
Proletari din toate tării»; unifi-vă!
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Țărani muncitori cu gospodării individuale, urmați exemplul 
țăranilor muncitori din gospodăriile agricole colective, din întovă
rășirile de lucrare în comun a pămîntului și din asociațiile agri
cole ! Uniți-vă în asociații și întovărășiri agricole, în gospodării co-
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Hective, singura cale pe care veți ajunge la bunăstare și fericire! 
i ..................................... '

(Din chemările C.C. al P.M.R. cu prilejul zilei de 23 August 1955). |
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TRADIȚII GLORIOASE In cinstea zilei de 23 August
ESCHIDE, tinere cititor, 
paginile acestui număr de 
ziar. Vei găsi în cele două 
pagini din interior un 
crîmpei din viata și lupta 
eroică a unor fii credincioși 

ai poporului, crescuți de partid. Sînt 
faptele vitejești ale unor uteciști care, 
la chemarea Partidului Comunist, au 
pornit cu înflăcărare la lupta pentru 
distrugerea fascismului, convinși^ că 
astfel contribuie la împlinirea năzu
ințelor fierbinți ale poporului munci
tor : pace, libertate, o viată mai bună. 

Mișcarea muncitorească revoluțio
nară din tara noastră are glorioase 
tradiții. Pe steagul ei stau înscrise 
mărețe succese obținute în anii grei 
de luptă ai ilegalității, 1924... 1929... 
1933... 1944. Fug repede anii! Dar 
timpul nu poate șterge din mintea și 
mima noastră figurile luminoase ale 
.omuniștilor și uteciștilor care și-au 
jertfit viata pentru eliberarea și feri
cirea poporului.

Comuniștii au fost închiși după 
gratii, în întunericul închisorilor. Hul
pavii stăpînî ai tării din acea vreme 
credeau că astfel vor lichida mișcarea 
muncitorească. Dar chiar închiși, co
muniștii n-au încetat să gîndească și 
să lupte pentru eliberarea poporului. 
Exploatatorii au trecut la schingiuiri 
si la suprimarea fizică a comuniștilor. 
Comuniștii însă nu pot fi lichidați 
pentru că ei sînt trup din trupul po
porului. Și dacă eroi ca Ilie Pintilie 
au fost suprimați, în locul lor s-au ri
dicat noi și noi eroi luptători, cărora 
partidul le dăduse un tel în viată și îi 
înarmase cu nestrămutata credință 
în victoria celor multi.

Cu grijă și dragoste nețărmurită 
s-a ocupat partidul comuniștilor de 
creșterea si de educarea tinerei 
generații. Conduși de comuniști pă
șeau tinerii pragul mișcării revolu
ționare ; sorbind din înțelepciunea 
comuniștilor învățau uteciștii abece
darul revoluției; după pilda minu
nată a comuniștilor se făureau ute- 
cistii ca luptători neînfricati împo
triva exploatării capitaliste. Tot ce 
aveau mai de preț comuniștii: dra
goste fată de patrie și fată de popor, 
încredere în viitor, cinste, dîrzenie și 
spirit de sacrificiu, tot au dăruit ei 
uteciștilor.

Pentru ca pe plaiurile tării noas
tre să nu mai domnească crîncena 
exploatare, pentru ca cei multi și 
flămînzi să se bucure de rodul mun
cii lor, pentru ca oamenii muncii sa 
aibă parte de tot ceea ce a realizat 
în știință și cultură geniul omenesc, 
pentru ca pacea să existe în lume t 
Iată înaltele teluri spre care a che
mat partidul pe uteciști la luptă fără 
odihnă. Și uteciștii nu au înșelat spe
ranțele pe care partidul le-a pus în ei. 
Au rămas peste ani și vor rămîne 
de-a pururi în inimile noastre figurile 
luminoase ale unor eroi Uteciști ca Fi- 
limon Sîrbu, Haia Lifșit, Vasile 
Roaită, Constantin David. Pavel Tca- 
cenco, Lazăr Grünberg. Bernat An-

Adunări festive închinate zilei de 23 August
Poporul nostru întâmpină cu puternic 

entuziasm cea de a 11-a aniversare a eli
berării patriei. De la un an la altul, pa
tria noastră devine mai puternică, iar 
viața oamenilor muncii, din ce în ce mai 
îmbelșugată, mai înfloritoare. Despre toate 
cuceririle puterii populare, despre hotărî- 
rea de a le apăra și de a le dezvolta, au 
vorbit oamenii muncii în adunările fes
tive consacrate marii sărbători naționale 
de la 23 August-

în sala de festivități a uzinelor „Boles- 
law Bierut“ d’n Capitală, pavoazată săr
bătorește, a avut loc miercuri la amiază 
o adunare festivă închinată celei de a

Pentru o recoltă bogată
în regiunea Baia Mare organizațiile de 

bază U.T.M. sub conducerea organizații
lor de partid au mobilizat în cinstea lui 
23 August utemiștii și tineretul în între
cerea socialistă și patriotică pentru ter
minarea secerișului și treierișului.

In întreaga regiune, la campania de 
seceriș și treieriș au participat peste 40 
mii de utemiști și tineri din care sînt an
trenați în întrecerea socialistă peste 9.500 
iar în întrecerea patriotică -peste 26.000. 
A crescut și rîndul celor antrenați în în
trecerea pe profesii la peste 650 din care 
majoritatea sînt tineri tractoriști.

Organizațiile U.T.M. au format din rîn
dul pionierilor și școlarilor peste 700 de 
echipe care sub lozinca „spic cu spic, pa
triei snop“ au strîns pînă în prezent 
aproape un vagon boabe de grîu.

Pentru a veni în ajutorul gospodăriilor 
agricole de stat și colective, organizațiile 
U.T.M. au mobilizat pînă în prezent peste 
600 de tineri din instituții și întreprin
deri și elevi care au muncit cîte 10—15 zile 
la întreținerea culturilor. In zilele de sîm- 
bătă și duminică peste 3.000 de tineri 
din orașe au efectuat diferite munci 
agricole pe o suprafață de peste 650 de 
hectare. Pentru a ajuta la amenajarea 
ariilor, pentru paza ariilor cît și alte 
munci la arii, au fost mobilizați peste 
1.600 de tineri. 

drei și a atîtor alji vrednici fii ai cla
sei muncitoare.

Cititorule, despre uteciștii Pur- 
caru Ion. Rusu Alexandru, Czeller 
Ludovic și despre alții încă n-ai auzit 
poate, pînă azi. Ii vei cunoaște acum 
și vei înțelege mai bine cît de imensă 
este înțelepciunea și forța partidului 
care i-a educat. Cînd au luat arma în 
mînă pentru a lupta cot la cot cu pan
durii și cu glorioșii ostași sovietici 
eliberatori, multi dintre acești uteciști 
erau foarte tineri. Au intrat în luptă 
ca voluntari, simtindu-se obligați 
fată de propria lor conștiință, fată de 
poporul muncitor din rîndurile căruia 
făceau parte. Și ei au iubit cu ardoa
re, ca și noi, viata și tinerețea, le-a 
plăcut să rîdă, să cînte, să citească, 
să viseze la viitor. Și pentru ca noi să 
avem asigurat dreptul la muncă, să 
putem studia în școli și facultăți, să 
putem face sport pe imense stadioane, 
să avem cluburi și biblioteci, să ne 
odihnim și să ne distrăm pe crestele 
pitorești ale Carpatilor sau pe litora
lul însorit al Mării, pentru toate aces
tea ei și-au adus contribuția lor la 
măreața victorie asupra fascismului.

In acest prag de 23 August, la 11 
ani de la ziua scuturării jugului fas
cist, noi ne îndreptăm cu dragoste și 
recunoștință spire Uniunea Sovietică 
și spre glorioșii ei ostași care au eli
berat pămîntul Romîniei. cinstim cu 
înflăcărare iubitul nostru partid caire 
în fruntea forțelor patriotice a con
dus masele populare la lupta pentru 
izgonirea fasciștilor de pe pămîntul 
scump al patriei. Noi slăvim mărețele 
fapte de arme ale bravilor ostași ro- 
mîni în, rîndurile cărora au luptat cu 
abnegație pe frontul antihitlerist, nu
meroși eroi comuniști și uteciști.

A păstra și a duce mai departe tra
dițiile glorioase ale celor mai buni 
fii ai poporului, a urca sus, pe cul
mile socialismului steagul patriei pe 
care ei l-au acoperit de glorie, este 
cea mai înaltă sarcină a noastră.

Este o cinste și o obligație sfîntă 
pentru tineri și pentru utemiști de a 
cunoaște și a învăța din exemplul 
v!etii și luptei comuniștilor și uteciș
tilor. Organizațiile U.T.M. au o dato
rie de onoare de a folosi, în munca 
de educație a tineretului aceste lumi
noase exemple.

Printre eroii zilelor noastre se nu
mără numeroși tineri crescuți și edu
cați de partid. Ei sînt fruntașii mun
cii pașnice pentru construirea socia
lismului. Avem și noi „cote“ și „pozi
ții de atac“. Frontul nostru sînt acu
mulările socialiste, economiile în fa
brici și uzine, recoltele bogate de pe 
ogoare, însușirea tainelor științei în 
facultăți și laboratoare. Să urmăm 
exemplul comuniștilor, să învățăm de 
la ei să obținem victorii pe acest front 
al construcției pașnice.

Să cinstim, tovarăși, memoria 
eroilor căzuti în lupta pentru o viată 
nouă, dovedindu-ne dîrzi luptători 
pentru construirea socialismului.

11-a aniversări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist-

Au fost comunicate apoi rezultatele 
schimbului de onoare organizat de mun
citorii acestei întreprinderi în cinstea zi
lei eliberării. Normele au fost întrecute 
cu multe procente în această zi, muncitorii 
Ilie P. Constantin ți Dumitru Matache de 
la secția țevi și bare au realizat cîte 4 
norme, iar echipele de laminatori ale lui 
Iacob Pitini și Andrei Cornilov au reali
zat și ele cîte 3 norme de muncă.

Asemenea adunări festive au avut loc 
în numeroase uzine și întreprinderi din 
Capitală și provincie.

Peste 15.000 de utemiști și tineri neute- 
miști au sarcini concrete din partea or
ganizațiilor U.T.M. de a munci ca respon
sabili cu bibliotecile volante, puncte sa
nitare. agitatori sau la chioșcurile de pe 
lîngă multe arii. Au fost electrificate de 
către utemiști și tineri 40 arii.

Nenumărate și vii sînt exemplele bune 
date de utemiști și tineri în muncile cam
paniei de vară. Este de remarcat munca 
organizației de bază U.T.M. de la S.M.T. 
Ardud, raionul Satu-Mare care a îndru
mat pe tinerii batozări și tractoriști în 
obținerea unui randament maxim al mun
cii cu mașinile lor și să folosească fiecare 
minut favorabil pentru muncă.

Utemistul Festenglar Paul muncind ca 
batozar la aria din comuna Rătești, raio
nul Satu Mare organizînd bine munca la 
batoză a treierat într-o singură zi 30.200 
kg. grîu iar tractoristul Racolta Iosif și-a 
depășit zilnic la secerat norma cu 50— 
55 la sută.

Dar munca în această perioadă nu se 
termină aici. Tinerii au fost îndrumați să 
muncească mai departe pentru recolta 
anului viitor făcînd arături adinei de 
vară, selecționînd cea mai bună sămînță 
pentru însămînțările de toamnă.

Corespondent 
PETRU TRJFAN

Premierea fruntașilor în acțiunea 
de strîngere a fierului vechi

In sala de festivități a Sfatului popular 
regional Ploești a avut loc acum cîteva 
zile festivitatea decernării premiilor ti
nerilor, organizațiilor de bază, precum și a 
organelor U.T.M. oare s-au evidențiat în 
acțiunea patriotică de colectare a fierului 
vechi.

Cînd tovarășa Dumitrescu Maria, secre
tara organizației de bază U.T.M. de la 
O.F.A.M. baza I Teleajen, a anunțat că 
și tinerii de aci au colectat 45.810 kg. fier 
vechi părea puțin stânjenită. Se gîndea 
poate că aci sînt și mai mari posibilități.

Tineretul și pionierii orașului Ploești au 
colectat pînă în prezent 1.281.612 kg. fier 
vechi, iar cei din raionul Cîmpina au ală
turat și ei acestei cantități cele 158.260 kg.

Străduința tineretului regiunii _ Ploești 
pentru colectarea metalelor vechi a fost 
acum răsplătită. In cuvîntul său, tovară
șul Cîrțînă Constantin, membru în Biroul 
C.C. al U-T.M., a arătat că în urma rezul
tatelor obținute, regiunea Ploești a ocu
pat locul I pe țară în acțiunea de colec
tare a fierului vechi. El a urat tineri
lor ploeșteni noi succese în această 
acțiune patriotică. Comitetul orășenesc 
U. T. M. Ploești în cea de a doua 
etapă s-a clasat pe primul loc primind 
astfel d'n partea comitetului regional 
U.T.M. steagul de fruntaș. Numeroase 
sînt în regiunea Ploești organizațiile de 
bază care s-au situat pe primele locuri. 
Faptele tinerilor de la uzinele „1 Mai“- 
Ploești. cele ale tinerilor din organizația 
de bază Viforîta, cele ale pionierilor de 
la Școala elementară Pucioasa și ale al
tora sînt mîndria tinerilor ploeșteni. Apa
rate de radio, patefoane, mingi și echi
pamente de fotbal și volei, aparate de 
fotografiat, jocuri de șah s’nt daruri pe 
care organizațiile de bază U.T.M. frun
tașe le-au primit din partea comitetului 
regional U.T.M. Nu a lipsit de aci nici 
premierea tinerilor Alături de Alexandru 
Traian, Sa.va Ilie, Șerban Zamfir și alții, 
premiați cu diploma de onoare a C.C. al 
U.T.M., tinerii Frincu Gheorghe de la 
I.F.E.T.-Mîneciu, Alexandru Ana, Pîrvu 
Ion, Roman Emil, Petre Pavelic și multi 
alții au primit diferite alte premii.

Festivitatea înmînării premiilor a con
stituit o adevărată sărbătoare a celor ce 
s-au evidențiat în această acțiune. Ea a 
constituit însă și prilejul pentru luarea 
de noi angajamente- Astfel, tineretul din 
orașul Ploești va colecta pînă la 7 Noiem
brie o cantitate de 100 vagoane de fier 
vechi, d’ntre care 20 de vagoane pînă la 
23 August. Angajamente pe măsura posi
bilităților și-au luat de asemenea și tinerii 
de la Atelierele C.F.R.-Ploești, cei din 
schela Tîrgoviște, uzinele „Macazul“, cei 
de la rafinăria „IMai“ și alții. Pionierii 
s-au angajat să strîngă 10.000 kg. fier 
vechi.

I. OLTEANU

Cu cincinalul îndeplinit
30 de uzine, fabrici și alte unități in

dustriale din regiunea Craiova au îndepli
nit sarcinile prevăzute în primul nostru 
plan cincinal.

Muncitorii uzinei ,,7 Noiembrie'1, care 
la 15 august lucrau în contul anului 1958, 
au livrat agriculturii de la începutul anu
lui și pînă acum peste plan 1.100 grape 
cu colți, 25 prese de balotat fîn. 50 de 
grape stelate, 150 de tăvălugi țați și 
45 tone de piese de schimb.

Noi produse ale industriei romînești

De curînd, colectivele uzinelor „Mao-Țze-dun“ șl „Tudor Vladimirescu“ din 
Capitală, au obținut strălucite succese. Muncitorii, inginerii și tehnicienii de la 
„Mao Țze-dun“ au construit autobusul romînesc tip M.T.D. 55. Primul autobus

romînesc poate transporta 84 persoane șl este dotat cu un puternic motor de 90 <
C.P. Colectivul uzinelor „Tudor Vladimirescu“ a realizat prototipul primei corn- < 
bine romînești. Foto: Agerpres 5

O ÎNTRECERE PASIONANTĂ
PITEȘTI (de la cores

pondentul nostru). —
Există un bun obicei la 

I.M.S. Câmpulung, regiu
nea Pitești: tinerii din bri
găzi se cheamă la întrece
re, stabilesc obiectivele și 
la. anumite perioade își 
analizează activitatea, îm- 
părtășindu-și experiența a- 
cumulată.

