâi Opri. Dacă nu s-ar opri 
n-ar mai exista bătăi în gol și 
bineînțeles nici rariturile sau 
nodurile în pînză n-ar mai 
exista. Maistrul a fost de acord. 
Ioana s-a dus la magazie, și a 
adus mai multe suveici, a pus în 
fiecare cîte-o țeava de urzeală și 
înainte ca firul să se termine, 
a schimbat repede suveica. Era 
foarte simplu și de prima dată 
încercarea a reușit. Războaiele 
s-au oprit mai puțin în ziua a- 
ceea, iar răriturile din pinză 
au dispărut-

Vestea că Ioana Moțoc a ren- ’ 
șit să folosească mai bine timpul 
de lucru și să ridice calitatea 
țesăturilor prin schimbarea din 
mers a suveicii a făcut ocolul 
țesălorie!. Brigada Paraschivei 
Mandache șj a Filofteiei Mateeș- 
cu, precum și alte brigăzi din *a.r _c; 
Schimburile A1 și B au început" 
să aplice și țle metoda aceasta*  
Comitetul U.T.M. i-a propus 
fetei să explice în mod organi
zat și celorlalte tinere ncua ei 
metodă de muncă. Ioana a stat 
de vorbă cu tinerii mai multor 
brigăzi și tuturor le-a arătat pe -

îndelete cum sa tragă firele și 
să înlocuiască suveicile.

Atmosfera insuilețKă creată 
de intrecere, voința și strădaniile 
tinerilor concentrate sprc un țel 
precis — obținerea de rezultate 
cit maj bune in cinștra Congre
sului partidului r— i-au «dciernii- 

și nat pe lbțiwwjl& 'țUătorl d.n 
. fabrică sa caute noi posibilități 

de a lilcei wai din plii? capaci
tatea mașinilor, de a realiza eco- 

de materii prime și de a 
da p_oduse numai de calitate 
sqpfrioară Propunerile r au în- 
ceput să se țină lanț: „Sâ venim 
ceva mai de vreme la fabrica, 
să ne verificăm ma; / - 
ni’.e : sâ organizăm într-aju o- 
rarea 
nerii 
puri de _______ .
sâ ungem ș să curățim mai bine 
războaiele: sa ne aprovizionăm 
din timp cu tot ce ne trebuie in 
așa fel ca să nu pierdem nici un 
minut“. Și pentru ca fiecare țe
sătoare să înțeleagă mai exact 
ce foloase aduce fabricii inițiati. t 
va privind folosirea întregri ca
pacități de lucru a mașinilor, din ț 
inițiativa comitetului de partid, 
inginerii au făcut un calcul și 
au afișat rezultatele acestuia 
peste tot în țesătorie : un mi- , 
nut cîștigat înseamnă 60 metri 
tesătur*  peste plan. înseamnă 
țesături realizate la un preț de 
cost mai redus, înseamnă pro
duse de mai bună calitate.

Și de mai bine de o lună, în
trecerea țesătorilor de la Fabrica 
„Donca Sirro“. în cinstea Con
gresului partidului, se desfășoa
ră sub lozinca : să dăm produse 

superioară, la un 
scăzut, 
propri- 

folosind 
vîrstnici, 

o___ __ . la țesă-
terie printre care cele ale Paras
chivei Mandache, Filofteiei Ma« 
teescu și Ion Ghiță, ocupă as
tăzi locuri fruntașe în întrecere. 
Randamentul războaielor la care 
lucrează aceștia au depășit de 
mult cifra de 10 000 bătăi oră, 

calitatea pradudiei se apro
pie • cu pași *de  cel mai
înalt indice cali^tiv: șută la 
•sti’â. £s*.e  fbemat cwectivul 
principal, tocmai ceea ce vor 
muncitorii fahricii să obțină în 
întrecere — produse de cea mai 
bună calitate la un preț de cost 
cit mai scăzut.

SABINA BARBU

bine mași-

intre ti-
lucrează la gru-

tovărășească
care

războaie Învecinate;

de calitate r . 
preț de cost cit mai 
Punînd în aplicare 
ile lor propuneri și 
experiența țesătorilor 
brigăzile de tineret de
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Literatura pentru copii 
și tineret la nivelul 
cerinjelor educației 
comuniste a tinerei 

generalii

Semnificația unor fapte
de fiecare zi

Sosesc teancuri de scrisori 
la redacție. Pe aproape fie
care dintre ele e scris : —In 
cinstea celui de al IlI-lea 
Congres al partidului* 4. Fie
care corespondent voluntar 
vrea să anunțe că tinerii din 
uzina, «coala »au cătunul 
*âu, cinstesc acest important 
eveniment cu noi succese în 
lupta pentru realizarea de 
economii, pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid.^

Iată o scrisoare redactată 
în pripa de un constructor de 
pe șantierul hidrocentralei de 
la Bicax.

..Una din principalele noa
stre sarcini, spune corespon
dentul voluntar Paul Stan — 
excavatori st *i  el, a fost aceea 
de a termina cit mai degrabă 
lucrările de exeavare la cana
lul de fugă al Uzinei Steja
rul". într-o adunare generală 
U.T.M.. membrii brigăzii de 
excavatoriști s-au angajat să 
termine această lucrare cu 15 
zile mai devreme. Trebuiau 
excavați nu; mai puțin d» 
86.000 m.c. de pămînt.

Toți excavatoriștii au por
nit la întrecere. Cea mai pa
sionantă însă a fost întrece-

re*  dintre frații Ion «i Du
mitru Ghelase.

Cei doi tineri se intilneau 
după fiecare schimb «i discu
tau împreună despre me to
dde folosite. Aceste discuții 
— la care de obicei pârtiei-

Răsfoind scrisorile 
sosite la redac|ie

pau și maiștri d- la alte sec
toare — erau deosebit 
fructuoase.

— Cum s-a terminat 
întrecerea celor doi frați ?

Ion a ciștigat. El a excavat 
cu 260 m.c. de pămînt mai 
mult decit Dumitru. Întrece
rea însă nu s-a terminat. Ea 
va continua și aici ți va con
tinua și pe alte mari șantiere 
ale patriei noastre**.

Altă scrisoare. De data a- 
ceasta tehnicianul zootehnist 
Alexandru Bejan ne invită 
cu. el pe meleagurile Buhu- 
șului, mai precis în satul Ra- 
cova. Să Dornim la drum.

de

aceste locuri ! Ia ti, aici un 
nou cămin cultural, o școală 
nouă, case noi acoperite cu 
țiglă, o șosea pietruită. In sa
tul Racova — sat destul de 
mic — sint de utemiști.
S-au sfătuit ei intr-o adu
nare generală cum «ă în- 
tiropine Congresul partidu
lui. In seara aceea au pus 

J' la cale să împrăștie ei pietri
șul pe șoseaua ce leagă satul 
de comuna Ruptura. Fiecare 
a îndeplinit rite 100 de ore 
muncă patriotica la amenaja- 
rea șoselei.

E seară. La o ferestruică 
mai stăruia încă lumina. La 
o măsuță, studentul Ion Fili- 
mon scrie. Se oprește, o ia 
de la capăt. Și-a propus să 
întîmpine și el cu anumite 
realizări personale Congresul 
partidului. Dar cum ? Să 

• învețe mai bine, sâ se pregă
tească temeinic pentru no
bila muncă de profesor oare-i 
va fi încredințată.
vrea să realizeze

El ar mai 
încă ceva.

GH. NEAGU

•Hemista Mițiguș Margareta este una din fruntașele secției 
pictură a Uzinelor „Vitrometan“ din Mediaș.

Foto : P. PAVEL ,

întreținerea culturilor, în centrul atenției
Colectiviștii din raionul Le- 

hliu execută cu intensitate lu
crările de întreținere a culturi
lor. Ei au plivit peste 8.000 de 
ha. cultivate cu păioase și au 
prășit circa 1.400 ha. cu sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui și 
ricin.

In urma ploilor căzute în 
ultima vreme pe ogoarele semă
nate cu porumb s-a format crus
tă care îngreunează dezvoltarea 
plantelor. La îndemnul organe
lor tehnice, gospodăriile colec-

Mărunt au început grăpatul su
prafețelor semănate.

In fruntea acestor 
situează gospodăriile 
din Pelinu, Făurei 
Lehl.u.

lucrări se 
colective 

și satul

Plecarea la Varșovia 
a unor delegații a 

C.C. al U.T.M. și a 
Comitetului Executiv 
al Consiliului U.A.S.R.

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd la Varșovia o de
legație a C.C. al U.T.M. care va 
participa la Seminarul Interna
țional al conducătorilor organi
zațiilor de copii. Delegația este 
condusă de tov. Andone Elena —- 
membră supleantă a Biroului 
C.C. al U.T.M.

★
O delegație a Comitetului Exe

cutiv al Consiliului U.A.S.R. a 
plecat la Varșovia pentru a pur*  
ticipa la întâlnirea europeană a 
studenților care va avea loc între 
12 și 14 mai I960.

Delegația este condusă de tov. 
Marin Voiculescu, secretar al 
Consiliului U.A.S.R.,

' -I

inovații 
G. A, S.

____  __ mașini și 
tractoare, gospodăriile agricole 
de stat și centrele mecanice dm 
întreaga țară se desfășoară 
concursuri regionale de inovații.

Planul tematic a[ concursuri
lor prevede realizări in dome-1 
niul mecanizării agricole și zoo
tehnice, ene geticii, reparării u- 
tilajului, precum și în domeniul 
producției vegetale și animale, 
îmbunătățirilor funciare, con
strucțiilor agro-zootehnice și 
combaterii dăunătorilor.

In stațiunile de

Pe șantierele 
de construcții
• La fabrica de cherestea din 

cadrul Combinatului pentru in
dustrializarea lemnului de la 
Preajba-Tg. Jiu s-a terminat 
montajul primelor două linii de 
gatere și s-au și executat unele 
probe cu aceste utilaje.

9 Pînă acum, la fabrica de mo
bile de la Iași — întreprindere 
cu o capacitate anuală de pro
ducție de 10.000 de garnituri de 
mobilă — s-au montat peste 40 
la sută din utilajele și instala
țiile tehnologice. în secțiile de 
mașini, de croit și uscălorie, uti
lajele sînt montate aproape în 
întregime.
• In apropierea Capitalei, pe 

șantierul de la Pipera s-a termi
nat construcția noii hale din ca
drul fabricii de mobilă a combi
natului care se ridică aici. Con
structorii și montorii lucrează a- 
cum intens la ridicarea uscăto- 
riei, a centralei termice, precum 
și la amenajarea consttucțiilor 
existente.
• Organizînduși mai bine mun- 

ca și dezvoltând întrecerea socia
listă, constructorii noii fabrici 
de chibrituri de la Brăila au în
cheiat luna aprilie au o depășire 
de 25 la sută a planului de lu
crări.

(Continuare în pag, 3-a)

pe comunistul btanescu uheorghe de la secția mecanica a Uzinelor „Tudoi 
rescu“ din Capitală împărtășind tovarășilor săi metodele sale de lucru.

Via di mii
L

★

Membrii gospodăriei colective 
„Calea fericirii**  din Măceșu de 
Jos, raionul Gura Jiului, au în- 
sămînțat anul acesta cu sfeclă 
de zahăr o suprafață de 100
hectare. In vederea obținerii 
unei producții sporite, colecti
viștii execută la timp lucrările 
de întreținere. Ei au terminat și 
cea de-a doua prașilă, efectu’înd 
totodată răritul plantelor. In a- 
celași timp, terminînd și prăși- 
tul celor 50 hectare cultivate cu 
floarea-soarelui, colectiviștii au 
început 
rumb.

Fier vechi 
pentru oțelării

prima prașilă la po-

Acțiunea de colectare a fieru
lui vechi la care participă sute 
de mii de tineri și vîrstnici con. 
tinuă să se desfășoare în în
treaga tară. De la începutul a- 
nului și pînă acum au fost tri
mise marilor centre siderurgice 
ale țării, peste plan, 53.000 tone 
de fier vechi șl însemnate can
tități de deșeuri de fontă șii me
tale neferoase.

Acfiunea de

(Agerpres) (Agerpres)

Concepții
de două parale,**

Opiniile miliardarului Hunt

brățări 
pentru un

orii științifice religioase, orto- 
doxe“. Și religioase și... „științi- 
fice“, în același timp? ! Apoi 
„cursurile să fie frecventate nu
mai de studenți albi“. Și pen
tru ca să nu mai existe nici 
cea mai mică îndoială asu
pra lui Hunt din partea con
fraților, acesta a creat și o stație 
de televiziune al cărei 
propagă

PAMFLET
mult, 
este unul

i program 
o concepție ultra-reac- 

ționară asupra lu
mii.

...Acum Mister
Hunt a ieșit din 

lumină. A simțit ne- 
cu presupusul

Este oare suficient criteriul : cine lucrează 
sau învață bine își îndeplinește datoria? 
Desigur că nu. Dacă vorbim în termeni ma
tematici, e o condiție necesară dar inSufi- . 
ciehtâ. Să nu uităm că in facultate, de pil-, 
dă, muncesc, adică învață bine .și carieriști 
și individualiști cărora le place să strălu
cească, oameni minați în parte de ambiția 
nesănătoasă de a fi primii, cu orice preț. 
Ținta morală a acestora este de obicei în
doielnică.

Un om demn de epoca noastră este acela 
care muncește bine, nu numai pentru el, 
nu numai pentru satisfacții personale, ci 
dintr-un spirit de răspundere față de obște, 
față de întreaga colectivitate socialistă. Un 
proverb rusesc spune : „Nu tot ce strălu
cește e aur". In viață trebuie să știi să deo
sebești aurul adevărat de falsa strălucire 
a unor iubitori de sine. Un om cu adevărat 
devotat cauzei socialiste nu se gîndește 
doar la efectul imediat al efortului său, dar 
și la felul cum se încadrează în împlinirea 
sarcinii istorice a întregului popor. De e- 
xemplu : un tinăr capabil, avînd o voință 
destul de puternică poate evident, chiar 
dacă a muncit puțin sau de loc în cursul 
anului, să învețe cîteva zile și nopți în șir 
în preajma unor examene și să le treacă, 
uneori chiar cu o notă bună. In aparență 
nu e nici o deficiență la mijfcc. Nici pe 
profesor nu-l putem învinui de prea multă 
îngăduință. A apreciat just cunoștințele 
candidatului. Dar e în afară de orice în
doială că peste puțin timp cunoștințele ast- 
fe1 însușite se vor risipi, iar - îri consecin
ță — tînărul specialist va rămîne cu o la*  
cună serioasă in pregătirea profesională, 
eeea ce nu va putea să nu aibă repercu
siuni și asupra activității, a muncii sale de

M. Novicov

mîine, Nici nu ne închipuim cît de nefaste 
pot fi. în viitor, și pentru tînărul respectiv, 

. și pentru colectivitate, consecințele unei 
atitudini ușuratice, față de obiecte’e de 
studiu.

Din punctul de vedere al eticii socialiste, 
problema pregătirii profesionale se pune în 
termenii următori : orice cunoștință nouă 
pe care ți-o însușești, nu ți-o însușești doar 
ca s-o înmagazinezi, „ca să fie“, ci pentru 
că ea iți va fi necesară mai tîrziu în mun
că. Deci dacă pornești de la ideea că a- 
tunci cind vei căpăta postul tău in produc
ție, vei avea drept principală îndatorire ce
tățenească aceea de a munci cit măi bine 
și cît mai rodnic, ești dator să te pregă
tești de pe acum pentru acest fe> de a 
munci, însușindu ți cu răspundere toate la
turile pregătirii profesionale.

