
Proletari din toate țărila, unifi-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

COMUNICAT
Tn ziua de 19 mal a avut loc ședința C. C. al P.M.R., 

iar In ziua de 20 mai ședința Consiliului de Miniștri al 
R. P. R.

In cadrul acestor ședințe, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
a făcut o expunere asupra lucrărilor Conferinței de la 
Varșovia și a Tratatului de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală semnat de cele 8 țări participante.

Comitetul Central al P.M.R. și Consiliul de Miniștri 
al R.P.R. au aprobat activitatea delegației guvernamen
tale a R.P.R. la Conferința de la Varșovia.

Consiliul de Miniștri al R.P.R. a propus Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. convocarea intr-un 
termen cît mai apropiat a Marii Adunări Naționale a 
R. P. R. în vederea ratificării Tratatului.
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Preschimbarea carnetului U.T.M.
prilej de Întărire a muncii organizatorice și politice DE PE CUPRINSUL PATRIEI
PE BAZA HOTARIRII plenarei a 

Il-a a C.C. al U.T.M., în organi
zația noastră are loc preschimba

rea carnetelor de membru al U.T.M. și in
troducerea cărților de evidență personală 
pentru toți membrii Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Preschimbarea carnetelor de membru și 
introducerea cărților de evidență personală 
nu constituie o simplă acțiune tehnico- 
organizatorică, ci o importantă măsură 
care va trebui să ducă la întărirea or
ganizațiilor U.T.M., la ridicarea calității 
de membru al U.T.M., la ridicarea întregii 
noastre munci organizatorice și politice.

Eliberarea noilor documente de membru 
al U. T. M. trebuie desfășurată în așa fel 
încît să ducă la ridicarea activității fie
cărei organizații de bază U.T.M., în așa 
fel încît toți utemiștii, toți tinerii din fa
brici, uzine, mine, schele petrolifere, trans
porturi etc. să lupte cu mai mult avînt 
pentru îndeplinirea sarcinilor ultimului an 
al planului cincinal, pentru ridicarea pro
ductivității muncii peste sarcina de plan, 
pentru îmbunătățirea calității produselor 
și reducerea prețului de cost. Organizațiile 
de bază U-T.M. de la sate au datoria să 
mobilizeze mai activ tineretul în lupta 
pentru terminarea grabnică a muncilor 
agricole de primăvară, pentru întreținerea 
culturilor, pentru aplicarea pe scară cît 

. mai largă a regulilor agro-zootehnice, 
pentru îndeplinirea obligațiilor către stat: 
ele trebuie să desfășoare o mai intensă 
muncă politică de lămurire a utemiștilor 
în primul rind, a tineretului și țărănimii 
muncitoare în lupta pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C.-urilor și 
întovărășirilor agricole, pentru noi suc
cese în transformarea socialistă a agricul
turii. In școli și facultăți, organizațiile 
U.T.M. sînt chemate să dea o și mai mare 
atenție mobilizării elevilor și studenților 
pentru ridicarea nivelului la învățătură și 
disciplină, pentru încheierea cu succes a 
anului de învățămînt, pentru buna orga
nizare a practicii și vacanței de vară.

Cu prilejul preschimbării documentelor, 
organizațiile de bază trebuie să intensifice 
întreaga muncă de educare comunistă a 
tineretului, de dezvoltare a înaltelor ca
lități morale ale constructorului socialis
mului: cinstea, sinceritatea, curajul, ca
pacitatea de a învinge greutățile, patrio
tismul și spiritul de sacrificiu pentru apă
rarea patriei și a cuceririlor noastre revo- 
uționare, vigilența și ura împotriva duș
manilor vieții noastre noi.

Acțiunea de preschimbare a documente- 
or de organizație trebuie desfășurată ast
ei încît să ducă la ridicarea calității fie
cărui membru al organizației noastre, la 
ictivizarea lui în producție, la activitatea 
șuiturală, sportivă. Tn acest scop comi
tetele raionale U.T.M.. să asigure maxi
mum de atenție tovărășească față de fie- 
are membru al organizației. Discuția pe 
.are secretarul care luminează carnetul o 
uce cu utemistul respectiv trebuie să 
onstituie un prilej de apreciere justă a 
'.uncii depuse, un ajutor tovărășesc în 
copul îmbunătățirii activității fiecărui 
lembru al U.T.M.

, Primind un nou carnet, fiecare mem- 
ru al organizației noastre trebuie să cu- 
oască mai bine tradițiile de luptă ale

iosirea unor soliști ai Teatrului Mare Academic 
de Stat al U. R. S. S.

La invitația Ministerului Culturii, vineri 
onlneața au sosit în Capitală : cunoscuta 
alerină sovietică Olga Lepeșlnscala, ar- 
stă e poporului din U.R.S.S., laureată a 
■remiului Stalin, Vladimir Levașov și Juri 
afman, soliști al Teatrului Mare Acade
le de Stat al U.R.S.S și V. Potapov din 
irtea Ministerului Culturii al U.RJS.S
La aeroportul Băneasa, artiștii sovietici 
i fost întîmplnați la sosire de N. Teșa 

Uniunii Tineretului Comunist, să înțe
leagă mai adine sarcinile de mare răs
pundere care stau în prezent în fața 
U.T.M. și — pe această bază — să-și spo
rească aportul în lupta pentru construirea 
socialismului în patria noastră. Organiza
țiile U.T.M. sînt chemate ca, sub condu
cerea organizațiilor de partid, să dezvol
te în rîndurile utemiștilor dorința de a 
se pregăti și de a se ridica neîncetat din 
punct de vedere politic, cultural șl profe
sional, pentru a putea deveni demni *de 
marea cinste de a intra în rîndurile can- 
didaților de partid.

Desfășurînd acțiunea de preschimbare a 
documentelor de membru al U.T.M., orga
nizațiile U.T.M. trebuie să strîngă necon
tenit legătura cu masa tineretului, să-și 
întărească influența în masa tinerilor 
care nu fac parte din U.T.M., să lupte 
neîncetat pentru creșterea rîndurilor or
ganizației noastre, prin atragerea celor 
mai bune elemente din rîndurile tinere
tului muncitor de la orașe și sate.

Preschimbarea documentelor de membru 
al U.T.M. trebuie să ducă în același timp 
Ia dezvoltarea și întărirea în rîndurile 
utemiștilor a vigilenței și combativității 
revoluționare față de uneltirile dușmani
lor poporului nostru, la stîrpirea pălăvră
gelii și atitudinii de gură-cască, la păstra
rea strictă a secretelor ce li se încredin
țează. Trebuie să combatem cu tărie ati
tudinea unor utemiști care mai manifestă 
neglijență în păstrarea carnetului de mem
bru al U.T-M. să-i educăm astfel ca ei să 
aibă o atitudine plină de grijă și de răs
pundere. Eliberarea noilor documente de 
membru al U.TM. va trebui să ducă la 
dezvoltarea democrației interne de organi
zație, la atragerea mai activă a utemiștilor 
la elaborarea și aplicarea hotărîrilor luate 
de organizațiile de bază, la dezvoltarea 
criticii și autocriticii, la întărirea muncii 
colective, la lichidarea atitudinilor de bi
rocratism și nepăsare față de nevoile și 
oerințele tineretului.

Comitetele raionale, orășenești și regio
nale U.T.M. au datoria să organizeze în 
mod exemplar, cu cea mai mare precizie, 
preschimbarea documentelor de organiza
ție antrenînd în această muncă pe cei mai 
buni activiști ai organizației, precum și 
un larg activ extrabugetar. Este necesar 
ca organele regionale și raionale (orășe
nești) ale U.T.M. să acorde în acest scop 
o mare atenție pregătirii condițiilor pen
tru buna desfășurare a preschimbării do
cumentelor de membru în organizațiile de 
bază, pentru organizarea exemplară a 
evidenței membrilor U.T.M. In fiecare or
ganizație de bază trebuie să se asigure 
ca, după preschimbarea documentelor, să 
se facă o analiză a felului cum s-a des
fășurat această acțiune și să se ia mă
suri pentru obținerea de rezultate cît mai 
bune în îndeplinirea sarcinilor.

întreaga muncă de preschimbare a do
cumentelor de membru impune un înalt 
simț de răspundere din partea fiecărui 
activist al U.T.M. pentru ca în fiecare 
organizație preschimbarea să se facă la 
timp și în cele mai bune condițiuni și tot
odată să fie ridicat nivelul întregii ac
tivități de educare comunistă a ti
neretului.

și Sanda Rangheț, secretari al Consiliului 
General A.R.L.U.S., Paul Comea, director 
general adjunct în Ministerul Culturii, so
liști el Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R. și alți oameni de artă.

Celebrii soli ai artei sovietice vor inter
preta rolurile principale în spectacolele de 
balet „Macul Roșu” șl „Călărețul de 
aramă” de R. M. Gller pe scena Teatrului 
de Operă și Balet al R.P.R.

Meeanizatoril își pregătesc 
mașinile

La gospodăria agricolă de stat din Mur- 
geni, regiunea Bîrlad, însămințările s-au 
terminat. Nu înseamnă însă că de acum 
muncitorii gospodăriei stau cu brațele 
Încrucișate și așteaptă să se coacă grinele. 
Pentru ca recolta să fie îmbelșugată, cul
turile au nevoie de o serie întreagă de 
lucrări de întreținere.

Mecanizatorii gospodăriei știu că exe
cutarea lucrărilor de întreținere a cultu
rilor cu mijloace mecanice asigură o în
semnată economie de timp și de brațe de 
muncă. De aceea, îndată după terminarea 
muncilor din cîmp, ei au început revizui
rea tuturor mașinilor agricole necesare de 
acum înainte. în primul rînd s-au ocu
pat de repararea prășitoarelor cu trac
țiune mecanică și animală ; n-au fost ne
glijate nici celelalte mașini. în 10 zile ei 
au revizuit și reparat 15 prășitoare, 2 ba
toze, o combină și o secerătoare-legă- 
toare. Rezultate deosebite în această 
muncă au obținut utemistul loan Badea, 
venit în gospodărie de la uzinele de trac
toare din Orașul Stalln, comblnerul loan 
Strătilă, Pușcașu Constantin și alții.

în gospodărie au început lucrările de 
întreținerea culturilor. Pină acum cîteva 
zile, la secția Epureni se prășiseră 3,5 
hectare însămînțate cu floarea-soarelul.

Corespondent 
GEORGETA GITIN

Pionierii îngrijesc animalele
La Școala noastră mixtă de 7 ani din 

Mlhăllești tșfinț mulțl pionieri care Iubesc 
șl Îngrijesc animalele. Din îndemnul ute
miștilor, ei au luat în grija lor mieii și 
vițeii nou născuți din gospodăria părinți
lor.

Numărul pionierilor crescători de ani
male a crescut la peste 30. Printre ei se 
numără pionierii Aurică Duniltrache, 
Bratu Nlcolae, Marinescu Rola șl ute
miștii Dragomir Ion, Matei Petre și 
Iliescu Marla.

In munca lor deosebită au sprijinul pre
țios al tov. profesoare de zoologie Olga 
Dragu.

Corespondent 
TOMA DUMITRU

Pentru cei mici
Pentru ca pionierii și școlarii să se bu

cure din plin de ziua ce le este dedicată 
— 1 Iunie — activitatea oamenilor mun
cii din patria noastră este îndreptată în 
aceste zile spre pregătirea de daruri Și 
surprize copiilor.

Muncitorii de la fabricile industriei ali
mentare pregătesc pentru cei mici o serie 
de produse speciale preambalate, cum sînt: 
produse zaharoase, biscuiți și multe altele. 
Muncitorii întreprinderilor industriei tex
tile, industriei locale și cooperativelor 
meșteșugărești pregătesc sortimente va
riate de sezon : confecții de vară, costu- 
mașe pentru joc, salopete, pantalonași, 
sandale, șosete, șepci și alte articole. La 
fabrica de confecții și tricotaje „Repu
blica” din Botoșani s-a confecționat pină 
acum un mare număr de rochițe din olan- 
dină și pichet, fuste plisate, șorțulețe de 
olandină, pantalonași de doc etc. Mește
șugarii de la cooperativele „Libertatea” 
din Rădăuți, „Independența” din Cîrnpu- 
lung și „23 August” din Suceava produc 
noi modele de confecții pentru copii. Fa
bricile de jucării din întreaga țară produc 
un sortiment variat de jucării din lemn, 
jocuri distractive, jucării metalice și al- 
tele. La fabrica de jucării „Pionierul” din 
Botoșani s-au confecționat pină acum mal 
multe modele de păpuși.

In majoritatea magazinelor din țară s-a 
început de pe acum amenajarea unor vi
trine speciale care vor expune toi felul 
de produse destinate celor mici. Micuții 
vor găsi bazare sau expoziții cu vînzare. 
Magazinele specializate pentru copii vor 
desface în cantități suficiente pachețele 
preambalate conținînd cadouri pentru co
pii. Magazinele universale din țară vor 
asigura desfacerea numeroaselor produse 
pentru copii In formele cele mal atrăgă
toare. La magazinul „Romarta copiilor” 
din Capitală s-au creat raioane separate 
pentru fete și băieți aprovizionate cu cele 
mai noi articole pentru copii. I. C. S. 
„Textila” din Capitală va organiza la eta
jul I o expoziție cu cele mal variate sor
timente de jucării.

Nu vom permite ca munca noastră pașnică 
să fie tulburată

institutul nostru se Andrasofsky Tiberiupregătește pentru • 9
aniversarea a 10 ani directorul Institutului Medlco-Fannaceutlc 
de la înființarea sa. din Tg. Mureș
Aceasta va fl o săr-
bătoaire a drepturilor egale de care se 

bucură în Republica noastră oamenii mun
cii aparținînd minorităților naționale.

înființat după eliberarea patriei noastre 
de către glorioasa Armată Sovietică, Insti
tutul medico-farmaceutic din Tg. Mureș 
formează cadrele necesare revoluției me
dicale care se desfășoară pe un front larg 
ce cuprinde toate colțurile țării. Avem 
nevoie de doctori pentru a lichida vechile 
plăgj lăsate de regimul burghezo-moșie- 
resc, de a asigura oamenilor noștri o să
nătate robustă, puternică. Răspunzînd 
grijii statului democrat-popular, studenții 
Institutului nostru se pregătesc cu serio
zitate, însușindu-și temeinic cunoștințele 
predate. Cadrele didactice înregistrează 
cu satisfacție roadele muncii educative 
duse cu studenții, apreciindu-le rezulta
tele obținute la examene.

Tocmai din această pricină nu putem 
permite ca munca noastră pașnică pusă 
în slujba construcției socialismului să 
fie tulburată. Orice măsură luată de 
Uniunea Sovietică — bastionul păcii și 
securității popoarelor —- menită să ducă 
la rezolvarea pe cale pașnică a proble
melor litigioase internaționale, dă deplină 
siguranță oamenilor muncii din țara noa-

Iubim
în stațiunea noas

tră s-au urmărit cu 
deosebită atenție lu
crările Conferinței de 
la Varșovia care au 
luat sfirșit prin sem
narea Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între cele 8 state eu
ropene iubitoare de pace. Istoricul tratat 
încheiat la Varșovia oglindește voința 
fermă a popoarelor țărilor lagărului de
mocratic de a apăra viața lor nouă, cuce
ririle lor revoluționare, libertatea.

Acest Tratat este cel mai hotărît și mai 
firesc răspuns dat planurilor agresive ale 
cercurilor diriguitoare din occident. Ase
menea acțiuni care subminează cauza pă
cii. cum ar fi renașterea militarismului re
vanșard vest-german și crearea de baze 
militare în jurul statelor iubitoare de pace 
nu pot fi privite cu brațele încrucișate. în 
baza Tratatului încheiat la Varșovia for
țele păcii s-au unit și mai puternic, deve
nind un bastion de neclintit al păcii și 
securității popoarelor.

Iubim pacea și știm că munca, succesele 
noastre tn producție contribuie la întări
rea păcii. Noi, cei care muncim pentru a 
smulge pămîntului recolte bogate, spriji
nim cu căldură Tratatul de la Varșovia și 
sîntem hotărîți să întărim semnătura pusă

Stanciu Alexandru
directorul S.M.T. Făcălenl, 

raionul Fetești, regiunea Constanța

toare noilor hitleri și tuturor acelora 
care ar încerca să-și bage ritul în marea 

pe Tratat de delegația noastră prin noi grădină înflorită a țărilor lagărului socia- 
succese în lupta pentru obținerea unor tist.