In întrecerea socialistă 
pornită în cinstea zilei de 
23 August, obiectivele au 
fost strîns legate de creș
terea producției șl produc
tivității muncii, de obține
rea de cît mai multe acu

Au cucerit steagul
BAIA MARE (de la co

respondentul nos.ru).
In uriașa hală de strun- 

gărie a uzinelor „Unlo“ 
Satu Mare se vede într-un 
colț un steag roșu.

De cîte ori privesc în- 
tr-acolo, cei șase respon
sabili de brigăzi spun cu 
regret: „Cine se gîndea 
ca tocmai el să ne în
treacă ?“ El nu e altul de- 
cît Ion Berec responsabi
lul brigăzii de tineret nr. 
3, formată din 5 tineri.

Altă dată tinerii aces
tei brigăzi nu stăteau prea 
bine cu planul: ba rămî- 
neau în urmă, ba rebutau 
piese.

Intr-o zi Ion Berec le-a 
spus băieților: „Nu-i vor
ba, nu sîntem noi prea 
buni, dar vom fi. Eu zic,

mulări socialiste suplimen
tare.

Tinerii din secția roți 
dințate urmăresc îndea
proape întrecerea dintre 
comunistul Traian Ono- 
freiciuc și fratele acestuia 
— utemistul Constantin O- 
nofrelciuc. Amîndol lu
crează pe aceeași mașină, 
în schimburi diferite. Fie
care se străduiește să nu 
piardă nici un minut din 
timpul de lucru. Rezulta
tele sînt de fiecare dată di
ferite. Poate de aceea șl 
încordarea în muncă este 
tot mai mare. De cîtva 
timp Constantin îșl depă

să ne angajăm în fața gru
pei sindicale ca în cins
tea zilei de 23 August să 
ne îndeplinim planul pe 
luna august cu opt zile mal 
înainte, să dăm peste plan 
acumulări socialiste în va
loare de 800 lei și să îm
bunătățim calitatea produ
selor cu 5 la sută.“

Ștefan Resz și Iosif Len
gyel se priviră lung. Cum? 
Chiar atîtea angajamente ?

Zilele treceau. Respon
sabilul brigăzii, tînărul Ion 
Berec a observat că Csas- 
zar Iosif, Berecz Iosif și 
Bosniak Iosif nu muncesc 
cu tragere de inimă.

Au trebuit cîteva după- 
amieze pentru ca Resz și 
Lengyel să învețe cum tre-

IN CADRUL SCHIMBULUI DE ONOARE
Ieri în secțiile întreprinderii metalur

gice „Bernath Andrei“ din Oradea a avut 
loc schimbul de onoare organizat în cin
stea zilei de 23 August.

Pînă la terminarea z'lei de muncă toate 
cele 56 brigăzi de tineret și-au depășit cu 
mult sarcinile ce le reveneau. Cele mai 
însemnate rezultate au fost obținute de 
brigada condusă de utemistul Liviu Șan- 
dru care și-a depășit norma zilnică cu 
peste 350 la sută, cîștigînd astfel întrece
rea pentru cele mai însemnate realizări. 
Succese asemănătoare au obținut, de ase
menea numeroși tineri ca de pildă: Vasile

ACUMULĂRI SOCIALISTE PESTE PLAN
în întreprinderile din Capitală se des

fășoară o largă acțiune care urmărește 
să pună la dispoziția statului pînă la 
23 August acumulări socialiste peste 
plan în valoare de 146.009 648 lei. Mun
citorii, inginerii și tehnicienii se stră
duiesc să îmbunătățească procesele de 
producție, să extindă mișcarea inovato
rilor, să îmbunătățească folosirea tehni
cii. Consiliul sindical orășenesc Bucure
ști a organizat pînă acum două consfă
tuiri cu colectivele întreprinderilor în 
cadrul cărora s-a analizat felul în care 
se desfășoară în întreprinderi acțiunea 
de a da patriei tot mai multe acumulări 
s’ocialiste peste plan. Din aceste consfă
tuiri a reieșit că pînă la 15 august, co-

șește zilnic norma cu 420- 
521 la sută, iar Traian 
realizează o depășire de 
147 la sută.

Controlul calității, acea
stă operație de care depin
de livrarea pieselor de 
bună calitate, este îndepli
nit de utemista Elisabeta 
Cataramă. Ea nu admite 
nimănui să producă piese 
de calitate necorespunză
toare. Datorită exigenței 
sale și muncii entuziaste 
a tinerilor, calitatea piese
lor produse în secția roți 
dințate â fost îmbunătăți
tă, în cinstea zilei de 
23 August, cu 1,6 la sută.

r oșu
bule ascuțit un cuțit de 
strung. Le făcu o demons
trație practică șl l-a pus șl 
pe ei să execute operația. 
Azi, cu un cuțit ascuțit de 
Resz sau Lengyel poți lu
cra mai mult de cinci sau 
șase piese. După o serie de 
piese pe care le prelucrează 
ei, cuțitele sînt încă bune. 
Cu depășirile medii de plan 
cuprinse între 140—150 Ia 
sută, brigada a reușit ca în 
ziua de 17 august să înde
plinească angajamentele 
luate. Pentru ei luna au
gust a avut doar 17 zile. 
Cit privește acumulările 
socialiste peste plan, ele 
se ridică pînă acum la șuma 
de 1275 lei.

Pe strungul iul Berec se 
află acum „Steagul roșu“ 
de producție.

Adrișan, care și-a realizat norma zilnică 
în proporție de 415 la sută, utemistul Si
gismund Szilaghy cu 420 la sută, tînăra 
strungăriță Iuliana JÖ precum și mulți 
alți tineri.

Secția tineretului condusă de utemis
tul Gheorghe Nisipeanu, în ziua schim
bului de onoare a obținut o depășire a 
sarcinilor zilnice de plan de peste 45 la 
sută, avînd astfel cele mai bune rezultate 
pe întreaga întreprindere.

Corespondent
GHIȚA DUMITRU

lectivele a 26 de întreprinderi bucurește- 
ne au pus la dispoziția statului acumulări 
socialiste peste plan în valoare de aproape 
40 milioane lei. Dintre acestea, următoa
rele 11 întreprinderi din Capitală și-au 
depășit angajamentele luate în cinstea 
zilei de 23 August: „Clement Gottwald”, 
„Textila Grivița”, moara ,,13 Decembrie", 
întreprinderea de prelucrare a lemnului 
„Butoiul”. Atelierele C.F.R. „Constantin 
David”, uzinele textile „7 Noiembrie“, 
fabrica de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej”, 
întreprinderea de prefabricate din beton 
, Progresul”. întreprinderea poligrafică 
„Ilie Pintilie“, fabrica de medicamente 
nr. 1 și „Radio Popular”.

(Agerpres)

Peste 12.000 tone cărbune 
peste plan

Brigăzile de tineri mineri de la exploa
tările carbonifere din Valea Jiului desfă
șoară cu însuflețire întrecerea pentru a 
extrage în cinstea zilei de 23 August 13 
mii tone de cărbune peste plan. In luna 
trecută, tinerii au extras în plus 8829 de 
tone de cărbune.

Acum se desfășoară lupta pentru înde
plinirea restului din angajamentul luat. 
Brigada condusă de Ion Flagner de la 
mina Lonea a extras în prima jumătate 
a lunii acesteia 329 tone peste plan, iar 
brigada utemistă condusă de Gir. Brato- 
veanu de la aceeași mină a scos la su
prafață cu 374 tone mai- mult. Tinerii mi
neri din Valea Jiului au extras peste plan, 
pînă la 15 august, 12.754 tone de cărbune.

Zi record la treieriș
In cinstea zilei de 23 August țăranii 

muncitori din comuna Costache Negri, 
raionul Galați au organizat în ziua de 18 
august o zi record la treieriș. Era ora 
4,30 dimineața cînd la cele 4 arii munca 
a început cu mult avînt. Țăranul munci
tor Paraschfv Ionașcu membru în întovă
rășirea agricolă, care conduce ceata nr. 3 
a organizat bine munca. Fiecare țăran 
muncitor din ceata sa a știut ora cînd va 
intra la treier și cu cine se va ajuta-

In același timp batozarul Pencu Gh. și 
tractoristul Nicolae Alexandru s-au ocu
pat de funcționarea batozei și a tractoru
lui. De dimineața pînă seara tîrziu nici 
un minut nu a fost pierdut. Coșarii Mi- 
hai Dumitrache și Zamfir Mocanu au ali
mentat batoza încontinuu. Rezultatele în
trecerii au fost peste cele așteptate. In 
ziua record la aria unde a lucrat ceata 
nr. 3 s-a treierat 40.927 kilograme grîu 
față de 14.000 kilograme cît avea batoza 
norma. Printre țăranii muncitori care au 
treierat în această zi este și Vasile Suru
giu care a obținut 2620 kilograme grîu la 
hectar iar țăranul muncitor Nicolae V. a 
obținut 2430 kilograme grîu la hectar- Vi
teza zilei la treieriș obținută in ziua re
cord, țăranii muncitori din comuna Cos
tache Negri sînt hotărîți să o mențină 
pentru a termina cît mai grabnic treie- 
rișul.

Corespondent 
ANGHEL M.

Sărbătoare 
în gospodăria colectivă

HUNEDOARA (de la corespondentul 
nostru).

Colectiviștii din gospodăria agricolă 
colectivă „11 Iunie“ din comuna Bretea 
au terminat secerișul și treierișul prin
tre primii din raion.

Duminică a avut loc împărțirea avan
sului de 40 la sută, prilej de mare 
bucurie. Curtea gospodăriei a fost împo
dobită cu brazi, n-au lipsit jocul, voia 
bună, precum și berea la sticlă. Colecti
viștii au muncit pămîntul după meto
dele agrotehnice înaintate și au scos 
recolte bogate. Baci Dumitru Cărbune, 
un colectivist fruntaș, a spus glume 
toată seara. Dar el este și cel mal bun 
la muncă. De1 aceea a fost citit în referat de 
președintele colectivei ca fruntaș pe gos
podărie. Colectivistul Dumitru Cărbune 
a făcut cu toată familia sa pînă acum 550 
zile-muncă și a primit numai avans 1737 
kg. grîu, 301 kg. orz, 28 kg. brînză, 10 kg. 
lină și 2150 lei.

nos.ru


PILDA NEPIERITOARE-GENER/
în rin- 3

Dedicăm aceste pagini de ziar memoriei nepieritoare a uteciștilor care, 1 
durlle pandurilor, alături de eroicii ostași sovietici au participat la luptele pentru 
înfrîngerea ultimelor rămășițe ale armatelor fasciste-hitleriste.

Dedicăm aceste rîndurl tinerilor care, educați și crescuți de partid, și-au 
adus contribuția la marea victorie a popoarelor, tineri care la chemarea partidu
lui s-au înrolat în 1944 ca voluntari în unitățile de panduri, neprecupețindu-și nici 
chiar viața pentru patrie, pentru viitorul ei luminos.

Unii dintre eroH uteciști căzuțl în aceste lupte nu sînt cunoscuți încă tine
retului patriei noastre. Vrem ca aceste rînduri să înfățișeze cîteva momente 
ale luptelor încleștate de pe frontul antifascist, să redea cîteva din chipurile de 
eroi ale tineretului care, urmînd exemplul comuniștilor au înscris cu prețul vieții lor 
noi pagini de glorie în marea carte a tradițiilor eroice de luptă ale poporului nostru.

Materialul acestor pagini — istorisiri ale episoadelor de luptă precum și 
documentele personale ale uteciștilor căzuți — a fost adunat prin strădania 
cîtorva foști voluntari, cărora le mulțumim pentru munca depusă în reconstituirea 
faptelor, pentru perseverența și dragostea cu care au cules documentele pe care 
le publicăm mai jos.

Rugăm, totodată, pe foștii voluntari să trimită ziarului nostru noi informații 
șl documente eu privire la eroii uteciști căzuți în luptele duse împo
triva fascismului.

n acompaniamentul salvelor 
de artilerie ce răbufneau în 
apropiere, în zumzăitul ame
nințător al avioanelor inamice 
și în răpăitul de mitraliere 
au răsunat solemne și grave 

glasurile uteciștilor voluntari.
— „Jur să-mi îndeplinesc fără șovăi

re îndatoririle mele de ostaș".„
Cu arma lipită de piept, încolonați în 

careu, tinerii par un singur om, uriaș, 
de neclintit.

— „Jur să-mî îndeplinesc fără șovă
ire îndatoririle mele de ostaș

...A împlinit 20 ani 
în această • .toamnă 
zbuciurrfatsu La 20 
ani e ostaș și jură 
în fața drapelului :

— „Jur... să păs
trez secretul mili-

■ tar“.
...A fost ucenic și a 

fost bătut 
tatăl i-a 
război.

— „Jur 
pînă la ultima pică
tură de sînge contra 
fasciștilor care mi-au 
tîrît țara în războiul

lor nelegiuit'^

Ostașii sovietici au adus țării libertatea 
mult așteptată. Recunoscători, împreună 
cu toți cei ce muncesc, uteciștii nu vor 
îngădui ca prietenia cu poporul sovietic 
să fie întunecată niciodată.

— „Jur să lupt pentru o prietenie trai
nică între Romînia și Uniunea Sovietică“.

Cin© sînt acești tineri înflăcărați care 
aici, la poalele Tatrei, departe de patrie 
jură să lupte pînă la ultima picătură de 
sînge împotriva fasciștilor ? Cine le-a să
dit în inimă îndemnul acesta sfînt ? Cum 
au ajuns ei pe aceste meleaguri ?

Să pornim înapoi în țară pe urmele cî- 
torva dintre ei.

și înjosit, 
murit în

să lupt

Solemnitatea depunerii jurământului la Batov je în Cehoslovacia

seră să meargă voluntari pe frontul anti
hitlerist, Acum, tinerii veniseră să-și ia 
rămas bun de la secretarul de partid.

Se deschise o ușă șl secretarul îi invită 
înăuntru.

— Și acum, să ne luăm rămas bun, to
varăși — începu secretarul după ce se 
așezară cu toții împrejurul său. Partidul 
e bucuros că trimite pe front un pluton 
de uteciști în care are încredere. O 
să vă fie greu acolo. Voi îmbrăcați acum 
haina militară și luați arma în mînă pen
tru prima oară. O să aveți mult de furcă, 
dușmanul e aprig. Dar voi să lup
tați în așa fel încît să simtă fasciștii că 
au în față oameni care îi urăsc de moarte, 
care pentru viitorul patriei lor n-or să dea 
niciodată vreun pas înapoi. Partidul vrea 
să audă lucruri frumoase despre voi, să 
vă primească la întoarcere cu flori ca pe 
niște adevărați panduri.

— Așa o să fie, tovarășe secretar, îl 
răspunse Czeller Ludovic emoționat. A 
două zi după victorie, ne întîlnim aici cu 
toții.

Secretarul îi îmbrățișă pe fiecare.
— Să vă Întoarceți cu bine, băieți!
Tinerii își luară apoi foile de drum și 

delegațiile.
în ziua următoare, grupul de uteciști 

clujeni a ajuns la Brașov. De la gară, 
au mers direct la sediul partidului comu
nist.

— Noi sîntem voluntari de Ia Cluj — 
s-au prezentat ei.

— Ați întârziat, fraților — 1} s-a 
puns. Eșalonul a plecat de ieri.

Tinerii au rămas înmărmuriți.
— Și noi ce facem acum ?
— Așteptați pînă pleacă alt eșalon.
— Ehei, dar noi nu putem să așteptăm. 

Plecăm după ei. Și tinerii au plecat sin
guri să prindă din urmă eșalonul de vo
luntari. Au călătorit săptămîni întregi prin 
trenuri de marfă, îndurînd frig și foame. 
Czeller avea grijă ca descurajarea să nu 
atingă pe nici unul din grup. El se îngri
jea de hrană și de cazare. Cînd au ajuns 
la Debrețin, în Ungaria, au rămas des
cumpăniți. Nu știau în care parte s-o ia. 
Cîțiva muncitori le-au arătat însă dru
mul cel mai scurt.