Toate acestea, acceptate de obicei fără 
greutate in teorie, sînt uitate uneori în prac
tică. Voi da un exemplu tot din domeniul 
vieții studențești : unii studenți obișnuiesc 
foarte rar să folosească din proprie iniția
tivă orele de consultații ca să-i atragă a- 
tenția profesorului, conferențiarului sau 
asistentului că în cutare sau în cutare do
meniu pregătirea lor lasă de dorit. Dacă 
lacuna respectivă nu-i împiedică să treacă 
examenul, parcă se bucură că și profesorul 
îi lasă în pace. Profundă eroare. In zilele 
noastre nu e nimic mai dureros și mai ne
gativ decit situația unui tinăr absolvent 
care de fapt nu are pregătirea care-i este 
așteptată prin diplomă. Vorbind aspru, un 
asemenea tînăr e un înșelător, un mincinos 
(in afară că se înșeală pe sine însuși). Pre-

zentîndu și diploma și solicitînd, pe baza eî, 
un post corespunzător, tînărul își ia anga
jamentul să acopere un anumit sector de 
muncă, să 
concrete in efortul general al construcției 
socialiste. ' - -
pe deplin. _ _ _____
își folosește diploma ? Ce am spune de ci
neva care, in plină bătălie, pe front, ar 
susține că știe șă tragă cu h .< liera cind 
de fapt nu știe, iar încredinț.adu-i-se un 
post, în loc să tragă în inamic, s-ar apuca 
abia atunci să studieze arma ? L-am 
numi trădător. De ce atunci să fim mai în
găduitori cu acei care ne mint că pot ocupa 
un post de luptă pe frontul construcției so
cialiste, dar de fapt abia după ce ocupă 
postul încep „să se orienteze ?“.

Exemplele citate sînt de domeniul preocu
părilor studențești. Dar nu e greu să vedem 
că pot fi stabilite analogii și cu proble
mele care-i frămîntă pe tinerii muncitori. 
Dorința de a-și ridica necontenit califica
rea, de a urca treptele succesului în muncă, 
ale răspunderilor, e firească la fiecare tî
năr muncitor și nu poate fi decit încurajată. 
Dar și in acest caz esențialul e spiritul în 
care se face calificarea. Și în acest caz 
problemele de etică joacă un rol însem
nat Nici un tinăr n-are dreptul să uite că 
oriunde ar munci, locul său de muncă pre
supune și o răspundere personală, de care 
se va achita cu atît mai bine cu cit se va 
pregăti mai bine.

Pentru a fi bună, pentru a fi |a nivelul 
construcției socialiste, pregătirea profesio
nală trebuie să fie multilaterală și cit mai 
largă intr-un anumit sens al cuvintului. Un

îndeplinească anumite sarcini

Dar de fapt nu o poate face 
Nu minte oare atunci cind

(Continuare în pag. 3-a)

Din cînd în cînd, senzațiile 
picante din viața . cotidiană 
americană — cind stupide, cind 
grotești — sînt stirnite de către 
miliardari americani, care se 
străduie din răsputeri să i concu
reze pe rivalii lor cei mai pe
riculoși, artiștii de cinema. 
Dar nu întotdeauna este vorba 
de cumpărarea vreunei 
de rubine și safire 
maimuțoi parfumat. 
Destul de des ca
priciile miliarda- 
rilor scot la iveală 
fapte ce spun foarte

Mister H. Lt Hunt
din miliardarii americani care 
ține cu tot dinadinsul să se știe 
cine este el. Și trebuie recunos
cut că nu zadarnic a plătit ani 
de zile o întreagă mașină de 

. presă pentru a-l prezenta mare
lui public ca pe un .„selfmade 
man'1, individ redutabil, care 
s-ar fi îmbogățit prin propriile 
eforturi. Și cind zarva pe care 
a finanțat-o în jurul propriei 
persoane era mai în toi, intr-o 
bună zi a dispărut cu desăvîr- 
șire din presa americană de sen
zație. A tăcut chitic mai bine 
de un an. Pînă cînd, recent, a 
reapărut. Dar în ce chip ? De 
mare vizionar, filozof și literat. 
Se naște însă o întrebare ; de ce 
a preferat să stea deoparte de 
Viața publică s o perioadă ? 
Americanii știu că Hunt este 
omul care cu banii săi a între
ținut fondul de propagandă al 
defunctului senator McCarthy. 
Și cum faima acestuia s a dus 
de ripă in fața majorității po
porului american, H. L. Hunt a 
preferat să se ascundă decit să 
fie arătat cu degetul ca un reac
ționar notoriu. Tactica aleasă a 
fost una singură : timpul aduce 
uitare. Toate ar fi fost bune da
că colegii miliardari n-ar fi în
ceput să-l vorbească de rău, cum 
că Hunt i-a trădat, că nu mai 
este american sută la sută etc. 
Și Hunt a simțit că trebuie să 
activeze, ceea ce a și făcut. A 
constatat că învățămîntul supe
rior american șchioapătă. Po- 
zind în mare filantrop a fondat 
din banii săi cîteva catedre de 
invățămînl. Dar... cu cîteva con
diții — dreptul proprietarului. 
„Catedrele să predea numai te-.

nou la 
voie sași dea 
asupra viitorului omenirii. După 
multe strădanii a adus la lu
mina zilei un roman utopic, 
după cum scriau ziarele ameri»

CAROL ROMAN

(Continuare în pag. 4-a)
I

Strungarul utemist Precup Tibe- 
riu de la Uzina „losif Rangheț"- 
Arad are de ce să fie vesel : la 
capătul zilei de muncă el a ob

ținut rezultate bune

Foto : P. POPESCU



Literatura pentru copii și tineret Ia nivelul cerințelor
educației comuniste a tinerei generații

La sfirșitol lunii aprilie a avut loc plenara lărgită a comisiei de literatură pentru copii a Uniunii Scriitorilor din R P. R. în legătură cu Problemele prozei și poeziei pentru copii 
și tineret. La plenară au participat scriitori, educatori, învățători, profesori și tineri muncitori, activiști culturali și activiști ai U. T. M.( instructori de pionieri. După prezentarea 

referatelor despre proză și poezie de către tovarășii Vladimir Colin șl respectiv Ion Brad, au avut loc discuții în cadrul cărora au luat cuvîntul numeroși participanți
”■ " ■ .............. ... „ ............................ , ............................................ . ...................... . ........................................ ..... I ! I...................... , IIIIIU'PW

Lucrările plenarei au fost deschise de to«. Aurel Baranga, se
cretar al Uniunii Scriitorilor, care a subliniat importanța litera
turii pentru copii și tineret - parte integrantă a frontului unit 
al literaturii noastre noi - menită a contribui la educarea co
muniștii a tiițerei generații. Relevind larga participare la plenară 
a celor care se ocupă direct de educarea copiilor: profesori, 
educatori, instructori de pionieri, a tinerilor muncitori iubitori 
de literatură, vorbitorul a spus : „Plenare in care scriitorii s-au 
intîtniț cu scriitorii am ținut in uitimii ani destule, scriitorii spu- 
njnd scriitprilor și șuccpsele și lipsurile operelor lor. Plenara de 
astăzi are un caracter deosebit. Ne intilnim cu cei mai buni

prieteni ai noștri, cu lectorii noștri, ne intilnim cu acei care știu 
mai bine ce am realizat și ce le mai datorăm in cărțile noastre*.

Vcrbind despre succesele obținute, sub conducerea partidului, 
de literatura noastră pentru copii și tineret, tovarășul Aurel 
Baranga a arătat că in cărțile pentru copii se mai manifestă 
și o seamă de neajunsuri și a cerut participanțtlor la dezbateri 
să scoată la iveală lipsurile pe care le-au constațat, făcînd su
gestii și propuneri pentru îmbunătățirea continuă a activității 
in acest domeniu, ojutind astfel scriitorilor să ridice calitatea 
cărților lor la nivelul sarcinilor actuale.

Pe marginea referatelor

Discuții

Cele două referate prezen
tate în cadrul plenarei de 
către tovarășii Vladimir 

Colin (proză) și ion Brad (poe. 
zic) au făcut o amplă analiză 
a lucrărilor apărute in ultimul 
timp in domeniul literaturii pen
tru copii și tineret — subliniind 
în primul rind necesitatea ca 
literatura să tină pasul cu via
ța, să oglindească mai bogat, 
multilateral, lupta oamenilor 
muncii din țara noastră con
duși de partid, și participarea 
tinerei generații la construirea 
socialismului. Referatele au dez
bătut pe larg problema zugră
virii eroului pozitiv, inaintat — 
model demn de urmat de către 
cititori, copii și tineri, pentru 
a-i aiuțp te se formeze in spi
ritul ideologiei și moralei co
muniste.

Q copilărie bogată a creat și 
creează poporul nostru copiilor 
șpb Îndrumarea plină de marea 
grijă părintească a partidului 
Bogată in toate sensurile, de ia 
bucața albă de piine pină la 
poezia însorită a mării, de la 
mașinile pe care citiip „Atenție, 
popii" și pină la cele mai largi 
posibilități de învățătură. in 
școli de toate felurile, țn con
diții optime și gratuit, așa cum 
părințji lor nici n-ar fi Îndrăz
nit să viseze înainte de elibera- 
rare.

Chiar din anii fragezi ai aces
tei copilării fericite, copilul se 
simte îndemnat — prin' tot ceea 
ce vede împrejur — să-și in- 
chine viața muncii creatpare.

S-au citat exemple convin
gătoare din cărțile apărute in 
uitimii ani printre oare volumul 
lui Marcel Breslașu „Bonoocel 
iși alege o meserie", inchinat 
în întregime frumuseții diferite
lor munci productive, volum ce 
dezvoltă la micul cititor intere
sul și dragostea pentru muncă. 
De asemenea s-a arătat că 
multe poezii datorate unor scri
itori de frunte ca Tudor Arghe- 
zi, Mihai Benjuc, Cicerone The
odor eseu. ptilia Cazimir, Nina 
Cassian, Dan Deșliu etc. pre
cum și unor poeți mai tineri 
contribuie la cultivarea senti
mentelor nobile ale patriotis
mului socialist si dragostei față 
de partid Cele nțai’biine pa
gini ale poeziei și proze) noas
tre pentru capii și tineret iși 
aduc aportul la dezvoltarea pa
siunii pențru activitățile crea
toare și guttplyt pentru fnțmos.

Unele dintre ultimele apariții 
din domeniuț prozei peptru țo- 
pii, ne îndreptâțeac si putem 
vorbi de îmbogățirea profilului 
spiritual al eroului copii din zi. 
iele noastre, așa cum l-a crescut 
și educat partidul prin școala 
nouă, prin organizația de pio
nieri. Cărți precum „Muzicuța 
cu schimbător* ’ și „Acțiunea 
P. 1500 de Nicuță Tanase, 
„Cartea cu ochi albaștri* ’ de 
Ootav Pancu-lași, „Cei de 
la Grisanta" dț Gica iuteș, 
„Seri albasire’ de Costache An
ton; ne vorbesc despre climatul 
moral nou din școală șj organi
zația de pionieri, despre viața 
de familie a copiilor și școlari
lor, factori esențiali care deter
mină și influențează educația 
comunistă a copiilor. Eroii co
pii nu mai apar ca niște 
simple abstracțiuni, ci ca figuri 
complexe, proiectate pe un fun
dal spcial-pQlific și moral, care 
este acela al realității zilelor 
noastre. Fără a fi cu toțyl scu
tite de unele slăbiciuni — un 
exces de sentimentalism minor 
în caftea Fui Pancu lași, unele 
tipare și schematisme în roma- 
ngl ,,§wj altașțre"- prezentarea 
mai mult declarativă a unor per
sonaje din cartea Gicăi luteș — 
aceste lițcrgri au o valoare edu
cativă și artistică ce trebuie 
subliniată. Ceea ce apare lim
pede intr-o carie cum este „Cei 
de la Crisanta" este că fericirea 
personală e sirius legată de cea 
colectivă, că individualismul du
ce la uscăciune sufletească, la 
pieire morală și, uneojț, chiar fi
zică. A spune acest lucru artis
tic și pe înțelesul copiilor — 
iată un lucru vrednic de pre
țuire.

Cercetind și punînd în discu
ție un mare număr de volume 
dc versuri destinate copiilor, re
feratele au subliniat răspunde
rea mare pe care o au poeții in 
formarea gustului literar și es
tetic jn general — dar mai ales 
rolul și mai mare de a contri
bui ta formarea copilului ca om 
deplin al societății noastre, la 
educarea lui multilaterală, in 
spiritul moralei comuniste. Dru
mul acestej educații începe d« 
la firul de iarbă și merge pină 

la stele, de la cuvintul mamă, 
printre cele dinții rostite și pină 
te cuvinte ca ..patrie, partid, 
socialism, pace-. E un drum 
complex, plin de neprevăzut 
uneori, dar intotdeauna și 
de mari frumuseți. Daci des
chidem acum cărțile și revistele 
pentru copii găsim mai multe 
si mai frumoase poezii închina 
te acestor teme majore decit in 
urmă cu cițiva ani. Cețor cițiva 
poeți talenteți, azi indeobște cu- 
noscuți și stimați de copiii 
din tara noastră — Marcel 
Breslașu. Cicerone flier,do- 
rpscu sau Nina Cassian — care 
au deschis drumul in domeniul 
poeziei noastre noi pentru copii, 
li s-au alăturat posti de toate 
virstele care iși încearcă pana, 
de multe ori cu succes, in sfera 
actualității. Nu e mai puți» a. 
devărat insă că intilmm ade
seori și lucrări rpediocre, șterse, 
versificind idei generale, neîn
suflețite, nelegate de ima
gini, de gindjrea concretă, 
atât de specifică celor mici. 
Poeții, prozatorii au rămas încă 
datori copiilor cu multe iucrări 
care să evoce cu inalta măies
trie episoade din istoria Parti
dului noșțru. Literatura pentru 
copii este datoare să înfățișeze 
în culori vii, de neuitat, deta
șamentul de avangardă al clasei 
muncitoare, comuniștii, oamenii 
cei mai înflăcărați pentru rea. 
Uzarea fericirii poporului, inimi 
deșchîse cp re vibrează la tot 
ce-i omenesc

Avem datpria de a crea o li
teratură care să dezvolte in 
sufletul copiilor noștri sentimen
tul patriotismului, al eroismu
lui O carte in general reușită 
este . întoarcerea pescărușului' 
de Vladimir Colin, inspirată din 
eroica luptă ilegală a coenuniș- 
tilpr. de sabotare a crjmrnalului 
război antisovieik Eroul prin
cipal. tinârul muncitor comunist 
Pavel Munteanu. apare insa din 
păcate prea izolat, acționind oa
recum la intimplare. Analiza 
unor cărți ca: ..Trenul tre
buia oprit'*  de Lidia Golea 
și „August de foc“ de Mir
cea Mote" dovedesc ca aces
te încercări, deși au calități, 
nu siM te nivelul cuvenit unor 
opere literape menite să cultive 
spptipientu) inalt al dragostei 
de patrie. O poezie ca „Lada" 
semnată de Mioara Cremene și 
infățișind istoria patriei ca o 
cîqdată lada de zeștre au ser
ve»!» gațtirtrii patriptMmulul 
1a copii, in atară de faptul că 
ea produce.confuzii.

Educarea tinere: generații în
cepe de 1a cea mai fragedă 
virstă. Este supărător faptul că 
in afara citorva lucrări tatr- 
adevăr valoroase, scrise cu 
fantezie și talent de Octav Pan- 
cu-iași, Sonia Larina. George 
Nestor. M. Stotae etc. secto
rul literaturii pentru preșco
lari se dezvoltă ma: incei Este 
vizibila sărăcia tematică, un ni
vel artistic scăzut. Nimeni nu 
intenționează să izgonească din 
această literatură poveștile cu 
animale, dar a repeta la nestir- 
șit aceleași banale intimplări 
din pădure cu vulpi rele Și 
iepuri buni, cu pui de rață 
neascultători, a nu incerca să 
transmiți copilului mai mult 
decit eterna povață de a nu 
umbla ia borcanul cu dulceață, 
e nevrednic de un adevărat 
scriitor. Atemporale, facile, de 
mulțp ori inaccesibile și lip
site de o elementară log'câ. ast
fel de producții nu pot educa 
și se știe că in acest domeniu 
caracterul educativ joacă un rol 
hotăritor.