Aportul brigăzilor utemiste de tractoriști
în acest en, brigăzile utemiste de trac

toriști de la S.M.T. Albești, raionul Negru 
Vodă, au fost în fruntea întrecerilor pen
tru terminarea la timp și în bune condi
țiuni a muncilor agricole de primăvară.

In fruntea întrecerii s-a situat brigada 
l-a condusă de utemistul Stămătescu Au
rel care și-a îndeplinit planul în proporție 
de 185 la sută, iar pe locul doi s-a situat

Un parc nou în Pucioasa
Pucioasa este un orășel mic, înconjurat 

de dealuri verzi și păduri. In timpul verii 
aici vin mulți bolnavi de reumatism, pen
tru a se bucura de binefacerile băilor de 
sulf.

De curînd acest orășel a primit o nouă 
podoabă. In mijlocul orașului a apărut 
un parc, acolo unde cu puțin timp înainte 
fusese un teren cu gropi și băltoace. Par
cul împodobit cu ronduri de flori, cu 
bănci, lumină electrică, va oferi vizitato- 

stră în Invincibilita
tea cauzei păcii. Sa
lutăm cu bucurie 
noul pas făcut spre
destlnderea încordă- 

ril internaționale prin încheierea Tratatu
lui de stat cu Austria, ca rezultat 
al eforturilor depuse de statul so
vietic. Cu același sentiment de siguranță 
am primit și vestea istoricelor hotărîri 
luate la Varșovia în urma conferinței ce
lor 8 state europene. Aceste hotărîri co
respund întru totul năzuințelor noastre 
de a apăra pacea, ele mareînd un pas 
înainte în lupta generală pe care o duc 
popoarele lumii pentru preîntîmpinarea 
unui nou război mondial. Am în vedere 
aici acea prevedere a Tratatului în care 
se arată că orice guvern european mînat 
de considerațiuni realiste și sincer spri
jinitor al păcii poate adera la pactul celor 
8 state, recent încheiat. Aceasta exprimă 
cel mai puternic spiritul în care a fost 
conceput Tratatul, țelurile lui pașnice.

Rezultatele conferinței de la Varșovia 
ne-au găsit pe noi, cadrele didactice și stu
denții de la Institutul Medico-Farmaceu- 
tic din Tg. Mureș în plină sesiune de 
examene. Nu există o mai mare răspun
dere pentru noi decît aceea de a trans
forma actuala sesiune de examene într-o 
victorie, confirmînd în acest fel to*ala 
noastră adeziune la hotărîrile istoricei 
conferințe de la Varșovia.

pacea
recolte bogate. în 
primăvara aceasta noi 
am terminat însămin
țările la timp. Pină 
acum planul stațiunii 
noastre a fost reali

zat în proporție de 134 ia sută, deservind 
în bune condAțiuni cele 5 G.A.C. și înto
vărășiri și 3 asociații simple. Economiile 
realizate de mecanizatori în această cam
panie s-au concretizat în 5 tone carbu
ranți, 3200 kg. ulei ars și 25.000 lei eco
nomii de piese și materiale. Acum cînd 
am terminat însămințările, forțele noastre 
s-au îndreptat spre întreținerea culturi- 
lor. în această privință noi avem totul 
pregătit și zilele acestea începem prășitul 
mecanic ia floarea-soarelul și porumb.

Recoltatul ne găsește pe dieplin pregă
tiți cu reparațiile. în prezent sîntem sta
țiune fruntașă pe regiune în ceea ce pri
vește reparațiile.

Aci, în cîmpia Bărăganului noi mînuim 
tractoarele și mașinile cele mai moderne 
pentru a obține recolte mari. De va fi ne
voie însă să apărăm munca noastră, cu
ceririle noastre revoluționare, indepen
dența patriei, vom ști însă să mînuim ori e 
fel de armă, pentru a da o lecție ustuță- 

brigada a III-a care și-a îndeplinit planul 
în proporție de 160 la sută.

Utemiștii din aceste brigăzi au luptat 
permanent pentru ca brigada lor să de
vină cîștigătoarea întrecerii. Ghițescu Ion, 
de exemplu, și-a îndeplinit planul în pro
porție de 262 la sută, Giurcă Cornel 240 
la sută, Luca Ion 193 la sută.

Corespondent 
STOINESCU* GHEORGHE

rilor din vara aceasta un plăcut loc de 
odihnă.

Inițiativa amenajării acestui parc au 
avut-o comuniștii din oraș, ajutați înde
aproape de utemiști. Au muncit alături, 
comuniștii Preda Nicolae, Neculai Alexan
dru, Cuculea Alexandru și tinerii Var
vara Ionescu, Teodorescu Ion, Bucur 
Elena.

Corespondent 
MARIN D. NEACȘU

ln întîmpinarea Festivalului
Au început concursurile sportive

BÎRLAD (de la corespondentul nostru)
Și în regiunea Bîrlad pregătirile pentru 

întîmpinarea celui de al V-lea Festival 
Mondial al Tineretului se desfășoară cu 
intensitate. Astfel, de curînd la Bîrlad s-a 
constituit comisia regională de organizare 
a „Concursurilor sportive ale tineretului", 
ce se vor desfășura în cinstea celui de 
al V-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților.

Ca președinte al comisiei regionale a 
fost ales tovarășul Pruteanu Victor secre
tar al comitetului regional U.T.M. Bîrlad.

In orașul Bîrlad și raioanele Focșani, 
Panciu, Adjud, Bîrlad șj celelalte au luat 
ființă comisiile raionale și orășenești.

S-au format comisii în 6 centre din ra
ionul Panciu și 7 din Vrancea, iar în ra
ionul Adjud s-au format comisii în toate 
comunele. In acest raion, numai în comu
nele Sascut Tîrg, Gaiceana și Ploscuțeni 
s-au înscris pină acum la concursurile 
sportive 947 de tineri dintre care 234 fete.

In multe din comunele regiunii Bîrlad 
au început să se desfășoare primele an
trenamente și concursuri, pentru obține
rea insignei și diplomei „Concursurile 
sportive ale tineretului”.

în regiunea București
Cel de al V-lea Festival Mondial al Ti

neretului și Studenților constituie pentru 
tinerii din regiunea București un prilej 
de intensificare a activității în lupta pen
tru întărirea patriei, pentru înflorirea sa
telor și orașelor regiunii.

Astfel, pe lingă numărul mare de tineri 
din întreprinderi, care participă acum în 
întrecerea socialistă, vor fi antrenați încă 
1.500. Pentru ridicarea continuă a pro
ductivității muncii și scăderea prețului de 
cost, tinerii din multe întreprinderi s-au 
angajat să organizeze încă 30 brigăzi de 
calitate, 30 posturi U.T.M. de control, iar 
cei care lucrează în unitățile comerțului 
de stat și cooperatist să mărească eu încă 
20 numărul brigăzilor de bună deservire. 
Dornici să sprijine munca celor din indus
trie, pionierii și școlarii din regiune s-au 
angajat ca în cinstea Festivalului să 
strîngă 20 vagoane de fier vechi.

La sate, tinerii din unitățile agnco'e 
socialiste și tinerii țărani muncitori întim- 
pină Festivalul muncind cu avînt pentru 
executarea la timp a lucrărilor de între
ținere a culturilor. De asemenea, ei s-au 
angajat să identifice și să redea agricul
turii încă 300 ha. teren nefolosit pînă 
acum, să planteze 100.000 de pomi fruc
tiferi și arbuști etc.

In timpul liber, tinerii lucrează obiecte 
din metal, sticlă, piele, ceramică, sculpturi 
în lemn, cusături naționale etc. pe care le 
vor dărui tinerilor participant la Festiva
lul de la Varșovia.

Pregătiri pentru concursul 
tinerilor soliști

Concursul național al tinerilor soliști, 
organizat de C. C. al U.T.M. și Ministerul 
Culturii în vederea celui de-al V-lea Fes
tival Mondial ai Tineretului și Studenților 
ds la Varșovia, a fost primit cu entuziasm 
de studenții Conservatorului de muzică 
„Gheorghe Dima” din Cluj. Pînă în pre
zent ș-au primit la cancelaria conserva
torului 35 de cereri de participare la acest 
concurs din partea studenților și a unor 
membri ai corpului didactic.

Printre cei ce se pregătesc cu asiduitate 
pentru concurs sînt studenții Ște’an Ruha 
(vioară). Cornel Fînățeanu (canto), Biro 
Grigore (clarinet), Dobai Gabor (violoncel), 
preparatorul Harold Enghirliu (pian) și 
alții. În repertoriul lor figurează lucrări 
de Bach', Mozart, Beethoven, Glinka, Ceal- 
kovski, Chopin și alții, precum și de D. 
Șostakovici, Aram Haclaturian, G. Enescu, 
T. Bredlceanu, maestru emerit al artei din 
R.P.R., Paul Constantinescu, laureat al 
Premiului de Stat etc.

în sprijinul concurenților, conducerea 
Conservatorului „Gheorghe Dima” a orga
nizat un colectiv de profesori care dau 
îndrumări studenților care se pregătesc 
pentru concurs. Printre acești profesor] se 
numără Gheorghe Halmoș, artist emerit 
al R.P.R., Octav Enigărescu, laureat al 
Premiului de Stat, Dumitru Pop și alții.

Fruntași in muncă, luptători pentru
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Versuri de actualitate pentru copiii noștri)
cerca totuși să căutăm nota dominantă 
în creația sa, aceasta ar fi —- după pă
rerea noastră — lirismul discret și sin
cer, care lasă să se străvadă o adîncă 
dragoste pentru copii. Mioara Cremene 
nu se adresează micilor săi cititori cu to
nul protector al maturului care-și pocește 
limba (chipurile pentru a se face înțeles !) 
ci le vorbește de la egal la egal, stră- 
duindu-se să le facă cunoscute nu numai 
tainele naturii, dar și marile adevăruri 
ale vieții. în aceasta rezidă interesul cu 
care îi sînt citite versurile.

Poeziile din cele două volume vădesc, 
în general, o poziție justă în problema 
mult discutată a folosirii imaginilor în 
poezia pentru cei mici. Autoarea f-a fe
rit să cadă in păcatul simplismului care 
provine dintr-o totală neîncredere m ca
pacitatea emotivă și în inteligența copi
lului. Știind să se mențină la un nivel 
accesibil înțelegerii micilor cititori. Mioa
ra Cremene caută totodată să le dezvolte 
imaginația.

Dar poeta nu a obținut totdeauna ace
eași reușită. în „Familia lui Lenin" 
(„Primăvara noastră") întîlnim, de pildă, 
această strofă :
„Și oști și tunuri trec nălțîndu-și țeava. 
Pe-un coif schimbînd coroana lui de țar, 
Petru cel Mare vine la Poltava : 
Războiul trece-n platoșă de jar!"

Lăsînd la o parte echivocul de natură 
gramaticală din primul vers, imaginea fi
nală ni se pare n>u numai pretențioasă 
pentru copii, dar și confuză.

In unele poezii din cele două volume, 
mai pot fi întîlnite accente retorice, care 
diluiază versurile în general și abstract, 
părăsind tărîmul concret al ideii poetice 
respective. Un exemplu elocvent este in
troducerea la volumul. „La noi la gospo
dărie". De asemenea în poezia „Frățiorii" 
(Primăvara noastră) după ce vorbește 
despre „frățiorii" pe care-i are în întrea
ga lume, eroul liric al poeziei conchide : 
„Ni-e sigur mersul, viața-t neînfrîntă ; 
Acei ce vor război nu ne-hspăimîntă. 
Părinții-n jurul nostru sa unesc.
Sînt mulți, sînt tari, ei pacea ne-o păzesc. 
Și pacea, vrem s-o apărăm, voinici, 
Și noi, cu lanțul strîns, de brațe mici".

Ideea dragostei pentru pace nu este 
deloc servită de aceste versur; declama
torii — spre deosebire de poezia „Un plic 
poznaș", realizată cu mijloace simple, 
emoționante.

Dar bătălia cea mare trebuie dusă împo
triva lipsei de exigență artistică manifes
tată în multe poezii. Autoarea nu stăruie 
îndeajuns asupra versurilor sale, înainte 
de a le lăsa să vadă lumina tiparului. De 
multe ori idei poetice interesante nu sînt 
valorificate în suficientă măsură (de pildă 
în poeziile „La drum", „Forfotă" și chiar 
„Călătoriile clasei mele"). Apoi întîlnim 
destul de numeroase neglijențe; frec
vente schimbări de ritm, unele rime mai 
mult decît aproximative de genul: braz
dă — noastră, salt — gard, noastră — 
asta sau asemenea prescurtări nefericite : 
dește, șaispce, cinspce. Multe din poezii
le cuprinse în cele două volume au apă
rut mai întîi în publicațiile pentru copii. 
Pregătindu-le pentru editare, Mioara Cre
mene nu le-a adus decît neînsemnate îm
bunătățiri. Se cere, de bună seamă, mai 
multă grijă față de propria creație.

Este îmbucurător faptul că ultimele 
lucrări ale poetei — îndeosebi piesa 
„Trestiile de aur" și poemul „Cine-i mic 
și cine-i mare" — dovedesc aceeași orien
tare fermă către problemele vieții de as
tăzi a eroilor și cititorilor săi. Sporin- 
du-și necontenit exigența artistică. Mioara 
Cremene va contribui și mai departe la 
dezvoltarea literaturii noastre pentru co
pii. Există toate premizele care să îndrep
tățească o asemenea concluzie.

ION HOBANA

Unui activist care pleacă la sat

Rotește cîmpul nouri de polen, 
Așteaptă-n zare holda de secară. 
S-aude-ntîiul chiuit de tren, 
Familiar plerzîndu-se în gară.

Prietenă, de ce nu-1 stăpînești 
Și plînsu-ți lași să-ți scapere-n afară?

M-am încălzit prin viscole drăcești 
Numai cu jarul inimii călite, 
Am înfruntat furtunile cerești 
Și cele-n inimi vii dezlănțuite,

Dar n-am știut ce greu e să mîngîi 
Doar amintirea fetei îndrăgite.

Nu-ți dau, cu dînsa veșnic să rămîl, 
Vrăjita despărțirilor năframă.
Nu-ți cer, necolbuit la căpătîi 
Să-mi ții portretul, retușat, în ramă

Dar peste tot ce-n suflet ți-am turnat 
Să nu Îngădui pulbere și scamă.

Desigur, doar un singur om plecat 
Nu schimbă fața lumii dintr-o dată, 
Dar mii de oameni au plecat la sat 
S-ajute lupta cea mai încordată

Și seara mii de fete-aud spre gări 
Cum vue-un tren ca-n clipa-nfiorată.

Cînd holdele de grîne și secări 
Vor da bob greu și fără pălămidă,
Cînd vor trozni castane pe cărări 
Și miezul alb, sfios au să-și deschidă,

La fel de-nduioșațl ne om întîlni 
Pe-acest peron roșcat, de cărKnMriă.

Și te mai rog — nu te neliniști, 
De-am să întîrzlî. Stăpînește-ți firea. 
Numai atunci, pe veci te-aș părăsi 
De-aș înșela partidul și iubirea.

Dar eu știu bine că din partea mea 
Va fi izvor și flacără-ntilnirea.

Și înțeleg că nu mă vei uita
Dar dacă-un om mai bun iubirea toată
O să-ți cîștige, nu te-nduioșa 
De suferința care-o să mă bată.

Lasă-mi-o-ntreagă, mie. N-am avut 
De milă, trebuință vreodată.

Te-a! supărat. Mă Iartă c-am putut 
In îndoieli romantice să lunec.
N-am fost naiv în munca din trecut 
Și cu naivități acum te-ntunec...

Simt dragostea învăluindu-ne
Și-am fost stîngaci, n-ani vrut să te întunec...

Rotește cîmpul nouri de polen, 
Așteaptă-n zare holda de secară. 
S-aude-al treilea chiuit de tren 
Familiar pierzîndu-se în gară.

Iți mulțumesc că nu-ncercl să m-oprești 
Și doar o lacrimă iți scapără-n afară.

Viața ti dezminte la fiecare pas pe cei 
care mai cred încă în specificul etern și 
imuabil al copilăriei. Se prefac neconte
nit nu numai jocurile, dar și visele Co
piilor. Eroii lor preferați sînt alții decît 
cei din trecut. Sfera preocupărilor lor a 
devenit mult mai vastă, pe măsura par
ticipării tinerei generații la evenimentele 
care privesc soarta țării întregi. Scriito
rii pentru copii nu pot să ignoreze un a- 
semenea adevăr palpabil, dacă vor să 
slujească prin creația lor educării schim
bului de mîine. Printre cei care au înțe
les acest lucru se numără și Mioara Cre
mene.