După alte zile de. drum, la Făzeșaboni, 
în Ungaria, au prins eșalonul.

Erau murdari, fiămînzi, dar atunci oînd 
și-au văzut tovarășii au uitat de toate 
și s-au îmbrățișat.

— Măi, fraților, credeam că o să înce
peți lupta fără noi. Am fi murit de ciudă!

răs-

Pagini din lupta unor voluntari

RUSU ALEXANDRUPURCARU ION

polîtică să-î trimită mai repede

sîntem gata, tovarășe subloco-

își destăinuiau Cu multă since-

BELGHIRU CONSTANTIN
nieri. Grozarv le mai era frică de parti
zani. Cînd auzeau gloanțele, fugeau ca 
puii de potîmiche.

...Și apoi Șerban rîdea înfundat cu 
capul sub pătură.

In altă parte a dormitorului, Florin Ba
laure, unul dintre cei mai tineri volun
tari, povestea cum a ajuns el pe front.

— Fugi, măi, că te lauzi ! îl necăjea 
cîte unul.

— Zău, nu mă laud !
Dintre toți cel mai tăcut era Purcaru 

Ion, un tînăr blond și liniștit.
— Mă, Purcarule, de ce ești tu așa de 

trist ? Ori îți pare rău că ai venit aici ?
— Vorbești prostii — răspundea el in

dignat.
Și nimeni nU bănuia cîtă suferință și 

îndîrjire se ascund în sufletul său. Abia 
mai tîrziu, în timpul luptelor, aveau să-și 
dea seama de cît eroism și spirit de sacri
ficiu nemaiîntâlnit era în stare acest 
năr tăcut și modest.

Rusu Alexandru șușotea mereu cu 
din jurul său.

— Peste cîteva zile o să depunem 
rămîntul. Trebuie să-I învățăm pe dinafa
ră, să-l spunem așa, cu fruntea 
ternic...

Și cei care nu-1 știau veneau 
să-1 învețe.

— „Jur poporului meu..." 
în clopotnița din mijlocul

ceasul bătea ora două. în colțul 
se mai auzeau încă șoapte.

— „Jur să lupt pînă 
tură de sînge...“

Peste cîteva zile, la 
Tatra, în micul orășel 
hoslovacia, tinerii voluntari au depus ju- 
rămîntul.

— Vedeți cioara aia, băieți ? — spunea 
el. Peste cîteva secunde o să cadă la pi
cioarele mele.

Și după ce ochia liniștit, cu mîinile în
cremenite pe armă, cu răsuflarea întretă
iată, Belghiru apăsa pe trăgaci. Pasărea 
se rostogolea de îndată la pămînt.

— Așa o să se întîmple și cu fasciștii, 
între uteciști începură să se închege

prietenii.
Utecistul ilegalist Rusu Alexandru, care 

devenise locțiitor de comandant de plu
ton, îi dădăcea cu severitate pe ceilalți 
tineri.

— Mă băieți, îngrijiți-vă bine armele, 
să nu vă înșele cînd va fi ceasul mai greu.

Noaptea, tineriî nu adormeau pînă tîr- 
ziu. Vorbeau între ei în șoaptă. Așteptau 
nerăbdători să plece în linia întîia. Ce
reau mereu sublocotenentului locțiitor cu 
educația "" ” "............ .
pe front.

— Noi 
tenent.

Tinerii 
ritate toate gândurile lor sublocotenentu
lui comunist pentru că dragostea
părintească cu care-i încuraja în fie
care ceas le dădea putere, încredere în 
izbînda luptei lor pentru viitorul patriei.

Șerban Gheorghe, un băiat vesel din 
satul Teliu de lîngă Brașov, povestea unul 
tovarăș de alături cum un grup de par
tizani din satul lor a baricadat drumul 
unor fasciști care se retrăgeau din mun
ții Buzăului. Fasciștii au lăsat acolo de 
frică 8 camioane și au fugit.

— Ședeam ascunși după copaci — po
vestea el în șoaptă — cu încă doi băieți. 
Cînd se apropiau de noi, începeam să tra
gem șl ei toți ridicau mîinile în sus. De 
cîteva ori,

lîngă el

orașului, 
lui Rusu

Ia ultima plcă-

CZELLER LUDOVIC
Acum îi țin locul eu, soldatul romîn volun. 
tar Milică. Dacă-1 vedeți pe căpitanul 
Müller, spunețî-i că i-am rezervat special 
în automat un glonte pentru sufletul mă
riei sale. De asemenea, țin foarte mult să 
vă cunosc personal și pe dumneavoastră- 
Mi-ar face o deosebită plăcere să vă min
gii cu pumnișorîi mei care cîntăresc fle
care cîte un kilogram și jumătate netto.

Fascistul m-a ascultat zăpăcit, apoj m-a 
înjurat și a închis telefonul.

Rusu rîdea bătindu-1 pe năstrușnicul 
Șehter cu palmele peste umeri.

— Mă, Șehtere ! De mult n-am mai rîs 
ca acuma.

Cînd pomi la atac, Rusu tot mai rîdea.
Se dădea lupta pentru cucerirea unei 

înălțimi din apropierea cotei 618. Ostașii 
se tîrau pe burtă în cea maj desăvîrșîtă 
liniște. De pe înălțime nu se auzea nici 
cel mai mic zgomot. Comandantul se mai 
tîrî cîțiva metri înainte, apoi se opri și 
făcu semn ostașilor să se oprească. Li
niștea asta nu-i a bună. S-ar putea să 
fie surprinși din clipă în clipă. Se uită 
în apropiere după un 
se tîra Rusu.

— Măi, Rusule, tu ce 
ceva sus ?

— Dracu știe ! Mă duc
— Dar să fii atent măi băiatule. Fă în 

așa fel ca dușmanul să te descopere, să 
tragă pentru ca să știm noi pe unde o 

. apucăm. Apoi te retragi.
Rusu porni tîrîș printre pietre și rădă

cini de copaci. Se opri și ascultă. Li
niște. Apoi urcă iarăși. Cînd mai avu un 
pas pînă pe creastă, se opri din nou și 
cercetă totul împrejur cu atenție. într-un 
tufiș i se păru că mișcă ceva. Acolo tre
buie să fie fasciștii. Și Rusu se ridică pu
țin pe creastă. în aceeași clipă, un glonte 
îi zbură pe deasupra capului.

— Aha, vasăzică sînt aici, ne așteaptă. 
Dar mai sînt și alții oare ?

Nu-și dăduse seama precis ,de unde a 
venit glontele. Făcu totuși semn coman
dantului că se poate înainta prin partea 
dreaptă. Apoi se așeză în spatele unei 
pietre și se gîndi. Dacă fasciștii sînt nu
mai în păduricea asta, atunci e bine că 
plutonul a luat-o prin dreapta. Dar dacă 
sînt fasciștii în partea cealaltă a crestei ? 
Atunci plutonul va fi încercuit. Și asta 
pentru că el le spusese că trebuie să 
meargă pe acolo. Ce prostie a făcut ! Tre
buie^ să mai șuie odată pe creastă, să mai 

ca plutonul 
sînt așezați

poalele munților 
Batovțe din Ce-

am umplut școala cu prizo-a anului 1943.ntr-o seară
Siguranța a dat buzna în casa 
comunistului ilegalist Virgil 
Balaure din Turnu Severin. 
în cele două odăi sărăcăcioa
se, dormeau îngrămădiți unii

într-alțli, opt copii. S-au trezit dintr-o 
dată aruncați în mijlocul camerei la un 
loc cu toate boarfele. Jandarmii făceau 
percheziție.

— Unde-s manifestele, documentele ?
Nu le răspunde nimeni. Doar unul din

tre copii scîncește în brațele mamei însăr
cinate. Ei răscolesc peste tot. Un pat 
mai șubred se dărâmă. Un tablou de pe 
perete cade sfîrtecat de o baionetă. Nu 
se găsește nimic. Totuși, tatăl e arestat.

Era miezul nopții și în întregul cartier 
stăpînea liniștea. Familia l-a petrecut pe 
tată pînă Ia poartă.

— La revedere, tată !
— Să Creșteți mari, flăcăii mei! S-aveți 

grijă de mama — le-a făcut el cu mina 
și a plecat. Nu se temea de zbirii siguran
ței- Se gîndea însă acum, cînd pășea în
tre baionete, la familia sa rămasă aca
să. Partidul, î-n rîndurile căruia intrase, 
îi dăduse încrederea în viitor, convinge
rea că va veni, un mîine luminos și că 
prin luptă, poporul, condus de comuniști, 
va păși la făurirea unei vieți mai bune, 
în minte i se înfiripă un gînd : „Nu e de
parte vremea cînd el, sau poate copiii 
lui vor lua arma în mînă pentru a izgoni 
pe fasciști.“

Copiii au luat răspunderea familiei în 
seama lor. Florin a intrat servitor la un 
comerciant, iar Dumitru și Cornel au in
trat ucenici la dulgherie.

Mizerie, dureri, suferințe... Trec zilele, 
înfășurate în întunecimea vremurilor 
grele, udate de lacrimi amare-

La cîteva luni după ce tatăl s-a întors 
din lagăr, a venit și Constantin din 
armată. Familia întreagă, văzîndu-1 des- 
chizînd portița, a năvălit înaintea lui. Dar 
cînd au ajuns la cîțiva pași au rămas în
cremeniți. Constantin se întorcea în cîrje, 
fără un picior. Nu l-a întrebat nimeni cum 
s-a întîmplat. Constantin tăcea tot timpul 
privind trist copiii care se jucau sfioși

împrejurul său. Din tinerețea și rîsul Iui 
limpede nu mai rămăsese nimic. Avea 
o privire rece și încremenită.

într-o zi, Florin, care acum era activist 
la Apărarea Patriotică, s-a așezat lîngă el.

— Cum e în război ? A întrebat el.
— De ce mă întrebi ?
— Pentru că vreau să știu. Și eu o să 

plec Pe front voluntar. Mergem toți trei.
Constantin nu i-a răspuns nimic.
A doua zi, cînd întreaga familie era 

adunată, tatăl a deschis discuția.
— Ei or să plece pe front — începu el 

arătînd spre cei trei fii. Au cerut ei sin
guri. Eu, care am cunoscut ce înseamnă 
fascismul, nu mă împotrivesc.

Mama începu să plîngă. Tatăl părea că 
nu-i observă lacrimile.

Bătrînul Balaure le-a dat fiilor ulti- 
mile sfaturi privindu-i pe fiecare în ochi, 
mîngîindu-le părul. Glasul îi tremura de 
emoție. Le-a spus că ei au ce răzbuna : 
suferințele lor și ale mamei, lunile de în
chisoare ale tatălui, suferințele poporu
lui. Să lovească cu ură în dușman, să nu 
dea nici un pas înapoi. Cînd războiul se 
va sfîrși și va cădea fascismul, vor veni 
vremuri mai bune, mai frumoase și ei 
vor avea bucuria de a fi luptat pentru ele-

Fiii l-au ascultat tăcuți 
lor tată; a înțeles că 
luptă.

A doua zi, cei trei 
Balaure au plecat pe
Peste cîteva săptămîni a sosit acasă o 
scrisoare : Comandantul batalionului ce
rea în șcris consimțămîntul tatălui ca fiul 
său cel mai tînăr. Florin să lupte pe 
front. Virgil Balaure și-a scris consimță
mântul chiar a 
mamei.

— Iscălește și
Mama a luat

vreme, apoi a scris într-un colț: „Să vă 
întoarceți sănătoși fiii mei, și să aveți 
grijă de ce; mic*'. Apoi, peste iscălitura 
scîlciată, a pus ca o pecete lacrima sa 
fierbinte de mamă.

ei
și din privirile 
știu pentru ce

ai comunistului 
frontul antifascist.

fii

doua zi. Apoi l-a întins

tu !
hîrtia. s-a uitat la ea o

n ziua de decembrie 
1944, la sediul din Cluj al 
partidului comunist, se strân
sese lin grup de uteciști. Ti- 
nerli ședeau pe un culoar și 
vorbeau în șoaptă. Aveau 

profesii diferite. Kerestes Zoltan, Bartha

Șandor, Suciu Aurel, Szel Andraș, Balog 
Francisc și Lozsati Ferenc erau muncitori, 
Czeller Ludovic era student, iar Elceanu 
Ion — tînăr țăran sărac din satul Dăbîca. 
Tinerii știau pentru ce sînt chemați la 
comitetul județean de partid Ei se oferi-

in întreaga țară, la chema
rea partidului, au plecat ute
ciști pe frontul antihitlerist. 
Din București de la „Grivița", 
de la „Gagel", de la „Vulcan“ 
etc. au plecat în frunte cu u-

tecistul Godeanu Constantin tinerii Popa 
Ioan, Demeter Albert, Mocanu Ion, Fă.tu 
Mihai, Boanță Vasile, Lăcătușu și mulți 
alții.

Din satul Teliu, de lîngă Brașov, au 
plecat : tînărul țăran sărac Șerban Gheor
ghe, mecanicul Boriceanu Ion și lăcătu
șul Fodor Ion. Din Sibiu, de la Arsena
lul Armatei, au plecat Munteanu Hara- 
lambie, ucenic, și Năstase Vasile. Moise 
Bunica, muncitor din Brașov, a plecat 
și el.

— Eu vreau să merg pe front, tovarășe 
— a cerut el hotărât. Nu-i nimic că sînt 
așa tînăr- Știu să lupt.

Tinerii aceștia aveau ce răzbuna. Viața 
de mizerie pe care au dus-o, suferințele 
celor mulți pe care le-au văzut și simțit 
zilnic, dorința de a-și vedea patria liberă 
construindu-Și o viață mal frumoasă, îi 
făcuse să ceară să plece pe front, deși 
vîrsta lor era încă fragedă. Sub influența 
partidului, a comuniștilor, acești tineri au 
înțeles că numai prin luptă poate fi eli
berată patria și împlinite năzuințele po
porului muncitor.

Durdunescu Cornel din Brașov, utecist, 
aruncat- afară din școală pentru că se 
ridicase împotriva bătăilor și umilințelor, 
ceruse și el să plece voluntar pe front. în 
ziua plecării, era la rî-nd în fața unei bru
tării. Acasă îl așteptau frații mai mici să 
le aducă pîi-nea. Cînd mai avea doar cîțiva 
oameni în față pînă să ajungă la chioșc, 
Durdunescu a simțit o mînă pe umăr. Era 
un alt utecist, prieten al său. Acesta îi 
șopti.

— Gata. Plecăm imediat !
Durdunescu a ieșit din rînd și a fugit 

la sediul partidului fără să mai dea pe 
acasă. Peste cîteva ore era în trenul care-1 
ducea spre front. Cînd a ajuns aproape 
de Szolnok, în Ungaria, peste cîteva săp
tămîni, șî-a adus aminte că a uitat în bu
zunar cartelele. Ceilalți copii or fi 
dînd de foame. Durdunescu îi spuse 
unui prieten într-o seară.

— Nu te mai gîndi la asta — îi 
punse prietenul- După victorie, mai tîrziu, 
cînd va fi pîine și belșug în țară să le 
spui că ai luptat ca ei să albă pîine mai 
multă. Și-or să te ierte.

Durdunescu Cornel a căzut însă în 
luptele cu fasciștii.

Peste cîțiva ani, prin 1947, unul din
tre foștii tovarăși de arme ai lui Durdu
nescu Cornel s-a întîlnit în tren cu tatăl 
acestuia.

— Am fost prieten cu fiul d-tale — 
i-a spus acesta tatălui lui Durdunescu. Să 
știți că ați avut un fiu minunat.