Referatele au argumentat 
ideea că formele tradiționale ale 
litpraturii pentru cei mici, tre
buie să slujească unui conținut 
educativ nou. bogat. Intre Iu- 
mea de ipchipulre a lui „A fost 
odată ca niciodată^ și actualita
tea unei iumj care construiește 
socialismul, legătura o formează 
valori etice ale basmului popu
lar sănătos, vglori ce exprimă 
dragosțea de adevăr și drepta
te, prețuirea muncii, a omului 
viteaz, bun, cu inima deșchțsă 
semenilor săi, năzuințele spre o 
viață mai bună, umanismul de 
toldeauna al maselor populare. 
Exeniplificind prin analiza vo. 
temelor „Povești dunărepe" de 
Ai. Șahighian, „Basmele omu
lui" de Vțadimjr Cpiin. „La 
drumurile lumii*  de Călin Gruia 
și „Ghil Tagpr*  de Viorica Hu
ber, volume apărute in anul 
1959, referatele au subliniat că 
basnipl nqp, întemeiat pe va
lorile etice ale umanismului so
cialist, precizind raporturile din
tre eroi, indepărtjnd orice urme 
de misticism sau superstiție, 
subliniind rolul creator al ma
selor și legătura puternică ce-l 
unește pe eroul comupișt cu pla

sele din sinul cărora s-a născut, 
comunică micului cititor men
talitatea omului nou, a omului 
orinduirii celei mai inaintate, ii 
transmite mesajul ideologic al 
acestei noi orânduiri.

Eroii pozitivi ai noului basm 
sint îndeobște oameni din popor 
care-și trag forța legendară 
din excepționalele insușiri crea
toare proprii poporului.

Cind scriitorul nu este insă 
preocupat de sensul educativ al 
basmului, mai apar lucrări gre
șit orientate care pot da naș
tere la serioase confuzii in 
mintea micului cititor Este ca
zul basmului „Fiara fără chip" 
de Viorica Huber, in care, fă- 
cindu-se abstracție de orice po
ziție socială in determinarea 
trăsăturilor individuale, apare 
chipul idilic al unui impărat 
pasă-mi-te plin de ințelepclune 
șj bunătate Miraculosul gratuit 
mai ispitește incă pe unii scri
itori pentru copii, așa cum se 
intimplă in basmul „Șoricelul 
năzdrăvan**  de Vladimir Colin. 
Cititorii cărților pentru cei mici 
doreșc să intiinească jn pagini 
eroi pe care să i urmeze. Ceea 
ce nu justifică in nici un fel 
elucubrații ca aceea semnată 
de Vasilescu Liman al cărui 
erou de poem, pentru a-l con
vinge pe tatăl său să se înscrie 
în colectivă, nu găsește ceva 
mai bun de îăcut decit să-i fure 
calul. Bietul om trece prin mari 
frămîntări, nopți intregi. pină 
cind intr-o zi il prinde pe fiul 
său. pionierul.geambaș. care-, 
spune deschis că ire furat caiul 
numai de dragul ideii colectivi
zării Și astfel. ...Nenea Gbe-Jr- 
ghe rea sa-nginâ / Ma; era 
ceva de zis M L-a teat pe tine
de mină / Și s-a dos de s-a 
Tnscris".

Vedeți doc, ce eșor orerg tre
burile. cind n copil descurcă
reț se ține serios de ele 1 $i 
toate acestea in versuri, și Încă 
in ce versuri, tocmai in anul 
1959! In loco, educației realiste- 
in care voința copiilor se călește 
in ciocnirea ca greutăți adevă
rate. iată oiște surogate epico- 
dramatice. o năclăială idilică 
dăunătoare.

Optimismul acesta de paradă. 
Intr-o formă ceva mai corectă 
și cumințică. ajunge uneori și 
in manuaiete școlare (de exem
plu ..Pionierii", poezie fără au
tor. in „Citirea" de cl III pag. 
111).

Există și poeți talenteți care 
păcătuiesc cu versuri siropoase. 
Greșeala lor este ia primul riad 
de ordin ideologic. Ei giadeșc 
fals, ta mod vechi, idee Tist, se 
opresc la an iei de contemplare 
pas vă a universului, a rea- 
lauiii iacoujurpmare șa-i învață 
și pe antoni cop» U gindească 
ața. In local unei poezii agita
torice care să cheme la trans
formarea realități;, le mobiliza
rea nrioror eoergutor pentru 
consâRKtu societar-: socialiste, 
ooplii ch^sc versuri care suge 
rează starea de vis contiooa Și 
de liniște, intron interior căl
duț. cu atmosferă mic-burgbeză. 
c*  in unele din poeziile volumu
lui ..Casa cu terestre argintit' 
de Florin Mugur, sau versuri in 
care rapiditatea cu care omul 
schimba natura și sensul efortu
lui uman apar falsificate, mini
malizate ecmlr-un gest de sca
mator (poezia .Hocus-Pocus" 
scrisă de Mioara Cremene des
pre hidrocentrala de la Bicaz). 
Astfel d: versuri se cam »cnu 
și ele „hocus-pocus*.  scoase din 
pălărie, dar in loc să rămină 
in caietele cu exerciții ale poe
tului, iată se tipăresc și se difu
zează.

Arătind că lucrări ca acelea 
ale tovarășilor Meheș Gjorgy 
(Peștera albastră). N. Mărgeanu 
(Bătălia nevăzută), C. Nea
ga (Se ridică ceața), I- D. Mu- 
șal (.Misiunea U.S.) reprezintă 
o contribuție pozitivă la dez
voltarea literaturii de aventuri, 
referatul a relevat pașii tăcuți 
inztele prin cărțile lui Haralamb 
Zincă (Atac 1a obiectivul 112) 
Vladimir Colin (întoarcerea 
pescărușului). Ion Hobana (Ul
timul văl) Constantin Chiriță 
(Cireșarii. Castelul fetei in alb). 
Fiecare dintre aceștia și-au con
ceput lucrările pornind de la 
adevărul că in epoca noastră 
romanul de aventuri, specific |n 
modalitățile sale de realizare 
artistică, devine viabil ca orice 
alte lucrări literare, numai in 
măsura in care se conturează 
ca o creație realist socialistă, cu 
o semnificație socială, cu un 
precis scop educativ. în concep
ția acestor lucrări, aventura este 
desprinsă de gratuitate, fiind 
subordonată unei activități con
știente, unui nobil ideal de via
ță. Fără jocul hazardului, al 
„aventurii de dragul aventurii", 

fără specularea abuzivă a „ex
traordinarului", a exotismului, 
caracteristice literaturii de n 
venturi editate de burghezie, 
eroii centrali ai acestor cărți 
sint eroi reprezentații, luminați 
de credința puternică in om, a-, 
venturjțe in care se aruncă sint 
cerute de sensul major pe care 
il dau vieții, văzută ca o necon 
tenită luptă pe frontul cel mai 
inaintat al umanității.

Referatele au criticat ascuțit 
o serie de cărți ce au dovedit 
serioase deficiențe ideologice și 
artistice, apărute din lipsa de 
exigentă a Editurii Tineretului. 
Astfel „Familia Bună diminea
ța'' de Ana Tudoraș nu este alt
ceva decit o înșiruire obositoa
re de versuri banale, lipsite de 
orice emoție artistică, ineficien
te din punct de vedere educa
tiv. Cu totul inexplicabilă s-a 
dovedit apariția unor lucrări ca 
„Bob auriu", basm in versuri 
pentru copii de Tudor George 
și romanul „Fiul lui Mente 
Cristo' de Theodor Constantin. 
Citate convingătoare au de
monstrat viziunea deformată, 
neștiințifică, care a dat naștere 
unei lucrări pline de obscurități 
și aspecte tenebroase.

Un )ec însemnat a ocupat m 
cele două referate analiza mo
dalității de creație, trecerea ta 
revistă a personalității și sttio- 
rifor, proprii ale scrinortior 
carț-Și consacră latentul litera, 
turti pentru copii și tinerei.

talent, este

de caracterul 
trebuie să-l 
copii, 
de e 
oasă. ii

nahunte. agitatarfoe. 
pe care 

ei a pentru 
j nevoie 

armom- 
viața de azi 

nostru, din temele 
izii scrise in 
și formele de la 
e pină la poe- 
pastei ia balada 

umoriști- 
romantic, 

copiilor versuri 
inaripate. educative, bone de cin- 
tat și recitat, de spus la adu
nările pionierești, la grădiniță 
sau școală-

Reristcte literare pentru co
pii, care se străduiesc să publi
ce poezii educative, de autenti
ca valoare estetică, ar fi atunci 
și mai atractive, manualele mai 
bogate și Editura Tineretului 
și-ar putea îndeplini in bune 
condițiuni marile și nobilele ei 
obligații, hirer strica să se gă
sească și posibilități mai varia
te de răspmdlre și popularizare 
a poeziei bupe pentru copii — 
antologii anuale, pe virste. care 
să se adaoge manualelor șco
lare, sau alte asemenea iniția
tive.

Aruncind o privire de ansam
blu asupra muncii scriitorilor 
care au creat lucrări pentru co
pii și tineret, referatele au su
bliniat in încheiere că toate 
succesele au fost posibile dato
rită sprijinului și îndrumării a- 
tente a partidului care a creat 
și condițiile necesare înfloririi 
acestui atit de important sector 
al creației literare. Scriitorii au 
primit sprijinul Uniunii Tinere
tului Muncitor și al organizației 
de pionieri pentru o mai bună 
cunoaștere a realităților din 
școlile și taberele de vară.

Sarcini mari stau în fața lite
raturii pentru copii. A le aduce 
la îndeplinire, a crea opere lite
rare vrednice de viața copiilor 
noștri, a contribui la formarea 
viitorilor constructori ai socialis
mului și comunismului dțn țara 
noastră, sint țeluri care ne în
suflețesc și. pentru atingerea că
rora nu trebuie să ne precupe
țim forțele și talentul.

Pe primul plan — actualitatea 
construcției socialiste, chipurile 

luminoase aie oamenilor înaintați
Ltwnd cuvîntul la discuții, 

tov. Naghiu loslf, murteitor la 
Fabrica „Stela" din București, 
a vorbit despre setea de cultură 
a tinerilor muncitori, despre fap
tul că ei Iși ridcă neîncetat ni
velul ideologic și cultural și, ca 
atare, manifestă o exigență spo
rită față de creația literară. Și în 
literatura destinată celor mici, 
a spus el, legătura steinsă cu 
viața contemporană a poporu
lui, este un criteriu primordial. 
Vorbitorul a relevat meritele ar- 
tistice și educativ» ale „Cărții 
cu Apolodor**  de Gellu ' Naurrț 
care insuflă copiilor dragosțea 
pentru geografie, gustul pentru 
călătorii și in același timp sen
timentul noblj al internaționaliș- 
mtăiui proletar, satirizind de a- 
somenea in mod eficient așa-zir 
sul „mod de viață**  american 
trimbitgt de propaganda impe. 
rialistă. Tov. Naghiu a arătat 
prințre altele lipsurile unei cărți 
ca „Bună dimineața lume*  de 
Mioara Cremene care, pe lingă 
unele poezii reușite, cuprinde și 
poezii vădind o concepție con
fuză asupra istoriei („Lada”).

Alte poezii din același volum 
ca „Hocus-pocus", de pildă, mi
nimalizează măreția muncii con
structorilor hidrocentralei de la 
E caz, in timp ce ..Munții", 
„Inimioara de turtă dulce", 
„Descintec pentru o omidă", 
-Mină", ..Ploaie" etc., dovedesc 
o greșiți înțelegere a proble
mei ..inovației", o căutare osten
tativă a originalității cu orice 
preț, neglijind conținutul de 
dragul formei.

Vorbind despre necesitatea 
de a oferi cărți care să cores
pundă posibilităților de înțele
gere ale fiecărei virste a copi

O strînsâ legătură cu viața copiilor 
fi pionierilor, cu școala și familia 

sociolistă
Sct*ert  Oztav âuca Ini 

să nu aibă un caracter neapă
rat festiv ci unul d» lucru, 
dind posibilitate scriitorilor să 
se documenteze temenic. Pe 
hma unor relații mai ștrînse și 
a -prijinulu reciproc intre 
școala și literați, vorbitorul a 
spus: Chemați-ne nu nu
mai la serbări, nu numai la 
lucruri r făcute Antrenați-ne in 
munca d voastră. Vă putem aju
ta și noi, cu convingerea că a 
cest ajutor pe care vi-1 oăm este 
io primul rind un auto-ajutor de 
o mare valoare

Dezbătind problema intănrii 
ca.ac:e,-uioi partinic al litera
turii pentr.*  copii și tineret, 
scriitorul Alexandru Andrițoiu 
i spus: Ne trebuie cărți 
desnre familia noastră so
cialistă. cărți despre felul in 
care învățătorul emerit educă 
In mod comun st elevii cărți 
despre un Erou al Munci» So
cialiste. despre un savant co
munist despie figurile oameni
lor cei mai înaintați ai vremii 
noastre. Ar fi bine ca a- 
semenea celorlalți scriitori 
care stabilesc un contact mși 
strins cu o uzina, o gospodărie 
colectivă sau de stat, șj scrii
torii pentru copii sa se atașeze 
de cfte o școala, de anumite 
cercuri literare din școli, să 
participe mai mult la actfvita 
tea de la Palatul Pionierilor 
pentriș a intra mai bine in bo
gata viață a copilului de gzi. 
pentru a-l cunoaște in toate 
sferele lui de manifestare.

Vprbind despre aprecierea de 
care se bucură literatura pentru 
tineret și cooii in păturile cete 
mai largi de cititori, despre 
succesele unor scriitori de lim
bă maghiară în acest domeniu, 
tov. Dane Tiber din Cluj a 
arătat rolul agitatoric larg al 
poeziei pentru copii. Inchieui- 
ți-vă a sous el., ce rol agita
toric au poeziile bune chiar și 
pentru părinți, cind ei aud a- 
devărurile comuniste din gura 
copiilor lor fntr-o formă artis
tică aleasă. Dind exemplul 
unor reușite poezii pentru 
copii de Szemler Ferenc și 
Kiss Jeno, el a spus : Poezia 
pentru copii are deci un rol 
mai larg, are un rol important 
in educarea comunistă a cetățe
nilor de diferite virste. Trebuie 
să avem în vedere și acest lucru 
cind scriem poezii pentru copiL

Un nou conținut basmului, 
literaturii științifico w fantastica 

și de aventuri
Tov. Dan ȚheileF, activist 

U.T.M., a vorbit despre impor
tanța acestor genuri, arătind că 
ceea ce dă valoare unei cărți, de 
orice gen. este in primul 
rind, mesajul ei. eonii outul 
ei de idei, frumusețea mo

ilor și tinerilor, tovarșș.ill fon 
Hobana dind exemplul unor 
cărți ai căror eroi au fost ip- 
drag.'ți de micii cititori, a ară
tat importanța creării unor per
sonaje pregnante care să influ
ențeze psihologia copilului. Vor
bitorul a arătat de asemenea că 
nevoia de acțiune și visare a 
copilului și adolescentului, tre
buie îndrumată de literatură pe 
un făgaș sănătos. De aceea, a 
spus el, în cărțile de aventură, 
trăsătura esențială de caracter 
a celor care luptă cu rjjiifăcăto- 
rii și cu dușmanii dinăuntru sau 
dinafară ai regimului democrat- 
popular, este adincul lor patri
otism, devotamentul față de 
partid și popor. Asemenea oa- 
mpni, asemenea personaje lite
rare pot să înflăcăreze inipia 
cititorului numai dacă vor fi 
înfățișate veridic și nu ca niște 
scheme lipsite de farmec și cu
loare.

Despre necesitatea făuririi 
unor cărți pentru copii care să 
descrie figuri de luptător) naln- 
fricațj a vorbit și tov. Marin 
Mihalache, redaetor-șef la Edi
tura Tineretului. El a arătat cit 
de mult se simte nevoig tipărțrii 
unor cărți despre eroii luptei din 
trecut a poporului nostru, des
pre eroii comuniști și utecjști 
din ilegalitate, despre luptăto
rii antifasciști căzuți la datorie, 
figuri ne care poporul nostru 
pe drept cuvint le cinstește și 
cu care se mindrește. Credj a 
spus el, că datoria acelora cpre 
minuiesc condeiul ca și a con
ducerii Uniunii Scriitorilor este 
de a invita pe tinerii scriitori 
să facă un efort pentru a cu
noaște viața acestor eroi șl a 
scrie despre ei cărți pentru 
copiii mai mari sau mai mici.