Avem în față „Primăvara noastră" și 
„La noi la gospodărie", două plachete de 
versuri care vădesc străduința perma
nentă a poetei de a pune în centrul crea
tei sale problemele acute ale contempo
raneității. Și nu este vorba aici numai 
de promptitudinea cu care poeta răspun
de evenimentelor sau de poeziile cu ca
racter festiv. Mioara Cremene a reușit, în 
bună măsură, să surprindă în volumele 
sale pulsul vremii noastre, așa cum bate 
el în inimile copiilor. Eroii săi au preo
cupări și simțăminte care poartă pecetea 
zilelor de astăzi.

Eroul din „Călătoriile clasei mele" se 
identifică cu vechii luptători împotriva 
asupririi și ignoranței, despre care a ci
tit în cărți, cu noii luptători pentru fe
ricirea poporului, pe care i-a intîlnit în 
viață. Peripețiile fetiței din „Un plic poz
naș", căreia vîntul șăgalnic îi răpește 
poezia destinată Concursului Festivalului, 
reușesc să înfățișeze dragostea pentru 
pace a copiilor noștri. Iar „poeta" din 
poezia cu același titlu, care a trimis o 
scrisoare „Prietene; — gazeta preferată", 
învață meșteșugul poeziei „La școala 
versurilor lui Beniuc".

Poeziile Mioarei Cremene sînt pătrunse 
de romantismul vîrstei eroilor săi. încli
narea accentuată spre visare, spre făuri
rea unor planuri îndrăznețe de viitor, 
este o trăsătură firească a vîrstei tinerei 
generații și nu constituie, desigur, un apa
naj numai al copiilor noștri de astăzi. Dar 
viața nouă pe care o trăiesc, a început să 
le îndrepte și visurile pe făgașul larg al 
aspirațiilor întregului popor. Ei năzuiesc 
să devină chimiști, naturaliști și cîntă- 
reți („Noi cei trei"), poeți („Poeta"), na
vigatori și pictori („Norii"). Mihu din 
„Prietenie prețioasă" plănuiește să do
boare recordul de-nălțime în stratosferă, 
bineînțeles împreună cu prietena lui, 
Anița...

însuflețiți de gînduri și sentimente 
înalte, copiii rămîn totuși copii, păstrîn- 
du-șj întregul farmec specific vîrstei lor. 
Acest lucru s-a străduit să-l arate Mioara 
Cremene. „Pioniera cea mică" din poezia 
cu același titlu, după ce-și termină impor
tantele îndeletniciri casnice și „obștești"

„...uită că e mare 
și ia urSulețu-n pat”.

Cei trei frați, care se dedau cu pasiune 
experiențelor de naturale, chimie și canto 
(tulburînd serios liniștea străzii) se în
treabă cu neprefăcută mirare, de ce or fi 
supărațj vecinii.

Fiindcă
cine poate spune 

Că noi nu sîntem cuminți ?"
(Noi cei trei)

Iar prietenii lui Mihu îl învinuiesc de tră
dare atunci cînd — închipuiți-vă — stă de 
vorbă cu o fată (Prietenie prețioasă).

Toate aceste amănunte, care pot pă
rea fără importanță la prima vedere, 
mărturisesc dragostea și căldura cu care 
autoarea s-a apropiat de eroii săi din via
ță, cunoașterea psihologiei copilului.

Ni se pare vrednică de o atenție deose
bită poezia „Prietenie prețioasă". Mihu,

eroul ei, se află în pragul marilor reve 
lății ale adolescenței. Și poeta nu s-a fe 
rit să descrie felul în care înmugurește 
în inima lui sentimentul nou și tulbură
tor al dragostei.

Este necesară o precizare. Nu prețuim 
poezia doar pentru îndrăzneala Cu care 
autoarea a atacat o problemă dificilă, 
considerată încă „tabu" de către unii „pe
dagogi", redactori și scriitori — certați cu 
pedagogia.

Autoarea a știut să arate imboldul pe 
care i-1 dă lui Mihu acest sentiment, de- 
terminîndu-1 — prozaic, dacă vreți, dar 
adevărat — să învețe pentru a-și îndrep
ta notele la matematici.

Tocmai pentru că poezia ridică o pro
blemă atît de interesantă, nu putem să 
nu-i reproșăm autoarei că nu s-a stră
duit îndeajuns să o realizeze la un mai 
înalt nivel artistic. Ar fi fost de dorit ca 
Anița să apară mai pregnant, avînd tră
sături de caracter bine individualizate. în 
poezie pot fi întîlnite și stîngăcii, ca de 
pildă nejustificătele schimbări de ritm. 
Dar asupra acestei chestiuni vom mai 
reveni.

Placheta „La noi la gospodărie" are 
un caracter unitar. Cele opt poezii pe care 
le cuprinde, îi poartă pe micii cititori în- 
tr-o scurtă vizită la o gospodărie agricolă 
de stat. Și trebuie să remarcăm din nou 
orientarea poetei către un sector al rea
lității noastre care n-a fost aproape deloc 
oglindit în literatura pentru copii.

Cunoscutul scriitor sovietic Serghei Mi- 
halkov scria : „Nu trebuie să vorbim des
pre muncă intr-un mod pedant, ci intr-o 
formă veselă și vioaie. Trebuie să învă
țăm copilul să găsească in munca crea
toare un prilej de bucurie și în același 
timp de mirare“. Cele mai bune dintre 
poeziile Mioarei Cremene urmează acest 
drum.

„— Am venit, neică Arvinte, 
La mata cu-o rugăminte : 
Ne-am juca, dacă ne lași. 
Cu poznașii iepurași".

Cum răspunde hîtrul Arvinte rugămin
ții copiilor ? Ii pune să măture prin cuști, 
să strîngă „morcovi dulcj și varză dea
să" pentru masa iepurașilor, să încro
pească niște cuibare, să caute un ure- 
chiat care a fugit... Și după ce termină 
toate aceste treburi, copiii înțeleg că joa
ca cu iepurașii constă tocmai în îngri
jirea lor, sub privegherea plină de dra
goste a lui neică Arvinte. Autoarea a fo
losit cu succes în această poezie metoda 
prețioasă a educării copilului, fără a-i da 
impresia că este dădăcit la fiecare pas. 
O asemenea metodă s-ar cere cît mai des 
folosită, atît în creația Mioarei Cremene, 
cît și în general, de către scriitorii pen
tru copii.

Descriind munca la gospodărie, autoarea 
a încercat să prezinte și cîteva chipuri 
de muncitori. Tentativa n-a dat însă re
zultatele dorite. Lelea Anița ; Ioniță, că
lărețul neînfricat; nea Tudor „fost doar 
mulgător. Azi mecanic la motor" — nu 
trăiesc o viață proprie și afirmațiile au
toarei nu reușesc să-i însuflețească. Avem 
de-a face cu cîteva portrete abia schița
te dintr-o galerie pe care sperăm s-o îm 
bogățească — și nu numai cantitativ — 
viitoarele lucrări ale Mioarei Cremene.

De fapt, problema nu se mărginește la 
chipurile eroilor adulți. Pe măsura lărgi
rii orizontului său poetic și a perfecțio
nării mijloacelor de expresie, poeta va 
trebui să se îndrepte spre crearea unor 
caractere și personalități închegate. (Fi
gura lui Mihu constituie un început pro
mițător, dar numai un început).

Paleta artistică a Mioarei Cremene este 
bogată în nuanțe — de la ușoara ironie 
din „Noi cei trei" șl pînă la lirismul vi
brant din emoționanta poezie „Or fi poa- 
te-n lume, or fi", cu care se încheie vo
lumul „Primăvara noastră". Dacă am tn-

Oțelarii uzinelor „23 August" din 
Capitală acordă o atenție crescîndft îm
bunătățirii calității oțelului. De munca 
lor depinde în mare parte calitatea pie
selor pe care strungarii, frezorii sau 
rabotoril le confecționează.

In fotografie: la unul din numeroa
sele aparate cu care este utilată uzina, 
tînărul maistru Răcănel Iulian încearcă 
rezistența oțelului.

Informații

*) Mioara Cremene î „Primăvara noastră” sl „La 
noi la gospodărie”, Ed. tineretului. 1954.

Vineri dimineața a sosit în Capitală o 
delegație de femei din R. P. Bulgaria, 
care la invitația Comitetului Femeilor 
Democrate din R.P.R. va vizita țara 
noastră.

Din delegație fac parte Dona Vladimi 
rova Bogatinova, membră a Comitetului 
Femeilor Democrate din R. P. Bulgaria, 
deputat în sfatul popular orășenesc So 
fia, conducătoarea delegației, Maria An- 
ghelova Terzieva, membră în biroul co 
mitetului regional Russe al Frontului Pa
triei și Maria Naidenova Miskova, pre
ședinta comitetului raional BelogrJ^ic al 
Frontului Patriei și membră a Comite
tului executiv al sfatului popular raional 
Belogragic.

La sosire, delegația de femei din R. P- 
Bulgaria a fost întîmpinată de reprezen 
tante ale Comitetului Femeilor Democrate 
din R.P.R.

★
Vineri a sosit în Capitală profesorul 

universitar Karoly Polinszky, membru în 
Comitetul național maghiar pentru apă
rarea păcii, care va participa, ca repre
zentant al mișcării pentru pace din R. P. 
Ungară la Adunarea reprezentanților miș
cării pentru apărarea păcii din țara 
noastră.

în Gara de Nord oaspetele maghiar a 
fost salutat de acad. Șt. Milcu șj Mircea 
Malița, membri ai Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R P.R și de 
alți reprezentanți ai Comitetului Perma 
nent pentru Apărarea Păcii din R.P.R.

(Agerpres)

însemnări dintr-o călătorie

PE UNDEVA TRĂIT SCHILLER

In Editura de sfat 
pentru literatură politică 

au apărut:
B. 1AHARESCU : Karl Marx : Despre 

procesul de circulație al capitalulu 
(Volumul al Illea al „Capitalului"). 
128 pag. 1,90 lei.

V. BIHARI : Gazeta de perete, mijloc 
important al muncii politice de 
masă (în colecția „în ajutorul agi
tatorului") 52 pag. 90 bani.

„Scînteia tineretului'*
Pag. 2-a 21 mai 1955

Sute de mașini alergau pe autostrada 
Berlin-Weimar. Lăsau în urmă sate ți 
orașe, păduri și livezi pline de mireasma 
florilor, urcau mereu către una din cetă
țile culturii universale — Weimar — lo
cul unde au trăit Goethe și Schiller.

Weimarul pare într-adevăr o cetate, 
străjuită de turnuri, apărată de ziduri și 
care ascunde într-însa nu numai comori 
valoroase, ci și plăcute amintiri.

*
In acest an — „Anul Schiller" — po

porul german cinstește memoria celui 
care s-a născut cu ISO ani în urmă, acel 
care a adus o uriașă contribuție la tezau
rul culturii universale.

Pentru organizarea festivităților și des
fășurarea lor în cele mai bune condițiuni, 
a fost constituit un comitet din care fac 
parte eminenți reprezentanți ai științei, 
literaturii și artei din Republica Demo
crată Germană.

Am avut ocazia fericită să mă aflu la 
Weimar în zilele cînd manifestările legate 
de sărbătorirea lui Schiller au atins punc
tul culminant — „Săptămîna festivă 
Schiller" care s-a desfășurat între 9 
și 15 mai. Au venit aici soli ai ar
tei și literaturii din mai toate țările lu
mii, oameni simpli din întreaga Germa
nie. justificînd parcă lozinca sub care s-a 
desfășurat reuniunea festivă: „Lumea în
treagă cinstește memoria lui Schiller".

In zilele acelea Weimarul avea să săr
bătorească a zecea aniversare a eliberă
rii de sub jugul fascist și anul nașterii 
marelui poet german. Pe fiecare casă erau 
arborate drapele și inscripții care amin 
teau de marele poet Schiller și de osta
șii sovietici, cei care acum zece ani au 
adus libertatea pe aceste meleaguri.

Pe scena teatrului național din Weimar, 
artiști din Berlin și Mannheim, din 
Leipzig și Stuttgart au interpretat tn fața 
a sute de oameni, nemuritoarele opere 
„Intrigă și iubire", „Hoții", „Fecioara din 
Orleans". Thomas Mann și Johannes Be
cher, eminenți oameni de cultură germani, 
au vorbit despre marele SchUlar ți opera 
s®,

Sub conducerea profesorului Herman 
Abendroth, soliști din Germania occiden
tală și orchestra simfonică din Leipzig, 
împreună cu corul din Berlin, au execu
tat „Oda bucuriei" de Schiller, din Sim
fonia a IX-a de Beethoven.

Oaspeții și localnicii au depus coroane 
la mormîntul lui Schiller din Mausoleul 
Princiar și au cinstit printr-o adîncă tă
cere memoria marelui poet care în opera 
lui a pus la stîlpul infamiei fărădelegile 
rușinoasei InchizițH și care s-a ridicat îm
potriva tiranilor poporului.

Uimitor de bine a fost organizată „Săp
tămîna Schiller" la Weimar. Organizato
rii au întocmit un asemenea program și 
au asigurat asemenea condiții încît totul 
a prilejuit nu numai o simplă evocare 
dar și un studiu adine. Oaspeții au avut 
posibilitatea să viziteze casa în care a 
trăit ultimii ani și în care a fost răpus 
de boală poetul și au putut face o cerce
tare minuțioasă în sala arhivei Goethe- 
Schiller unde s-a pregătit o expoziție 
specială.

Adine emoționat am pășit pragul casei 
în care poetul a trăit ultimii ani ai vieții 
sale. Casa nu are aspectul unui palat, dar 
păstrează o mare bogăție. Fiecare obiect 
mi-a întipărit parcă mai bine in minte 
ceea ce știam despre poet și opera sa.

Camera de lucru este foarte simplă și 
de O sobrietate impresionantă. Priveam 
masa pe care se află pana de mult uscată, 
pana cu care poetul, bolnav fiind, a scris 
un fragment din opera „Demetreos".

In vitrine sînt expuse programe ale 
premierelor „Fecioara din Orleans", 11 
septembrie 1801, „Willhelm Tell", 17 mar
tie 1804 etc. Cu răsuflarea întretăiată as
cultam explicațiile ghidului și mă stră
duiam să-mi notez cît mai multe. Biblio
teca cuprinde cărți foarte felurite: am 
văzut și Istoria Rusiei în 4 volume și 
cărți de filozofie, arhitectură, geografie, 
chimie și arte frumoase. Și toate la un 
loc vorbesc despre vastele preocupări ale 
poetului. Am citit scrisorile pe care le 
primea de la Goethe ți am înțeles mai 
bine prietenia dintre cei doi mari poeți 
germani.

împreună cu oaspeții, reprezentanții 
poporului german și-au amintit astfel că 
la numai cîțiva kilometri de acest mare 
centru al culturii mondiale — Weimar —

Camera în care SchiUer a încetat din viață

După ce am păstrat un moment de re
culegere în camera unde Schiller a f°st 
țintuit la pat timp de do; ani și unde a 
închis ochii, am pornit să vizităm casa în 
care a trăit marele
Goethe, prietenul lui
Schiller. Numai așa am 
putut cunoaște mai bine 
comorile care sînt adă
postite în cetatea cultu
rii universale de la 
Weimar...

Pentru o cît mai lar
gă cunoaștere a mare
lui Schiller, o expoziție 
volantă cu 80 de pa
nouri străbate Republi
ca Democrată Germa
nă. Institutul pentru 
material didactic a pre
gătit două serii de dia
pozitive colorate care 
evocă opera și viața 
poetului. Au fost scoase 
ediții speciale ale ope
relor lui Schiller, citite 
cu multă dragoste de 
cele mai largi mase.

La Weimar au sosit mulți muncitori și 
intelectuali, tineri și bătrîni din Republica 
Democrată Germană și din Germania oc
cidentală. S-au intîlnit aci frați ți su
rori cinstind împreună memoria celui 
care a cîntat poporul și lupta sa. Cu acest 
prilej au discutat aici nu numai despre 
cei mai mare eveniment al vieții cultu
rale germane „Săptămîna Schiller", ci și 
despre năzuința lor comună: întregirea pe 
cale pașnică a patriei lui Schiller și Goe
the, unirea Germaniei sub steagul inde
pendenței și al democrației.