— Fiul meu... — șopti cu durere 
tatăl în timp ce lacrimile îi curgeau pe 
obraji. Nici n-am apucat să-l văd înșinte 
de a pleca. Am ținut tare mult la el. în
tr-adevăr, a fost un băiat bun.

răb- 
asta

răs-

(Din jurnalul unui fost voluntar)
Ta o noapte senină cu cerul 
spuzlț de stele. In depărtare 
se aude ecoul prelung al unei 
catiușe. O rachetă roșie des
crie pe cer o curbă de foc. 
Sîntem pe linia întîia a fron-

tulul, pentru prima oară pe linia întîia. 
Am străbătut drum lung, din țară și pînă 
aici, cutre’erînd cîmpiile Ungariei 
munții eolțurosi ai Cehoslovaciei.

Pe linia întîia e o liniște adîncă, o li
niște despre care pandurii bătrâni spun 
că nu prevestește nimic bun. Acum cî
teva ore, pandurii ne-au luat dintr-ur. 
bordei apropiat, ne-au dus pe linia întîia 
și ne-au spus :

— Stați cuminți, bobocilor. în noaptea 
asta veți primi botezul focului.

Poziția noastră era în partea de vest a 
unei înălțimi din Tatra. Dincolo de creastă 
erau instalați fasciștii. S-a hotărît ca în 
noaptea aceasta să se dea un atac prin 
surprindere. în acest atac aveam să că
pătăm și noi voluntarii, botezul focului.

Poziția fasciștilor era apărată de sîrmă 
ghimpată ; terenul era minat. Doi pan
duri ne-au făcut o adevărată demonstra
ție a curajului. S-au tîrît pînă la sârma 
ghimpată, s-au culcat pe spate si au în
ceput să taie cu-jnare precauție o breșă.

După ce-au terminat, am primit ordin 
să ne strecurăm. Mergeam aplecați cu 
grijă să nu călcăm pe sîrmele care erau 
întinse. Un pas greșit și sărim cu toții în 
aer; dacă te atingi de sîrma ghimpată, 
instalațiile dp alarmă vor da de veste 
dușmanului apropierea noastră.

Dar totul a mers bine. Fasciștii au fost 
luați prin surprindere. Le-am „deranjat“ 
nițel somnul. Erau atît de zăpăciți că nici 
nu știau ce să facă.

Cîțiva s-au desmeticiț însă și, regrupîn- 
du-se, au pornit la contra-atac pentru a 
ieși din încercuire.

Lîngă mine stă culcat în zăpadă un pan
dur bătrîn de prin părțile Argeșului, cu 
mustăți mari, stufoasă. Văd că-și pregă
tește liniștit arma-

Eu parcă aș fi uitat tot ce am învățat 
la pregătire Emoția mi-a încremenit par
că mîinile. Mi-e frică oare ? Nu, nu mi-e 
frică, dar cînd îi vezi înaintea ta pe fas
ciști te cuprinde un simțămînt de nestă-

Și

pmită ură. Un pandur mi-a povestit că a 
văzut în Ucraina cum fasciștii sfîrtecau cu 
baionetele bătrîni și copii nevinovați. Oare 
am eu în mine atîta putere încît să răz
bun o parte din nelegiuirile pe care le-au 
făcut? Tulburarea nu-mi trece. îmi ordon 
singur: stăpînește-te! Totuși arma îmi 
tremură în mîini. îl văd pe pandurul bă- 
trîn de lingă mine că-și pune arma la 
ochj liniștit. Trage. Fascistul din față cade 
ca trăznit. Pandurul mînuiește repede 
închizătorul, apoi ochește iarăși.

Caut să țintesc și eu un fascist, dar 
parcă arma nu vrea să stea liniștită. Trag. 
Simt reculul puternic în umăr, dar, vai, 
fascistul fuge spre mine fără să i se în
tâmple ceva. O ciudă grozavă pe mine 
mi se strecoară în suflet. Deodată simt că 
mă bate cineva pe umăr. Mă întorc; 
lîngă mine e culcat bătrînul pandur. îi 
simt răsuflarea caldă pe obraz. îmi vor
bește cu blindețe ca un părinte.

— Fii calm — mă sfătuiește el. Nu te 
speria de ei. Ochește-i liniștit și trage să 
nu scape niciunul. Să nu-ți fie milă de 
fasciști. Ăștia nu sînt oameni. Vorbele 
pandurului mi-au risipit toată neliniștea. 
Ochesc cu atenție ș; trag. Fascistul se clă
tină și căzu ca un butuc. îmi vine să țip 
de bucurie, dar n-am timp pentru asta. 
Comandantul ne dă ordin să trecem la 
asalt-

Toată linia se ridică fulgerător. Dăm 
năvală asupra fasciștilor cu strigăte de 
„ura“. Mă simt stăpîn pe mine, mă cu
prinde o bucurie de negrăit. Am trecut 
prin botezul focului, am trecut de ce-a 
fost mai greu. De-acum mă simt ca un 
adevărat ostaș.

Botezul acesta a fost într-adevăr al fo
cului. Din rîndurile noastre, ale volun
tarilor, au căzut pr ; răniți printre care 
I. Mitrea și I. Petru.,

...Seara, după ce am cucerit înălțimea, 
am făcut un mic popas. Noi. cei tineri, 
povesteam cu multe amănunte cum a fost 
botezul. în timp ce vorbeam tovarășilor 
din grupă, mă uitam la bătrînul pandur 
care nu știu cum se aciuise pe-acolo. își 
răsucea liniștit mustața de parcă nimic 
deosebit nu s-ar fi întîmplat și-mi zîm- 
bea șiret, cu înțelegere.
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ostaș. Lîngă el

Zici, ne-așteaptă

să mă uit.

Legitimația de pandur a utecîstului Rusu Alexandru

oluntarii au pregăti
rile în orășelul Verpelet din 
Ungaria, timp de cîteva săp
tămîni. Tinerii, care atunci 
luau pentru prima oară arma 
în mînă, trebuiau să învețe 

cît mai repede cum să tragă în fasciști 
cum să se lupte cu ei. Nu mat era timp 
pentru instrucție, pentru lecții de teorie 

Utecistul Belghiru Constantin, un bă 
iat înalt și frumos, care cînta minunat 
din muzicuță, a dovedit repede că e cel 
mai bun lunetist. „Glonțul și fascistul' 
— aceasta era deviza lui Chiar și puți
nul său timp liber Belghiru și-1 folosea 
pentru pregătire.

ra un flăcău de 21 de 
ani, înalt, cu ochii mari și 
albaștri, cu buzele cărnoase. 
Călca drept, mîndru și pri
vea omul în față cu îndrăz
neală. în mâinile lui puter

nice automatul părea o jucărie de copil 
pe care o răsucea pe degete.

Rusu Alexandru a venit pe front îm
preună cu prietenul său din copilărie, 
utecistul Jula Constantin, cu care mun
cise în ilegalitate^ 
simțea ca om în 
poate că de aceea 
ver Alteori însă, 
selea. Rusu părea
urce parcă pe vîrfurtle 
cineva spunea cîte-o glumă, 
rîdea din suflet, fără ,șă se mai oprească.

în ziua aceea Rusu 
tîlnit cu Șehter Milo 
ultima lui aventură.

— Să vezi ce-arn
atunci cînd am dat primul atac. Intru în
tr-un bordei mai arătos ca să fac „cură-

Printre voluntar; se 
vîrstă, matur. Și 

era uneori așa de se 
atunci cînd se înve 
un copil dornie să se 

copacilor Cînd 
Rusu rîdea.

tenie“. Mă uit eu prin toate colțurile, 
caut peste tot, dar nimic. Nici un fascist. 
Și dau să plec. Cînd ajung la ușă, deodată, 
în spatele meu — țîrr ! un telefon. Hait I 
zic eu, cum de nu 
receptorul și ascult, 
țească și răspund.
Știi că eu cunosc 
germana la perfec
ție. — Da zic eu. Cu 
cine doriți să vorbi
ți*? — Cu coman
dantul — spune dîn- 
sul — Care 
dant ? întreb
Cu căpitanul

— Aha, cu
nul Müller ? îmi pa
re grozav 
domnule, 
pitanul

l-am zărit ! Ridic 
Aud o voce nem-

nrclc 
stori,, 
aim«-

a rîs 
care

făcut

mult S-a în- 
i-a povestit

eu. Rusule.

coman- 
eu. — 

Müller, 
căpița-

de 
dar 

Müler

Alex, 
icria» 
4 fir- 
croi-

3 fa- 
opo 
din 

ne’oț. 
Glie
li 20 
k>na- 
' ita re 
zeii”

I w-
nare,
: oa-

rău, 
că- 

a 
luat-o Ia sănătoasa 'ca
un iepuraș, numai în 
cămașă și izmene.

tragă fasciștii în el pentru 
să-și dea bine seama unde 
fasciștii.

Și Rusu se ridică iarăși pe 
tîi stînd culcat, apoi ridicînd _
și iscodind împrejur. Cîțiva fasciști răsă- 
riră ca din pămînt dintr-o casă de cio 
ban; părăsită. Rusu își dădu seama 
nu poate să se mai retragă și deschise foc. 
Din cîteva rafale îi doborî. Dar o grupă 
întreagă de fasciști năvăli spre el. Rusu 
îi țînea singur piept trăgînd necontenit. 
Grupa lui începuse să înainteze. Poziția 
inamicului fusese descoperită. în timpul 
acesta Rusu nu observă că din partea 
dreaptă un grup de fasciști se apropia 
de el. Cîteva gloanțe îi străpunseră 
trupul. Utecistul Rusu Alexandru căzu cu 
fruntea pe automatul rece, cu mina în
cleștată pe trăgaci,

Cînd plutonul a cucerit creasta, 
ostașii au alergat spre el și l-au ridicat 
Pe brațe. Corpul mai păstra o frintură 
din căldura aprinsă a tinereții sale

Ostașii au stat multă vreme în picioare, 
fără să vorbească, lîngă trupul lui. în
tr-un tîrziu, înainte de plecare, un volun
tar șopti stins :

— Măi, și ce băiat a fost ! Astăzi a rîs 
ca un copil. Tovarăși, să nu-l uităm nici-

»■ »0 »-»nane «Maifo «ori-

creastă, în- 
puțin capul

AlțUn brav U. T. C-ist căzut în 
lupta contra hitlerismului

Undeva pe frontu/rte de lupta îm
potriva Germaniei httîerhte, a cărui tâ- 
nărui nostru tovarăș, Rusu Alexandru, 
fost lucrjtor la Control-Cehile limuzi
nele I. A. R. Brașov, $i membru al „U- 
oiunfl Tineretu'ui Comunist”.

Tovarășul Rusu. care a lupta) ca 
voluntar in rândurile Diviziei „Tudor 
Vladimirescu”. a Înțeles să contribue cu 
sângele lui la construcția unei lumi mal, 
bune pentru noi toți.

UUirUnmia tna

Tiheretrt comunist va căuta să fie 
demn dț jertfa iui Rusu Alexandru și 
strinirind rândurile, va duce lupta cu 
nesHb-t* hotărâre pentru demascarea st 
ntrnicirt* de'imtivl a fasdșttor 5. pen
tru demberatizarea tarii-

Slavă eroilor clzuti In lupta contra 
hlflerițtilor!

m
Mâr»!

Ekhi 
rate « 
aiutor 
cperijl 
toate
rea li taf 

Cu 
fac 
(?uțt

Moarte hltlerfițtilor $i fasciștilor rfe 
pretutindeni!

Facsimilul unei informații de pe front 
apărută în ziarul „Drum nou“ din 18 aprilie 1945



TINERE DE AZI ȘI DE MtINE
uteciști pe frontul antifascist

SUCIU AUREL BUNICA MOISE PETRE IOS1F

DENGHEL ION

Odată pe Rusu ! Să nu uităm că el a Iubit 
viața, că a fost vesel înainte de a pleca 
la atac, înainte de a muri, că s-a luptat 
eu dușmanul pînă la ultima suflare- 

iniștea dinaintea atacului. 
Fulgii cad necontenit ca o 
pînză albă acoperind trupu
rile trudite ale ostașilor. 
După atîtea nopți nedormite, 
petrecute pe stînci și prin vi-

roage, înfruntând moartea, ostașii au cîte- 
va ore de odihnă. Rezemațî de copaci sau 
de arme, oamenii se chinuiesc să doarmă 
Nimeni n-are voie să se așeze jos. Cine 
se așează, după uh ceas de somn îngheață 
și nu se mai poate scula. Cîte unul, fără 
să-și dea seama, se trîntește în zăpadă 
și adoarme. Ceilalți îl ridică :

— Nu te culca pe jos, tovarășe. Ai să 
îngheți ca un sloi. Stai rezemat de copac, 
șau rupe-ți niște cetină și pune sub tine.

Uneori, cînd stau multă vreme în zăpada 
care ziua, sub razele soarelui primăvăra
tec, se topește, ostașii se trezesc seara, 
cînd se înăsprește gerul, că nu se mai 
pot ridica de la pămînt. Hainele sînt prin, 
se în cleștele înghețului. Ostașii sînt 
nevoiți să-și desprindă mantalele cu ba
ionetele și să pornească repede la atac. 
Tinerii voluntari înfruntă toate acestea cu 
bărbăție, fără să se vaite, fără să se plece 
în fața greutăților care uneori păr de 
netrecut- Denghel, un sas de prin părțile 
Sebeșului, încearcă să le încălzească su
fletele cu cîte o glumă :

— Lăsați, fraților, la vară o să mergem 
cu toții la Mamaia și-o să ne iasă toată 
răceala din oase.

Apoi, începe să cînte încet, monoton, 
ca pentru sine: 

„La luptă căci viața va fi fericită 
Cînd fiara fascistă va fi nimicită. 
...Te-așteaptă acasă o fată frumoasă".

Dar peste câteva clipe adoarme îngînînd 
cîntecul ca un copil ce gîngurește în somn. 
Ostașii au adormit. Numai undeva, ascuns 
lîngă un copac, Purcaru Ion mai șade 
încă treaz. Se uită în zare cu ochii mici 
de oboseală, numărînd parcă stolurile ne- 
sfirșite de fulgi. De cînd au început lup
tele, pentru el acesta este primul răgaz, 
acestea sînt singurele clipe de aduceri 
aminte.

Peste cîteva ore va începe atacul. Pur
caru stă rezemat de copac, cu automatul 
alături, cu mintea învălmășită de amin
tiri.

...Au trecut douăzeci de ani din viața 
lui, a ajuns om în toată firea. Hei, tine
rețe ! Zbori ca o pasăre prin văzduh și 
te pierzi așa de repede ! Și în urma 
ta rămîn ani încețoșați, neguroși, fără 
nici o rază de bucurie. La fel a zburat 
și copilăria. Dar despre care copilărie e 
vorba ? 'Purcaru n-a cunoscut copilăria. 
El a devenit dintr-odată matur, sufletul 
i s-a stins de durere și ură, de atunci, din 
Ziua aceea îndepărtată Era într-o iarnă 
grea și boierul Stafie, stăpînul a cîtorva 
sute de hectare de lîngă Bacău, a arun
cat-o pe mâma lui Purcaru afară din casă. 
Femela îl scuipase pe boier mînioasă.

— Ți-am muncit și ziua, ți-am muncjt 
și noaptea. Numai sufletul mi-a mai ră
mas. Cîine fără de suflet!

Și a plecat cu copilul în brațe prin vi
forniță. Copilul a privit totul cu ochii 
mari, însipăimîntați și i-a rămas de atunci 
pe suflet ca o umbră chipul boierului cu 
cioc și cu cravașa în mînă — și chipul 
mamei, palid și schimonosit de mînie. Șt 
umbra aceasta n-a putut s-o mai alunge

Ani de argățeală petrecuți pe izlaz lîngă 
vitele stăpînului, voi ați făcut umbra 
aCeea și mai neagră !

A ajuns om mare apoi — avea 14 ani!— 
și a intrat muncitor la fabrica de pos
tav din Buhuși. Ce greu au trecut zilele 
acestea ! într-o zi, a venit un funcționar 
de la Camera de muncă să le țină o cu- 
vihtare. Trebuiau mai multe stofe pentru 
armata lui Hitler După o oră de zbierete 
disperate, oratorul i-a întrebat pe munci
tori dacă au înțeles cele spuse. Purcaru a 
ieșit, mai în față și i-a spus:

— Dumneata văd că ai vorbe frumoase 
dar uită-te la mine și întreabă-mă de ce 
sînt îmbrăcat numai în zdrențe.