Despre legătara ca Școala și 
despre avantaî’jf * scriitorilor 
acntxu cop. șan Siișt ;< peda
gogi. a vorbit șt Mircea Sintim- 
breanu Reieaind inplta misi
une educativă ți răspunderea 
scriitorului, vorbitorul a, cerut 
creatorilor de literatură pentru 
cișpii să vină in ajutorul peda
gogilor și ariviștilor U. T- M 
și ai instructorilor de pipnieri 
cu Ițjcrări pline de continui și 
scrise la un înalt niyei artis
tic. indepăriind unei» producții 
cu caracter dubios care ma> 
circulă, din păcate, priplre e- 
levi. In aceiași timp el a ce
rut scriitorilor să abordeze mai 
mult genul scurt, schițele sati
rice. teatrul pentru copii.

Tinărul muncitor Căileanu 
Gheorghe, de la Fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
București a vorbit despre aju
torul primit de la literatura 
pentru tineret in formarea ati
tudinii socialiste față de muncă 
și creșterea nivelului cultural 
al tinerilor. Arătind că unii 
scriitprî fac loc in operele 
lor unor manifestări înapoiate 
’le personajelor, punirtdu-le, de 
pildă, șă șe exprime intr-un 
mod vulgar, slăbind deci*facto-  
rul educativ al cărții, vorbito
rul a cerut scriitorilor șă se a- 
propie mai mdit de viața interi
lor. Prezenta scriitorilor fi miji 
locul nostru cu ocazia unor 
manifestări festive nu este sufi
cientă a spus el. Am dori ca 
scriitorii să ne cunoască mai 
bine, să cercptez» mai cu pro- 
fuțțzimgși Pf multe planuri pro
fitai mofal al tțjțerilor noștri 
muncitori.

Tov. A. Trăsnea, bibliotecară 
a scos in evidență în cuvintarea 
ti, dragostea de care se bucură 
cărții» bun» in rindul preșcola
rilor, ralul educativ literatu
rii specifice pentru această 
grupă de copii. Găsesc, a spus 
•a. că nu este lipsit de interes 
pentru Uniunea Scriitorilor și 
ia general pentru cei care ș-au 
dedicat literaturii pentru copii, 
să aibă legături strinse pu bi- 
bliotecilf O mare importanță, 
în general, și pentru cej mici, 
în special, o are ilustrația căr
ților. Propun de acte» ca să se 
editeze cărți bogat ilustrate, 
cărți sub formă de pliante, 
imagini decupate, frumos colo
rate Scriitorii ar trebui să 
preocupe și ei de felul cura se 
ilustrează cărțile lor.

rală a eroilor ei înaintați. 
Spupind că. alături de unele 
cărți de aventuri de valoare, 
au apărui și altele cu serioase 
carențe ideologice, ca acelea 
ser se de Te*>dor  Constantin, 
de pildă, care au fost pe drept 

cuvint criticate în presă, vorbi
torul a arătat greșeala acelor 
autori care, influențați de ma
niera unor scriitor' de literatu
ră decadentă, burgheză, de a- 
venturi., rezolvă conflictele prin 
faceri , supranaturali, hazard 
sau intimplare. in loc de a 
arăta roadele acțiunii organiza
te a eroilor înaintați. I-n 
continuare el a cerut să se 
dea atenție în literatura de a- 
venturi, luptei muncitorilor noș
tri pentru păstrarea bunurilor 
obștești, împotriva delapidatori
lor și risipitorilor. De aseme
nea el a arătat că tinerii do
resc mai multe cărți cu subiect 
sportiv.

Scoțînd în evidență gustul 
copiilor și tinerilor pentru fan
tastic,; scriitorul Mehes Gyorgy 
a ispus xă rolul poveștilor este 
foarte mare deoarece prin ele 
putem începe din cea mai fra
gedă copilărie educarea acelor 
trăsături de caracter care sint 
indispensabile viitorului con
structor al socialismului și 
comunismului. Arătind că 
povestea de azi nu are nevoie 
de magie deoarece ea ii opune 
o forță mult mai mare: forța 
de nestăvilit a omului descătu
șat iin crunta exploatare bur-

Educație comunistă prin mijloace 
accesibile celor mici și forme 

atractive
Tu cuvintul său, toy. Gellu 

Naum a abordat, printre altele, 
problema accesibilității, a gă
sirii de forme atractive îp căr
țile pentru copii. Poezia, a spus 
el, fie că se adresează 
celor mici, fie că se adresează 
celor mari este incompatibilă 
eu o împărțire în „majoră'' și 
„minoră"t Scriitorii și redactorii 
trebuie sa dea o atenție deose
bită asigurării unui înalt pjvel 
calitativ al poeziei pentru copii. 
Trebuie combătută, de aseme
nea. tendința unor scriitori 
care, dorind inovație cu orice 
aret. tnâbușesc uneori conținu
tul, dăuninj mesajului așteptat 
de la noi. Poezia eentru copii 
trebu e să șțbâ umor, voioșie. 
dar și imaginație. Folosind 
imaginația, pornind de la rea
litatea concreta, trebuie să an
ticipăm datele viitorului comu
nist către care ne ipdreptam, 
prin versuri âvintate.

Tovarășa Birjoveanu Maria, 
educatoare, arătind ajutorul pe 
care-1 primește în munca ei din 
partea revistelor pentru copii, 
cițind o seamă de poezii bpne 
de Cicerone Theodorescu. Otilia 
Cazimir, Nina Cassian. a criti
cat in același timp unele poezii 
de Mioara Cremene ' (. Minuni", 
„Mpserii"). Titel Constantinescu 
(„Flori", „Serbare la cămin"). 
Dan Faur („Siniburele", „Meș
terită primăvară") și altele, 
care sint inaccesibile copiilor 
sau sint scrise neglijent, pro- 
vocind nedumeriri dacă nu

Cei mai talentați scriitori sâ creeze 
și opere pentru tineret și copii

Tov. Lucia Olteanu, redactor 
șef adjunct al revistei „Grava, 
ta roșie" a arătat in cuvintul său 
însemnătatea ridicării nivelului 
literaturii pentru copii Ia nive
lul marilor sarcini actuale. Vor
bitoarea a făcut un apel din 
partea revistelor pentru copii. 
Ca scriitorii cei mai buni să 
vină cu experiența tor și să 
creeze pentru copii acele cărți 
de neuitat, tn care să strălucea
scă figura eroilor noștri con
temporani. Ea a arătat cu ce 
bucurie primesc tinerii și pio
nierii pe scriitori și cu cită exi
gență judecă ei, în același timp 
lucrările lor.

Ea a spus în continuare I 
Mulți scriitori iși limitează do
cumentare-. la amintirile lor 
din copilărie, da-r copilul din 
zilele noastre nu numai că pri
mește o educație n-ouă, ci are 
și o psihologie deosebită Copi
lul din zilele noastre nu este 
izolat de viată el este educat 
la o școala a adevărului, are 
foarte multe modele noi.

Tovarășa I. Delarăscruce, din 
pșrtea Editurii Didactice, a 
vorbit despre faptul că succe
sele literaturii pentru copii și 
tineret' se reflectă și în imbu- 
nătățitoă calitativă a unt»r ma
ntale., d ești na te școlarilor, ci
tind .numele unor poeți ca Mi
hai Beniuc. Mareei Breslașu. 
Demostene Botez, Ion Brad și 
alții care au scris poezii bune 
pentru copii ce au fost reprodu
se țn cărfiie de școală. In 
același timp, ea a arătat că 
unele cârti de citire pentru 
copii nu sint la înălțimea ce
rințelor actuale- Aceasta se în- 
tîmplă deoarece lipsurile din 
literatura pentru copii se re
flectă și in manualele didactice.

Arătind in cuvintul său că, 
pe nedrept, critica literară a o- 
colit multă vreme discutarea 
problemelor literaturii pentru 
copii și tineret, tovarășul G. 

ghezo-moșierească, vorbitorul 1 
spus in continuare: tnă în
treb de ce nu ar putea viitorulf 
Făt Frumos să călătorească niy 
pe un covor fermecat, ci. cti 
avionul supersonic sau cu ra
cheta?

Tovarășul I. M. Ștefan și-a 
dedicat cu-yîntul său pro
blemelor literaturii de anticipa
ție științifică Avem nevote de 
lucrări care să lărgească ori
zontul copiiloi și tinerifpr, a 
spus el, contribuind la forma
rea unei concepții științifice, 
materialist-dialectice despre lu
me. Pentru a-l ajuta pe copil, 
cartea de acest fel trebuie să 
fie realizată artistic, să se a- 
dreseze nu numai minții ci și 
sufletului. De aceea caracterul 
științific al cărți) științjiieo fan- 
tpstice nu. Jrebuie înțeles în 
sensul sacrificării aripilor fan
tezii sau al renunțării la cre
area de caractere și conflict 
literar. Vorbitorul a arătat de 
asemenea necesitatea creării 
unei literaturi fantastico-științifi- 
ce pentru școlarii ipteli care 
n-au ajuns îțțcă la nivelul de 
înțelegere a unor lucrări oum 
sint de pildă, Operele lui Jules 
Verrie.

chiar oferjnd cititorilor ima
gini deformate. Ea a arătat 
cit de necesar» le sint educa
toarelor cîi mă*'  multe poezii pen
tru fiecare virstă a copiilor, 
poezii închinate dragostei de 
patrie și partid, sărbătorilor 
dragi poporului nostru, educării 
OQPiijo-r în spiritul dragostei 
fată de muncă, față de colectiv.

Vorbind despre însemnătatea 
poeziei în procesul educativ, ce- 
ritld să se dea mai multă aten
ție educării sensibilității copii
lor cu ajutorul liricii, scrii, 
toarea Nina Cassian a spus: 
Nu ne putem lipsi de poezie, 
cum nu ne putem lipsi de teh
nică, cum nu ne putem lipsi de 
nimic din ceea ce face, mindra 
creației omenești. • 1 ;

Cerind pedagogilor să nu re
ducă rolul poeziei la acela de 
a dezvolta ținerea de minte a 
copiilor, vorbitoarea a spus: Să 
dăm poeziei ce este al poefiel, 
deci aș șjttțne așa 1 da, poezia 
este buna și pentru memorie, 
poezia este bpnă și pentru de
prinderea gnei muzicalități, 
este bună și pentru încorporarea 
în forme scurte și expresive a 
unor idei educative pe care co
pii nu au timp să ie detaileze 
intr-un roman, ci au nevoie de 
ele intr-o formă pregnantă de 
două minute, dar mai este bună 
să dezvolte și gingășia la co
pil, să înlăture grosolănia, este 
foarte bună pentru a dezvolta 
la copil umorul, lirismul.

Dfmisianu a cerut tinerilor cri
tici să analizez» în profunzime 
cărțile pentru copii, ajutlndu-i 
pe scriitori să-și îmbunătățească 
munca. El a arătat că această 
analiză trebuie făcută in mod 
principial și, în acest sens, a 
criticat atitudinea tov. Al. I. 
Ștefănescu care a respins toate 
obiecțiile îndreptățite aduse ro
manului lui Vladimir Colin „în
toarcerea pescărușului" care, pe 
lingă o serie de laturi pozitive, 
are și lipsuri serioase arătate și 
în referatul despre pro?ă

In cuvintul sau tov. Bprufu T. 
Arghezi, profesor, a vorbii des
pre necesitatea scrierii de cărți 
cu teme sportive, pentru copii 
și tineret. El a mai ridicat pro
blema textelor pentru cîplecele 
de copii, arătind C£ există unele 
texte necoreșpunzătoare șt che
mând pe tot mai multi scriitori 
talentați să dea versuri pentru 
cintece destinate copiilor. Vor
bitorul a propus d« a*emenea  
ca scriitorii pentru copii ;șă-și 
citească mai intii lucrările la 
un cenaclu și, imbunătățindu-te 
în urma ajutorului jțrimit, sâ le 
dea apoi editurii. .

In legătură țu aceste pro
bleme, expuse toarte pe scurt 
aicit. precuiți ;șj cu alte jțpecte 
legate de îmbunătățirea activi, 
tații in dtofflphțul literaturii 
pentru copii și tineret, au mai 
luat cajyirit'U): Szemler Ferenc, 
Aurel Ștaneu; Matei Căfinescu, 
Lotte' Berg, Dimiaiiu (Jrtansa, 
Cimpeami Corina. Marinescu 
Tatiana, Al; Sen. Marton Lili. 
Viorica Huber, Mioara Creme
ne, Anlip Traian, Vasil» Da
mian.

Vom publica in numărul 
nostru de mi ine cuvintul tov. 
Vicefoe Roman, secretar al 
C.C. al UJ.M., fi concluziile 
lor. Marcel ffresiafu pe mar. 
ginea lucrurilor plenarei.



De ce „fetele acasa...“?
In viața Magdalenej ■ iri

mescu - Nina, cum îl spun 
cei apropiați — urma 

aibă lac un mare eveniment: 
primirea pi frf rînd-urile utemișți- 
jer. Deși pentru această zi ea 
se pregătise cu mult timp îna
inte, se simțea totuși puți-n neli
niștită. E drept, discutase cu se
cretarul comitetului U.T.M. — și 
ny odată - chiar și părinții se 
arătaseră 'mulțumiți că pe viitor 
de educarea fiicei lor se va 
ocupa și organizația de tineret. 
Altceva o neliniștea : „Cum o să 
stau eu singura între atiția bă
ieți ? gindea ea. In organizația 
U.T.M. din comună mai sînt, ce-i 
drept, fete : telefonista, învăță
toarele, soțiile învățătorilor ...Dar 
dintre npi, țărăncile ? Deși cu
nosc că în alte corny ne sint 
multe fete utemiste, la npi în 
sot e obiceiul ca fetele, femeile, 
să fie mai retrase, sâ stea mai 
mult pe lingă casă, ...Cum o 
să mă simt eu singură printre 
atiția băieți ? Și totuși, pe cei 
mai mulți dintre ei îi cunosc 
bine. Cu unii m-am jucat, cu 
alții am învățat cot la cot la 
școală. Dar de cînd am ieșit la 
hore am păstrat și eu obiceiu
rile statornicite din bătrfni la 
noi în sat : de jucaț jucam îm
preună cu băieții, în rest însă 
nu m-amestecam printre ei ; bă
ieții de o parte fetele de alta. 
Poate de aceea, n-au venit fe
tele nigi. fn o>r^anizpțte„.“

...Ședința începuse. Printre w .... ............. ...... w
mulțimea' de pălării și șepci, mira? cind~ - ''solicitate - "fetele
băsmăluța de mătase a Nlnei ou bucimoaie la unele ac-

bri ai comitetului U.T.M. nu-și 
pun problema atragerii, fetelor 
în rîndurile organizației, înce- 
pînd cu propriile lor soții, surorii 
logodnice.

Nici Ion Mutașcu, membru în 
comitetul comunal U.T.M., ute- 
m'rsț de mulți ani, nu s-a-gîn- 
dit câ tovarășa sa de viață 
i-ar putea fi alături și în 
munca de organizație. Soția 
lui Gheorghe Mutașcu, și el 
membru al comitetului comunal, 
are doar 18 ani. Unde și-ar pu
tea ea forma mai bine conștiin
ța de tînăr înaintat dec-ît în rin- 
durile organizației revoluționare 
de tineret? Unde în altă parte 
ar găsi ea atîtea posibilități de 
a-și lărgi orizontul politic, ideo
logic, cuiltural, de a-și valorifica 
entuziasmul, hărniicig, inițiativa ? 
Desigur că numai în rîndurile 
utemiștilor. Și totuși, acest lucru 
n-a făcut parte din preocupările 
soților lor,x,qgrt . î§-‘Pr putut 
ajuta să se pregătească și să 
intre în rîndurile organizației 
U.T.M, Utemișții din Luneavița 
iau parte la acțiunile organiza
ției, cei mai mulți își îndepli
nesc conștiincios sarcinile (or
ganizația este chiar fruntașă 
pe raion). Iar alături de ei 
surorile, logodnicrle, soțiile, duc 
aproape aceeași viață pe care 
au dus-o mamele și bunicile lor. 
Utemi-știi din Luneavița s-au o- 
bișnuit să le întîlnească pe fete 
la munca dmpu'uî; la horo, pe 
olițele satului. Nimeni nu s-a

părea stingheră. Obrazul fetei, 
destul de copilăresc încă, era 
roșu de emoție. Ochii-I vioi ca 
de căprioară priveau curioși în 
jur.