Din Weimar, o șosea scurtă coboară în 
vale spre Buchenwald unde acum zece 
ani au fost eliberați supraviețuitorii celor 
270.000 de oameni exterminați de brutele 
S.S. Ruinele fostului lagăr de extermi
nare, amintesc de noaptea neagră a fas
cismului, de frații și surorile, părinții și 
copiii oamenilor simpli din toate țările Eu
ropei. Cuptoarele în care au fost arși oa
meni, camerele în care au fost torturați, 
tăbăcăria umană a lisei Koch și spînzu- 
rătorile amintesc o poveste tristă, și as
cund suspinele celor uciși.

$i toate acestea au fost la numai ciți- 
va kilometri de Weimar^

hitleriștii au organizat unul din cele 
mai groaznice locuri ale morții — lagă
rul de exterminare de la Buchenwald.

Cinstind memoria lui Schiller la Wei
mar, cu toții ne-am plecat fruntea în fața 
mormintelor și a cuptoarelor de la Bu
chenwald și am jurat să luptăm pentru 
ca noii hitleri să nu-și poată pune în apli
care planurile lor criminale, să nu mai 
necinstească locurile pe unde odinioară 
au umblat poeții și scriitorii, oamenii de 
artă și de cultură, oameni iluștri și ano
nimi, simpli, care au adus contribuția lor 
la făurirea culturii universale.

„Săptămîna Schiller" a constituit nu 
numai o însemnată contribuție la întă
rirea legăturilor culturale între oamenii 
din multe țări, ci și o contribuție la lupta 
pentru o cultură germană unică și de ne
despărțit, pentru o Germanie unită.

In aceeași Germanie trebuie să se afle 
și micul orășel Marbach unde s-a născut 
Friedrich Schiller și Weimar unde se află 
mormîntul lui. Aceasta este năzuința 
unanimă a poporului german.

Weimar, mal 1953.
M. AIRINEI

ț...........  • Vești bune
• • 
? • In multe comune ale raionului ț
• Cislău acțiunea de plantare a pomilor j
? se desfășoară cu intensitate. j
• Tn satul Valea Cătinel în numai 2 ?
• zile tinerii au plantat peste 20.000 *
• puieți. Printre cei care au muncit cu *
• deosebit interes se numără și tovarășii *
• Preda Neculai, Ene Elena, Costea Mi- *
• hai etc. •
• Răspunzînd chemării organizației ’
• U.T.M. și tinerii din comuna Corbu au •
• reușit să planteze același număr de •
• puieți. Tinerii Berechet Neculai, Bor- •
• cea St. loan, Anghel Ion și alții au • 
i fost animatorii întregului tineret par- ;
• ticipant la plantarea pomilor. j
• ;
• « Din inițiativa Ocolului Silvic, ra- j
• ionul Calafat, s-a înființat în satul Hu- j 
ț nia, un atelier de împletituri. Aici ;
i muncesc 43 tineri organizați pe echipe. ;
• Ei confecționează din nuiele de ră- ;
1 chită, mese, valize, îmbracă damigene ;
• șl fac chiar mobilier de calitate pen- •’
• tru diferite întreprinderi.
? ? 
: • Zilele acestea muncitorii cărăml- ?
? dări de la fabrica „Ceramica" comuna *
• Mofleni, raionul Craiova au muncit vo- *
• luntar la săpatul gropilor pentru plan- *
• tarea de puieți pe o suprafață de 2 i
• hectare. El au plantat 344 puieți din- :
• tre care 203 nuci, 26 meri, 40 pruni *
• șl alțl pomi fructiferi.
•
• • Țăranii muncitori, tineri și vîrst- *
• nici, prin muncă voluntară au contrl- *
• buit la înfrumusețarea comunei lor. ?
• Astfel, în cîteva zile au împrăștiat ’
• 4500 m.c. pietriș pe drumurile comu- ;
• nei Bîrza, regiunea Craiova șl pe șo- ;
• șeaua principală. De asemenea au cu. j
• rățat și desfundat șanțurile pe o Iun- ; 
, gime de 12 km. In fruntea acestei ac- ; 
; țiuni au fost deputății comunali Ata- ; 
; nasîu Stoican, Ion V. Bulacu, Constan- ; 
i tin C. Toader. Dintre tineri în această ; 
j acțiune s-au remarcat în mod deosebit ; 
; utemiștii Marcel Blrtu, Silver Boboc ; : ••
; • Cetățenii din Făurești, raionul * |
i Olteț au curățat zilele acestea șantu- 
; rile din întreaga comună, au construit * 
; două poduri peste vâlceaua „Făgulea- * 
; sa” și au reparat alte trei podețe. Prin- î 
i tre țăranii muncitori care au adus un * 
i aport însemnat în această acțiune se : 
i numără șl Iile Gheorghe, Gergeanu ? 
; Gheorghe, Gheorghe Petrache, Marin * 
; Biltoc. î

i • Comitetul de întreprindere de la * 
.’ Electro-Ceramica din Turda a repartl- * 
? zat la un număr de 78 muncitori, din- *
• tre care 15 sînt utemiști. loturi îndivi- * 
? duale pentru cultivarea cu zarzavaturi. :
• Prin gospodăria anexă a întreprin- ;
• derii au fost puse la dispoziția culti- |
! vatorllor semințele șl răsadurile nece- î 
? sare cît și tehnicianul care să le dea în- ? 
‘ drumărlle agrotehnice. j
I • Tn primul trimestru al acestui an | 
i U.R.C.A.D Rădăuți a obținut impor- j 
î tante succese în munca de achiziții. • 
ț Astfel, planul global la achiziții pe ț 
ț raion a fost realizat în proporție de : 
; 178 la sută. Peste prevederile planu- j 
i lui au fost achiziționate 80.000 kg. • 
ț fasole, 467.000 ouă, 136.000 litri ț 

lapte etc.
; In această acțiune în mod deosebit ;
• s-au remarcat țăranii muncitori din co- < 
■ munele Arbore, Horodnicu etc. Cel care ț
• și-au valorificat produsele prin coope-
i rativele din raionul Rădăuți și-au cum- . 
ț părat prin cooperative numai în primul ,
• trimestru al acestui an 1500 kg. tablă, •
• 29 aparate radio, 5.000 kg. cuie, 8.000 
i kg. fier lat și de potcovit, 7 perechi
• hamuri, 100 găleți, 6 mașini de cu- 
: sut etc.
î Aceste vești au fost trimise de
• corespondenții noștri voluntari : GH.
? ANDREI, SOROP GHE., RIZO1U ' 
; IOAN, SALZMAN VICTOR, SIGI
• SONNTAG.

String fierul vechi
Intîmpinînd Festivalul Mondial al Tine 

retului de la Varșovia, sute de tineri mun 
citori și de școlari din orașul și raionq 
Turda se întrec pentru a strînge cit nu 
mult fier vechi.

In fruntea întrecerii se află tinerii d 
la întreprinderea regională de construct 
locale și elevele școlii elementare c 
limba de predare maghiară din Turd. 
care au strîns cîte 5000 kg. de fier vech 
Exemplul lor a fost urmat și de tiner F 
din satele raionului. Cei din comunele Ti 
reni, Viișoară și Măhăceni au adun; 
peste 3000 kg. de fier vechi.

Pînă acum, utemiștii și pionierii au cc 
lectat peste 27.300 kg. de fier vechi.



A apărut în limbile: rusă, romînă 
franceză, germană, engleză si spa
niolă

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară"

București. Organ al Biroului Informa
tiv al Partidelor comuniste si mun
citorești

Nr. 20 (341)
Cuprinde :

Articol de fond : în numele păcii și 
securității popoarelor

* * * Comunicatul final al Con
ferinței de la Varșovia a statelor 
europene pentru asigurarea păcii și 
securității în Europa.

* * * Semnarea tratatului de prie
tenie, colaborare si asistentă mu
tuală

* * * Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală Intre Re
publica Populară Albania, Repu
blica Populară Bulgaria, Republica 
Cehoslovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară Po
lonă, Republica Populară Romînă, 
Republica Populară Ungară și Uni
unea Republicilor Sovietice Socia
liste.

* * * Cu privire la crearea Coman
damentului unificat al forțelor ar
mate ale statelor semnatare ale Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală.

* * * Semnarea la Viena a Trata
tului de stat cu Austria.

* * * Cuvîntarea rostită de V. M. 
Molotov Ia 15 mai 1955 cu prilejul 
semnării Tratatului de Stat cu Aus
tria.

* * * în legătură cu apropiata în
tâlnire dintre reprezentanții U.R.S.S. 
și ai Iugoslaviei la Belgrad.

* * * Conferința lucrătorilor din 
Industria U.R.S.S.; Cuvîntarea to
varășului N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. ; Cuvîntarea tovarășului 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Maurice Thorez : Să crească și să se 
întărească unitatea rondurilor pro
letare.

Dolores Ibarruri: Unitatea clasei mun
citoare — baza victoriei asupra fren
ch ismului.

Luiz Carlos Prestes: Ideile leniniste 
în Brazilia

St. Todorov: Lupta pentru o înaltă 
retribuire a zilei-muncă în coopera
tivele agricole din Bulgaria.

Haled Bagdas: Cu privire la unele 
probleme ale agriculturii din Siria

* * * Revista presei: Poporul chi
nez condamnă în unanimitate pe 
atomiștii americani.

Jan Marek: Note politice: Camuflajul 
de la Bonn.

De vînzare la toate librăriile, chioșcu
rile și debitele O.C.L.

Prețul 40 bani.

Iși îndeplinesc angajamentele
în campania muncilor agricole de pri

măvară tinerii colectiviști din Meri, ra
ionul Găești, au muncit cu multă dra
goste și avînt. Organizîndu-și bine munca 
după îndrumările tovarășului inginer Chi- 
riloiu, din partea sfatului popular raio
nal, cele trei echipe de tineret au obținut 
însemnate succese.

Cu deosebită sîrguință au muncit tinerii 
care lucrează la grădină. Prin angajamen
tele cu-care au răspuns chemării tinerilor 
din G.A.S. Bălteni, regiunea București, ei 
s-au legat să lupte pentru a obține o re
coltă sporită de legume și zarzavaturi. 
Pînă acum au semănat ceapa și ustu
roiul, 4 hectare cu cartofi tîrzii și un hec
tar cu cartofi timpurii, un hectar pepeni, 
au plantat varza și au semănat castra
veții timpurii.

în prezent tinerii colectiviști din Meri 
sînt în fruntea muncilor de întreținere a 
culturilor.

Corespondent 
COMAN GHEORGHE

Rolul grupelor de student!
Pe marginea ședinfei de birou a comitetului regional U.T.M. lași

E o calitate simțul de apreciere a ceea 
ce e nou ; dar să înlocuieștl sezlsarea și 
dezvoltarea a ceea ce e nou cu automul- 
țumirea, să-ți împînzești ochii și să-ți 
astupi urechile cu „satisfacția" unui suc
ces, să treci ușor cu vederea peste nea
junsuri,'să nu încerci să vezi de unde 
provin neajunsurile — acesta-i un lucru 
foarte îngrijorător.

Asemenea concluzii tragi după ce al 
citit darea de seamă a comitetului orga
nizației de bază U.T.M. de la Institutul 
Politehnic Iași, prezentată în ședința bi
roului comitetului regional U.T.M. în da
rea de seamă se apreciază că în munca 
organizației de bază se simte o oarecare 
înviorare. Ceea ce e adevărat. în darea 
de seamă, acest paragraf sună astfel : 
față de sesiunea iunie 1554, cînd au pro
movat integral 48 la sută din studenții 
institutului, în sesiunea din februarie 
1955 au promovat integral 56 la sută.

Fără îndoială, avem de-a face cu o cre
ștere ; dar creșterea nu e prea mare și 
ea nu implică numai contribuția organi
zației. de bază U.T.M.

Să vedem însă cum se explică în darea 
de seamă această creștere. Vom extrage 
cîteva citate privitoare la metodele folo
site :

1. ,,î<n adunările noastre de grupe, ani, 
au fost discutați și sancționați o serie 
din studenții institutului nostru oare ma
nifestau abateri grave de la disciplină, 
aveau frecvență neregulată, nu învățau". 
,,Au fost discutați... peste 50 de studenți. 
Din aceștia 4 au fost excluși, 15 au primit 
vot de blam ,iar restul au fost sancțio
nați cu admonestări verbale și scrise". (E 
vorba de studenții utemiști. N.R.).

2. „Comitetul organizației de bază a 
chemat în fața sa în fiecare lună un nu
măr de 20—30 de studenți care lipseau de 
la cursuri și seminarii etrăgîndu-le aten
ția asupra felului lor de comportare".

Ceva mai departe se afirmă palid și 
puțin convingător, neclar: „Comitetul 
organizației de bază, birourile organiza
țiilor de facultăți și ani n-eu muncit su
ficient pentru a cultiva o atitudine con
știincioasă față de învățătură, de dra
goste față de profesia aleasă. Noi nu am 
îndrumat utemiștii și studenții noștri să 
folosească toate formele de activitate in
dicate de.Ministerul învățământului, n-am 
reușit Să' insuflăm studenților convinge
rea că studiul individual temeinic și per
severent trebuie să stea la baza pregă
tirii lor personale".

Este limpede că între metodele indicate 
mai înainte și nerezolvarea problemelor 
muncii politice de masă în rîndurile stu
denților există o strînsă legătură. De ce 
s-au dat atîtea sancțiuni, de ce acestea au 
fost singurele metode de muncă ? Pen
tru că rupîndu-se de problemele masei 
de studenți, izolîndu-se de studenți, co
mitetul s-a birocratizat. Fiind pus în fata 
a o serie de cazuri de indisciplină, comi
tetul a intrat în panică, s-a zăpăcit și 
s-a supărat, în cele din urmă, ca văcarul 
pe sat. Și a început să împartă în dreapta 
și-n stînga mustrări, sancțiuni. Neorien- 
tîndu-se în situația dotă, comitetul, din 
cauza copacilor, n-a mai văzut pădurea. 
Comitetul n-a luat astfel atitudine față 
de cazurile de indisciplină, de chiul etc.

Există oare la Institutul Politehnic o 
situație îngrijorătoare ? Nu. Nu-i vorba 
de aceasta. E vorba de faptul că nu se 
cercetează originea a o serie de neajun
suri care se fac simțite în institut.

In legătură cu Congresul Mondial al Mamelor
De Curînd a avut loc la Berlin o întru

nire internațională convocată de Secreta
riatul F.D.I.F., la care au luat parte mem
brele Biroului, conducătoarele organiza
țiilor naționale și personalități feminine, 
membre și reprezentante ale altor orga
nizații în scopul organizării Congresului 
Mondial al Mamelor. Cu această ocazie s-a 
constituit și comisia internațională de pre
gătire a Congresului Mondial al mamelor. 
Ca președintă e acestei comisii a fost 
aleasă D-na Eugenie Cotton, președinta

Darag de seamă «cotea în evidență 
munca alaibă dusă de grupele studențești. 
Ea nu releva însă cauzele acestei situații. 
Tocmai interesul pentru cezurile izolate 
a împiedicat să se vadă că de fapt munca 
trebuie dusă în grupe, că acolo trebuie 
luată poziție față de cazurile izolate ; că 
grupa e colectivul de bază în care se re
zolvă principalele probleme de învăță
tură, disciplină, frecvență; că în grupă 
trebuie organizat ajutorul celor slabi, 
formată o, opinie publică împotriva lene
șilor, chiulangiilor, indisclplinaților.

Așa dar, comitetul organizației de bază 
U.T.M. de Ia Institutul Politehnic tre
buie să fie foarte exigent în aprecierea 
muncii sale, să înțeleagă că a bătut pasul 
pe loc, că trebuie să se oprească mai 
mult la analiza lipsurilor și la măsurile 
de înlăturare a acestor lipsuri.

★
De ce au existat atîtea defecțiuni în 

activitatea comitetului organizației de 
bază U.T.M. de la Institutul Politehnic 
din Iași ?

Secretarul organizației de bază U.T.M. 
tovarășul Ion Arhip, a antrenat în muncă 
numai o parte din membrii comite
tului care i s-au părut mai activi, ne- 
glîjînd aportul celorlalți. Sectarismul s-a 
extins și peste munca birourilor de fa
cultate și ani, ajungindu-se la încălcarea 
drepturilor acestora, sărindu-se peste ele. 
Comitetul chema, peste capul birourilor 
de facultăți, studenți, cadre etc. și lua 
măsuri. Neglijînd munca birourilor, igno- 
rînd-o, comitetul a lipsit organizația de 
aportul unui număr de activiști capabili.

Pentru lipsurile manifestate în activi
tatea organizației de bază de la Insti
tutul Poli.tehnic din Iași, comitetuj oră
șenesc U.T.M. iși are partea Iui de vină.