Oratorul s-a uitat la el chiorîș !..-
A doua zi, Purcaru a fost chemat la 

corpul de gardă. Locotenentul Spanache 
l-a privit cîteva clipe într-un anume fel, 
diîndu-i de înțeles astfel cu cine are de
sface. Apoi a strigat ridicînd cravașa :

— Mă, instigatorule! Ai mîncărici pe 
limbă ? Dacă nu ți-o înghiți, o să putre
zești în ocnă. Ai înțeles ?

...în timpul retragerii armatelor fasciste, 
fabrica s-a mutat la Mediaș. Aici Purcaru 
a cunoscut partidul și U.T.C.-ul. Intr-o zi, 
secretarul de partid i-a dat prima sarcină: 
să păzească de copoi o adunare de celulă.

Adunarea s-a ținut într-o magazie, prin
tre baloturile de bumbac. în timp ce is
codea împrejur. Purcaru asculta tot ce 
spunea secretarul. Unele vorbe nu le au
zea bine și-i părea așa de rău că secre
tarul nu vorbește mai tare.

în toamna Iui 1944, secretarul de partid 
l-a întrebat dacă vrea să meargă pe fron
tul antifascist ca voluntar.

— Mă duc, tovarășe secretar. Cînd tre
buie să plec ?

— Mîine. Pregătește-te.
— Ce să mă pregătesc ? Eu sînt gata 

de-acuma.
A doua zi, la plecare, i-a dat secretaru

lui o fotografie.
— Tovarășe secretar, s-o păstrezi. Dacă 

am să scap din război și mă întprc, eu 
prima oară vin la partid. Dacă nu mai 
vin, să știi c-am căzut și să trimiți foto
grafia mamei.

Apoi i-a strîns mîna și a plecat călcînd 
rar, fără grabă, ca un om care are de 
străbătut un drum lung și anevoios.

Cînd ajunse în oraș, se opri la colțul 
unei străzi. Se uită neliniștit la ceasul din 
turn. Era 8 fără un sfert. La 8 trebuie 
să fie la gară și ea nu mai vine. E 8 fără 
zece, 8 fără cinci. Fata nu mai vine. Și 
i-a spus să vină neapărat, că are să-i spu
nă ceva important. Nu i-a spus că pleacă 
pe front să n-o neliniștească. A vrut să-i 
spună doar atunci:

— Uite, eu plec pe front. Ține fotogra
fia asta.

Purcaru șade cu fotografia în mînă și 
se uită la ea trist. Cu litere mari, îngri
jite, scrisese pe ea cîteva ,,amintiri“:

„Eu dragă, voi pleca departe, 
Tu aici vei rămînea, 
Și n-o să mă uiți pe mine 
Privind fotografia mea,

cu drag, Ionel“.

E opt fără trei minute. Fata n-a venit 
încă. Cine știe de ce întîrzie. îndurerat, 
Purcaru plecă spre gară aproape fugind, 
cu fotografia în mină.

...Mai sînt cîteva minute pînă la înce
perea atacului. Așa de repede a trecut 
vremea și gîndurile lui încă nu s-eu ter
minat...

Se aude un sfisîit ușor — semn că se 
dă plecarea la atac.

Ostașii se freacă cu zăpadă pe față ca 
să se dezmeticească și se adună grăbiți 
jurul comandantului.

...A început atacul. Trebuia cucerit sa- 
tui Visoca. Trupele sovietice atacă pe cea
laltă parte și înaintează mereu. Pandurii 
vor să-i ajungă din urmă. Compania se 
afla într-o viroagă. Fasciștii trăgeau îndîr- 
jiți din toate părțile și nu era chip să ieși 
deasupra pe mal. Cîte unul mai îndrăz
neț scotea capul și privea pozițiile lor.

— Trag și din clopotnița bisericii, nă- 
drăgarij ăștia.

Au fost lupte crîncene. Zile și nopți 
focul n-a încetat nici o clipă. Tinerii vo
luntari au dat aici dovadă de un eroism 
nemaiîntâlnit. Belghiru Constantin, lune

u fost și clipe de popas. E 
drept că erau puține, doar cî
teva clipe între două bătă
lii. sau la capătul unui marș 
greu și lung. Cîntecul și voia 
bună au fost totdeauna to

varăși de luptă dragi și apropiați pan
durului și tînărului voluntar. Cîntecul 
i-a însoțit pe luptători de la prima și 
pînă la ultima bătălie.

Se cînta în repaus, sub exploziile asur
zitoare ale bombelor. De multe ori, cîn
tecul, prieten drag, 
a umplut de forță 
și vitejie inimile 
oamenilor sleiți de 
eforturi. de lupte 
grele. Poate uneori 
se cînta fals, cu voci 
răgușite, dar cînte 
cui suna întotdea 
una ca un imn înăl 
țător. de îmbărbă
tare.

Divizia avea și o 
echipă artistică, dacă 
o putem numi astfel 
La început era mai 
numeroasă, dar fm 
prejurările au cerut 
ca și artiștii să ia 
arma în mină și să 
plece în linia întîîa 
Astfel că echipa ar 
tistică a rămas cu 
cîțiva artiști.

Pandurii și voluntarii diviziei „Tudor 
Vladimirescu“ citind aceste rînduri își 
vor aduce aminte desigur de Nica 

tistul de elită, își făcea mereu socoteala 
fasciștilor doborîți.

— 25 și cu ăsta Pe care-1 iau acu
ma 26.

Aici a căzut utecistul Bunica Moise. Un 
snop de gloanțe l-a lovit în stomac.

— Să mă răzbunați! le-a șoptit tovară
șilor în ultimele sale clipe de viață.

Sanitarul Panait Petru, deși avea un 
glonte într-un plămîn, continua să care 
răniți făcînd eforturi supraomenești.

— După luptă, după luptă — protesta 
el cînd i se spunea să meargă la spital.

Atacul ținea de două zile și două nopți, 
în cele din urmă, o grupă a primit ordin 
să urce spre creastă cu orice preț. în 
grupa aceasta era și Purcaru. Urcușul era 
deosebit de greu. Ostașii se agățau de pie
tre și de rădăcinile copacilor sprijinin- 
du-și mîinile. Gloanțele veneau parcă din 
ce în ce mai des. Un ostaș alunecă și se 
rostogoli în jos. Purcaru îl prinse re
pede de manta.

— Hai, tovarășe, hai să urcăm din nou.
în vremea aceasta, două unități fas

ciste au cotraatacat din mai multe părți. 
Pentru ca dușmanul să nu prindă întreaga 
companie în viroagă, s-a dat ordin de re
tragere pe șosea, urmând ca atacul să se 
dea în noaptea următoare. Grupa care 
înainta a fost însă încercuită. Ostașii au 
hotărât să lupte pînă la ultimul glonte, să 
nu se predea niciunul viu în mîinile fas
ciștilor. Și-au căutat fiecare cîte un adă
post. Au început lupta- Alături de Pur
caru era un pandur, om în vîrstă, cu pă
rul încărunțit. Purcaru îi făcu semn cu 
ochiul spre dușman.

— Tătucă, pînă la ultimul glonte !
— ...la ultimul — îi auzi glasul.
Fasciștii se apropiau din toate părțile. 

Purcaru parcă încremenise lîngă auto
mat, ca stînca pe care ședea.

Apăsa pe trăgaci doar atunci cînd știa 
că o să lovească precis în dușman. Gloan
țe erau puține și nu se puteau vinde de- 
cît fiecare cu prețul unei vieți de duș
man.

Fasciștii au ajuns la eîțiv® pași.
— Tătucă, strigă Purcaru din toate pu

terile — grenadele !
Au aruncat și ultimele grenade. Din 

trupurile fasciștilor se făcu o adevărată 
baricadă. Cînd Purcaru vru să arunce ul
tima grenadă, o rafală de automat îl răni 
grav. Cu ultimele puteri aruncă grenada, 
apoi Se prăbuși cu fața la pămînt.
Fasciștii l-au luat prizonier și l-au dus 

în sat.
A doua zi, cînd voluntarii și pandurii 

au cucerit satul, au găsit trupul lui Pur
caru în mijlocul drumului, sfîrtecat de 
baionete. Două bătrîne le-au povestit os
tașilor că fasciștii l-au chinuit toată noap
tea silindu-se să-l facă să vorbească. Pur
caru n-a scos însă nici un cuvînt. Nu 
și-a trădat tovarășii.

— Nici n-a țipat, nici n-a gemut — po- 
vesteau bătrînele plîngînd.

Ostașii i-au scos din buzunar fotogra-- 
fia pe care trebuia să i-o dea iubitei. Era 
plină de sînge. Au luat-o cu el ca amin
tire. Apoi, în fața trupului eroului u-te- 
cist Purcaru Ion, compania a depus cel de 
al doilea jură mint.

— Jurăm în fața ta, tovarășe Purcaru. 
să te răzbunăm de moarte, să nu lăsăm 
arma din mînă pînă nu-1 vom răpune pe 
dușman.

Ostașii l-au înmormântat în tăcere, cu 
capetele descoperite, dîndu-i ultimul sa
lut prin salve de automate. în clipele 
acelea, privirile lor împietrite de durere 
și mînie rosteau încă odată jurământul.

Și ura adîncă, surdă, n-a lăsat atunci să 
curgă nici o lacrimă pe vreun obraz.

Gheorghe, cel ce purta întotdeauna căciula 
așezată pe o ureche. Apărea înaintea ma
rilor bătălii pe scena improvizată într-o 
casă părăsită și cînta un cîntec despre un 
copil orfan ai cărui părinți au fost uciși de 
fasciști. Poate era povestea lui adevărată.

Să ne ierte cititorii, dar nu am putut 
reconstitui împrejurările în care a ajuns 
Nica Gheorghe în divizie. Datele noastre 
nu sînt precise în această privință. Unii 
voluntari spun că a fost copil de trupă 

Voluntarul NICA GHEORGHE
în armata veche și a fugit din unitatea lui 
din cauza bătăilor și a mizeriei. S-a aciuit 
la panduri pentru că a văzut că sînt oa

meni cu sufletul bun și țin la el. Alții 
spun că Nica a fost găsit Pe unul din dru
murile Ardealului. Pandurilor li s-a făcut 
milă de el, căci umbla în zdrențe, flămând, 
minat în lume de valurile războiului și 
l-au luat cu ei- De altfel, nici Nica Gheor
ghe n-a vrut să mai plece de la ei cu nici 
un chip.

Nica Gheorghe a luptat împotriva fas
ciștilor cu cîntecul. înaintea marelui atac 
de la Boganlța, într-o casă părăsită, a cin. 
tat în fața pandurilor cîntecul său pre
ferat:

,,E pandur tăticul meu 
„Și ca el un altui nu-i.

A doua zi, pandurii au luptat cu o vi
tejie fără seamăn. Și numai ei au știut 
că la victoria de la Boganița a con
tribuit și Nica Gheorghe.

★
Ce s-o fi întâmplând pe cota 618? Aici, 

acum o oră, oamenii gemeau apăsîndu-și 
rănile, schijele proiectilelor zburau țiuind 
prin aer, grenadele explodau asurzitor, 
iar sanitarele pansau în grabă pe cei ră
niți- Asta parcă a fost însă de mult. 
Acum, pe cota 618 stăpîni sînt Costică 
acordeonistul, un tînăr cu un moț căzut 
pe frunte, cu un zîmbet larg ca burduful 
acordeonului cînd e deschis — și bătrînul 
pandur Nichita, ale cărui degete zboară 
fermecate peste găurelele cavalului pe 
care-1 poartă la brîu ca pe o spadă.

Costică mînuiește de zor clapele, iar 
luptătorii s-au prins într-o horă mare, 
hora pandurilor. Răniții nu-și mai simt 
rănile, cei posomoriți au uitat de scri
soarea plină de dor a iubitei și iată-i bă
tând cu cizmele grele pământul, unde 
acum o oră se mai vedeau căștile fasciști
lor.

Deodată, ca din senin, o rafală de mi
tralieră curmă petrecerea pandurească.

— Vin fasciștii 1
Costică și-a aruncat într-o clipă acor

deonul și a apucat arma. Pandurii sînt 
gata de luptă.

Mai tîrziu s-a dat ordin de atac. Ba
talionul i-a gonit pe fasciști cîțiva kilo
metri.

Unul din prieteni I-a întrebat pe Cos
tică în toiul luptei:

— Ce facem, a rămas acordeonul pe 
cotă ?

Costică, ochind în fasciști, îi răspunse:
— Nu-i nimic, ne distrăm noi și fără 

acordeon cind om avea vreme.
Era după un marș greu, prin munți, de 

vreo 30 kilometri. Ostașii sleiți, se odih
neau la marginea pădurii ; unii au început 
să ațipească. Telefonul abia instalat a 
început să zbirnîie. Comandantul compa
niei era chemat la telefon de divizie. Colo
nelul i-a spus doar atît :

— Știu că e greu, dar n-avem ce face. 
Trebuie să atacați poziția fasciștilor din 
marginea satului. Ne-a-m înțeles, după 30 
de minute ați pornit.

Comandantul a plecat să se sfătuiască 
cu locțiitorul politic. Lui i-a venit ideea. 
A adunat compania în pădure și din 
porthartul vechi a scos o „Scânteie“. A 
început să citească articolul despre comu
nistul Ilie Pintilie. Pandurii și tinerii vo
luntari au ascultat atenți povestea vieții 
unui comunist înflăcărat, pe care torturile 
din închisoare, greutățile luptei ilegale 
n-au putut să-l îngenuncheze.

La sfîrșit, locțiitorul politic s-a uitat la 
ceas : mai rămăseseră 10 minute.

— Tovarăși — zise el, sîntem obosiți 
rău de tot, știu, dar divizia ne cere să 
atacăm poziția dușmană din marginea sa
tului. Putem ataca, ce ziceți ?

Și nimeni n-a zis „da“ sau „nu“. Toți 
s-au sculat și și-au pregătit armele. După 
zece minute, compania ataca. Și-n iureșul 
atacului ostașii au păstrat în gîndul lor 
figura luminoasă a comunistului Ilie Pin
tilie.

ra în apropierea Gronului. 
Ostașii ședeau în grupuri șl 
discutau așteptînd începerea 
luptelor pentru eliberarea sa
tului. Un voluntar se rezema-

se de raniță și pftvea dus pe gînduri o 
fotografie din care privea cu blindețe un 
om mustăcios și cam uscățiv. Era chipul 
tatălui. Cei de acasă nu mai știau nimic 
despre el de multă vreme. Foștii lui to
varăși de luptă bănuiau că a murit.

De curînd, fiul său plecase pe front. 
Și-i era deosebit de greu să îndure fri
gul și oboseala cumplită. Cîteodată îi ve
nea să plîngă de durere. înaintea fiecă
rui atac, scotea din buzunar fotografia 
tatălui, o privea îndelung și atunci uita 
parcă oboseala și durerea din umeri.

Acum Ion era întristat. N-avusese vre
me să scrie nici un rînd acasă și mama 
o fi așteptînd îndurerată. Simțind că-1 
cuprinde iarăși mâhnirea, tînărul veni 
lîngă ceilalți ostași. Un pandur în vîrstă, 
cu niște mustăți pînă la urechi, mînjit cu 
noroi pe față, întindea grăbit firul unui te
lefon. Pandurul nu-1 observă pe tînăr și se 
împiedică de trupul lui rostogolindu-se. Se 
ridică furios și-l apucă pe tînăr de piept.

— Ascultă, mă țîncule, umbli cu capul 
în nori ? Tînărul se uită la el fîstîcit și 
îngăimă cîteva cuvinte de iertare. Se uită 
lung în ochii lui și deodată rămase împie
trit, cu mîinile ridicate în sus.

— Tată ! strigă el. și-l apucă pe pan
dur după gît.

Pandurul îl dădu la o parte.
Ion îl apucă de mînă și-l opri.
— Tată, nu mă cunoști ? Eu sînt Io

nel I Nu mă cunoști ?
Pandurul îl privi cîteva clipe cu ochii 

mari, apoi îl strînse în brațe cu toate pu
terile.