— Magdalena Irimescu, fă-ți 
autobiografia — rise secretarul 
organizației, după ce dădu ci
tire cererii ei de primire în 
U.T.M.
- M-am născut în sat... Pe 

tata îl cunoașteți. Am fast pio
nieră. M-am retras de la șccală 
înainte de a termina 7 clase. 
M-am măritat foarte tinără. 
Fetița mea are acum aproape 
doi ani. Acum stau iar la pă
rinți. Știți... m-am despărțit de 
bărbat ...Știu că în țara noastră 
astăzi s-au schimbat multe. Și 
satul noștru se schimbp pe zi ce 
trece. Vreau și eu să fiu de fo
los, să dau o mină de ajutor...

I s-au pus citevq întrebări la 
care Nina a răspunș eu ușurință. 
Apoi cererea ei a fost pusă la 
vot. Toți utemiștii au votat pen
tru primirea Magdalenei Iri- 
meseu în U.T.M.

Și Nina a devenit utemistă.
...De atunci au trecut atevo 

luni. Privea cu ochii gindului 
înapoi și jc vedea mergind cu 
utomlștii ki muncă voluntară 
(„Ce frumos a fost atunci ci nd 
am plantat pomi fructiferi pe 
dealuri! Făcusem pe jos un drum 
foarte lung dar cintecul și voia 
bună ne-au făcut să uităm obo
seala"). La adunările organiza
ției, la activitățile căminului cul
tural, ,cînd în sat s-cu ținut con
ferințe științifice, Nina era me
reu prezentă. Și totuși se simțea 
stingheră printre atâția băieți. 
(„De ce nu sînt mai multe fete? 
M-aș simți și tu mai bine. Ar 
învăța și ele atitec lucruri folo
sitoare I"). l-« vorbit odată, de 
două ori, unei bune prietene 
dar n-a obținut decit o vagă 
promisiune. („Să mai văd. Ce-o 
să spună tata ?...")

Dor Nina singură nu putea si 
urnească lucrurile din loc.

★
Din păcate încă mulți ute- 

mlștî din eomunc Luneavița 
raionul Orșova, și eWar mem-

țiuni de munco pctrotico $cu Io 
programele căminului cultural. 
La viața de organizație insă ele 
n-au fost antrenate. De ce ? 
„Păi să vedeți, se mărită de ti
nere, Vin apoi copiii, grij'de gos
podăriei. Gnd să rwoi cct'veze 
și în organizație ? E greu să te 
iei de piept cu obiceiuri b'«*e  
înrădăcinote la noi in set ; din 
totdeauna, femeile cu stat P« 
lingă casă. Și-epoi, chiar does 
eie vor, n-cu curajul sc cec-o 
voie părinților pentru câ chtar 
dacă se căsătoresc tot porteții 
hotărăsc în continuare ajn» să-ș: 
ducă viața. Așc-s ob-ceiunie pe 
la noi...“

lată numai dtevo d-n motvete 
jnvocate de idemiștii din Luq^:- “ yre- oe 
Vițo. Bor pci) oMFMt A cu - *4**-*ț-  
icj ,i persewwență 4« oTcgt^a ***<■»«  
fetelor fă munco ergo- zc6e r re < jă-

- 
coroeotfeer burohea <-to»o<eH W
cu prwtre ta poziția injosrtocro e '
o femeii în soefetele î S oveej 
datoria să umaaică din tac

lucrurile, să învingă nepăsarea 
fată de viața tovarășelor lor, tă 
lupte împotriva unor obiceiuri 
aparținînd trecutului și care nu 
mai cprespund noilor condiții 
din țara noastră. Și acest lucra 
îl puteau începe cei mai bine 
cu propriile, lor soții.

Nu se poate spune că băieții 
au interzis tovarășelor lor sâ In
tre în rîndurile utemiștilor. Der, 
nefăcînd-nimic pentru atragerea 
Ion rezultatul a fost același. 
Motivele invocate sînt doar de 
suprafață și nu oglindesc adevă
rata stare de lucruri. Neantre- 
nînd fetele în munca politică, 
obștească a organizației U.T.M. 
din comună s-au lipsit sin
guri de un neprețuit ajutor. 
Este știut cit de mult prețuiesc 
calitățile de gospodine ale fe
telor, hărnicia și destoinicia lor 
care ar puteq fi puse și în sluj
ba înfloririi muncii organizației.

’ Se poate afirma că interes din 
partea fetelor pentru activitatea 
politică, obștească din comună 
există. Nina, precum și acele 
fete care au luat parte bucuroa
se la acțiunile întreprinse de or
ganizația U.T.M. sint dovezi con
crete q'.e acestui interes. Și apoi, 
în nenumărate sate de pe cu- 
prinsul patriei, fetele - în nu
măr mare — sint utemiste și 
participă intens la viața satului. 
Cei din conducerea organizației 
comunele au mărturisit s:nguri 
că Io audierea conferințelor 
științifice, ic îrrtMnirile cu bri
gada științifico numărul fetelor 
a fost foarte more. Deci ergu- 
mentid cu lipsa de interes code 
de ta sine. Qbtaeiui cc femeile 
să se limiteze )c cercul stîmt de 
c reocupări legate dte propria lor 
gospodărie Oateq^s de pe 
timpul crnd econe-
mo-seeftate tete noastră 
condgnnpd « te o <«tă de 
dublă robie : ©ectâ pe pom in
tui mcsteruki*  »ou cnaburu*u :, a 
doua oară ca raobă o barbet-- 
hr». O", la Lu.ncovrtc. oa DreK- 
bnden’ m satele octrie , a râse- 
rit secrete u**ei  viet* ’ noi. h*to-  
rărâs -ea care a 'uot ființă si 
cere se «toraste oe z ce trece 
scu mpe w» jrte ie ob*»Ljrile  oa- 
menifer. De ©ceec o -ger;  soția 
U.T.M. — sub co-djcerec o'pc- 
“s—Tjei de pcrt?d - ret^e țâ 

m TMăm pm*.

e- te V w-« ec ob«c.
prwAv- queettea few

a tineretului din comună.

M VlMAȘeB
S. VOINES6U

Vizita în tara noastră 
a rectorului universității 

din Paris

în cursul zilei de joi. prof, 
dr. Jean Sarrailh, rectorul uni
versității din Paris, a vizitat 
rnstituții de Invățămlnt ți cul
tură din Capitală.

La amiază. Mihail Ralea, pre
ședintele Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea, a oferit un dpjun la 
Casa oamenilor de știința eu 
prilejul vizitei oaspetelui fran
cez in țara noastră.

Au luat parie Hie Murgules- 
cu, ministrul Invățămiptului și 
Culturii, Atanase Joja, preșe
dintele Academiei R, P Romi
ne, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, acade
micieni și alți oameni de cul
tură.

Au participat Jacques Emile 
Paris, ministrul Franței la Bu
curești, și membri ai legației 
Franței.

(Agerpres)
.mm .npi'i I

In curînd
pe ecranele Capitalei

producfie a studiouluiI •I cinematografic ,,București"

,-Vfe
~W*

„M-au impresionat condițiile 
de viață și de muncă 

create studenților"
— Declarația rectorului Universității din Bologna 

lnir-e convorbire cu redactori 
ai Radiedifusunu romine p 
A gen^i .Agerpres-. prof. dr. 
Gherorâo Farm, rectorul Lniver- 
utâții din Bologna, care face a 
riziti in Ura noastră « declare', 
printre elide : .Sun fericit ce 
am ceeu M cu prilejul
schimbului de experiență dintre 
veicen retea woertri ți Unscern 
Ut ea din Cluj.
Fîntind iedeeprerepe diferite fa- 
aduți ele BJUrerriîăța clujene. 
Me de <wt. lebereteerele. 
bibhotecn. Me de sport tor.. 
pet fprame ce ■»»-< făcui e
impreme exrefeate M-« impre- 
fiouet U mod speciei erUciutea 
rodară, eiuretitoare din unirer 
ntete m « riBtefufr de nete

Le București m sdsut. pnaire

loto, in fotografie, trei dintre 
cete moi bune don so toc re 
din ec*»  artistică o Șan
tierului Petrochimic de *o  
Braț. ■ utereistefe Hieseu Na
da. Sw-C-U Etoonora ți Ma

terne u Camelia.

Foto : A. VIERU

INFORMAȚII

Știri sportive
După « ii de odihnă pe

trecută la Poznan, marea compe
tiție ciclistă „Cursa Păcii" a con
tinuat joi cu desfășurarea etapei 
a 9-a : Poznan —• Frankfurt pe 
Oder (182 km.). Pe „Stadionul 
Prieteniei* 1 din Frankfurt pe 
Oder, unde se aflau peste 20,000 
de spectatori, prințul a sosit 
Egon Adler (R. D, Germană), 
care a preluat totodată și tricoul 
galben de la coechipierul său 
Weissleder.

La diferență de 1’41” a sosit 
un grup cpndys de- Șchur și 
Weissleder, iar la alte 4 minute 
un pluton in care se aflau și ci
cliștii romini Stoica, Șerb an, 
Braharu și Ziegler.

In clasamentul general indivi
dual conduce Adler (R.D.G.) —

39 h urmat de Raged
(R. D. Germană) la 34”, Ion 
Stoie>a se află pe locul 27 ett 
timpul de 39 h 45’43”,

Astăzi se desfășoară etapa • 
10-a : Frankfurt pe Oder —• 
Dresda (205 hm.).

Peste 20.000 de spectatori 
au asistat Joi după-a miază pe 
Stadionul „23 -August" din Capi
tală la- inti!nlr6a internațională 
de fotbal dintre echipa selecțio
nată divizionară și formațianată divizionară și formația 
iugoslavă QFK Beograd. In ciu« 
da terenului a-lutjecGs. jocul ada terenului a-luu, .... , 
cuprins m’»He faze interesante și 
a plăcut datorită evoluției sco
rului. Intilnirea ș-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 3-3 
(3-2).

Semnificația
unor fapte

Si «orie o poezie. Pe cine 
m etate in versurile sale ? 
Așterne pe hirtie un titlu 
mare i COMUNISTUL.

Apoi începe să «cric :

Ln nume ce pătrunde
Cu forță de gigant
Și răspindește — oriunde 
Sclipiri de diamant 

Comunistul

de fiecare zi

r al a> 
i y Oi
er. t-»;

X

(A«ercts>

xinții noștri asemenea ,.ghi*  
nioane".

De ce ? Amîndoi se gîn- 
de»c. Fiecare își amintește de 
copilăria grea de acarii, în 
camere igrasioase prin ușile 
cărora sufla în voie vîntul.

...Și în fiecare plic ce so
sește la redacție întîlneștț 
noi și noi acțiuni ale tinere
tului în îutîmpinarea Congre
sului partidului. „Tinerii din 
comuna Brez-unți au plantat 
77.000 de puieți de stejar. 
Mîine acești stejari vor fi o 
adevărată podoabă a acestor 
locuri“ — scrie Dumitru Ro
taru, activist al Comitetului 
raional U.T.M, Tg. Ocna.

De la Șomcuța Mare ne-a 
aosit o scrisoare scurtă, tele
grafică. Abel Bârăban, elev 
la școala agricolă din loca
litate. seric despre acțiunea 
de stringere a fierului vechi. 
Scrisoarea sa se încheie cu 
rîndurile : „Cred că din- 
10.000 kg. fier vechi colectat 
se poate fabrica un tractor

Dar cîte alte reci și sute 
de tone de fier vechi nu iau 
silnic drumul oțelăriilor pa
triei noastre. Cîte tractoare, 
strunguri, camioane nu se pot 
fabrica din acestea !

Alte zeci și zeci de scrisori 
vorbesc despre diferite alte 
acțiuni ale tinerilor în întîm- 
pinarea celui de al III-lea 
Congres al partidului.

O lecție proceed ta timpul cir»<c teewtee $eo> tobrwo-se-no re 
tete noeoso-o vMoorei tor profeții

La Teatrul de Stat din Constanța

„Uriașul din cimpie

Despre etica muncii
tete profesională seu de pregătire profesio, 
notă de răspundere dacă tinâryi respectiv 
nu depune toate eforturile pentru a înca
dra munca se in mun^o întregului popor, 
dacă nu știe să raporteze modestul său 

efort i<j marile sarcini istorice pe care le 
înfăptuiește astăzi poporul nostru muncitor 
condu$ de partid, A studia temeinic mar- 
xism-teninismu! este astăzi q îndatorire che
ie de prim ordin pențru fiecare tinăr care 
aspira Ia dreptul de q afirma câ muncește 
in chip socialist

O a doua cunoaștere tot etit de necesară 
•ste cunoașterea vieții poporului tău- iar 
aceasta nu se obține doar din carte, ci mai 
ales din porției pe re« activă și eficientă in 

obștească. Nu poț să muncești 
bine in cutare sector, in cutare șpe 
ciclrtate, pentru construi rac socialismului, 
dacă nu cunoști ce înseamnă în ansamblu 
această construcție. Lupta pentru socialism 
este cec mai vie. și cec mai înălțătoare 
octhritote, dor este totodată, prin excelență, 
concreta. Nu poți s-o înveți decit prin par
ticiparea cctjvă. Daco cineva îți spune că 
se eschivează de la îndatoririle obștești, 
pentru e se dedica mai mult producției de 
speoaitete, pentru o ajuta - chipurHg 
m«i mut și ma» bine cauzei generale ca 
ipecotK. nu-l crede ; fii sigur - oi de-o 
fqot cu un fqțomic 50u eu unul pe care 
o-v ‘atomici l-au debutat

tată cum problema pregătirii profesionale 
se contj-ecză in rața "ocstrâ nu doar cc 
o chestiune de studiu, de- și ce e p»obtemă 
etico foarte artătoare. Combăbndu-i cu »n- 
verșunera pe leneși, oe chiulangii, pe toți

de ML Davidoglu

acei oare $e eschivează de le îndatoririle 
lor, nu trebuie să uitam niei pe carieriști 
și individualiști, pe acei care vor să rypâ 
sqrcinile de muncă, de specialitate, de lupta 
generală a poporului.

îmi vine în minte o schiță o lui Gorki. 
Marele scriitor povestește că în anii 1930- 
1931 a întâlnit într-yn orășel Hin Cautez 
un om ciudat Era paznic. Dor din felul 
cum lucra se vedea că face totul în silă în- 
cercind să întindă ore întregi o treabă ce 
se putea termina in douăzeci de minute. 
Niei nu se ascundea : pentru ce să mă stră
dui daco lucrez pentru puterea sovietică, 
and aceasta mi-a hiat totul ? Fusese chia
bur. Vorbea cu venin de tot ce se întimplă 
in setul lui, dar cu deosebită ură vorbea 
despre un nepot al lui, „un sărăntoc" a- 
jun$ președintele Sovietului- Nu-I scotea din 
înjurături - pezevenghi ui, ticălosul șxj.m.d. 
Dar c*  - .-a intprerot scriitorul — lucreoiâ 
prost ? Nu, Wostemotul, daca ar luare prost, 
ce-a, putea avea contra Iul ? Dar măgarul 
lucrează bine, ,i tot satul îl stimează, ban
dit ce este...

Intr-o țară care con.trulește socialismul, 
fiecare muncă aste luptă, pentru câ de efor
tul fiecăruia depinde victoria In întrecerea 
cu lumea capitalistă. Flecare tinăr xâ do
rească să fie înjurat de duțmanll poporu
lui muncitor, pentru câ la locul său lovește 
fără greș, prin muncă 
neezo oauzei celor ce 
aceasta trebuie să fie 
tor.

In tot ceea ce dău- 
muncesc. Dar pentru 
In prrmul rlnd lupta-

In intimpinarea premiero pe 
fără cu „Criașu! din cimpie" Ia 
Teatrul de Stai din Constanța, 
atit dramaturgi^ M. Davidoglu, 
cit și colectivul artistic al tea
trului și-au petrecut o bupă par
te din timn prin satele dobro
gene. Activitatea colectivi ști lor, 
acești Muriași ai cimpiei". des
cătușați de apăsarea exploată
rii, care Și-au unit forțele pen
tru a-și construi o viață nouă, 
l-a interesat de mult pe $u'ior. 
Munca aci nu s-a redus la sim
pla observație. Pe măsura ce 
piesa prindea contur, era supu
să îpcului discuțiilor cu cei care 
trăiseră marile prefaceri ce le 
oglindea- Intr-o fază mai înain
tată, Comitetul regional Cons
tanța al P M.R. a convocat o 
întîlnire cu activiști de partid, 
președinți de gospodării . agri
cole colective, conducători de 
S.M.T.-uri care au conjruniat 
cu propria lor experiența veri 
.dicitatea faptelor reflectate în 
piesă.