E lesne de priceput că dacă ar fi ve- 
ghiat asupra muncii organizației U.T.M. 
de la Institutul Politehnic, dacă ar fi 
controlat-o și îndrumat-o, comitetul oră
șenesc U.T.M. Iași ar fi ajutat ca din 
timp să fie înlăturate multe din defec
țiuni. •a

Inițiativa biroului comitetului regional 
U.T.M. de a discuta munca organizației 
U.T.M. de la Institutul Politehnic este 
foarte bună. Discuția a fost îmbogățită 
și cu schimbul de experiență rezultat din 
intervențiile unor secretari de organizații 
de bază din învățământul superior. Invi
tați la ședința de analiză.

în darea de. seamă, comitetul organiza
ției de bază schițase deja și jaloanele 
viitoarei sale activități, în cadrul căreia 
acorda* mai multă atenție muncii poli
tice în grupa de studenți și muncii cul
tural-educative în general. Discuțiile i-au 
lămurit însă obiectivele și aspectele prin
cipale ale acestei munci, l-au dat posibi
litatea să învețe din experiența organi
zațiilor din celelalte institute de învăță- 
mînt.

Biroul comitetului regional U.T.M. a 
adoptat în urma ședinței, o hotărâre care 
cuprinde o seamă de măsuri privind îm
bunătățirea muncii politice și organiza
torice în grupele de studenți, a muncii 
cultural-educative.

Este nevoie ca măsurile luate să fie 
realizate cu consecvență. Astfel, activi
tatea în rîndurile studenților va cunoaște 
un real progres.

PETRE NIȚA 
corespondentul „Scînteli tineretului" 

pentru regiunea Iași

F.D.I.F., iar ca secretară D-na Angela An
tonia Griesseman, din mișcarea pentru 
pace a femeilor din Germania occidentală.

Comisia Internațională de pregătire a 
Congresului Mondial el Mamelor a și 
avut zilele acestea o ședință de lucru.

Congresul Mondial al Mamelor pentru 
apărarea copiilor lor împotriva războiu
lui, pentru dezarmare și prietenie între 
popoare va avea loc între 9—12 iulie la 
Paris.

Comitetul Femeilor Democrate 
din Republica Populară Romînă

Examenele de sflr. 
șlt de an k apropie 
tot mai mult Elevele 
Școlii medii de fete 
nr. 15 din București, 
cu ajutorul profesori, 
lor, pun un accent 
deosebit pe recapitu
larea materiei par
curse în timpul anu. 
lui. In fixarea cît mai 
temeinică a cunoștin. 
țelor, lucrările prac
tice au o importanță 
deosebită.

în fotografie: ele. 
vele Haralainble Le- 
tiția, Popa Jana, și 
Jozu Magda din clasa 
a X-a, alături de pro
fesoara de fizică, to
varășa Mătăsaru Ele
na, recapitulînd lu
crările practice din 
capitolul: „Inducția 
electromagnetică".

0 COMUNĂ CU BUNI CULTIVATORI DE PORUMB 
Șl CRESCĂTORI DE ANIMALE

Mare și frumoasă este comuna Botoșa- 
na din raionul Gura Humorului, iar lo
cuitorii ei oameni harnici și pricepuți. 
Cu însămînțările de primăvară erau 
în acele zile de îijceput de mai pe 
terminate. Sub brazdele negre puneau ul
timele boabe de porutmb. în Botoșana po
rumbul Și cartoful sînt culturile de bază 
am putea spune; de aceea țăranii mun
citori je dau o deosebită atenție. în afară 
de faptul că asigură hrana, aceste culturi 
folosesc la creșterea animalelor și în spe
cial a porcilor.

Pentru a putea crește și îngrășa cît mai 
multe animale, țăranii muncitori din Bo
toșana au hbtărît să aplice în acest an 
pe scară cît mai largă metodele agroteh
nice înaintate, sporind astfel producția la 
hectar. Ei și-au îngrășat bine ogoarele cu 
bălegar de grajd, iar pentru însămînțarea 
la timp s-au luat chiar la întrecere și 
astfel treaba a mers bine. Pînă mai acum 
cîtva timp în urmă, în fruntea întrecerii 
erau circumscripțiile nr. 1 și 10. Cinstea 
de a fi trecuți pe panoul de onoare al 
fruntașilor a revenit harnicilor țărani 
muncitori ca Boca Gheorghe, Băieș Filip, 
și altora ca ei, care au terminat printre 
primii însămînțările de primăvară.

în anul trecut țăranii muncitori din 
comuna Botoșana au contribuit la buna 
aprovizionare a oamenilor muncii cu car
ne contractând un însemnat număr de 
porci, păsări și vite mari. în acest timp a 
crescut și nivelul lor de trai. Leșan Gheor
ghe, de pildă, a predat statului pe baza 
contractului încheiat, o vacă și doi boi. 
El a beneficiat de o reducere a cotelor 
obligatorii de 1075 kilograme cartofi și de 
întreaga cantitate de carne. Prin comer
țul de întâmpinare și-a cumpărat 4 kg. 
și jumătate bumbac, 7 fuse de piele și trei 
kilograme de talpă. Cu banii primiți, el 
și-a construit o casă nouă. Asemenea lui 
Leșan Gheorghe sînt mulți țărani munci
tori în Botoșana...

Hotărîrea Partidului și Guvernului din 
9 ianuarie 1955 cu privire la îmbunătăți
rea sistemului de contractare și achiziții 
de animale, păsări și produse animale a 
fost primită de țăranii1 muncitori din Bo
toșana cu multă bucurie. Mai erau însă 
printre ei mulți nelămuriți pe deplin în 
ceea ce privește noile avantaje. De aceea 
chiar după ce au dezbătut-o pe larg la 
căminul cultural cît și cu deputății sfa
tului popular pe circumscripții, au venit 
la tovarășul Grigacj Gheorghe, secretarul 
organizației de partid pentru a lămuri îm
preună unele lucruri.

Utemișitii Ghiață Gheorghe, Solcan Sa- 
moilă, Boca Constantin, Cantaragiu Zaha 
ria, Tomuț Trandafira și mulți alții au

fost de mare ajutor comuniștilor din Bo
toșana. Ori de cîte ori au avut prilejul, 
ei au stat de vorbă cu țăranii muncitori 
asupra importanței contractărilor, arătîn- 
du-le în același timp avantajele. Și nu 
după multă vreme, roadele muncii comu
niștilor și utemiștilor din Botoșana au 
început să se vadă. Rînd pe rînd țăranii 
muncitori veneau la achizitorul Cristov 
Simion pentru a încheia contracte pentru 
un porc, vițel sau păsări.

Țăranul muncitor Tomuț Gheorghe a 
contractat o juncă pe care s-a angajat s-o 
predea de cei puțin 400 kg. Radu I. Sa- 
moilă a încheiat și el contract pentru doi 
porci pe care să-l predea de cîte 150 kg. 
fiecare, Boca Samoilă a contractat un vi
țel. Pînă acum în Botoșana au fost în
cheiate un număr de 197 contracte pentru 
creșterea și îngrășarea de animale.

în comuna Botoșana sînt mulți țărani 
muncitori care s-au bucurat pînă acum de 
avantajele noii hotărîri1. Solcan I. Dumf- 
tru a fost primul care a predat la baza 
din Gura Humorului o vacă în greutate 
de 390 kg. pentru care a primit suma de 
2060 lei. Din cotele obligatorii j s-a făcut 
o reducere de 125 kg. boabe porumb și’ 30 
kg. carne. El și-a cumpărat apoi prin co
merțul de întîmpinare 2 kg. bumbac, 1 kg. 
talpă și 3*/« fuse piele. Ghiață Tănase a 
predat un porc în greutate de 185 kg. pen
tru care a primit suma de 2127 lei. El a 
mai beneficiat de o reducere de 1050 kg. 
cartofi și 36 kg. carne. Pri’n comerțul de 
întîmpinare el și-a cumpărat diferite măr
furi. Ghiață Toader a predat și el un porc 
în greutate de 140 kg. cu aproape două 
luni înainte de termen.

Văzînd foloasele obținute, tot mai mulți 
Sînt acei care încheie contracte. în luna 
aprilie de pildă, în comuna Botoșana s-au 
încheiat 7 contracte peste plan.

Mulți țărani muncitori din Botoșana se 
pregătesc să-și predea animalele contrac
tate în cursul trimestrului II pentru a 
contribui la buna aprovizionare a oame
nilor muncii cu carne în această perioadă. 
Printre aceștia sînt Leșan Gheorghe care 
va preda un porc de cel puțin 250 kg., 
Ghiță Valerian va preda și el doi porci a 
cîte 125 kg. fiecare etc.

Țăranii muncitori din Botoșana se 
străduiesc ca toate animalele contractate, 
la predare să fie de calitate superioară, 
în acest scop ei se ocupă cu mult interes 
de obținerea unei recolte bogate de po
rumb și cartofi, hrana de bază pentru cre
șterea și îngrășarea animalelor și în spe
cial a porcilor.

V. HORODENCIUC

In curînd voî fî electrician
De fel sînt din Heleșteni, Tîrgul Frm 

mos. Am dorit de cînd eram mic, să în
văț o meserie. Dâr părinții nu m-au dat.

întors din armată am plecat la Iași, la 
Atelierele CFR „Ilie Pintilie" unde am 
fost angajat prin decembrie 1954, munci
tor necalificat în uzină.

_Mie mi-a plăcut mult electricitatea. Așa 
că angajându-mă ca electrician, am avut 
o îndoită bucurie.

De la început, comuniștii s-au îngrijit 
de calificarea mea: și tovarășul Simio- 
nescu Vasile șeful secției și tovarășul Bă- 
jenaru secretar al organizației de partid, 
și ceilalți din secție. Mai întîi am obser
vat cum se lucrează, ny s-au dat lucrări 
mai ușoare, apoi am lucrat la „stația de 
transformare" cu care prilej am învățat 
să fac legături subterane și multe altele. 
Acum iau parte la instalația unui com
presor, o lucrare foarte importantă pen
tru calificarea mea.

Am fost sfătuit să citesc și cărți despre 
electricitate. Am cumpărat și studiez acum 
o carte care cuprinde noțiuni elementare 
de electricitate.
_Ai o mare mulțumire sufletească atunci 

cînd te vezi înconjurat de atîta grijă și 
îți este ușor să înveți și să rezolvi sarci
nile. De aceea, cred că devenind mai sîr- 
guincios voi putea în scurtă vreme să 
trec cu succes examenul de muncitor ca
lificat.

GHERGHEL MITICA 
muncitor la Atelierele C.F.R.

„Ilie Pintilie" Iași

Cooperative cu rodnică activitate
In cadrul cooperativelor din raionul Fi- 

limon Sîrbu, regiunea Galați, se desfă
șoară o rodnică activitate pentru buna 
aprovizionare a țărănimii muncitoare cu 
produsele industriale necesare. Prin co
merțul de întîmpinare se pun în vînzare 
aparate de radio, patefoane, biciclete, 
mărfuri de uz casnic, produse textile etc.

In același timp, țăranii muncitori aduc 
la cooperativă produsele lor spre valori
ficare. Astfel, cooperativele d.in comunele 
Filimon Sîrbu, Rușețu, Ianca, Mircea 
Vodă și altele au reușit să achiziționeze 
cantități importante de lapte de oaie și 
de vacă, porumb, floarea-soarelui, griu, 
ouă etc.

Ingrijindu-se îndeaproape de buna de
servire a consumatorilor, cooperativa din 
comuna Ibrianu a deschis și un bufet ali
mentar, bine aprovizionat, care este dotat 
cu mobilier nou. Un asemenea bufet a 
fost deschis șj de către cooperativa din 
Ianca în satul Perișoru.

Corespondent 
GH. JALBA

Despre lupta organizației comsomoliste ilegale 
„Scînteia partizanilor** (anii

(Urmare din numărul trecut)

Vitejii înving
într-o noapte de septembrie, în anul 

1942, în apropierea unui aerodrom german 
din regiunea Nikolaev, a aterizat un para, 
șutist. .Nikolai Stepanovici Kostiuk, fostul 
secretar al Comitetului orășenesc de partid 
din Pervomaisk trebuia să unească din 
însărcinarea C.C. al P.C. (b) al Ucrainei, 
grupurile ilegale dispersate pe teritoriul 
raioanelor Pervomaisk, Krivoe Ozero, Sa- 
vran și Vradievka.

După două săptămîni el a ajuns pînă în 
pădurile Savran, situate în nordul regiu
nii Odesa și în octombrie a avut loc aci 
o consfătuire a conducătorilor grupurilor 
Ilegale. Astfel a luat ființă organizația Ile
gală din regiunea Bugului. Curînd KcsJuk 
reuși să facă legătura în Pervomaisk cu 
ccinunistul Feodor Zagubeliuk lăsat în ile
galiste. Din Pervomaisk se întinseră fire 
secrete în multe sate.

Din prima zl după întoarcerea sa în 
Krîmka, Vladimir Stepanovici începu să 
tatoneze cu prudență legăturile.

într-o seară de toamnă se opri lîngă 
basa lui o căruță. — Vlad.mir Stepanovici? 
— întrebă o fată necunoscută și, strin- 
gîndu-i mina spuse încet : — Aveți salu
tări de la Zagubeliuk. îl cunoașteți ?

Inima lui Morgunenko începu să bată 
plină de bucurie : el fusese împreună cu 
Zagubeliuk la consfătuirea din Pervomaisk 
înainte de venirea cotropitorilor.

...Greceanîi putea fi văzut pretutindeni. 
Cu toate că era interzisă ieșirea din sat, 
el se ducea la Kamennaia Balka, Kumarî 
și Novo-Andreevka. El transmitea or
dinele statului major, aducea manifeste.

Votodea făcu cunoștință cu prizonierul 
Vasili Azizov care lucra în obștea din 
Stepkovka, iar acesta îl ajuta pe Grecea- 

| nîi să ia legătura cu lagărul de prizonieri, 
care se afla lîngă fostul sovhoz „25 Oc
tombrie".

în noaptea de 6 spre 7 noiembrie avi- 
oane sovietice lansară o mare cantitate 
de manifeste lîngă Novo-Andreevka. 
Cîteva zile la rînd, ferindu-se de ochii 
dușmanilor, tinerii luptători rătăciră pe 

. ogoare și manifestele cu silueta Kremli
nului apărură curînd în multe sate și chiar 
în Pervomaisk...

Gavril Dliubarskl și Ivan Klimeniuk, 
împreună cu grupul lui Demidenko atacau 
liniile telefonice. Tinerii din Krîmka sa

botau colectarea de îmbrăcăminte caldă 
pentru armata romînă. Grupul din Pe- 
trovka organiză ajutorul timurovist pen
tru familiile ostașilor de pe front.

„Scînteia partizanilor" se transforma 
într-o mare organizație de tineret ilegală, 
bine ascunsă, activă și combativă, cuprin- 
zînd zeci de oameni.

Un loc special în „Scînteia partizanilor" 
îl ccupa grupul Dașei Diaeenko.

Această fată scundă, eu părul negru, cu 
fața, frumoasă și Inteligentă, era văzută 
pretutindeni. Morgunenko și Greceanîi îi 
încredințează Dașei in toamna anului 1942 
o misiune de mere cinste și de răspundere 
— să fie agent de legătură cu partidul în 
ilegalitate. Primind parola și adresa în
tâlnirii, Dașa găsește fără greutate oame
nii de care are nevoie. De la ei ea primește 
misiuni, informații, manifeste, transmite 
toate acestea lui Greceanîi, iar aceste lui 
Morgunenko. Dașa își lărgește grupul. Ea 
stabilește legătura cu prizonierii din la
gărul de concentrare, situat lîngă Novo- 
Andreevka.

Lagărul era mare, bine păzit și era 
aproape imposibil de evadat de aci. Dașa 
hotărî să facă cunoștință cu paza lagăru
lui, să cîștige încrederea ei și să între
prindă ceva. Din Krîmka sosi aprobarea : 
acționează !

Împreună cu prietenele sale devotate, ea 
vizita acum destul de des cazarma solda- 
țiilor. Ele erau nevoite să facă temporar 
și pe actrițele : ascunzîndu-și ura. zîm- 
beau, glumeau, cîntau acompaniindu-se cu 
ghitara. Printre soldați s-au găsit oameni 
pe care puteau să se bizuie. Aceștia erau 
simpli tineri muncitori din București și 
Constanța. Unul dintre ei a ajutat-o pe 
Dașa să-și ducă la îndeplinire planul pre
gătit. La semnalul lui, într-o seară târzie 
și rece de toamnă, ascunzând sub palton 
sticle de rachiu, fetele se prezentară în 
lagăr „să se distreze".