— Ce-i cu tine aici? îl întrebă bătrî
nul plîngînd. Ce capți tu aici ? Nu te-am 
văzut de 4 ani.

— Am venit pe front, tată. Credeam că 
mata ai murit.

—- Eh. prostii. Cum să credeți asta ? Nu 
v-am scris de două ori ?

— N-am primit nimic. Mama ți-a fă
cut și pomană

Pandurul începu să rîdă.
— Ptiu, ce prostie 1 Ai mîncat și tu 

vreun colac pentru mine ? îl întrebă el 
rîzînd.

Comandantul îl chemă însă pe băiat 
chiar atunci.

— Lasă tată că maî vorbim noi după 
atac. La revedere. Pandurul îl privi pină 
se pierdu printre ostași.

Voluntarii au trecut la cucerirea satu
lui. Pe străzii« lui s-au dat lupte crin- 
cene. Fasciștii erau mult mai numeroși 
și se postaseră prin case și prin grădi
nile de unde trăgeau necontenit.

în timpul luptelor, legătura telefonică 
a fost defectată. Pandurul a plecat să vadă 
unde s-a rupt firul. Cînd a intrat ps pri
ma uliță a satului găsi pe marginea unui 
șanț firul rupt. II legă repede și pcrni 
înainte. La colțul unei case, văzu un vo
luntar care căzuse rănit. Se duse repede 
la el să-1 ridice. Cind se aplecă peste 
el, își puse mîinile la ochi- Era fiul lui.

— Ionel! Ionel! îl strigă el răgușit.

(Din însemnările unui fost voluntar)
n timpul eliberării' satului „K" 
am fost alături de utecistul 
Petre Iosif. Cînd am ajuns în 
mijlocul satului, sm fost ata
cați din două părți de unități 
fasciste. Noi rămăsesem pu

țini. Totuși, ascunși în șanțul șoselei, tră
geam necontenit. Deodată, din față, a 
apărut o întreagă unitate de fasciști care 
alergau spre noi urlînd. Eram încercuiți. 
Ajutor nu puteam cere, deoarece legătura 
telefonică era ruptă. Lingă mine, în șanț. 
Petre Iosif se uita liniștit spre fasciștii 
care înaintau.

Și, dintrodată, sări în mijlocul drumu
lui, își așeză pușca-mitralieră și seceră 

’ primele rînduri de fasciști. In fața lui 
erau mormane înalte de trupuri. Petre 
Iosif trăgea neclintit, culcat pe zăpada în
ghețată. Fasciștii din celelalte unități au 

-început să tragă in el din toate părțile. 
Și, totuși, Petre Iosif ședea neclintit, arma 
lui continua să secere dușmanii. Un fas
cist ascuns într-o șură de paie l-a ochit 
însă de aproape și glontele îi străpunse 
pieptul. Petre Iosif a căzut cu capul pe 
pușca mitralieră, cu mîna încremenită pe 
trăgaci.

Aceasta a fost a doua zi după moartea 
lui Purcaru Ion. Uteciștii nu uitaseră ju
rământul rostit. Răzbunaseră moartea lui 
Purcaru.

★
în ziua de 1 martie, la atacul de ia Bo

ganița a căzut tovarășul Czeller Ludovic, 
îmi amintesc totul, așa cum a fost. Chipul 
utecistului Czeller mi-a rămas pentru tot
deauna în minte.

Trebuia distrus un cuib inamic de mi
traliere care ne ținea pe loc. Czeller a 
cerut să meargă să-1 distrugă el. Pandu
rul Papuc și voluntarul Boriceanu Ion 
îl susțineau din urmă cu foc. Czeller 
se tîra pe marginea unui râu ce curgea 
învolburat. Se strecura cu atenție printre 
șirurile de sîrmă ghimpată și printre 
mine. Cînd a ajuns aproape de cuib, a 
aruncat cîteva grenade. Mitraliera a 
amuțit. Czeller a ridicat mîna spre noi 
făcîndu-ne semn că putem înainta. în 
clipa aceea a explodat lîngă el un proiec
til. Artileria inamică bătea necontenit 
cîmpul, fiecare metru pătrat,. Czeller a fost 
aruncat pe marginea rîului rănit grav. Un 
sanitar a trecut prin rîu și I-a trecut în 
spinare. A doua zi, tovarășul Czeller 
Ludovic a murit în spital.

Noi cei rămași, purtăm pentru totdeauna 
în piepturile noastre inima luj înflăcă
rată de utecist.

*
Cînd am ajuns în apropierea cotei 1001, 

după un marș de 46 km., eram frînți de 
oboseală. Unii cădeau jos pe zăpadă și 
adormeau imediat. îi trezeam cu greu. 
Pâinea înghețase și nu o mai puteam 
mînea. Eram flămânzi și comandantul ne 
privea cu milă.

O grupă de 10 oameni trebuia să por
nească înainte în spatele frontului inamic 
pentru a cerceta pozițiile acestuia. Misiu
nea era deosebit de periculoasă. In caz că 
inamicul îi descoperea, ar fi pierit cu toții. 
Comandantul a cerut ca zece oameni care 
vor să plece să facă un pas înainte. In 
clipa aceea toată compania a făcut un pas 
înainte.

— Numai zece — strigă comandantul.
Și totuși întreaga companie făcu din 

nou un pas înainte. Toți voiau să meargă.
— Atunci, mergem cu toții, hotărî co

mandantul. Am început să înaintăm. 
Drumul era deosebit de greu. Nemții ne 
descoperiră și trăgeau din mai multe părți

S-a terminat ultima luptă. Dușmanul a fost înfrânt. Victoria a fost cucerită. ] 
Calea pînă la victorie a fost lungă, grea, plină de jertfe. La ea au contribuit ) 
hotărâtor marele popor sovietic, glorioasa Armată Sovietică, au contribuit mulți ) 
oameni cinstiți din alte țări. Poporul nostru este mîndru că la această victorie șl-a j 
dat și el aportul, că la lupta pentru înfrîngerea fascismului au participat cei mai 1 
buni fii ai săi. Printre aceștia, la loc de frunte se numără șl eroicii voluntari ) 
uteciști din ale căror fapte de arme au fost redate o părticică în aceste pagini de ] 
ziar. Neuitați vor rămîne cel ce au căzut: Purcaru Ion, Rusu Alexandru, Petre 1 
Iosif, Denghel ton, Belghiru Constantin, Durdunescu Cornel, Suciu Aurel, Czeller 1 
Ludovic, Egrl Zoltan, Bunica Moise șl alții.

Ei au luptat cu înflăcărare îndreptățind în totul încrederea partidului. j 
Crescuți șl educați de partidul comunist, voluntarii uteciști s-au acoperit de ț 
glorie. Ei s-au dovedit demni de înaltul titlu de membri ai Uniunii Tineretului ] 
Comunist. 1

...A trecut mal mult de un deceniu de atunci.
Reîntorșl de pe front, foștii volun tari s-au răspândit de-a lungul și de-a latul, I 

țării trecînd la munca pașnică, intrând în rîndurile celor ce la orașe și sate clă- j 
dese viața noastră nouă, ridică noi fabrici și uzine, noi construcții, noi case de ) 
locuit, sporesc rodnicia ogoarelor întărind tot mai mult scumpa noastră patrie. | 

Astăzi, tineretul patriei noastre își amintește cu recunoștință de faptele 1 
eroilor uteciști, cinstește memoria celor care s-au jertfit pentru zilele luminoase ' 
de astăzi. Tineretul de astăzi al patriei noastre continuă mărețele tradiții ale j 
uteciștilor muncind fără preget pentru înfăptuirea visurilor lor.

Exemplul luptei eroilor comuniști și uteciști ÎI însuflețește în marile bătălii j 
de azi duse sub conducerea Partidului Muncitoresc Rcmln pentru construirea so- j 
ctolismului. Tînăra noastră generație își iubește cu înflăcărare patria, ea e mîndră I 
de marile cuceriri ale poporului muncitor. Tineretul nostru își dăruiește cu j 
pasiune întreaga sa energie pentru înflorirea și prosperitatea patriei iubite.

Pagini redactate de Vasile Bîrză, fost voluntar, Ion Băieșu și Ștefan Halmoș.

— Da, tată, îi răspunse băiatul. Nu te 
speria. Sînt rănit ușor. Pandurul îl luă 
pe brațe și porni cu el pe drum. în timp 
ce mergea, bombănea mânios. Un volun
tar îl apucă de mlnecă și-l întrebă : 
— Ce ai cu voluntarul ?

Pandurul îl lăsă jos pe rănit și se uită 
chioriș la cel care-1 înfruntase.

— Ascultă, mă, bcbocule, îl atinee el cu 
degetul peste nas. Du-te de aici eă-ți dau 
cîteva. Ăsta-i băiatul meu. Am dat de el 
aci. L-am lăsat acasă și-acum îl întîlnesc 
pe frcnt. Auzi !

Apoi se aplecă peste rănit și începu să-i 
desfacă hainele și să-1 bandajeze. Volun
tarul îl mai privi cîteva clipe, dar văz.in- 
du-i. lacrimile In ochi, plecă stânjenit- 

cu gîndul să ne nimicească pe toți. înce
pură chiar să ne încercuiască. Nod trăgeam 
însă fără răgaz, neiertători, pe viață și pe 
moarte. Dar atunci, în clipele acelea cînd 
ne pierdusem once speranță, auzim in 
spate un „Ura“ puternic. Un pluton de 
comsomoliste și un alt pluton de ostași 
sovietici ne veniseră în ajutor. Comsomo- 
listele erau în misiune. Văzîndu-ne insă 
în primejdie, au luat automatele și au 
venit să ne susțină. Am pornit cu toții la 
contraatac.

— Bîstro, bîstro ! ne strigau ele.
Am uitat oboseala și foamea și am nă

vălit spre fasciști.
Atacul a izbândit pe deplin. A izbândit 

cu ajutorul frățesc al comsomol’stelor.
Un „ura” romînesc și altul rusesc au 

răsunat atunci deasupra cotei.
Am fi vrut să le mulțumim comsomo- 

listelor, să le spunem că n-o să le uităm 
niciodată, dar nu știam- niciunul rusește- 
Am fi vrut să le dăm ceva în dar. N-a
veam însă nimic. Și atunci ne-a părut 
tare rău că nu venise încă primăvara, că 
nu înfloriseră ghioceii și violetele...

★
Ostașii urcau către o cotă de lîngă 

Gron ce trebuia cucerită. înaintarea era 
grea, obositoare. Creasta clocotea sub 
ploaia de foc a tunurilor și aruncătoarelor. 
In timpul acestui atac a căzut utecistul 
Suciu Aurel, mitraliorul în vîrstă de 20 
de ani, care la Cluj muncise ca turnător.

Plutonul ș,-a- oprit. De sus, de pe creastă, 
mitralierele dușmane trăgeau neîncetat, 
înaintarea era oprită. Cuibul de mitraliere 
trebuia nimicit- în această misiune a fost 
trimis un grup de ostași în frunte cu ute
cistul Loga Vasile.

Grupul a ocolit pădurea, a ieșit în spa
tele cuibului de mitraliere inamic și a 
deschis focul. Mitralierele inamice au în
cetat să mai tragă. Intre timp, fasciștii au 
î-nceput să contraatace. Observaseră că 
pe cotă erau oameni puțini. Fasciștii ve
neau târâș, trăgînd necontenit. Voluntarii 
îi lăsară să se apropie, apoi deschiseră un 
foc ucigător.

Fasciștii i-au atacat în felul acesta de 
trei ori- în timpul acestor atacuri, ceilalți 
doi voluntari au căzut răniți. Mai rămă
sese pe poziție doar Loga. Fasciștii veneau 
pentru a patra oară. Loga îi numără. în 
primul lanț erau șase. Apăsă pe trăgaci. 
Automatul însă tăcea, se terminaseră 
gloanțele. Ce-i de făcut 7 Să se predea și 
să lase plutonul în pericol de. a fl nimicit ? 
Sau să fugă ? Loga îl scutură pe unul 
dintre voluntarii răniți- Acesta nu se mai 
mișca. Fasciștii erau la cîțiva pași. Loga 
prinse atunci arma de țeavă, o învîrti ca 
pe o ghioagă pe deasupra capului și din 
cîteva lovituri doborî doi fasciști. Un 
fascist îl lovi însă pe la spate în cap și 
Loga se prăbuși. Fasciștii porniră la 
contraatac. în acele clipe, Loga se dez
metici. Rănit, plin de sînge, toă pușca mi
tralieră de la un fascist doborât și începu 
să tragă pe Ia spatele inamicului. în 
același timp, plutonul nostru porni și el 
în iureș năvalnic- Prinși între două focuri, 
fasciștii se văzură siliți să se predea.

Pentru fapta lut eroică, utecistul Loga 
Vasile a fost distins eu ordinul sovietic 
„Slava” clasa a IH-a. EI a fost primul 
voluntar cavaler al ordinului „Slava”. 
Foștii voluntari din Orașul Stalin îl văd 
și acum în fiecare an de Ziua victoriei 
purtând pe piept cu mândrie ordinul so
vietic.



Mizeria din Coreea de sud
Revista engleză „Picture Post'1 a publi

cat ui) reportaj al corespondenților săi 
care s-au întors de cuinînd d'tn Coreea de 
sud. De la tocetarea focului în Coreea au 
trecut doi ani. Care este situația în pre
zent ?

Coreea de sud, scrie „Picture Post”, 
„este desfigurată de boli, foamete și co
rupție... Copiii abandonați trăiesc în gru
puri pe străzi, scormonesc 'în gunoaie, 
fură, se dedau la acte de huliganism și 
seamănă din ce în ce mai puțin a copii. 
120.000 de leprcși vagabondează liberi prin 
țară — singuratici — oamenii sănătoși te- 
miîndu-se să se apropie de ei“.

Corespondenții englezi au vizitat orașul 
Pusan — mare port în sudul țării — unde 
sînt adunați numeroși oameni fără adă
post. „Oamenii se instalează de-a lungul 
căilor ferate întrucît acolo pot aduna căr
bunele care cade din locomotive, fis în 
apropierea vreunui șuvoi murdar unde este 
întotdeauna apă, fie în apropierea unită
ților militare unde există posibilitatea de 
a câștiga un ban cu diferite comisioane... 
Oamenii se adăpostesc in corturi și în co
cioabe făcute din cutii de carton. In fie
care cocioabă locuiesc cîte opt, ncuă și 
chiar zece oameni“.

Acolo unde orașul coboară spre mare se 
află o mică porțiune îngrădită cu s’.rmă 
ghimpată. Deasupra intrării atîrnă ceva 
în genul unei firme : „Gunoieria munici
pală din Pusan“. Și în această gunoierie 
locuiesc 2.000 de oameni. în locurile unde 
colibele jalnice sânt așezate prea aproape 
de calea ferată și prin aspectul lor pot 
șoca pe pasagerii importanți, se aplică așa- 
zisul „program de înfrumusețare'. Acolo 
sosesc mai multe detașamente de polițiști 
care dărâmă cocioabele... Anul trecut în 
timpul sezonului de ploi a fost curățită în 
acest fel calea ferată care duce spre por
tul Pusan. „Odată cu lăsarea nopții 25.000 
de oameni s-au trezit în ploaie in fața gră
mezii de boarfe care înainte reprezenta 
casele lor. Aceștia erau în cea mai mare 
parte mame cu copii, bătrîni și bătrâne. A 
doua zi ei au fost nevoiți să se mute la 
șase mile de oraș. Acolo a apărut un nou 
oraș de cocioabe — „la șase mile mai de
parte de speranța de a căpăta de lucru..."