In această piesă dramaturgul 
are un orlzonț de observație 
larg, urmărind întreaga curbă 
a ’ dezvoltării unei gospodării 
colective de la înființare, .pînă 
la deplina ei consolidare.

Și acest proces nu se desfă
șoară lin, într-p simplă și con
tinuă ascensiune, ci așă cum 
s-a petrecut în realitate, în lup
ta susținută cu mentalitățile în
vechite, în încleștarea înverșu
nată cu dușmanul de clasă.

Astfel, în prag de înființare 
a gospodăriei colective, reacția 
dușmanului ia forme brutale, 
violente. Mina celui Care cutea
ză să bată firma gospodăriei 
cade sub securea fostului jan*

darni Oprișan. O parte din să» 
teni sini imbatați de oirciunia- 
rid Dimacte (devenit subit 
fafate darnic) cu scopul precis 
de a împiedica participarea la 
ședința de ioființare. Tot in a- 
cest timp, in sinul unor familii 
se ciocnesc, inevitabil, mentali
tăți și interes^ diferite. Soția 
lui Dumitru, activist de frunte 
ai satului, preferă sâ-și pără
sească căminul definitiv decit sa 
intre -cV pățnintul ei iy gos
podărie

Dună înființarea gospodăriei, 
care are loc în pofida dușmani
lor, aceștia. încearcă să acțio
neze cu mai multă disperare, 
dpși ascuns și cu atit mai per
fid. încrederea oamenilor incă 
nu-i consolidata, unii mai șo
văie privind in urmă, alții in- 
fluențăbili se. lasă ușor in
duși în eroare. Pentru co
mun jșți momentul e greu, dar
acțiomind uniți ei vor reuși să 
destrame temerile neîntemeiate 
ale unor. țărani; muncitori. Cu 
vorbe calde, Dumitru le vorbe
ște oamenilor despre sprijinul 
puternic al partidului — marele 
lor călăuzitor — despre ce vor 
realiza Împreună. Și împreună 
e; reușesc intr-adevăr să trans
forme fața satului. Satul este 
electrificat, ogoarele irigate, 
gosp-odăria începe să prospere 
din plin. Odată cu consolidarea 
ei se-nfiri-pă și noul profil mo
ral al colectivistului, pe care 
autorul îl surprinde cu multă 
a dinei me psihologică.

De la țăranul copleșit de 
grija umilitoare a zilei de 
mîine, la comunistul care luptă 
cu devotament nețărmurit pen
tru a-și îndeplini sarcinile ce

i-au fost încredințate de colec
tiv și apoi la conducătorul caie 
mobilizează forțele creatoare ale 
țărănimii cu succes, persona::- 
tatea lui Dumitru crește convin- 
gâtor și bine susținui drama 
tic. Mai puțin realiza*  lin a- 
cest punct de vedere e, din pă
cate, secretarul de partid — 
Costanda. Cu toate acestea ia 
ansamblul piesei, rolul partalu
lui . in prefacerile revoluționare 
ce au foc șe transmite spectato
rului.

Prin problematica complexă 
pe care o ridică, prin multilu-

pare 
dent 
acutr. colectivei, __ _______ ,
Hind complect anihilat de dra
ma sa personală: o iubire neim- 
partășjla.

interesat de aportul efi- 
pe care l-ar putea aduce 

ca agronom,

DRAMATICA
dinea caracterelor, piesa reușe
ște șâ creeze prerr.-izele noului 
clima: moral ce se dezvolta iu 
viat» colectiviștilor. Oamenii 
nu-și mai irosesc timpul liber 
in beții abrutizante la circiuma 
lui Dimache. Activitatea lor a 
căpătat un ah sens, superior.. 
Unii tineri pregătesc febril pro
gramul grtișțic. Alții se caJifi- 
că tn școti. Poate că asupra a- 
cestui aspect atenția autorului 
s-a oprit prea puțin. Noua inte
lectualitate ce se ridică din 
rindurjle țărănimii muncitoare 
devine pe zi ce trece un factor 
tot m»i activ al culturaliaării la 
sate. Singurul susținător al a- 
cestei probleme in piesă, Il-ie, de 
abia reîntors de la studii, nu

Nu toți troii sint insă rezol
vați in acțst fel. in general e 
sezisabilă in structura lor in
timă o coeziune intre viața pro
prie ți viața colectivei. Felul de
votat in care acționează in in
teresul gospodăriei tinărui co
munist Vasile și frumoasa lui 
soție Aiten, nu umbrește ci con
solidează profunzimea iubirii 
lor. In același timp încrederea 
nețărmurită ce și-o poartă, sin 
caritatea ți prețuirea pe care 
și-o acorda definesc noile rapor
turi ce se instaurează acum In 
familia noastră socialistă.

Personajul Aiten, țătăroaică 
de origină, ridică și problema 
vieții noi a femții dezrobită de 
milenare prejudecăți. Alatufi de 
ea, Anghelina, mama lui Du
mitru, realizata cu multă căl
dură, reprezintă chipul țărărșeii 
din vechea generație care, în- 
țelegind rostul vremuriloi noi. 
participă și sprijină cu însufle
țire munca colectivei.

Spectacolul Teatrului de Stat 
din Constanța a valorificat In 
general bogăția de idei a piesei. 
Regia a folosit din plin varie
tatea de planuri și personaje 
pentru a crea o atmosferă vie 
și antrenantă a satului. Intr-un 
ritm trepidant, uneori chiar 
prea „vioi", prin fața spectato
rului se perindă felurite aspec
te, ginduri și frămintări, care 
poartă amprenta autenticității,

d«n păcate nu in'.oteoauna a- 
dinei țâ.

Pe fondul acestei ammste 
fruct, eroii desprind cu in
tensități diferite. In interpreta
rea artistului \asde Crețeeu, 
Dumitru evoluează susținut. 
Alături de acest complex per
sonaj, figura lui Vasile, repre
zentantul tinerei genera? de 
comuniști, crește consistentă in 
interpretarea actorului 
Prisăcaru

Gheorghe Bănică 
să-și ridice personajul 
peste resursele reduse ale rolu
lui. La interpreta Constandei 
(Zoe Caraman), nu e percepti
bilă însă aceeași străduință. 
După formula unui tipar depă
șit, iși construiește Emil Sassu 
personajul (Ghiță).

Autenticitate și căldură con
feră Ludea Pîrvidescu mamei 
Anghelma; de asemenea, mai 
reținut, Marcela Sassu, Profirei, 
fntr-un rol episodic, lucrat în
să cu multă minuțiozitate. se 
detașează net interpreta Radi- 
tei — Marieta Mihalcea. Multă 
gingășie și suplețe primește Ai
ten în interpretarea Cristinei 
Minculescu.

Interesanta realizare a aces
tei premiere pe tară este un 
exemplu elocvent și palpabil al 
rezultatelor unei fructuoase co
laborări dintre dramaturg, tea 
tru și oamenii muncii — eroi 
ai literaturii noastre noi. Este 
de așteptat ca acest grăitor e- 
xernplu să fie urmat de cit mai 
mulți autori dramatici.

Votile

incearci
(Hie),

IOANA BARBU
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Cumpărați ciocolată, șerbeturi, drageuri, rahat, 

dropsuri, bomboane umplute, care șe găsesc în sorti 

mente bogate in magazmele alimentare.



Convorbirea dintre N. S. Hrușciov
și ziariștii prezenți la expoziția

cu sfărîmăturile avionului american

c

MOSCOVA 12 (Agerpres)^ — 
TASS transmite: După cum*s-a  
anunțat în cadrul vizitării de 
către ziariștii sovietici și străini 
a expoziției la care sînt prezen
tate sfărîmătiiiirile avionului ame
rican doborît, intre ziariști și 
N. S. Hrușciov a avut loc o con- 
vorbîre.

ATENA 12 (Agerpres). — 
De peste două săptămîni se des
fășoară în fața tribunalului mi
litar din Atena procesul însce
nat unui grup de 42 de demo
crat greci, arestați încă din 
1954 și împotriva cărora poliția 
a ticluit acuzații de „spionaj" 
și „intenție de spionaj".

Audierile martorilor acuzării, 
în majoritate agenți și funcțio
nari ai poliției, au confirmat 
lipsa de probe împotriva acu
zaților.

La 11 mal, procurorul regat, 
fără a aduce nici o dovadă și

MUHAMMED NAIM ; 
STATUL CARE PUNE

TERITORIUL LA DISPOZIȚIA 

UNOR ACTE AGRESIVE 
ESTE EL ÎNSUȘI AGRESOR

KABUL 12 (Agerpres). — 
TASS tranemite : La 11 mai co
respondentul agenției TASS a 
vizitat pe Muhammed Naim, al 
doilea vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al 
Afacerilor Externe al Afganista
nului. Muhammed Naim a răs
puns la o serie de întrebări pe 
care i le-a pus corespondentul.

Din experiența relațiilor noa
stre de prietenie, precum și din 
cele declarate la sesiunea Sovie
tului Suprem de premierul 
Hrușciov reiese clar că relațiile 
dintre Afganistan și Uniunea So
vietică au fost întotdeauna rela
ții de bună vecinătate. Niciodată 
nici unul din aceste state vecine 
nu a săvirșit vreun act agresiv 
împotriva celuilalt. S-a stabilit 
că agresiunea împotriva U.R.S.S. 
a fost săvîrșită de America. A’ 
setnenea acțiuni ale S.U.A. nu 
corespund nici unor norme in
ternaționale și nu contribuie la 
destinderea încordării interna
ționale, îndeosebi in acest mo
ment, în ajunul conferinței la 
nivel inalt.

Condamnăm orice acțiuni a- 
gresive, precum și consimțămân
tul la săvîrșirea unor asemenea 
acțiuni împotriva oricărei țări. 
Statul care a pus la dispoziție 
teritoriul său pentru asemenea 
acte agresive este el însuși corn- 

cane — „o rețetă pentru instau
rarea unei orinduiri sociale 
juste" Răsfoind această broșu
rică afli că în viitorul stat „Al
paca" (!?) domnește... demo
crația. Dar ce mai democrație ! 
In primul rînd drept de 
vot are doar omul cu bani, și 
acel cetățean sărac care n-a pri
mit niciodată vreun ajutor din 
partea statului ori a vreunui 
bogătaș. (Aviz șomerilor ameri
cani), Cei săraci își pot vinde 
dreptul dlectoraL GeU bogați au 
cu atît mai multe voturi cu cit 
cumpără mai multe drepturi de 
vot de la săraci. După cit se 
vede cu adevărat un sistem... de
mocratic. In ,,Constituția" după 
care se conduce statul lui Hunt 
aflăm următorul criteriu funda
mental : „Oamenii care au cele 
mai mari interese financiare știu 
mai bine ceea ce este bun pen
tru ceilalți”. Oare nu după ase
menea idei se desfășoară viața 
economică și politică a Statelor 
Unite? Parcă l auzi pe Morgan 
filozofînd : Ce să-și bată capul 
muncitorul John cu complicate 
probleme financiare și politice ; 
lasă, existăm doar noi, un Rocke
feller și un Hunt, care ne price
pem mai bine și ne îngrijim de 
toate acestea.

Statul Alpaca din broșura mi
liardarului Hunt este un stat si- > 
gur, tare, ultra. De ce ? Simplu : 
aici există faimoasa comisie pen
tru cercetarea activității anti- 
alpachiste. fără de care — după 
cum afirmă autorul — „n-ar 
putea exista acest stat44. „Această 
comisie are dreptul de a destitui 
la bunul ei plac — fără a fi

— Constat, a spus N. S. 
Hrușciov — că sinteți mul
țumiți de conferința de pre
să. Desigur că ați primit 
răspunsul la toate problemele 
care vă interesau. Am mai spus 
că intenționăm să supunem 
Consiliului de Securitate proble
ma pătrunderii în scopuri agre
sive a avionului american in 
spațiul aerian al țării noastre. 
Dacă însă Consiliul de Securi
tate, asupra căruia, probabil, se 
vor exercita presiuni din paj-tea 
Statelor Unite ale Amerîcii, nu 
va adopta o hotărîre justă, a- 
tunci vom ridica problema în 
fața Adunării Generale a Orga- 
nizației Națiunilor Unite. Astfel 
de acțiuni agresive ale Statelor 
Unite ale Americii sint extrem 
de primejdioase.

Primejdia se agravează dato
rită faptului că secretarul de stat 
al S.U.A., dl. Herter, în decla
rația sa din 9 mai, nu numai 
că justifică agresiunea săvîrșită, 
dar în același timp declară că 
guvernul S.U.A, intenționează 
să săvîrșească și pe viitor ase-*  
menea zboruri.

Aceasta constituie o amenin- 
țâre directă la adresa pădi. Vom 
doborî astfel de avioane și vom 
lovi ba’zele de pe care vor fi tri
mise aceste avioanc în țara noa
stră. Vă dați singuri seama că 
dacă astfel de acțiuni agresive 
vor continua, acest lucru va pu
tea duce la război.

ÎNTREBARE: Pot să vă pun 
o întrebare ? — S-a adresat lui 
N. S, Hrușciov un corespondent.

N. S. HRUȘCIOV: Puteți 
pune chiar și două întrebări 
(Animație).

ÎNTREBARE: Ați văzut pro- 
babil printre rămășițele avionu- 
lui un afiș care îndemna să se 
■acorde ajutor aviatorului ? < Ce 
credeți că au vrut sa spună 
autorii acestui afiș?

N. S. HRUȘCIOV: Am acor
dat ajutor pilotului cind a venit 
în zbor deasupra teritoriului no
stru și i-am făcut primirea cu
venită. Dacă vor mai veni și alți 
musafiri nepoftiți de acest 
îi vom primi, de asemenea,

soi 
-... i---------« --------------- . m'-U

ospitalitate” c-a și pe acesta. II 
vom judeca, și il vom judeca cu 
asprime, ca pe un spion.

ÎNTREBARE; Ce influență 
vor avea toate acestea asupra 
conferinței la nivel înalt ?

N. S. HRUȘCIOV: Să se gin- 
dească ]a acest lucru cei care au 
trimis acest avion de spionaj. 
Deși ar fi trebuit să se gândeas
că la urmări înainte. Doar îm
potriva țării noastre a fost să- 
virșită o agresiu-ne. Vom nimici 
și pe viitor pe toți agresori’ 
care vor ridica mina împotriva 
noastră. Vedeți, cu cită precau
ție au doborît avionul rachetiștii 
noștri, l-au doborît și nu l-au 
incendiat. Pilotul este viu, apa
ratura este întreagă, — într-un 
cuvtat dovezile materiale există.

Rachetiștii noștri au acționat 
cu pricepere. Pentru aceasta 
le-am mulțumit în mod deosebit 
(Animație aplauze).

ÎNTREBARE : Va avea oare 
acest incident cu avionul vreo 
influență asupra opiniei publice 
sovietice, oind dl. Eisenhower va 
sosi la Moscova ?

N. S. HRUȘCIOV: N-aș vrea 
să fiu în situația în care se află 
dl. Eisenhower. N-aș vrea să mi 
se pună întrebările care ar pu
tea să i se pună lui atunci cind 
va sosi în Uniunea Sovietică I 
Pot declara un singur lucru: 
Poporul sovietic și opinia noa
stră publică sint foarte politico^, 
de aceea nu vor fi nici un fel 
de excese dar președintelui i se 
vor pune totuși întrebări. (A- 
nimație, rise te)

Aș spune cam așa : In această 
privință președintelui i-a făcut 
un servici deosebit un om — dl. 
Herter.

La conferința sa de presă, 
He-ter a făcut o declarație ’’ăz- 
boinică 1 El nu numai că nu se 
simte vinovat și nu se rușinează 
de acțiunile agresive, ba le și 
justifică și declară că ele se vor 
repeta și în viitor. Așa pot pro
ceda numai țările care se află 
în stare de război. Noi nu ne 
aflăm in. stare de război cu Ame
rica. Aceste acțiuni și declarații 
agresive ale lui Herter sint de-a 
dreptul nerușinate, nerușinate!