Petrecerea fu foarte reușită. Schimbul 
gărzii ieși din camera de gardă clătinîn- 
du-Se bine. Iar peste o oră oamenii năvă
liră din barăci, îi legară pe paznicii som
noroși și plecară liberi. Au evadat atunci 
200 de prizonieri.

Nopți de asalt
Speri ați de acțiunile partizanilor pe care 

nu-1 puteau prinde, cotropitorii intensi
ficară supravegherea locuitorilor satului. 
Afară de cel 20 de jandarmi, cîțiva poli
țiști, primari și alți slugoi ai cotropitori-

1941-1943)
lor. satul fu umplut de agenții lor secreți. 

în decembrie 1942 avu loc o ședință 
lărgită a comitetului, la care s-a discutat 
activitatea diversionistă a organizației. 
S-au luat următoarele hotărîri : 1. Să se 
arunce în aer calea ferată în sectoarele 
Golta-Kamennîi Most, Kamennîi-Most- 
Vradievka. 2. Să se afle efectivul inaml- 
cutoi, dizdocarea ■ comandamentelor, a de
pozitelor, a obiectivelor militare. 3. Să se 
lărgească legăturile cu partizanii.

Dmitri Popik citi ordinul cu privire la 
acțiunile care vor fi întreprinse la apro
pierea Alinatei Roșii.

...Odată cu Anul Nou, veni și o mare 
bucurie. Ascultînd radio la Dmitri Popik 
și Mihail Klimeniuk, tinerii auziră comu
nicatul cu privire la distrugerea șl încer
cuirea diviziilor germane lîngă Stalin
grad. Cu emoție și înflăcărare citeau ță
ranii cuvintele înfocate ale manifestului 
scris de Polea.

Curînd, între gările Kamennîi Most și 
Vradievka fu provocată deraierea unui 
tren german cu muniții. Circulau tot felul 
de zvonuri și numai puțini știau cum se 
întâmplase aceasta...

Pentru a doua operație la calea ferată 
fură numiți Greceanîi. Dmitri Popik, Dliu- 
barski și Klimeniuk. Dar ei n-avură suc
ces. Abia începură să mineze șinele, cînd 
apăru o santinelă. Santinela fu ucisă, dar 
înainte reuși să tragă un foc. Pe linie se 
dădu alarma. Fură nevoiți să se retragă.

A doua zi, la 16 februarie, cu ajutorul 
chiaburului Alexandr Vetușneak, ofițerul 
de jandarmerie Anușcu întocmi lista celor 
suspecți. Ereu patru. La ora 10 dimineața 
veniră după primul — Dmitri Popik. Apoi 
îl arestară pe Mihail Klimeniuk. Jandar
mii încercară să-i ia cu binișorul. „în sa
tul vostru acționează partizani. Spuneți-ne 
numele lor și vă dăm drumul". Ei răs
punseră ridicând din umeri : „Nu cunoaș
tem nici un fel de partizani". Atunci fură 
bătuți cu cruzime și aruncați într-o caze
mată rece. Iar în dimineața zilei de 18 fe
bruarie fu adus la postul de jandarmi și 
Greceanîi. El ridică spre ofițer niște ochi 
albaștri naivi șl spuse zîmbind sfios : 
„N-am auzit absolut nimic de partizani. 
Dar dacă aflu ceva, vă spun neapărat". 
Anușcu rămase mulțumit: flăcăul semnă 
chiar un angajament de oolaborare. Apoi 
fu adus Alexandr Kucer. Kllmenluc și Po
pik auziră lovituri surde, gemete ți stri

gătele jandarmilor. După o jumătate de 
oră totul se liniști. Kucer fu eliberat.

în aceeași seară se adunară pe insulă 
toți cei pe care reușiseră să-i convoace. 
„Jandarmii au mirosit ceva despre 
organizația noastră, — spuse Greceanîi. 
— Au încercat chiar să mă recruteze pe 
mine. Trebuie să-l salvăm pe băieți și apoi 
să fugim de aici". S-a luat hotărîrea de 
a se ataca postul de jandarmi pentru a-i 
elibera pe tovarăși și apoi, înarmîndu-se, 
să plece unul cîte unul în pădurile Savran.

Detașamentul de asalt fu împărțit în 
două grupe de cîte patru oameni. Prima 
grupă trebuia să atace garda, să năvă
lească în jandarmerie și să-i elibereze pe 
prizonieri. A doua grupă trebuia să asi
gure acoperirea primei.

Era o noapte liniștită șl întunecoasă. Ei 
se furișară fără zgomot spre clădirea jan
darmeriei.

Totul se petrecu în decurs de cîteva 
clipe. Cei patru se repeziră spre intrarea 
în jandarmerie. „Stai" ! —strigă sentinela. 
Greceanîi trase. Corpul santinelei se pră
buși greoi pe trepte. în spatele lui se 
aprinseră torțe.

Pe jumătate dezbrăcat, Anușcu se repezi 
la fereastră împinse cu genunchii rama, 
se prăbuși în zăpadă și începu să se tî- 
rasca... Greceanîi năvăli în cameră. Era 
goală ! Se repezi la fereastră : „A fugit ! 
Nemernicul !" El trase de trei ori pe în
tuneric la întâmplare. în camera vecină 
trei jandarmi se virau pe sub mese. Cer- 
neavski sfărâmă cu patul puștii lacătul de 
la ușă. „Sînteți liberi, băieți!" Grupul de 
oameni ai lui Greceanîi împreună cu to
varășii lor eliberați — Dmitri Popik și 
Klimeniuk — se repeziră afară din clă
dire. în urma lor se auzi un răpăit de 
armă automată.

Greceanîi simți o durere acută în coap
să. Era rănit. Lîngă el scoase un geamăt 
Dmitri — un glonte îi străpunse brațul. 
Dinspre crîng se auziră împușcături. 
Grupa de acoperire trăgea în jandarmii 
care ieșiseră în grabă din cazarmă. Aple
cați, cei șase se repeziră spre o căpiță de 
fin care se afla lîngă casa vecină. Și nu
mai acum Dmitri îl văzu pe Alexandr Ku
cer. „Ești și tu aici, canalie ! Ai venit să 
ne salvezi" ? Se apropie de ei și Klime
niuk : „Tu ai fost acela care ne-ai trădat 
jandarmilor 1“ Kucer sări la o parte, în
tinse carabina șl strigă cu vocea între
tăiată : „Nu mișcațl I" La lumina slabă a 
torței Greceanîi văzu fața schimonosită a 
trădătorului și trase de aproape.

Trădarea zădărnicise planul de acțiune. 
Listele se aflau în mîinlle jandarmilor. 
Parfenti și Dmitri se repeziră în satul Pe- 
trovka la Morgunenko. Morgunenko hotă
rî : „Să fugă imediat toți 1“

Dar era prea tirziu. în sat nAv&leau din 
două părți automobilele detașamentului de 

execuție din Golta. In Krîmka începu ra
zia. Prin cablurile telefonice zburau ordi
nele de arestări în Kumarî, Novo-An
dreevka, Stepkovka, Kamennaia, Balka.

Ășa mor eroii
Interogatoriile se prelungiră cîteva zile. 

Toți vedeau clar : organizația fusese des
coperită și jandarmii nu vor lăsa pe nici 
unul din ei în viață.

într-o celulă mică îi adunaseră aproape 
pe toți cei suspectați că au legături cu 
luptătorii din ilegalitate — aproape 70 de 
oameni. Iar jandarmii aduceau mereu alți 
oameni.

împreună cu toți ceilalți se afla în ce
lulă și Vladimir Stepanovici Morgunenko. 
Fața lui era neagră din cauza loviturilor, 
bluza de protecție era ruptă. Dar în ochii 
săi căprui adinei, licărea, ea întotdeauna, 
un surîs blajin și vocea lui răsuna liniș
tită, ca la lecții.

Jandarmii se purtau ca niște fiare. Lui 
Boris Demidenko îi rupseseră un picior. 
Lui Kraveț îi spărseseră capul în patru 
locuri. Lui Nikolai Demidenko îi jupuiră 
pielea de pe umeri și îi vîrîră ace sub un
ghii. Lui Mihail Klimeniuk îi dădură patru 
sute de bețe și îl azvîrliră în celulă cu 
oasele frînte. Ei torturau trupurile tinere, 
dar sufletele luptătorilor nu le puteau su
pune. Călăii puteau auzi numai cuvinte de 
ură și dispreț.

Cînd era azvârlit in celulă cîte unul din 
tovarășii care era adus de la interogatoriu, 
era primit de ceilalți în tăcere. Numai Po
lea se strecura spre fiecare pentru a-1 cer
ceta. Ea reușise să-și păstreze chiar și în 
închisoare mica farmacie și acum nu atît 
pansamentele și medicamentele ei simple 
le erau de ajutor tovarășilor, cît atingerea 
mâinilor duioase de fată, zâmbetul ei cald, 
încurajator.

Dar iată că fu strigat și numele el. Po
lea nu tresări. Rămase doar înmărmurită 
o clipă înainte de a păși peste pragul ce
lulei. Interogatoriul i l-a luat un loco- 
tenent-colonel de jandarmi.

— Ai să vorbești, frumoaso ? — o în
trebă ei.

Polea se întoarse fără să-i răspundă. 
Ofițerul scoase țigara din gură. Ajutorii 
săi veniră în grabă și o apucară de mîini. 
Ca niște seîntei îi străfulgerară prin vine 
arsurile, întuneeîndu-i ochii. Iar jandar
mul o atingea cu țigara de fol aprinsă pe 
față, pe gît, pe piept.

— Vorbește ! Unde este Parfenti Gre
ceanîi ?

Polea își adună forțele :
— Nu voi spune nimic I
Atunci inventară pentru ea o nouă tor

tură : îi strînseră mîna cu ușa. Polea nu 
țipa, nu mai avea putere, doar lacrimile 
îi curgeau pe fața arsă.

— Spune, vorbește ! — răsuna vocea 
aceea de fiară în timp ce trosneau degetele 
strivite de ușa grea.

Aproape zece zile continuară torturile. 
Iar în ultima zi a lunii februarie 1943, 25 
de prizonieri fură uciși cu lașitate și săl
băticie. Ei fură legați doi cîte doi cu sâr
mă,, ghimpată ți înconjurați de o escortă 
întărită au fost mânați dincolo de oraș. 
Chinuiți de torturi, mergeau pe zăpada 
care se topea, 25 de eroi. Ej erau :

BELICIKOV Ivan Ivanovici. BELICI- 
KOV Ivan Ignatievici (tatăl lui Ivan), BE- 
LOUS Vladimir Iosifovici, BOGOLIUK 
Grigori Ivanovici, BUREVICI Nadejda 
Ivanovna, VOLOȘIN Vladimir Petrovici. 
VOLOȘIN Alexandr Petrovici, GRECEA- 
NÎI Karp Daniilovici (tatăl lui Parfenti), 
DEMIDENKO Piotr Ivanovici. DLIU- 
BARSKI Gavriil Petrovici, ZLATOUST 
Vladimir Terentievici, KLIMENIUK Ivan 
Iosifovici, KLIMENIUK Mihail Feodoro- 
vici, KOLEANDRA Maria Danilovna, 
KRAVEȚ Mihail Andreevici, KRIVORU- 
CENKO Vasili Afanasievici, MORGU
NENKO Vladimir Stepanovici, NOSALS- 
KAIA Vera Nikiticina. PAVLENKO Ivan 
Andreevici, POLAMARCIUK Ivan Ani- 
simovic:, POLIȘCIUK Semeon Kirilovlci, 
POPIK Grigori Emelianovici, POPIK Pe- 
laghea Efimovna, TERNICENKO Vladi
mir Stepanovici, CERNEAVSKI Mihail 
Fedotovici. Printre ei nu se afla BURIA- 
TINSKI Andrei Feodorovici, ucis încă în 
închisoare.

Ei trecură prin locuri cunoscute și oa
menii îi petreceau* în tăcere pa ultimul 
lor drum. Deodată răsună comanda tăioasă 
a escortei : „La stînga fuga marș !” Cînd 
coloana prizonierilor se desfășură pe 
cîmp, dintr-o căruță începu să tragă o mi
tralieră.

Karp Greceanîi, care era legat de Mor
gunenko, se lăsă greoi la pămint. Profe
sorul îi sprijini o clipă trupul, dar se pră
buși împreună cu el la pămint. Se ridică 
puțin din nou. în fața ochilor se desfă
șura tabloul groaznic al măcelului. Dea
supra cîmpului răsună pentru ultima dată 
strigătul lui :

— Nu vom fi uitați, băieți, adio !...
După o jumătate de oră totul se sfîr- 

șise.
Pieriră și mulți alți membri ai „Scînteli 

partizanilor". După atacul dat asupra pos
tului de jandarmi, reușiseră să se smulgă 
din încercuire Parfenti Greceanîi, Dimi
tri Popik, Demian Popik, Isacenko și 
Zlatoust. Timp de cîteva zile Greceanîi și

(Continuare în pag. 4-a)
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T e I e g rame

el

Tovarășului HO ȘI MIN .
Scumpe tovarășe Ho Și Mia,

Cu prilejul celei de « 65-a aniversări a silei dvs. de naștere, Comitetul Central 
Partidului Muncitoresc Romîn vă trimite dvs., conducător al Partidului Muncii

din Vietnam și organizator al luptei eroice de eliberare a poporului vietnamez de 
Sub jugu] imperialismului, un fierbinte salut frățesc șl urări de sănătate.

Vă urăm dvs. și poporului vietnamez noi succese în munca și lupta condusă de 
Partidul Muncii din Vietnam pentru refacerea șl dezvoltarea economiei naționale, 
pentru unificarea Vietnamului, pentru apărarea păcii și securității internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Președintelui Republicii Democrate Vietnam, 
tovarășul HO ȘI MIN

Cu prilejul celei de a 65-a aniversări a zilei dvs. de naștere, vă transmit, tova
rășe președinte, din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne și a mea personal, călduroase felicitări și urări de noi succese în 
lupta pe care o desfășurați pentru unitatea și independența națională a Vietnamului.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului 
Mari} Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Presa occidentală despre proiectata conferință 
a celor patru puteri

LONDRA 20 (Agerpres). — „Dorința de 
pace a omenirii a determinat pe condu
cătorii occidentali să fie de acord cu con
vocarea în viitorul apropiat a unei con
ferințe cvadripartite la cel mai înalt ni
vel". Această părere exprimată de ziarul 
vest-german „Westfallische Rundschau" 
este împărtășită de aproape întreaga presă 
occidentală, care în comentariile sale re
feritoare la o viitoare conferință în patru 
recunoaște că curentul de opinie în fa
voarea unor tratative între Est ș} Vest 
este astăzi atît de puternic în toate țările, 
îneît a devenit un factor de care oamenii 
de stat trebuie să țină seama în toate ac
țiunile lor politice. „ - . , ----- —

Conștient] de acest puternic curent în ; uita ca el însuși a fost ales datorită pro- 
favoarea tratativelor care a cuprins șl ' ' J* ~ **"
masele largi ale poporului britanic, con
servatorii își axează întreaga lor cam
panie electorală în jurul problemei confe
rinței cvadripartite.

Curentul de opinie în favoarea unei 
conferințe cvadripartite la cel mai înalt 
nivel este extrem de puternic și în Ger
mania occidentală, fapt pe care, după 
cum arată „New York Times", însuși 
Adenauer l-a adus la cunoștința oficiali- ' conferință a celor 
taților americane.

Intr-un viitor apropiat vor avea loc ale
geri parlamentare și în Franța, unde 
convocarea une} conferințe cvadripartite 
este cerută astăzi de masele largi ale opi
niei publice franceze. „Premierul Faure, > menea conferință ar putea duce la ceva 
cancelarul Adenauer 
Eden, scrie ziarul au 
vernului american că 
parlamentară este în 
ferințe cvadripartite 
împotriva lor dacă Statele Unite ar refuza 
să participe la o asemenea conferință. 
Oficialitățile americane sînt de părere că

participarea Ia o conferință cvadripartită 
ar fi calea cea mai bună pentru a ajuta 
pe Eden, Faure și Adenauer să se mențină 
la putere... în felul acesta, scrie ziarul în 
încheiere, crudele realități ale politicii 
interne încep să aibă un efect profund 
asupra problemelor internaționale".