în Coreea de sud „nu există pensii de 
bătrînețe, nu există un sistem de as gu- 
rări sociale și nici sindicate care să aibă o 
oarecare putere reală... în udele provincii 
ia 8.000 de locuitori există numai un s n- 
gur doctor dar și acela după normele en
gleze nu prea poate fi socotit mede'

Cauza acestei situații atât de grele a 
populației sud-coreene o constituie starea 
de spirit prea belicoasă a lui Li Sin Man 
care tot mai visează la ofensiva împotr.va 
nordului și .in acest scop, scrie „Pctu.e 
Post“ ține o armată de 750.000 de oameni. 
Coreea de sud nu poate și niciodată nu va 
putea să întrețină o asemenea armată, sol- 
dații nu sînt plătiți și mamele, soțiile și 
copiii lor nu primesc nici un sprijin... Tre
buie să fii foarte bătrîn, foarte bolnav sau 
foarte bogat pentru a nu fi luat în ar
mată.

SCURTE ȘTIRI
• La Veneția a început Festivalul in

ternațional al filmului. La început sînt 
prezentate filmele documentare și pen
tru copii.

Continuînd călătoria prin Uniunea 
Sovietică, la 17 august delegația parla
mentară iugoslavă a sosit la Tbillsi ve- 
n'nd de la Soci.

• La 16 august, ambasadorul extraor
dinar șj plenipotențiar al Republicii 
Populare Romine la Praga, Ion Nistor, a 
organizat o seară de filme romînești în 
sala de cinematograf „Olympic” din 
Praga.

-• Agenția Tanjug anunță că delegația 
economică iugoslavă care va pleca în cu- 
rind în Uniunea Sovietică, va fi condusă 
de Vukmanovici-Tempo, vlcepreșed nte al 
Vecei executive federative.

• După cum a anunțat postul de radio 
Tokio, la 18 august a fost dat publicității 
comunicatul asupra plenarei din 17 august 
a Comitetului Central al Partidului Co
munist Japonez. în comunicat se arată că 
plenara Comitetului Central a ales pe 
Sandzo Nosa-ka prim-secretar al Partidu
lui Comunist Japonez.

■• Cu prilejul meciului de fotbal d’n- 
tre selecționatele U.R.S.S. și Republicii 
Federale Germane, la 17 august a sosit 
la Moscova, cu un tren special, primul 
grup de turiști germani compus d n 347 
de persoane.

Titlurile care anunțau în toate zia
rele italiene acordul realizat la Gene
va de cei patru mari și contribuția a- 
dusă de conferință la crearea unui nou 
climat de destindere internațională erau 
încă proaspete de cerneală, cînd agen
țiile americane au transmis comun’ca- 
tul Comandamentului N.A.T.O. (grupa
rea militară nord-atlantică) potrivit că
ruia odată cu intrarea în vigoare a Tra
tatului de pace cu Austria, trupele a- 
mericane care se află în Austria vor fi 
transferate în Italia. Acest comunicat 
laconic a provocat o vie reacție în în
treaga țară. Conferința de la Geneva 
a pus în fața opiniei publice italiene 
și a tuturor cercurilor politice necesi
tatea unei revizuiri a politicii externe 
și a unei acțiuni diplomatice menite să 
introducă Italia în dialogul deschis la 
Geneva între marile puteri în scopul 
îmbunătățirii relațiilor între toate ță
rile lumii. Transferarea trupelor de 
ocupație americane din Austria în Ita
lia creează o situație care prejudiciază 
în mod grav independența națională, 
pe de o pgrte, dat fiind că aceste 
trupe au mină liberă de acțiune, sus- 
trăgîndu-se prin aplicarea convenției 
de la Londra legilor statului și coman
damentelor militare italiene iar, pe de 
altă parte, amenință să blocheze orice 
posibilitate de inițiativă autonomă in 
politica noastră externă. Federația Ti
neretului Comunist Italian a adresat un 
apel „tuturor tinerilor care vor să tră
iască într-o țară liberă pentru ca să se 
facă auzit protestul lor manifestîndu-și 
demnitatea lor de oameni liberi și de 
italieni care revendică o polit'că ita
liană de independență și prietenie cu 
toate popoarele”.
De la Livorno, 5.000 de cărți poștale 
au fost trimise președintelui republicii 
în care se spune : „După Geneva, nu

în zilele vacanței, studenți din țările de democrație populară, care învață în 
R. P. Chineză, se distrează, plimbîndu-se în parcul universității din Pekin.

Lucrările conferinței de la Geneva 
pentru folosirea pașnică a energiei atomice

GENEVA 18. — Trimisul special Ager
pres transmite: La 18 august conferința 
de la Geneva și-a continuat lucrările pe 
secții.

în această zi secția de izotopi radioactivi 
a desfășurat o intensă activitate.

Ședința secției a fost prezidată de dr. 
W- L'.bby (S.U.A.), vlce președinte fi'nd 
prof. Horia Hulubei (R.P.R.).

Au prezentat comunicări delegați ai 
Cehoslovaciei, Australiei, Statelor Un'te, 
Angliei și alții.

în ședințele secției de fizică și reactor! 
a continuat examinarea numeroaselor 
proiecte de reactori nucleari energetici 
mai perfecționați de diferite tipuri-

Discuțiile pe marginea acestor comuni
cări care au început în secție la 16 august 
au oglindit succesele considerabile obți

Ceclarația unui reprezentant 
al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze

PEKIN 18 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : Consulul general japonez de 
la Geneva a înmânat în numele guvernu
lui japonez consulului general al Republi
cii Populare Chineze la Geneva o netă în 
legătură cu așa-numita „cerere de repa
triere a cetățenilor japonezi”

La 16 iulie, Ministerul Afacerilor Exter
ne al Japoniei a publicat un comunicat 
în legătură cu asa-num’.ta „problemă a 
evacuării japonezilor care au rămas pe 
continentul chinez”. în notă și în comu
nicat, guvernul ’japonez a expus plîngeri 
care sînt cu totul neîntemeiate si a for
mulat cereri unilaterale și nelogice-

în legătură cu aceasta, un reprezentant 
al Ministerului Afacerilor Externe al 
R-P. Chineze a declarat următoarele :

în primul -rînd, în legătură cu cetățe
nii civili. Guvernul Republicii Popu’are 
Chineze a asigurat întotdeauna posibili
tatea înapoierii în Japonia a cetățenilor 
japonezi care locuiesc în China și care do
resc să se înapoieze în Japonia. La sfîr- 
șitul lunii mart'e 1955, d!n numărul preli
minar total de aproximativ 35.000 de per
soane civile japoneze, aproximativ 29.000 
de japonezi care au vrut să se înapoieze 
în Japonia au putut să facă acest lucru 
datorită eforturilor comune ale Societă
ții de cruce roș'e chineze, Societății de 
cruce roșie japoneze, Asociației de prie
tenie japono-chineze și altor organizații.

în declarație se arată că în China con
tinuă să locuiască aprox’mativ 6.000 de 
persoane civile japoneze, care și-au expri
mat dorința de a locui în Ch'na pentru 
totdeauna sau încă pentru cîtva timp.

Totuși, guvernul japonez s-a plâns că in 
problema evacuării persoanelor civile nu 
s-a mai înregistrat nici un progres- A- 
ceastă plîngere este cu totul neînteme
iată-

Pe de altă parte, există zeci de mii de 
persoane civile chineze care locuiesc în 
Japonia și ale căror drepturi și interese 
legitime nu sînt asigurate în modul cuve
nit ; ele continuă încă să fie împiedicate 
să aibă legături cu patria și familiile lor 
și nu au posibilitatea de a se înanoia în 
China.

în al doilea rînd, este problema crimi- 
na’ilor de război japonezi. Noi am decla
rat deja că sîntem gata să manifestăm 
față de ei clemență politică. în august 
1954, 417 foști funcționari militari japo
nezi, care au săvîrșit diferite crime în 

Reacții ale opiniei publice italiene
trupe americane în ------- lități noi de dezvol-
Italia, ci destinde- Paolo Pescelfi tare în domeniul re-
re“. La Firenze, , , , lațiilor internaționa-
organizațiile de ti- corespondentul ..Seimen tineretului“ (e. Președintele Con- 
neret democratice au lc P." ■
organizat „o reu- ----
niune a tineretului patriot”. în pro- 
v'ncia Veneția, unde urmează să fie 
d:slocate noile trupe americane, miș
carea de protest s-a extins repede chiar 
și în rîndul membrilor de rînd ai par
tidelor guvernamentale. Federația ti
neretului. social-democrat din Triest s-a 
pronunțat de asemenea împotriva trans. 
ferării de trupe americane în Italia.

„Popolo del Venete“, săptămînal re
gional al democraților-creștini, s-a în
cumetat să scrie : „Dacă destinderea 
iugoslavo-sovietică și pacea cu Austria 
au însemnat ceva nou, conferința de la 
Geneva a demonstrat odată pentru tot
deauna că este vorba de o slăbire a 
amenințărilor de război și a încordării 
diplomatice, astfel îneît să se ducă la 
o reducere a contingentelor de trupe de 
la frontiere și nu la creșterea lor. In
tr-adevăr, cum e posibil să se creadă 
că, deși s-a creat o nouă situație la 
frontiera italiană, ne găsim de fapt în 
fața alternativei de sporire a efective
lor militare

în fața acestor reacții, cercurile gu
vernamentale au evitat o luare de po
ziție oficială încercînd să bagatelizeze 
consecințele transferării în Italia a noi 
contingente americane și prezentînd 
acest lucru ca o chestiune „pur admi- 
h-'strativă", hotărîtă deja cu mult timp 
înainte.

încurcătura cercurilor guvernante 
este totuși ușor de înțeles dacă se ia in 
cons’derație faptul că aceleași cercuri 
n-au putut trece cu vederea rezultatele 
conferinței de la Geneva recunoscînd 
că această conferință deschide posibi-

► -o--o-

Paolo Pescetti
la Roma

nute în diferite țări. Este semnificativ că 
savanții din țările aflate în frunte în do
meniul studierii energiei atomice, cum 
sînt U.R.S.S., S.U.A- și Anglia, își desfă
șoară lucrările de cercetare și experimen
tare aproximativ în aceeași direcție.

Din comunicările interesante prezentate 
în șed;nțeie secției de fizică și reactori fi
gurează, printre altele, comunicarea lui 
Hughes (S.U.A.), referitoare la caracteris
ticile selectoarelor de neutroni folosite în 
S.U.A. pentru lucrările experimentale.

Savrnții sovietici V. I. Mostovoi și V. V 
Vladimirski au făcut comunicări în ace
iași problemă. Din aceste comunicări re
iese că selectoarele de neutroni create în 
Uniunea Sovietică au o mai mare putere 
separatoare decît selectoarele construite 
în S.U.A.

timpul războiului represiv al Japoniei îm
potriva Chmei și al războiului pentru 
eliberarea Chinei, au fost eliberați și s-au 
înapoiat în Japonia. După aceea, Societa
tea japoneză de cruce rcș’.e a transmis So
cietății chineze de cruce roșie o listă cu
prinzând numele a 1.069 de criminali de 
război și știri despre situația lor. Pro
blema acestor criminali de război va fi 
rezolvată de guvernul Republicii Populare 
Ch'neze in conformitate cu procedura ju
ridică chineză.

Ceea ce este important este faptul că 
în timpul războ:ulu; agresiv împotriva 
Chinei, militariștii japonezi s-au făcut vi
novat! de pie'rea a zeci de milioane de 
chinezi și de distrugerea unor bunuri chi
neze în valoare de cîteva zeci de miliarde 
de dolari americani.

Guvernul japonez trebuie să înțeleagă 
că poporul chinez are dreptul să ceară 
compensări pentru uriașele pagube care 
i-au fost pricinuite.

Popoarele chinez și japonez doresc în 
unanimitate pace și prietenie între China 
și Japonia și normalizarea relațiilor chi
no-japoneze pe bază de egalitate, avantaj 
reciproc și respectarea recmrocă a inde
pendenței și suveranității. In ultim’i doi 
ani sau chiar maî mult, guvernul ch’nez 
a întreprins repetate acțiuni pentru nor
malizarea relațiilor chino-japoneze. Gu
vernul japonez nu a depus însă efortu
rile corespunzătoare. Dimpotrivă, el cau
tă să folosească problema repatrierii ce
tățenilor janonezi pentru a abate atenția 
opiniei publice și pentru a-și masca at!- 
tud'nea negativă față de normalizarea re
lațiilor chino-japoneze.

în declarați? se arată că în prezent în
tre China și Japonia sînt numeroase pro
bleme importante care privesc cele două 
popoare și care necesită o reglementare 
din partea guvernelor chinez și japonez 
ca de pildă : dezvoltarea unui comerț 
normal japono-chinez, dezvoltarea contac
telor între popoarele chinez și japonez și 
asigurarea corespunzătoare a drepturilor 
și intereselor legitime ale rezidenț'.lor chi
nezi și japonezi.

Dacă guvernul japonez dorește în mod 
sincer să găsească o cale pentru normali
zarea relațiilor chino-japoneze, el trebu’e 
să înceapă cu aceste probleme. Guvernul 
chinez este gata să ducă tratative cu gu
vernul japonez în aceste probleme.

siliului de Miniștri, 
Segni, intr-un in

terviu acordat unei agenții america
ne, a declarat că „conferința a făcut să 
crească în mod simțitor posibilitatea 
obținerii păcii prin securitate“, în timp 
ce ministrul afacerilor externe, Mar- 
tino, a declarat presei zilele trecute că 
discursul președintelui Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, Bulganin. 
rostit în fața Sovietului Suprem, tre
buie să fie considerat drept „o invitațtp 
calmă la realism“, și a exprimat urarea 
ca „să se mențină viu acest spirit de 
destindere, condiție prealabilă pentru 
real’zarea unei înțelegeri care să con
solideze pacea regăsită“-

Acestor cuvinte insă, nu le-au urmat 
pînă în prezent inițiative concrete me
nite să introducă Italia în procesul de 
destindere deschis de conferința de la 
Geneva. De pildă, invitațiile odresate 
parlamentului italian de către Sov'etul 
Suprem și de Parlamentul ungar în ve
derea unui schimb de delegații parla
mentare între cele două țări așteaptă 
de luni de zile răspunsul. Și transfe
rarea trupelor americane în Italia, ho- 
tărîtă tocmai cînd Uniunea Sovietică 
anunța demobilizarea complectă a pro
priilor sale trupe de ocupație din Aus
tria, apare ca un act concret, îndreptat 
desigur nu spre promovarea destinde
rii, ci mai curînd spre agravarea pozi
ției Italiei ca avanpost al „războiului 
rece“.

In realitate, dacă conferința de la 
Geneva a deschis în fața opiniei publice 
italiene perspectivele unei noi politici 
externe, care să țină seama de noua 
evoluție în relațiile internaționale, ast-

Activitatea societății 
„Intarist“

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS 
transmite : Intr-o convorbire cu un co
respondent al revistei „Timpuri Noi”, 
V. Ankudinov, președintele conducerii 
societății „Inturist”, a vorbit despre mă
surile adoptate în ultimul timp în vede
rea extinderii legăturilor de afaceri cu 
firmele și organizațiile turistice din alte 
țări. Ca urmare a încheierii de contracte 
cu firme și organizații străine, a arătat 
V. Ankudinov, Uniunea Sovietică va fi 
vizitată pînă la sfârșitul sezonului anuțuț 
1955 (noiembrie) de cîteva mii de turiști 
din Statele Unite, Franța, Anglia. Suedia, 
Polonia, Republica Democrată Germană 
și Republica Federală Germană, Norve
gia, Finlanda, Belgia și din alte țări. 
Totodată societatea „Inturist” duce trata
tive cu birourile de voiaj din străinătate 
în vederea extinderii schimbului de tu
riști în anul 1956.

Potrivit contractelor încheiate de socie
tatea „Inturisf* în Polonia, Suedia și 
Finlanda, aceste țări vor fi vizitate de 
turiști din Uniunea Sovietică.

Vizitele delegațiilor agricole 
ale U.R.S.S. și S.U.A.

SAN FRANCISCO 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : în seara zilei de 16 au
gust delegația agricolă sovietică a sosit 
la San Francisco.