Declarația lui Herter ne-a fă
cut să ne Îndoim de . justețea 
concluziilor noastre precedente 
și anume că aceste zborurinu 
erau cunoscute președintelui, ’nu 
erau cunoscute guvernului ame
rican. Declarația care a fost fă
cută de Herter dovedește tocmai 
că acest plan de spionai a fost 
aprobat de guvern. Probabil că 
americanii au fost nevoiți să 
facă astfel de declarații pentru 
că altfel ar fi trebuit să-1 tragă 
la răspundere pe Allen Dulles. 
La rindivl său, Dulles ar fi 
demascat guverntil, sptinînd că a 
executat planul carț a fost a- 
probat de guvern și. prin urma
re, de șeful guvernuliu. Mă bizui 
p.e declarația care a fost făcută 
de Herter.

Țara noastră este un stat 
mare și puternic și pcate să-și 
încerce puterile cu ele. Dacă 

fi

Statele Unite nu au cunoscut 
un adevărat război pe teritoriul 
lor, n-au știut ce înseamnă 
bombele și dacă ele vor voi să 
dezlănțuie războiul, vom fi ne- 
voiți să trimitem acolo rachete 
și ele vor ajunge pe pămintul 
agresorului din primele minu
te. (Aplauze).

Mi-a plăcut articolul publi
cat de ziarul englez „Daily 
Worker". Sensul, acestui arti
col se reduce la următoarele : 
Dacă se acceptă filozofia pe 
care unii oameni din America 
vor s-o sădească în opinia pu
blică, rezultă următoarele: este 
prins un hoț care a spart lacă
tul unei locuințe ; dar asta nu 
înseamnă că este vinovat hoțul 
care a spart lacătul, ci stăpinul 
care și-a încuiat apartamentul, 
obligind astfel pe hoț să de
pună eforturi pentru a sparge 
lacătul și a intra într-o locuință 
străină.

Dar aceasta este o filozofie 
banditească, o filozofie a hoți
lor 1

Cred că dacă opinia publică 
mondială își va da seama în 
modul cuvenit de gravitatea si
tuației și va aprecia cu simț de 
răspundere acest act agresiv, 
care s-a vădit în politica Sta- 
te.or Unite, dacă toți vor con
damna in unanimitate acest 
act, dacă guvernul S.U.Â. nu 
va mai folosi pe viitor astfel 
de metode față de alte state, a- 
ceasta va exercita o influență 
bună, improspătătoare, purifica
toare, dacă putem vorbi astfel, 
asupra relațiilor dintre state.

Citind zilele trecute știrile 
publicate de presa americană, 
mi-am dat seama că, cu excep
ția unor bandiți fățiși ai con
deiului. care justifică această 
faptă, majoritatea absolută a 
celor care semnează în presa 
americană, printre care și unele 
persoane cunoscute in trecut 
prin lipsa lor de obiectivitate, 
sint indignate de acest fapt, ii 
considera un act de perfidie la 
adresa Uniunii Sovietice.

ÎNTREBARE: Mai putem 
oare să continuăm să fîfn opti
miști în ce privește politica 
S-U-A. ?

N. S HRUȘCIOV : Eu consi
der că mă număr printre opti
miștii incorigibili. Consider că 
zborul provocator al avionului 
de spionaj american deasupra 
țarii noastre nu este o pregătire 
de război ci un sondaj. Ei 
ne-au „sondat" iar noi am dat 
peste nas celor care „sondea
ză". In prezent uneie persona
lități din S.U.A. fac tărăboi. 
Nu-i nimic, lasă să facă I Doar 
Un.unea Sovietică nu este Gua
temala. La noi nu poți trimite 
trupe. Avem mijloace care-i cal
mează bine pe bandiți dacă a- 
ceștia vor voi să foiosească față 
de noi metodele lor nerușinate. 
Daca vor proceda așa li se vor 
administra aceste calmante.

ÎNTREBARE : Domnule Hruș
ciov I Nu s-a sch.mbat oare a- 
precierea despre președintele Ei
senhower pe care ați făcut-o 
la înapoierea dv, din Statele U- 
nite ?

N. S. HRUȘCIOV: Vedeți dv., 
declarația Departamentului de 
Stat al S.U.A. cu privire la a- 
vionul de spionaj, face des.gur, 
să-mi schimb parerea in legă
tură cu neamestecul președin
telui S.U.A. in această chestiu
ne. Nu știam că in Statele U- 
nite a fost elaborat un astfel 
de plan de spionaj, irtc.usiv pla
nul zborurilor in scop de spio
naj deasupra teritoriu,ui Uniu
nii Sovietice- Din declarația 
Departamentului de S.at al 
S.U.A., aprobată de președinte, 
a rezultat clar că zborul avioa
nelor americane de spionaj dea
supra țarii noastre nu este un 
capriciu al vreunui oi.fer lipsit 
de răspundere, ci traducerea în 
fapt a planu.ui elaborat de Al
len Dulles, șeful Direcției cen
trale de invesUgalii, adică șe
ful unui departament subordo
nat președintelui. Statelor* * U- 
mte.

Dl. Herter a recunoscut! că 
președintele S.U.A. a dat direc
tive de a *e  culege, prin toate 
mijloacele posibile, ditente „in
formații. Pe baza acestor d - 
rective au fost elaborate și t. a- 
duse in viață programe, care, 
după cum declară nerter. au in
clus vaste recunoașteri aeriene 
cu ajutorul avioanelor prin pă
trundere- Vă rog să dați atenție 
aces.ui lucru — prin pătrundere 
— adică prin zboruri in scopuri 
de recunoaștere, de spionaj dea. 
supra teritoriului unui stat cu 
care exista re.ații normale. Și 
acest plan a lost' aprobai tie 
președinte- Este un lucru ne
maiauzit 1 Și după toate aces
tea eu trebuie sa spun — ce 
oameni de treabă sinteți I Daca 
aș face asta — nu m-aș res
pecta. Aș spune că dl Herter a 
smuls- toate vălurile, a șters 
toa,e fardurile cu care, daca pot 
să mă exprim așa, era camu
flată, Înfrumusețată, sufemenrtâ, 
politica imperialiștilor din Sta
tele Unite.

ÎNTREBARE: Știau oare au
toritățile turcești, pakistaneze, 
norvegiene despre zborul provo
cator al avionu.ui american ?

N S. HRUȘCIOV : Mi-e greu 
să vorbesc În locul acestor gu- . 
verne, dar cred că- ele nu știău,■ 
americanii nu le raportează. Prl- 

mii miniștri ai țărilor pe teri
toriile cărora sînt amplasate 
baze militare americane n-au 
nici măcar acces la aceste baze. 
(Animație). Vina acestor state, 
ca de pildă Turcia, Pakistan și 
aiteie, constă în aceea că au 
intrat în blocuri agresive. Po
porul spune in asemenea ca
zuri că omul își vinde sufletul 
dracului; înainte de a l vinde, 
poate face ce vrea cu el, dar 
după aceea dracul face ce vrea 
cu sufletul omului. Așa se în- 

, tîmplă acum cu Turcia, Pakis
tanul și Norvegia. (Animație).

ÎNTREBARE: Ați dori și 
acum ca președintele Eisenho
wer' să vina în Uniunea Sovie
tică ?

N. S. HRUȘCIOV: Ce să vă 
răspund la aceasta ? Puneți-vă 
în situația mea și răspundeți 
în locul meu. Vă dați singuri 
seama acum ce greutăți se 
ivesc. Vă spun sincer. Cunoaș
teți atitudinea mea față de pre
ședintele S.U.A., am vorbit în 
repetate rinduri despre aceasta. 
Intr-o oarecare măsură însă, 
speranțele mele nu s-au justifi
cat. Sint om, nutresc senti
mente omenești, răspund pentru 
conducerea guvernului sovietic. 
Trebuie să înțelegeți că noi oa
menii ruși, sovietici, a vein ini
ma deschisă — dacă petrecem, 
apoi petrecem; daca ne batem 
apoi ne batem. Cum aș putea 
acum să-l îndemn pe oamenii 
noștri: ieșiți în întîmpinare, ne 
sosește un oaspete drag. Oame
nii vor spune: ce, ți ai pierdut 
mințile, ce fel de oaspete drag 
este acela care aproba trimite
rea unui avion cu misiune de 
sponaj. Militariștii americani, 
trimițînd la noi un avion cu 
misiune de spionai, mi-au creat, 
m.e, care răspund de pregăti
rile pentru vizita președintelui 
Statelor Unite în U.R.S.S.; o 
situație foarte grea. Sincer vor
bind, cred că președintele 
S.U.A. 1și dă seama și el de 
această situație.
k Să presupunem că în preajma 
Țiz teii mele în Statele Ulițe 
âm Ti trimis noi la ei un ase- 
men a avion și ei l-ar fi dobo- 
rit. Ne putem imagina cura 
m-ar fi intimpinat americanii. 
M-ar fi înfiîmpinat, cum se spu
ne, după merit! Cred că oricine 
înțelege acest lucru.

Dar se poate garanta că In 
timpul vizitei nu vor avea loc 
nici un fel de excese. Poporul 
nostru este politicos, va spune 
ce are pe suflet, dar va lașa 
pe seama guvernului să acțio
neze, nu-și va permite nici o 
acțiune jignitoare. Cred, ca zia
riștii și turiștii americani simt 
ca oamenii sovietici sînt reți
nuți Și disciplinați. N-am auzit 
ca cineva să fi spus ceva jigni
tor unui american. Aceasta cste 
lăudabil. Arată forța spirituală 
a poporului nostru.

ÎNTREBARE : Se va discuta 
oare la conferința la nivel înalt 
problema zborului acestui a- 
vion ?

N. S. HRUȘCIOV: Această 
problemă constituie deja obiec
tul discuțiilor în întreaga lume. 
De aceea nu consider acum că 
această problemă trebuie inclusă 
pa ordinea de zi a conferinței. 
Ținem seamă că din partea ță
rilor socialiste voi fi singur iar 
puterile occidentale vor avea 
trei reprezentanți. Nu cred, 
însă, că doi dintre aceștia a- 
probă actuala acțiune agresivă 
și periculoasă a cercurilor mi
litariste amer:cane.

Probabil că vă interesează 
cînd intenționez să plec la Pa
ris. Intenționez să sosesc la 
Paris la 14 mai, cu o zi, chiar 
cu două înațnte de începerea 
conferinței pentru a mă adirha- 
tiza puțin. Mi-a plăcut Parisu<lt 
este un oraș frumos. (Animație). 
Jar dacă ceilalți nu vor sosi, — 
spun aceasta pentru că unii a« 
menința că s-ar putea sa nu 
aiba loc conferința, — pentru 
toată lumea va fi atunci limpe
de că ea nu va avea loc nu din 
vina noastră. Așadar vom pleca 
la Paris 1 Dar dacă conferința 
nu va avea loc ? Ei și ? Am trăit 
fără ea mulți ani, vom mai trai 
încă vreo suta. (Risete, aplau
ze).

In această conferință este 
interesata nu numai țara noa
stră, este interesată întreaga lu
me. Popoarele întregii lumi aș
teaptă destinderea încordării in
ternaționale, doresc normalizarea 
relațiilor intre state. Cred că 
partenerii noștri la tratative sint 
interesați nu mai puțin decit 
Uniunea Sovietică in această 
conferință. De aceea conferința va 
depinde de partenerii noștri. Sin
tern gata. Repet, intenționez sa 
f»lec cu avionul sâmbăta, 14 mai, 
a Paris.

ÎNTREBARE : însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al S.U.A. nu 
v«a cerut sâ-i permiteți o între
vedere cu Powers ?

N. S. HRUȘCIOV: Americanii 
au trimis o notă in legătură cu 
aceasta și ne roagă să permitem 
o întrevedere cu el. Dar și ei își 
dau seama că este prea de tot. 
Pilotă! s« află sub anefietâ, doar 
el este un spion. Despre ce fel 
de întrevedere cu el poate fi 
vorba acum? El trebuie să răs
pundă în fața instanțelor noastre 
sovietice.
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oareÎNTREBARE: înseamnă 
aceasta că nici ambasadorului, 
nici iMărdnatului cu afaceri ad- 
interim nu li se va permite să 
aibă o întrevedere cu Powers?

N. S.HRUȘCIOV: N-am spus 
aceasta. Acest lucru il vom de
cide. Poate că vor avea o între
vedere și poate că n-o vor avea^ 
Nu pot răspunde acum la aceas
tă întrebare pentru că ancheta 
este în curs.

ÎNTREBARE: Ținînd seamă 
de acest incident cu avionul și 
de atitudinea dv. față de pre
ședintele Eisenhower nu ați pre
fera ca vizita lui Eisenhower 
să fie aminată ?

N. S. HRUȘCIOV: In această 
problemă vom avea un schimb 
de păreri cu președintele cînd 
ne vom î.itîlni la Paris. Ca și 
pînă acum, n« vrem să găsim 
căile spre îmbunătățirea rela
țiilor cu America, vrem să a- 
vem relații normale cu S.U.A., 
și credem că, cu timpul, rela
țiile sovieto-americane trebuie 
să se transforme în relații de 
prietenie între popoarele țări
lor noastre. Ar fi ceva normal 
și toți oamenii normali tind și 
vor tinde spre aceasta.

In încheiere doresc să spun 
următoarele: Procedăm cu as
prime față de cei care pătrund 
cu forța pe teritoriul patriei 
noastre, care ne violează suve
ranitatea- Noi însă dorim să 
trăim în pace și prietenie cu 
toate popoarele. Trebuie să în
țelegeți situația noastră, dom
nilor. cînd condamnăm cu in
dignare asemenea acțiuni agre
sive. Noi însă privim lucid lu
crurile și ne dăm bine seama 
că orice polemică chiar și cea 
mai ascuțită este preferabilă 
războiului- De aceea vom face 
totul pentru ca actuala înăspri
re să fie „digerată**,  facem to
tul pentru ca situația interna
țională să intre pe făgașul nor
mal și să fie restabilite bunele 
relații cu Statele Unite a’e A- 
mericii. firește, dacă S.U.A. vor 
contribui, de asemenea, la a- 
ceasua.

In ultimele zile am citit 
multe declarații ale unor sena
tori, congresmeni, oameni de 
afaceri din America și consider 
d'ept un semn bun că mulți 
d nt.e ei condamna această ac
țiune a guvernului lor. Consi
der un semn bun ca oamenii 
nu^i pierd capul, că nu toți 
dau aceleași explicații ca Her
ter.

ÎNTREBARE: Ce ați dori să 
urați poporului francez in legă
tură cu vizita dv. la Paris? •

N. S. HRUȘCIOV: Poporul 
francez, nu doresc să opun un 
popor altuia, m-a primit la fel 
ca și poporul american, cu os- 
pitalitaie. Dar în Franța am 
fost mai de curind și de aceea 
impresiile sint mai proaspete. 
Sînt deosebit de mulțumit nu 
numai de primirea pe care mi-a 
făcut-o poporul francez, d și de 
convorbirile pe care le-am avut 
cu președintele Franței De 
Gaulle,

împreună cu Franța am lup
tat Împotriva Germaniei milita
riste. Dacă va Izbucni un răz
boi, și el poate să fie dezlănțuit 
de către Germania Occidentală,
francezii știu că în trecut au 
avut un bun aliat — Uniunea 
Sovietică. Acest aliat poate să 
le fie din nou de folos. Dar va 
fi mai bine dacă vo;n împiedica 
împreună războiul și vom fi 
alia ți în lupta pentru .pace.

Cred, că este timpul să ia 
sfîrșit această conferința de pre
să neprevăzută. PermiteV-nii să 
vă mulțumesc dragi tovarăși și 
domni, și să vă doresc succese. 

/Fiți de partea adevărului, de 
partea cauzei nobile a păcii și 
vă veți cîștiga respectul popoa
relor voastre. (Aplauze una
nime. Voci: „Mulțumim !“).

(text prescurtat)

ROMA. — Lă 11 m3i in Italia 
a început greva de două zile 
pe scară naționala a 2 milioane 
de țărani dijmași care cer în
cheierea unuj nou contract co
lectiv cu reprezentanții proprie
tarilor funciari. Greviștii au 
sistat orice fel de lucrări agri
cole și vînzarea produselor a- 
gricole pe piețe.