în hotărîrea de a participa la o viitoare 
conferință cvadripartită, guvernul ameri
can a trebuit însă să țină seama, în pri
mul rînd, de curentul de opinie din Sta
tele Unite. „Președintele Eisenhower, scrie 
„L’Humanită", nu vrea să lase democra
ților atu-ul de a-și axa viitoarea lor 
campanie electorală pe tema coexistenței, 

‘ cu atît mai mult cu cît președintele nu

misiunii de a acționa pentru pacea în 
Coreea".

După cum relatează corespondentul din 
Washington al ziarului „Le Monde", pre
ședintele Eisenhower a recunoscut el în
suși în cadrul unei conferințe de presă că 
uriașa popularitate a ideii tratativelor cu 
Răsăritul în rîndurile opiniei publice 
americane l-a influențat în mod hotărîtor 

. atunci cînd a acceptat să 
patru 

„Președintele Eisenhower, 
Monde", a explicat deschis 
ților de presă că a acceptat 
în patru din cauza opiniei
Statele Unite care este convinsă că o ase-

participe la o 
mari puteri, 

scrie „Le 
coresponden- 
o conferință 
publice din

și primul ministru ' bun".
arătat limpede gu- Referindu-se la aceste declarații ale lui 

opinia publică st ? Eisenhower, precum și la campania elec- 
favoarea unei con- torală din Anglia, ziarul „LTnformation" 
și că s-ar întoarce constată că „în anul acesta preocupările 

electorale ale diverselor guverne consti
tuie un factor activ în favoare păcii și 
destinderii internaționale".

Succesul muzicienilor romîni 
la Bratislava

BRATISLAVA 20 (Agerpres). — Cores
pondentul Agerpres transmite : La 19 mal, 
in cadrul Festivalului muzical Internațio
nal, la Bratislava a avut loc un concert 
al muzicienilor romîni. La concert și-au 
dat concursul: Filarmonica slovacă, diri
jorul romîn Constantin Silvestri, maestru 
emerit al artei și Mîndru Katz, artist 
emerit al R.P.R., laureat al premiului de 
Stat

Au fost Interpretata lucrări de Coreii, 
Silvestri, Ceaikovskl șl Dvorak.

La concert au asistat pesta 1.200 de per
soane.

Concertul maeștrilor artei muzicale din 
Romînia s-a bucurat de un deosebit suc
ces.

Protestul hotărît 
al populației japoneze 

împotriva abuzurilor ocupanjilor 
americani

PEKIN 20 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : După cum anunță ziarele din 
Tokio, 400 de reprezentanți ai populației 
din orașul Kisarazu, prefectura Chiba, au 
protestat împotriva proiectatei lărgiri a 
pistei de decolare de la baza aeriană ame
ricană din acel oraș pentru ca ea să poată 
fi folosită de avioane grele cu reacție. 
Delegații au vizitat pe primul ministru și 
pe ministrul Muncii pentru a-și prezenta 
doleanțele. Ei au arătat că autoritățile a- 
mericane procedează la dărimarea case
lor de locuit pentru a obține spațiu] nece
sar lărgirii aerodromului.

La lupta împotriva extinderii bazei a- 
eriene americane de la Kisarazu s-au ală
turat locuitorii orașelor și satelor înveci
nate.

Agenția Kyodo Țușln anunță că mari 
mitinguri împotriva extinderii bazei ae
riene americane au avut loc în orașele 
Itami, Nigata Takihigawa și Yckoda.

Scrisoarea reprezentanței U. R. S. S.
pe lîngâ O.N.U. adresata lui Hammarskjoeld
NEW YORK 20 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 19 mai, reprezentanța 
U.R.S.S. pe lingă O.N.U. a adresat secre
tarului general al O.N.U., Hammarskjoeld, 
următoarea scrisoare :

„Reprezentanța Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste pe lingă Organizația Na
țiunilor Unite asigură de respectul «ău pe 
secretarul general aj O.N.U. și are onoarea 
să comunice următoarele : în legătură cu 
hotărîrile Adunării Generale și ale Con
siliului de tutelă privind sprijinirea de

către statele membre ale O.N.U. a locuito
rilor băștinași de pe teritoriile de sub tu
telă pentru obținerea de studii, guvernul 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste a 
adoptat hotărîrea de a acorda burse unui 
număr de zece locuitori băștinași de pe 
teritoriile de sub tutelă pentru * studia 
în U.R.S.S.

Reprezentanța va fi recunoscătoare dacă 
persoanele interesate și eutpritățile din 
teritoriile de sub tutelă vor fi înștiințate 
asupra sus-amintitei hotărîri a guvernu- 

! lui U.R.S.S.”.
o.
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Hotărîrea
Consiliului de Miniștri al U. R. S. S.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS 
transmite: Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
a hotărît să predea guvernului Republicii 
Democrate Germane materialele din arhi
vele germane aflate în păstrare în fondul de 
arhive al U.R.S.S. Aceste materiale predate 
au o importanță de stat și prezintă o mare

valoare pentru studiul istoriei Germaniei. 
El© cuprind un mare număr de documente 
ale Ministerului Afacerilor Externe al Ger
maniei și Prusiei din perioada 1837—1945, 
documente ale ministerelor Afacerilor In
terne, Justiției, Propagandei, Reichstagului 
și altor instituții germane.

Vizita făcută cancelarului Raab 
de ambasadorul sovietic în Austria

VIENA 20 (Agerpres). TASS transmite : 
După cum a anunțat serviciu) sovietic de 
Informații, I. I. Illcev, înaltul comisar și 
ambasador extraordinar șl plenipotențiar 
al U.R.S.S. în Austria l-a vizitat la 20 
mal pe cancelarul federal al Republicii 
Austriece, domnul Julius Raab șl i-a adus 
la cunoștință că de acum înainte, pînă la 
retragerea trupelor sovietice din Austria 
vor fi menținute comandaturi militare so-

trei orașe șl județe dinvletîce numai în ....
Austria de est unde există în prezent uni
tăți militare sovietice. Totodată funcțiile 
comandaturilor militare sovietice care vor 
fi menținute vremelnie vor fi limitate la 
serviciul de garnizoană legat de prezența 
trupelor.

Comandaturile nu vor mal exercita con
trolul asupra activității administrației 
austriece locale.

Camera populară a R. 0. Germane 
a aprobat Tratatul de la Varșovia

Declarațiile agresive ale generalului american Gruenther
NEW YORK 20 (Agerpres). — Propu

nerile sovietice de dezarmare au stîmit 
o adevărată panică în rîndurile cercurilor 
militariste americane.

Luînd cuvîntul în fața a 700 de pri
mari veniți din toate regiunile Statelor 
Unite, generalul Alfred Gruenther, coman
dantul suprem a] forțelor N.A.T.O., s-a 
pronunțat împotriva interzicerii armelor 
atomice exprimîndu-și temerea că propu
nerile făcute în acest sens de Uniunea So
vietică ar putea avea succes.

„Există primejdia foarte reală, a spus 
Gruenther, ca opinia publică să silească 
pe conducătorii politici să încheie un

D aspre lupta organizației comsomoliste ilegale 
„Scînteia partizanilor11 (anii 1941-1943)

acord de compromis care ar putea în cel 
din urmă să fie extrem de dezavantajos 
pentru noi". Gruenther a declarat în con
tinuare că a renunța la arma atomică, „ar 
fi o nebunie” și a adăugat că pentru „a- 
părarea” blocului Atlantic este neapărat 
necesară folosirea potențialului militar 
vest-german și posibilitatea de a recurge 
la arma atomică.

Agenția France Presse subliniază că 
generalul Gruenther a venit special de 
la Paris pentru a rosti acest discurs la 
conferința primarilor din Statele Unite 
pe care i-a implorat „să nu cadă victimă 
propagandei comuniste".

SCURTE ȘTIRI
• La 19 mal la Kiev s-a deschis 

de al 8-lea Congres unional al fiziologi
lor, biochimiștilor și farmacologilor. La 
lucrările acestui congres participă cei mai 
de seamă reprezentanți ai științei fizio
logice din toate republicile frățești so
vietice, precum și din Danemarca, R. P. 
Chineză, Republica Populară Mongolă, 
Polonia, Romînia, Cehoslovacia, Suedia, 
Iugoslavia, Japonia.

• La 20 mai, Mao Țze-dun, președintele 
R. P. Chineze, l-a primit pe V. K. Krishna 
Menon, delegatul permanent al Indiei la 
O.N.U. La primire au fost de față Ciu 
En-lai, premieruj Consiliului de stat al 
R.P. Chineze și Cen I, vice premier al Con
siliului de stat al R. P. Chineze.

® Secretarul general al O.N.U., Ham- 
marskjoeld, a declarat la 19 mai în ca
drul unei conferințe de presă că va pleca 
la Paris pentru a participa la pregătirea 
Conferinței internaționale pentru folosi
rea energiei atomice în scopuri pașnice, 
care se va ține în luna august a.c. la 
Geneva. Hammarskjoeld a relevat că data 
conferinței „n-a fosț încă stabilită". Or
ganizația Națiunilor Unite — a spus el — 
va publica șj examina toate propunerile 
in problema dezarmării inclusiv ultimele 
propuneri sovietice.

• La 19 mai a avut loc în Berlinul occi
dental o întîlnire a adversarilor din în
tregul Berlin ai acordurilor de la Paris. 
Patrioții din Berlin au organizat această 
întîlnire în ciuda terorii polițienești și a 
faptului că autoritățile vest-berlineze au 
interzis-o de cinci ori. La întîlnire au par
ticipat peste 800 locuitor} din toate sec
toarele Berlinului, reprezentînd cele mai 
diferite pături ale populației.

• Corespondentul agenției Associated 
Press transmite că Ia 19 mai s-a anunțat 
că președintele Indiei, Radiendra Prasad 
a semnat noua lege cu privire la căsă
torii, în conformitate cu care pentru 
prima oară în istoria Indiei femeile in
diene au dreptul de a divorța. Legea sta
bilește de asemenea că un indian pcate 
avea numai o singură soție.

cel

BERLIN 20 (Agerpres). — La 20 mal a 
avut loc la Berlin o ședință a Camerei 
Populare a R. D. Germane. Pe ordinea 
de zi a ședinței figura Tratatul de la Var
șovia de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între cele opt state europene ; 
planul economiei naționale a R. D. Ger
mane pe 1955; legea bugetului de stat pe 
1955 și alte probleme.

Deputății Camerii populare eu aprobat 
Declarația Prezidiului Camerii populare a 
R. D. Germane din 16 aprilie 1955. cu pri
lejul predării tablourilor galeriei din 
Dresda de către guvernul sovietic guver
nului R. D. Germane.

Apoi, Camera populară a aprobat mai 
multe numiri în guvernul R. D. Ger
mane.

în continuarea ședinței, primul minis
tru al R. D. Germane, Otto Grotewohl,

declarație în legătură cu tirata- 
Varșovia.

a făcut o 
tul de la __  .

în încheierea cuvântării sale, Otto Gro- 
tewohl a chemat pe deputății Camerii 
populare să ratifice Tratatul de la Var
șovia semnat! și de delegația guvernamen
tală a R. D. Germane.

Propunerea Iul Otto GrotewoM a fost 
furtunos aplaudată de deputății Camerii 
populare.

Vorbitorii care au luat cuvîntul în nu
mele diferitelor partide politice au apro
bat călduros Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală încheiat la 
Varșovia.

După declarația făcută de R. Agsten în 
numele Comisiei pentru Afacerile Ex
terne a Camerii populare, Camera popu
lară a R. D. Germane a aprobat în una
nimitate Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală încheiat la Varșovia.

Ședința Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria
SOFIA 20 (Agerpres). — Agenția Te

legrafică Bulgară transmite : La 20 mai, 
a avut loc o ședință a Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, în cadrul căreia 
Vîlko Cervenkov, președintele Consiliu
lui de Miniștri, a făcut o expunere în le
gătură cu conferința de la Varșovia.

Consiliul de Miniștri a adoptat urmă
toarea hotărire :

1. Să aprobe Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală încheiat la 
Varșovia la 14 mai, precum și hotărîrea 
conferinței de la Varșovia cu privire la 
crearea unui comandament unificat al 
forțelor armate ale statelor participante 
la acest tratat.

2. Să propună Prezidiului Adunării Popu
lare să se convoace o sesiune extraor-

(Urmare din pag. 3-a)
Dmitri Popik rătăciră pe lingă Bug, dar 
nu reușiseră să treacă dincolo de piche
tele germane. Atunci hotărîră să se în
toarcă acasă, li îngrijora soarta tovarăși
lor, soarta părinților și a celor apropiați. 
Dmitri Popik stătu ascuns timp de cinci 
zile în podul casei mătușii sale Dolgaia. 
Puterile îl părăseau treptat. La brațul ră
nit începuse să apară cangrena. In a cin- 
cea zi gemetele lui fură auzite de mă
tușă. Ea îl chemă pe soțul său, Fritz Kal, 
primarul satului, care aduse jandarmii. 
Polițistul Doțenko îl ridică pe Dmitri de 
păr și trase de trei ori în pieptul lui. 
Astfel muri la 26 februarie, șeful statului 
maior al „Scînteii partizanilor”, Dmitri 
Nikiforovici POPIK. Iar la 1 martie muri 
și viteazul comandant al „Scînteii parti
zanilor", Parfenti Karpovici GRECEANÎI.

La început el a stat ascuns în podul 
unei case pustii din satul Petrovka. Dar 
a fost observat și a fost nevoit să plece. 
Pe drum, dincolo de sat, a întîlnit un po
lițist călare și atunci tînărului îi veni un 
gînd îndrăzneț : amenințîndu-1 cu pisto
lul, îl obligă pe polițist să descalece și 
astfel trecu galopînd, ziua în amiaza 
mare, prin satul Katerinka. Era o îndrăz
neață provocare aruncată dușmanului.

Parfenti dispăru în pădure, dar nu găsi 
pe nimeni acolo și se întoarse în Krîmka. 
Acoperișul fostei fierării a colhozului fu 
ultimul adăpost al lui Greceanîi. El fu des
coperit a doua zi dimineața. Dușmanii în
conjurară din toate părțile fierăria. Gre
ceanîi se apăra trăgînd în ei. Cînd îi ră
mase ultimul cartuș, el rupse acoperișul 
de paie, sări jos și fugi. După el goneau 
jandarmii, polițiștii, chiaburii. Ei vroiau 
să-l prindă de viu. Iată și rîul Kodîma. 
Pe malul celălalt se întindea pădurea. 
Poate că va mai reuși să se salveze ! Apa 
rece ca ghiața îi biciuia trupul. El se agă
ță de tufișurile goale. încă un efort. Ră
sună o împușcătură. Parfenti cade. Dar el 
mai este viu și se apără. Dușmanii sînt 
aproape cu fețele schimonosite, cu gurile 
rînjite : „Predă-te!” El se ridică în coate 
și strigă : „Ceapaev nu s-a predat, nu mă 
predau nici euIn pistol a mai rămas 
un ultim cartuș. Acum totul s-a sfîrșit ! 
El lipește țeava rece de tîmplă.

Peste o lună, la 2 aprilie 1943, lingă sa
tul Petrovka a fost executat încă un grup 
din membrii „Scînteii partizanilor” :

WEISMAN Vladimir Konstantinovich 
DEMIDENKO Nikolai Mitrofanovici, DE
MIDENKO Boris Terentievici, AZIZOV 
Vasili Petrovici (prizonier), ZAMURIN 
Mihail (prizonier), GAZIZOV Ivan (prizo
nier).

Ca și tovarășii lor, ei s-au comportat 
ca niște eroi După îndelungate torturi au 
murit în închisoarea din Tiraspol :

POPIK Demian Ivanovici, DIACENKO 
Daria Grigorievna, HOLOD Tamara La
zarevna, KOȘEVENKO Sofia Stepanovna.

ft

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 21 mai 1955

Astfel și-a încetat existența glorioasa 
organizație „Scînteia partizanilor", acest 
curajos și viteaz detașament de comso- 
moliștî patrioți. Dar faptele lor, erois
mul lor în luptă, nu au fost uitate. Nu
mele „Scînteia partizanilor" îl poartă as
tăzi colhozul în care au trăit comsomo- 
liștii, școala în care au învățat, de unde 
au pornit pe drumul glorios 
eroice în slujba patriei. Și îi 
întotdeauna alături de noi, în 
mun, ca pe niște tovarăși de

(text prescurtat din „Comsomolseaia
Pravda").

al faptelor 
vom simți 
frontul co- 
luptă.

Convorb’re cu proî. indian 
Mohammad Habib

Mohammad Habib, profesor de la secția 
de științe politice a Universității din Ali
garh — India, care vizitează țara noastră, 
a avut zilele acestea o convorbire cu un 
redactor al Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres".