GENEVA 12 (Agerpres). — 
In ziua de 10 mai a.c., la cea 
de.a XllI-a Adunare a Organi
zației Mondiale a Sănătății, în ■ 
cadrul discuțiilor privind pregă
tirea și formarea profesională a 
cadrelor medko-sauitare, a luat 
cuvîntul dr.. Emil Măgureanu — 
membru al delegației R. P. Ro
mine.

RUMA. — To seara zilei de 
11 mai la Roma și-a început 
lucrările Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Italian.

PEKIN. — Purtătorul de cu
vin! al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. ,P. Chineze a dat 
un nou*,  avertisment serios îm
potriva provocărilor militare ale 
flotei aeriene militare a S.U.A., 
în legătură cu zborul Unui avion 
militar al S.U.A. deasupra te-

r . Vera
(R. Cehoslovacă) ; 
Rositta Bobrineva 
lulia Buciuceanu- 

Romî-nă): Premiul 
Munoz (Venezuela) 
Nakazawa (Japo-

PRAGA 12. — Coresponden
tul Agerpres transmite: Con
cursul international de canto 
al tinerilor artiști, organizat 
în cadrul Festivalul Primă
vara la Praga, a luat sfîr- 
șit în noaptea de 11 spre 
12 mai- In cele zece zile 
în care s au confruntat 64 de 
partiepanți din numeroase țări 
s-au afirmat interpreți vocali 
remarcabili. Toți cei 7 concu
renta romîni au intrat în a doua 
etapă, bucurîndu-se de aprecieri 
elogoase din partea criticilor 
muzicali.

S-au acordat următoarele pre
mii :

La soliste : premiul 1. 
Stoukupova 
Premiul 11 : 
(U.R.S.S.), 
Boicu (R.P. 
Ill : Morelia
’și Katsura 
nia).

La soliști : Premiul I (Nu s-a 
acordat) ; Premiul l|: Jindrich 
Jindrak (R. Cehoslovacă), Jurij 
Mazurok (Uniunea Sovietică) 
și Jaroslav Kachel (R. Ceho
slovacă); Premiul III: Cornel 
Finățeanu (R.P.R) și George 
Savov Dinev (Bulgaria).

Alături de concurenții sovie
tici, grupul de concurenți 
mini a fost singurul care a 
coltat premii șl diplome fără 
un singur membru al ei să fi 
șit din comj “** “ ‘
onoare de gradul I au primit 
basul .Marius Rintzler și so
prana Ileana lonescu iar diplo
me de onoare : soprana Elena 
Andrei, mezzosoprana Milca 
Nistor și basul Pompei Hărăstă- 
șanu.

Pentru modul deosebit cum a 
acompaniat pe interpreți, pia
nista Victoria Ștefănescu a fost 
distinsă cu diploma de onoare.

ro- 
re- 
ca 

_____ ie- 
ipetiție. Diplome de 
gradul I au primit

Opinia publică mondială condamnă spionajul 
aerian american deasupra teritoriului U.R.S.S.

DEPUTAȚI LABURIȘTI 
CER GUVERNULUI ENGLEZ 

ASIGURĂRI CA NU VA SPRIJINI 

ASEMENEA ACȚIUNI

LONDRA 12 (Agerpres).— în 
legătură cu demascarea spiona
jului aer.an american deasupra 
teritoriului sovietic, la 11 mai 
in Camera Comunelor deputății 
laburiști au încercat să obțină 
asigurări că guvernul englez 
nu va participa la asemenea ac
țiuni nu ie va sprijini.

Laburistul EMRYS HUGHES 
a cerut ministrului Aviației 
Militare să ordone forțelor ae
riene militare engleze ca nici un 
avion c‘e spionaj să nu zboare 
deasupra teritoriului sovietic.

Laburistul SWINGLER a în- 
trebat de cite ori s-a consultat 
ministrul cu reprezentanții a- 
viației strategice americane în 
legătură cu zborurile în scopuri 
de spionai deasupra teritoriului 
sovietic ale.avioanelor cu baza 
în Anglia.

După cum a declarat Swing- 
Ier, dat fiind cele petrecute nu 
de mult, opinia publică engleză 
are dreptul să capete informații 
în legătură cu faptele care pot 
să-i afecteze interesele. Pe teri
toriul englez, a spus el, există 
baze americane care pot deveni 
obiectul unor contra acțiuni. 
Swingler a cerut ca ministrul 
Aviației să dea răspuns la 
toate aceste întrebări.

Cînd ministrul Ward a refu
zat să răspundă la aceste tntre- 
bări, laburistul HILTON a pro
testat declarînd că aceste pro
bleme Irămintă opinia publică 
engleză, îndeosebi pe englezii 
care locuiesc în apropierea ba
zelor americane. El a cerut asi
gurări că nici un avion nu va 
fi trimis din Anglia pentru zbo- 

Guandun
11 mai. 
fost dată

uks.s., g. r.

ritoriului provinciei 
din China de Sud la

NEW YORK. -—A 
publicității comunicarea in le
gătură cu numirea de către d. 
Hammarskjoeld, secretar general 
al O.N.U., a ambasadorului ex
traordinar și plenipotențiar al 
U,RS.S., G. P. Arkadiev, în 
funcția de locțiitor al secre
tarului general al O.N.U. pen
tru problemele politice și pro
blemele Consiliului de Secu
ritate.

VARȘOVIA. — La 6 și 8 mai, 
la Teatrul de Operetă din Var
șovia, primadona S’li Popescu 
a interpretat cu deosebit succes 
în limba polonă rolul titular din 
opereta „Silvia" de Kalman. Pu
blicul varșov.ian, care umpluse 
sala p.nă la refuz, a răsplătit 
pe artistă cu repetate aplauze 
la scenă deschisă.

PRAGA. — Colectivul condu, 
de minerul Karel Kantor de la 
mina Dukla (Ostrava) a depășit 
recordul mondial de extracție 
a cărbunelui extrăgind 37.632 
tone cărbune în 31 de zile lu
crătoare. Astfel, fostul record 
mondial a fost de pățit cu 1.019 
tone.

In preajma conferinței 
la nivel înalt

In cuccesul ei sînt 
interesați milioane 

de oameni
LONDRA 12 (Agerpres). •— 

Ziarul „Daily Worker" s-a a- 
dresat unor fruntași ai vieții 
publice și oameni poli'.ici din 
Anglia punîndu-le întrebarea la 
ce rezultate vă aș*.eptati  de la 
conferința la nivel Înalt?

„Doresc să se încheie un a- 
cord cu privire la dezarmarea 
generală neintîrziată, scrie în 
acest ziar cunoscutul poet și 
critic de artă englez HERBERT 
READ.

Cunoscutul reprezentant al 
Comitetului pentru apărarea 
păcii din Manchesier. ROLAND 
CASASOLA a declarat că con
ferința la nivel inalt a devenit 
posibilă numai datorită presiu
ni popoarelor asupra guverne
lor lor. Popoarele din întreaga 
lume, a spus el, doresc ca par- 
ticipanti, la conferință „să pu
nă fundamentul păcii în lumea 
întreagă"

„Glodurile tuturor oamenilor 
lucizi, a subliniat secretarul ge
neral al Sindicatului unit al 
topitorilor, T. GRAHAM șinț 
atinti'e spre Paris și spre con
ferința la nivel înalt, în suc
cesul . căreia sint interesați mi
lioane de oameni".

Poporul qorman 
cere insistent 

rezolvarea 
problemelor 

sale urgente
BERLIN 12 (Agerpres), — 

Pe măsura apropierii datei con
ferinței la nivel înalt de la 
Paris, opinia publică democra
tică din R.F. Germană cere cu 
tot mai multă insistentă rezol
varea imediată a problemelor 

ruri de spionaj deasupra Uniu
nii Sovietice sau vreunei alte 
țări.

*

LONDRA 12 (Agerpres). — 
într-un articol redacțional zia
rul „Daily Herald" condamnă 
cu asprime declarația cinică 8 
secretarului de stat ol S.U.A., 
Herter, că avioanele a mericane 
vor continua zboruri de spionaj 
deasupra teritoriului Uniunii 
Sovietice. Ziarul 1.
guvernul Angliei si dea asigu
rări poporului englez că nu va 
admite folosirea teritoriului An
gliei drept bază pentru aseme
nea zboruri.

Acestea sint probleme de via
ță și de moarte pentru noi și 
dl. Macmillan trebuie să dea po
porului un răspuns satisfăcător.

AFARA CU „DJEȚII NEGRI*  I

TOKIO 12 (Agerpres). - Lo- 
cuitorii orașului japonez Yama- 
to. prefectura Kanagawa, în a- 
propierea căruia se află baza 
militară americană Ațughi, au 
desfășurat o mișcare pentru re
tragerea ce țe teritoriul Japo
niei a ..Djeț-ilor negri" ameri
cani. După cum se știe aeropor
tul militar Ațughi slujește ca 
bază pentru avioanele america
ne cu reacție „Lockhead U-2“ 
ca*re  sint denumite în Japonia 
„Djeți negri" și care constituie 
un mijloc de spionaj american 
împotriva U.R.S.S:, R. P. Chi- 
neze și altor țări socialiste.

La II mai .la Yamato a avut 
loc un mijing ai cărui pârtiei- 
panți au declarat in unanimita
te că nu vor ca din cauza ml- 
1 itariștilor americani orașul lor 
să devină victima unei contra- 
lovituri și s-au pronunțat pen
tru îndepărtarea imediată a 
vioanelor americane „U-2" 
pe teritoriul Japoniei.

îndepărtarea din Japonia

a- 
de

a 
acestor avioane americane este 
cerută la 12 mai de influentul 
ziar japonez „Yomiuri* 4.

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Associated Press, ziarul „New 
York Herald Tribune" a anun
țat miercuri că Direcția Cen
trală de investigații a S.U.A. 
(C.I.A.) va fi supusă unei reor
ganizări radicale în urmă eșecu
lui misiunii pilotului Francis 
Powers.

Ziarul anunță că probabil se 
va proceda la 50 de destituiri.

Ziarul menționează că pregă
tirea lui Po.vers nu a corespuns 
„practicii obișnuite a C.LA-“- 
Prin comportarea sa, el „nu s-a 
conformat codului sever impus 
tuturor agenților de spionaj — 
să distrugă orice dovadă a pro
fesiunii sale și, dacă este nece
sar, să se sinucidă".

„Reorganizarea C.I.A., scrie 
ziarul, se va face fără zgomot. 
Oficialitățile 
Washington 
vor primi 
din partea 
Dulles44. 

C.I.A. de la Adana, 
și din alte părți 
plicuri de destituire 
directorului Allen

urgente care stau in fata po
porului german. După cum 
transmite Agenția A.D.N., Uni
unea germanilor a chemat popu
lația Germaniei Occidentale să 
se pronunțe împotriva înarmă
rii atomice a R. F. Germane, 
pentfu un Tratat de pace .și 
tratative între cele două ' state 
germane. Uniunea germanilor a 
cerut schimbarea actualei orien
tări politice a Bonn ului.

Guvernul de la Bonn tre
buie să renunțe la promovarea 
„politicii de forță", au decla
rat in numele celor 300.000 de 
tineri metalurgiști vest-germani 
delegații la conferința tineretu
lui de la Bochum a Sindicatului 
metaturgiștilor din R.F-G.

Dezarmare, 
coexistență pașnică 

— cer oamenii 
de șiiinjă —

VIENA 12 (Agerpres). — Pe 
adresa institutului internațional 
pentru pace continuă să sosea
scă numeroase răspunsuri la 

Se intensifică represiunile 
împotriva patrioților greci

Concept» de două parale...
(Urmare din pag. l-a)

ancheta Inițiată de acest Insti
tut în legătură cu problemele 
care vor trebui să fie discutate 
în cadrul conferinței la nivel 
înalt de conducătorii celor pa
tru mari puteri.

Fizicianul englez P. HART 
declară în răspunsul său că 
„apropiata conferință la nivel 
înalt trebuie să-și concentrez» 
atenția in special asupra rezol
vării problemei dezarmării, ca 
principal mijloc de asigurare a 
unei păci adevărate, și proble
mei germane".

AlătUrindu-se celor exprimate 
de Hart, biochimistul N. W. P1- 
RIE a arătat la rîndul său : 
„Cred că inttlnirea conducăto
rilor celor patru mari puteri 
este un lucru folositor șl esen
țial pentru înlăturarea, neînțe
legerilor care mai persistă pe 
plan internațional. Atît timp 
cit oamenii de stat continuă să 
discute și să fie chiar pe ju
mătate de acord asupra rezol
vării anumitor probleme impor
tante ale actualei situații inter
naționale, există cele mai bune 
șanse ca războiul să nu izbuc
nească".

fără a face măcar vreo alune 
la dovezi de „spionaj", a cerut, 
n-mai pe baza faptului că acu
zații sint membri ai Partidulții 
Comunist din Grecia, pedeapsa 
cu moartea pentru cinci dintre 
ei precum și închisoare pe via
ță sau pe termen lung pentru 
alți democra.ți.

Prin aceasta autoritățile au 
a’ătat că nețmînd seama de 
starea de spirit a opiniei pu
blice grecești și mondiale, in
tenționează să intensifice re- 
p-esiun:le împotriva democraJ 
ților greci.

plice al agresiunii. In urma stu
dierii acestei acțiuni ogresive a 
S.U.A., împotriva UJI.SS., pre
cum ți împotriva Afganistanului, 
guvernul afgan intenționează să 
exprime un protest hotărit atit 
guvernului S.V.A., cit fi guver
nului pakistanez.

WALTER LIPPMANN 

CRITICA VEHEMENT
GUVERNUL S.U.A.

NEW YORK 12 (Agerpres). 
Intr-un articol intitulat „Spio
najul", comentatorul ziarului 
„New York Herald Tribune", 
Walter Lippmann, critică cu ve
hemență guvernul Statelor Uni-' 
te care a declarat in mod fățiș 
că duce o politică de încălcare 
a suveranității Uniunii Sovietice 
și a dreptului internațional. 
W. Lippmann scrie :

„In viitoarea evenimentelor 
care au urmat după capturarea 
avionului de spionaj, guvernul 
a ho tării, — mai precis ar fi 
să spunem că a hotărît greșit •— 
să promoveze o politică nefon
dată, absolut fără precedent in 
relațiile internaționale.

A recunoaște fățiș că inten
ționam să încălcăm suveranita
tea Uniunii Sovietice înseamnă a 
pune toată lumea întro situație 
penibilă.

încercările guvernului S.U.A. 
de a se descurca din 
complicație cu ajutorul minciu
nii, scrie în încheiere Lippmann, 
ne-au adus „adevăratele neplă
ceri și înjosiri".

această

j obligată să anunțe motivele —* 
orice . persoană oficială aleasă 
sau numită44. Cit de bine se 
simte în utopia sa reacționară 
mister Hunt! Numai că opinia 
publică americană se ridică îm
potriva fenomenelor de mccar- 
thysm in viața cotidiană ameri
cană. Faptul rămine totuși 
fapt : un miliardar reacționar 
reia filozofia lui McCarthy, 
goală de orice rațiune, antide
mocratică, pe care o populari
zează sub formă de rețetă pen
tru o viitoare societate. Ce să 
ne mai mirăm de această stupi
ditate, cind același Hunt își con
tinuă panseurile prin enunțarea 
prevederii că și „pensionarii ca
selor de nebuni să aibă drept de 
vot44. Nebunii să voteze? Da, da, 
se va repezi mister Hunt, numai 
dacă, bine înțeles, au bani. Ce, 
nebunii, bineînțeles dacă sint 
bogați, n au opinii politice ? ! 
Atunci de ce să n-aibă dreptul 
să și le, exprime?!

Dar s-a intimplat ceva ce lui 
Hunt nici nu i-a venit să crea
dă : editorii l-au refuzat politi
cos, nici unul n-a vrut să-i pu
blice romanul. Nu și nu. „Cine 
o să cumpere azi o asemenea 
broșură ? r — aceasta a fost 
remarca mai multora. în cele din 
urmă mintea domnului Hunt a 
găsit o soluție extrem de inteli
gentă, originală și prin urmare 
salvatoare : și-a editat singur 
lucrarea sub formă de broșuri 
vindute in pierdere, cu cîțiva 
cenți bucata, în timp ce cite va 
ziare plătite de el i-au ridicat 
osanale.

De unde se vede că vederile 
reacționare ale lui mister Hunt 
nu valorează nici măcar cit 
două parale...