Vorbind despre unele probleme econo
mice actuale ale Indiei și ale altor țări 
asiatice, profesorul Mohammad Habib a 
arătat că statul a obținut controlul asupra 
unor ramuri principale ale economiei ca : 
mijloacele de transport, băncile, comerțul 
exterior, păduri, instalații hidroelectrice, 
mine «te.

In ultimul timp investițiile de capital 
străin în India au crescut. Investițiile de 
capital englez, de pildă, au crescut in 
comparație cu cele din anul 1947, de opt 
ori. Dar sectorul de stai ai economiei s-a 
dezvoltat într-un ritm și mai rapid.

La ultima sesiune a Congresului Națio
nal Indian, care a avut loc anul acesta, 
s-a hotărît ca statul să exercite un control 
asupra sectorului particular. Realizarea 
acestui obiectiv este îngreunată insă de 
lipsa cadrelor tehnice calificate. Englezii 
nu au făcut nimic pentru India în această 
privință. India încearcă acum pe de o 
parte să construiască marea industrie, iar 
Pe de altă parte să creeze instituții pen
tru formarea de cadre tehnice.

Oaspetele indian și-a exprimat încrede
rea în triumful ideii unității în rîndu] po
poarelor arabe.

Răspunzînd unei întrebări cu privire la 
lupta popoarelor Asiei împotriva pri
mejdiei unui nou război, profesor Moham
mad Habib a arătat că în calea unui al 
treilea război mondial stă forța bine cu
noscută a Uniunii Sovietice și a țărilor 
care s-au întîlnit recent la Conferința de 
la Varșovia.

America își irosește forțele pentru crea
rea de baze militare la multe mii de kilo
metri de S.U.A. în juruj unei 
de 900 de milioane.

Guvernele Angliei, Franței și 
vor putea să tîrască în război ,____
lor decît numai dacă și-au pierdut com
plect rațiunea.

Cît despre wehrmachtul reînviat în Ger
mania occidentală, poporul german știe că 
un al treilea războ} mondial îi va aduce 
mult mai multe nenorociri decît a avut de 
suferit pînă în prezent.

Noi, cei care luptăm pentru pace — a 
spus în încheiere profesorul Mohammad 
Habib — dorim să înlăturăm nu numai 
războiul, dar și pregătirile de război, de
oarece acestea dezorganizează economia 
întregii lumi și creează neînțelegeri între 
popoare.

populații

Italiel nu 
popoarele

N 0 T A
In numărul 1885 al ziarului nostru 

de tnîine, duminică 22 mai a. c., va 
apare în supliment Hotărîrea Biroului 
C.C. al U.T.M. cu privire la organi. 
zarea concursului permanent pentru ci
tirea literaturii de către tineret „Iubiți 
cartea", regulamentul concursului, pre
cum șl listele de cărți.

dinară a Adunării Populare pentru exa
minarea proiectului de lege cu privire la 
ratificarea Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, încheiat la 
conferința de la Varșovia a statelor euro
pene pentru asigurarea păcii și securită
ții în Europa.

SOFIA 20 (Agerpres). — Agenția Tele
grafică Bulgară transmite : Pentru ziua 
de 28 mai a fost convocată o sesiune ex
traordinară a Adunării Populare a Repu
blicii Populare Bulgaria în vederea rati
ficării Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală încheiat la Varșovia.

Totodată Prezidiul Adunării Populare 
a hotărît să prezinte spre examinare Tra
tatul Comisiei pentru Afaceri Externe.

Nehru va vizita Iugoslavia
DELHI 20 (Agerpres). — Agenția France 

Prese relatează că într-un comunicat ofi
cial publicat la 19 mai se anunță că pri
mul ministru indian, Nehru, a acceptat

invitația făcută de președintele Tito de a 
vizita Iugoslavia. Nehru va face această 
vizită la sfîrșitul lunii iunie.

Spectacolele de azi
TEATRE î Teatrul de Operă $1 Balet al R.P.R. t 

Boema; Teatrul de Operetă: Acujina; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (sala Comedia): Doamna 
nevăzută (orele 15); îndrăgostit» (seara); (sala 
Studio): Ultima oră; Teatrul Armatei (sala din Bd. 
Magheru): De partea cealaltă; (sala din Calea
13 Septembrie): Jucătorii de cărți și Căsătoria; 
Teatrul Tinerelului: Libelula; Ansamblul de Es
tradă (sala Libertatea): Concert de muzică dis
tractivă (sala din str. AL Popov nr. 23): Visele se 
Împlinesc; Teatrul Municipal: Arcul de triumf; 
Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Articolul 19; 
Ansamblul de cîntece șl dansuri C.C.S.: Spectacol 
de dansuri ; Teatrul Țăndărică (sala Orfeu): Frat» 
Liu; Circul de Stat: Carnavalul circului.

CINEMATOGRAFE :
— cîteodată 5 ; 
bil; București, 
T. Vladimirescu: ______ ____ ..
Frimu, înfrățirea între popoare, Arta, Ilie Pintilie, 
Popular: Frumusețea, diavolului; Maxim Girki, Vie-

Cine-și iubește nevasta; Tineretului: 
nez; Timpuri Noi: Actualitatea în im: 
tile zilei. In țara 
Știință și tehnică;
V. Roaită. 8 Mai: 
Cîntecul fluviilor: 
nostru. Pui de șoimi; _____ -.... ........
Iii; Munca: O noapte la Veneția; Miorița: încer
carea fidelității; Moșilor. Gh. Coșbuc: Submarinul 
323; Donca Simo: Mînuitorul de păpuși;

Patria, Elena Pavel : 2x2 
Republica, 8 Martie : Un om teri. 
Gh. Doja, Magheru, Al. Sahia, 
. Mtnăstlrea din Parma: _ I. C.

------------,— —-------- ------ -................ .
ț?,r’a. Flacăra: Portul din nord; Lumina, Libertății:

— ‘ Un vals vie-
---------------- ------- jaginl, Noirtă- 
piramidelor. Mica reprezentație. 
Al. Popov: Catul <’r. Wagner; 
Jucătorul de rezervă; Cultural: 
Unirea, 23 August: Directorul 

C. David: Dama cu came-

Sărbătoarea păcii și tinereții
PACE ȘI PRIE

TENIE! Aceste cu- 
. vinte au răsunat
A acum doi ani peste
Șl tot în Bucureștiul
? în sărbătoare; nici-
■ odată cei care
/ au avut imensa

bucurie de a par
ticipa la cel de 
al IV-lea Festival 

după cum nu vor uitanu le vor uita așa 
zîmbetul luminos al tinerelor fete, costu
mele strălucitoare ale artiștilor, primirea 
ospitalieră a poporului vostru.

Milioane de tineri au cunoscut Festiva
lul de la București din filmele și dările 
de seamă prezentate.

în aceste zile în lumea întreagă se fac 
pregătiri în vederea celei de a 5-a mari 
întîlniri a tineretului lumii, la Varșovia. 
Pentru fiecare tînăr, „pace și prietenie" 
înseamnă în primul rînd salvgardarea pă
cii. Iată de ce atît de mulți tineri parti
cipă activ la îndeplinirea măreței sarcini 
a zilelor noastre — lupta pentru salvarea 
păcii, asigurarea succesului campaniei 
istorice pentru strîngerea de semnături 
pe Apelul Biroului Consiliului Mondial al 
Păcii, împotriva pregătirii unui război a- 
tomic. Iată de ce numeroase și felurite 
organizații de tineret sînt reprezentate în 
congresele care în diferite țări pregătesc 
Adunarea Mondială a Păcii de la Hel
sinki, — cea mai importantă .și mai largă 
reuniune a forțelor iubitoare de pace care 
se va desfășura în viitorul apropiat.

Pregătesc Festivalul tinerii din Brazi
lia și cei din Italia care și-au pus în față 
drept obiectiv strîngerea a două milioane 
de semnături pînă în ziua deschiderii a- 
cestei mărețe manifestări tinerești, cei 
din Austria care au chemat la întrecere 
pe cei din Suedia, cei din Finlanda și din 
Franța care string semnături în cursa 
ștafetei spre Festival, -tinerele 
Bengal (India) care au început 
ces campania lor de semnături 
vor trimite la Varșovia cel mai 
lectiv al lor !

S-au pregătit pentru Festival tinerii din 
țările Europei întruniți la Berlin la 8 mai 
să sărbătorească a 10-a aniversare a vic
toriei asupra fascismului ; acești tineri 
s-au angajat să intensifice lupta lor co
mună împotriva remilitarizării Germaniei 
occidentale și au hotărît să pregătească 
o întîlnire a tinerilor din Europa în 
timpul Festivalului.

fete din 
cu suc- 
și care 
bun co-

către asociațiile de 
.tineret, sindicale, cul
turale. In Japonia, 
B-a intensificat acti

vitatea tineretului țărănesc — aceasta mai 
ales după întîinirea internațională a tine
retului sătesc, care a avut loc la Viena, 
în decembrie, anul trecut.

Ideile păcii și prieteniei își găsesc o ex
presie deosebit de vie în acțiunile de so
lidaritate ale tineretului cu frații lui din 
țările coloniale și slab dezvoltate.

Tinerii din Marea Britanie, de pildă, 
și-au luat angajamentul să sprijine din 
punct de vedere material venirea la Fes
tival a delegațiilor din Kenya și Malaya. 
Cei din Suedia au luat hotărîrea să ajute 
pe delegații la Festival din Sudanul fran
cez și egiptean. Tinerii din Senegal au 
scris celor din Finlanda mulțumindu-le 
călduros pentru ajutorul lor frățesc. Cită 
mîndrie și bucurie cînd toți acești prieteni 
se vor întruni la Varșovia I

Ecoul Festivalului de la Varșovia, pregă. 
Urile care se fac — toata acestea sînt o 
chezășie că cel de el V-lea Festival se va 
ridica la nivelul cel mai demn al tradiției 
pe care o continuă. Căci chezășia succe
sului desfășurării Festivalului constă toc
mai în aportul maselor largi de tineret, 
a milioane de tineri, dintre care cei mai 
buni vor veni la Varșovia.

în cadrul Festivalului vor fi supuse ju
riului lucrările din cadru] concursurilor de 
creație artistică și literară ale revistelor 
„Studenții lumii" și „Tineretul lumii” pre
cum și cele de interpretare artistică lăr
gite anul acesta cu noi discipline. Serbări 
de neuitat vor avea loc pe Vistula, marele 
fluviu care scaldă capitala poloneză. Se 
vor desfășura două carnavaluri, continuînd 
inițiativa și experiența căpătată cu prile
jul carnavalului de la București. Unul va 
fi consacrat personajelor operelor din li
teratura mondială, legendelor și povesti
rilor populare, celălalt va fi închinat prie
teniei între popoare. în cadrul Festivalului 
de la Varșovia tineretul sătesc va avea 
sărbătoarea recoltei. Patru mari circuri 
vor funcționa fără întrerupere. Maiestoasa 
clădire a Seimului (Parlamentul polonez) 
și Palatul Culturii — minunat dar oferit 
de Uniunea Sovietică, poporului polonez, 
va găzdui expoziții documentare și artis
tice. Nenumărate întîlnir} de tot felul vor 
avea loc între delegații diferitelor țări, 
între tinerii de diverse profesiuni, între 
studenți din diverse ramuri de studiu, în- 

aleși în timpu] adunării organizată de tre tineri specialiști și activiști, de 1*

Jacques Denis
secretar general al F.M.T.D.

Pregătesc Festiva
lul tinerii din țările 
Asiei și Africii care 
sprijină hotărârile 
conferinței de la Bandung 
tesc să se întîlnească în cadrul unei adu
nări la cel de al 5-lea Festival.

Pregătesc Festivalul tinerii din Japonia 
care au lansat un apel pentru aniversarea 
solemnă a zilei de 6 august, zi în care 
a avut loc bombardarea criminală a ora
șului Hiroșima de către avioanele ame
ricane; la aceeași dată se va organiza în 
Japonia un mare festival național gru- 
pînd 50.000 de delegați. Ziua de 6 august 
va fi aniversată în timpul Festivalului ca 
o mare zi de luptă împotriva războiului 
atomic, pentru dezarmare și securitate.

Pregătirea Festivalului de la Varșovia 
oferă un prilej minunat de dezvoltare a 
colaborării între tinerii din cele mal di
ferite pături, între organizații care nici 
nu se cunoșteau sau care luptau chiar 
unele împotriva altora. Această colabo
rare este concretizată prin crearea în 50 
de țări a unor comitete naționale, regio
nale și locale ale Festivalului cuprinzînd 
personalități, tineri, organizații de diver
se orientări. Comitetul național din Chile, 
de pildă, cuprinde membri aj parlamentu
lui, artiști, sportivi, organizații ale tine
retului radical, comunist, popular, creș
tin, falangist etc.

Ar fi nevoie de un spațiu larg pentru 
a vorbi, chiar și în mod sumar, despre 
pregătirile care se fac în întîmpinarea 
Festivalului. Tinerii care vor veni la Fes
tival vor aduce cu ei glasul fraților lor, 
ecoul luptelor și realizărilor tineretului, 
dovada capacității poporului și culturii 
fiecărei țări. Fiecare delegat din Franța 
va avea cîte ceva de prezentat tinerilor 
din lumea întreagă, fie că va participa 
la una din întrunirile profesionale avînd 
mandat din partea tovarășilor săi, fie că 
va interpreta o parte a programului, sau 
va concura la competițiile sportive. Chiar 
în aceste zile are loc în departamentul 
francez Bouches du Rhone (regiunea Mar
silia) un festival carș va ține 5 săptămîni 
și care va prezenta toate aspectele vie
ții tineretului. Cu prilejul zilei sale de 
încheiere, 5 iunie, vor fi aleși delegații 
acestei regiuni la Festivalul de la Var
șovia. în Italia delegații vor fi aleși cu 
prilejul celor 20.000 de concursuri dispu
tate în cadrul competițiilor în întîmpi
narea celui de al 5-lea Festival. în Aus
tralia delegații la Festival au fost deja

; el se pregă-

amatorii de teatru pînă la jucătorii de 
șah. Inițiative individuale vor întruni pe 
tinerii din anumite grupuri de țări, tine
rele fete, tinerii din porturile Europei. 
Vor fi organizate pelerinaje la locurile 
istorice care reamintesc barbariile, cri
mele săvîrșite pe teritoriu] Poloniei de 
hitleriști — la Auschwitz, Maidanek, ia 
ghetoul din Varșovia. Mari serbări și adu
nări vor fi închinate F.M.T.D. și U.I.S. — 
organizațiile internaționale care mobili
zează masele de milioane de tineri iubi
tori de pace de pretutindeni în lupta pen
tru realizarea idealurilor lor.

La acest succint program redat aci, tre
buie adăugat programul sportiv al celei de 
a treia întîlniri internaționale sportive 
prietenești, care va constitui o manifesta
ție de un interes excepțional, întrunind 
mii de sportivi fruntași din toate colțurile 
lumii. Se prevede o participare a tineri
lor specialiști la 23 discipline sportive.

în același timp, tinerii prezenți la Fes
tival vor putea cu toții participa la com
petițiile de fotbal, baschet, volei, tenis de 
masă și cros și să concureze de asemenea, 
pentru insigna sportivă a F.M.T.D.

Ca și tinerii din Romînia democrat- 
populară, acum doi ani, gazdele celui de 
al 5-lea Festival, tineretul polonez, depun 
cele mai mari eforturi pentru a primi cit 
mai bine și mai plăcut pe invitații lor. Un 
mare stadion, instalații sportive, teatrale, 
locuri de recent}» -arcuri, își așteaptă 
oaspeții.

Timpul trece repede ! Este necesar să sa 
lupte cu toată energia împotriva primej
diilor care amenință pacea. Tinerii din 
Vietnamul îndepărtat și cei din Franța, 
tinerii din Coreea martiră și tinerii iubi
tori de pace din S.U.A., tinerii cinstiți din 
lumea întreagă, înțeleg că trebuie să ve
gheze fără răgaz alături de popoarele lor. 
Gîndurile lor zboară spre Festivalul care 
trebuie să fie o demonstrație a forțelor 
tinerei generații, hotărîte să apere cauza 
păcii și prieteniei între popoare.

Peste două luni ne vom întîlni !
Peste două luni vom regăsi printre aleșii 

tinerei generații și solii minunatului tine
ret romîn. Permiteți-mi, încheind acest 
articol, să urez delegației voastre mari 
succese în timpul celui de al 5-lea Festi
val, să urez tineretului romîn noi victorii 
în munca lui pașnică pentru continua în
florire a patriei.
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