Sute de locuitori ai orașului și un nu
meros grup de corespondenți așteptau so
sirea delegației sovietice. Locuitorii ora
șului au întâmpinat pe delegații sovietici 
cu flori și pan-carde pe care erau scrise 
în limbile rusă și engleză următoarele 
cuvinte : „Bine ați venit pe pământul Ca
liforniei”, „Pentru pace și prietenie între 
popoare”, „Toate popoarele doresc pace”. 
Bătrânul agronom american Șripovalov, 
de origină rusă, a oferit lui V. Mațkevici, 
conducătorul delegației sovietice, pîine și 
sare,

Copii au oferit membrilor delegației 
buchete de flori. Oamenii au strîns mâi
nile delegațiloT sovietici și le-au urat 
succes.

In numele membrilor delegației V. Maț
kevici a mulțumit persoanelor care i-au 
întâmpinat.

★

AKMOLINSK 18 (Agerpres). — TASS 
transmite: Un grup de membri ai de
legației agr'cole americane, în frunte cu 
William Lembert, ia cunoștință de agri
cultura regiunii Akmol’nsk — centrul de 
valorificare a pământurilor înțelenite din 
RSS. Kazahă.

Membrii delegației au petrecut prima 
jumătate a zilei de 17 august la colho
zul „Hrușiciov” din raionul Esilsk. Mem
bri acestui colhoz au desțelenit în cursul 
anului trecut și anului acesta 20.000 de 
ha. de pământuri înțelenite. In ccmnara- 
ție cu anul 1953, ven’turile gospodăriei 
s-au mărit în 1954 de aproape cinci ori. 
Oanoeții au vizitat brigăzile de câmp și de 
tractoare, urmărind chiar pe cîmm lucrul 
combinelor care recoltau grîul. Ei au pe
trecut multă vreme la ari® mecanizată. 
Delegații au acceptat cu plăcere invitația 
de a viz’ta casele colhoznicilor și au avut 
convorbiri îndelungate cu cîteva familii 
de colhozn!ci.

Timp d„ cîteva ore, delegații au vizi
tat ogoarele urmărind cu atenție tractoa
rele care lucrau Ia desțelenire.

0 notă a guvernului egiptean
LONDRA 18 (Agerpres)- — După cum 

reiese dintr-o știre trimisă de corespon
dentul din Cairo al agenției Reuter, gu
vernul egiptean a trimis recent guvernului- 
Angl’ei o notă in problema componenței 
Comisiei internaționale de supraveghere 
a alegerilor pentru adunarea constituantă 
a Sudanului, care urmează să hotărască 
dacă Sudanul se va alipi Egiptului sau 
va deveni un stat independent. în nota 
sa. Egiptul a propus Angliei ca un repre
zentant al U.R.S.S., R S.S. Ucra’-nien-e sau 
oricărei alte puteri neoccidentale să fie 
numit președinte el acestei comisii-

întrucît Egiptul și Anglia nu s-au înțe
les asupra componenței Comis’ei, se arată 
în continuare în notă, guvernul egiptean 
a hotărît să transmită această problemă 
spre discutare parlamentu’ui sudanez.

La 16 august, într-o notă trimisă guver
natorului general al Sudanului, guvernul 
englez a anunțat că este de acord ca pro
blema componenței comisiei internaționale 
de supraveghere a alegerilor în Sudan să 
fie examinată de parlamentul sudanez.

fel incit să ferească 
tiva transformării 
unealtă în mîini'.e cercurilor militariste 
agresive. în același timp ea a dezlăn
țuit reacția celor mai reacționare 
cercuri politice din Italia, care au mi
zat cărțile lor pe „războiul rece“. Este 
vorba de aceleași cercuri care au în
cercat cu disperare să salveze guvernul 
Scelba și care astăzi se împotrivesc cu 
toate forțele lor destinderii intemațio- 
na'e. Revista iezuiților „Civilizația ca
tolică“ a lansat un violent atac îm
potriva acelora care vorbesc de des
tindere, afirmând că „coexistența se 
relevă a fi o utop!e menită să adoar
mă occidentul“; totodată conducerea 
partidului democrat-creștin a efectuat 
o epurare împotriva acelora care riu-și 
ascund nemulțumirea față de politica 
externă dusă pînă în prezent, în spe
cial în mișcarea tineretului democrat- 
creștin. Zilele acestea au fost excluși 
4 lider! naționali ai „stângii“ democrat- 
creștine : Marchetti, Chiarante, Zapulli 
și Boiardi.

Poziția propagatorilor „războiului 
rece“ devine însă tot mai șubredă în 
țară și chiar în rîndurile cercurilor gu
vernamentale. în rîndurile tineretului 
italian, ca și în întreaga țară, mișcarea 
menită să determine guvernul italian 
să adopte o poziție independentă în 
toate 
gește 
rării 
care 
cercurilor agresive, a dat un nou avînt 1
mișcării pentru transformarea într-o j
realitate imediată a perspectivei unei ♦
noi politici externe. î

Roma, august 1955. I

Italia de perspec- 
ei într-o simplă

problemele internaționale se lăr- 
tot mai mult. Anunțarea transfe- 
în Italia a noi trupe americane 
servesc la întărirea pozițiilor

Delegația sportivilor romîni care a participat 
la competițiile sportive ale Festivalului 

a sosit în Capitală
Gara Băneasa, împodobită de sărbă.- 

toare, a primit joi după amiază trenul 
special care -aducea în țară delegația 
sportivilor romîni la cea de a doua edi
ție a întîlnirilor sportive internaționale 
prietenești ale Festivalului. Pe peronul 
gării, sute de tineri și tinere, membri ai 
asociațiilor și diferitelor colective spor
tive din Capitală au venit să felicite din 
inimă pe solii sportului romin, care timp 
de două săptămîni au reprezentat cu cin
ste culorile patriei în competițiile spor
tive la care au luat parte.

In întîmp'narea sportivilor au venit de 
asemenea tovarăș i Alex. Siperco și Ion 
Vaîda, vicepreședinți ai C-C.F.S., Virgil 
Trofin, Petre Gheorghe și Ion Cîrcei, se
cretari ai C.-C. al U.T.M, conducători ai 
asociațiilor sportive, sportivi fruntași, ac
tiviști ai mișcării de cultură fzică și 
sport.

A urmat un însuflețit miting, la care 
a luat cuvmtul tov. Icn Cîrcei, secretar al 
C.C. al U.T.M. în numele tineretului pa
triei noastre, vorbitorul a felicitat pe spor
tivi pentru frumoasele rezultate obținute 
în cadrul jocurilor de la Varșovia. El a 
arătat că tineretul din R.P.R. a urmărit 
zi de zi, cu bucurie și mîndrie întrecerile 
sportivilor noștri, succesele pe care le-au 
obținut în competițiile Festivalului.

Vorbind în numele sportivilor din țara 
noastră, tov. Alex. Siperco, vicepreședinte 
al C.C.F.S. a spus: „Oamenii muncii d'n 
țara noastră și întreaga noastră mișcare

Vîslașii romîni în drum spre Belgia
Joi dimineața a părăsit Capitala, ple

când spre Belg’a, lotul de vâslași romîni 
care vor lua parte la campionatele eu
ropene masculine de canotaj academic, 
organizate între 25 și 29 august în loca
litatea Gând.

Sportivii romîni vor participa Ia 
aceste campionate cu echipaje de dublu

Au sosit echipele de atletism ale Franței
Joi seara au sosit în Capitală echipele 

mascul-’ne și feminine de atletism ale 
Franței care vor susține în zilele de 20 și 
21 august pe stadionul Republicii o întâl
nire prietenească cu atleți! romîni. Printre 
cei 75 de atleți și atlete care au făcut de
plasarea se găsesc numeroși campioni și 
recordmani ai Franței : Alain David, Vic
tor S’llon, Alain Minoun, Guy Cury, El

Participarea Republicii Populare Romine la Tîrgul internațional de mostre 
de la Zagreb (R. P. F. Iugoslavia)

O nouă ccntribuț'e la strângerea și în
tărirea relațiilor de colaborare economică 
cu Iugoslavia o va aduce participarea 
țării noastre la Tîrgul internațional de 
mostre de la Zagreb care va avea loc în
tre 2 și 13 septembrie.

Sute de firme comerciale și industriale 
din Iugoslavia și din alte 21 de state vor 
oarticlpa la acest tîrg. Standurile firme
lor străine vor ocupa circa 15.000 m.p. 
O suprafață egală va fi destinată firme
lor iugoslave. Dintre țările străine par
ticipante, cele mai mari standuri vor 
aparține Uniunii Sovietice, Marii Brita
nii, R. Cehoslovace, Italiei, Austriei și 
R.F. Germane. Reprezentative vor fi și 
standurile S.U.A., R.P. Ungare, ale țării 
noastre, ale Belgiei, RP. Polone, Olan
dei. Elveției, Suediei etc.

Participarea R.P.R. va oglindi posibili
tățile de s'chimb ale tării noastre care 
sporesc necontenit.

Mărfurile romînești expuse, grafi
cele și cifrele, vor înfățișa sugestiv as- 
Dectele cele mai variate ale economiei 
noastre în continuă dezvoltare, în spe
cial progresul industriei construcției de 
mașini, a industriei noastre grele.

Cineastul in ti ian Nayudu Jagarao despre vizita făcuta 
în țara noastră

Cineastul indian Nayudu Jagarao, care 
a făcut parte din delegația indiană la A- 
dunarea mondială a păcii de la Helsinki 
a fost cîteva zile oaspete al țării noastre 
ca invitat al Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R.P.R. înainte de a pă
răsi țara, Nayudu Jagarao a acordat un 
interviu unui corespondent al Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres”.

Vorbind despre vizita sa în țara noas
tră, cineastul indian a spus între altele : 
„Țineam foarte mult să vizitez Uniunea 
Sovietică și țările de democrație populară 
pentru că, mai ales despre acestea din 
urmă, în India anumite cercuri au răs
pândit o serie de svonuri tendențioase. Eu 
am considerat totdeauna că cel mai bun 
lucru este să vezi totul cu ochii tăi pro
prii pentru a te convinge. Dar și în pri
vința aceasta, mulți îmi spuneaiA cînd am 
plecat : „Crezi că au să-ți permită să te 
duc! acolo?”

Realitatea este că nu numai că mi-au 
permis, dar am și fost invitat cu toată 
căldura și am putut constata că toate svo- 
nurile calomnioase la adresa acestor țări 
erau pe de-a întregul false. Am văzut aici 
o societate în care beneficiile se reparti
zează în mod corespunzător asupra tutu
ror celor ce muncesc, unde nu există mul- 
ti-millonari, milionari, clase de mijloc, 
oameni săraci și oameni foarte săraci. A- 
ceste strigătoare contraste din alte țări 
nu există aici. Eu, care sînt obișnuit cu 
o soc'etate care cuprinde atîtea contraste, 
am fost plăcut impresionat de cele reali
zate la dvs. Ar fi de neconceput în alte 
țări, de exemplu, ca la o adunare să vor
bească de la tribună, alături de un minis
tru sau de un influent om politic, un ță
ran, un muncitor, un student- La intra
rea în fabrici, în piețe și grădini am vă
zut cu plăcere portrete ale oamenilor care 
se disting în muncă, în cultură, în sport, 
în timp ce în alte părți publicul nu poate 
vedea alte portrete în afară de cele ale 
politicienilor, fabricanților etc.

INFORMAȚIE
La invitația Consiliului Central al 

Sindicatelor, miercuri a sosit în Capitală 
un grup de oameni ai muncii din Israel 
care vor participa la festivitățile cu pri
lejul zilei de 23 August. Din grup fac 
parte M. Semo, secretar al Ligii „Is- 
rael-R.P.R.“, redactor la ziarul „Kol 

sportivă au urmărit cu bucurie succesele 
voastre, au fost alături de voi în momen
tele de încordare ale luptei pentru intîie- 
tate. Ne bucură deopotrivă performanțele 
obținute de atleți, jucători de fotbal, ca
notori, jucători de tenis de masă, ha-n-dba- 
1 ști, înotători și cicliști, răsplătiți cu me
dalii de aur, argint și bronz. Victoriile ob
ținute de sportivii noștri la Festival au 
întărit prestigiul de care se bucură peste 
hotare sportul din R.P.R. Ele trebuie să 
const’tuie un îndemn pentru toți sportivii 
noștri spre noi succese viitoare”.

în numele delegației sportivilor romîni 
la Festival a luat apoi cuvîntul tov. Ma- 
nole Bodnăraș, președintele Comitetului 
pentru cultură fizică și sport. „Delegația 
sportivilor romîni — a spus vorbitorul — 
compusă din 328 de tineri și tinere, re
vine în Capitala țării după două săptă
mîni de luptă sportivă dirză pe stadioa
nele și terenurile de sport d“n Varșovia și 
alte orașe poloneze. Energia și hotărîrea 
în luptă, disciplina exemplară și patrio
tismul fierbinte sădit în sufletele sporti
vilor a făcut posibilă cucerirea a 140 me
dalii dintre care 47 de aur, 36 de argint și 
57 de bronz. Activitatea delegației noas
tre nu s-a rezumat numai la disputa spor
tivă. Sportivii noștri au avut un bogat 
schimb de experiență si un permanent 
contact cu toate delegațiile participante la 
Festival, fiecare din aceste întîlniri în- 
semnînd o contribuție adusă la întărirea 
legăturilor de prietenie, o contribuție la 
cauza păcii“'.

cu cîrmaci, 4 fără cîrmaci și 8-f-l. Din 
delegația sportivilor romîni fac parte: 
Șt Pongracz, T. Măcean, A. Rotaru, I. 
Barany, Șt. Slahodca, I. Baiti, P. Sîrbu, 
I. Grigoriță și alții. Conducătorul dele
gației este S. Baranyi, vicepreședinte al 
Federației internaționale de canotaj aca
demic (FI.S.A.).

Mabrouk, Martin du Gard, Thomas, 
Catharine Capdevielle și alții.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost 
întâmpinați de conducători ai Comitetului 
pentru cultură fizică și sport, membri ai 
comisiei centrale de atletism și numeroși 
sportivi.

(Agerpres)

Pavilionul țării noastre va prezenta 
mărfurile de export și cerințele de im
port ale întreprinderilor Industrialex- 
nort, Chimimport, Petrolexport, Export- 
lemn, Agroexport, Prodexport și Ro- 
mînoexport.

Vo.r fi expuse: utilaj petrolifer și mi
nier. tractoare și mașini agricole, uti
laj și aparataj electro-tehnic, locomotive 
și vagonete de mină, produse chimice, 
materiale de construcție, cherestea și 
scule din lemn, placaje și panel și alte 
mărfuri.

La tîrgul de la Zagreb, țara noastră se 
va prezenta și cu un bogat sortiment de 
mărfuri de larg consum. Confecțiile de 
lină, bumbac și mătase, țesăturile, ma- 
rochinăria, vor fi de asemenea bine re
prezentate. Un stand va fi rezervat 
strugurilor, fructelor, legumelor, conser
velor de fructe și legume, vinurilor.

Delegații noștri la Tîrgul internațional 
de la Zagreb vor lua cunoștință de în
semnatele realizări ale economiei iugos
lave, de posibilitățile crescînde de schim
buri comerciale ale Iugoslaviei,

(Agerpres)

Am văzut că muncitorii și funcționarii 
au la dispoziție îngrijire medicală gratui
tă, creșe, grădinițe, palate de pionieri 
pentru copiii lor, cantine ieftine și curate, 
cluburi și săli d-e distracție, stațiuni de 
odihnă și de cură, au învățământ de toa
te gradele, au asigurat dreptul la muncă 
în fiecare zi și nu numai în unele zile ale 
săptămînii, au norme de producție pe 
care dacă le depășesc pot cîștiga de două 
și trei ori salariul. Și noi, în India, ne 
străduim să creăm o societate asemănă
toare, cu caracter socialist, așa cum a 
spus primul ministru Nehru- în țările dvs. 
am impresia însă că ea se crează în mod 
mai sistematic și progresul este rapid în 
toate direcțiile.

Mă bucur că în vizita pe care am fă
cut-o în tara dvs.. la Institutul Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea 
am întîlnit dorința de a întări legăturile 
culturale între poporul romîn și cel in
dian. Mă voi strădui din toate puterile să 
contribui la aceasta. Vom trimite cîteva 
din filmele noastre noi pentru a fi pre
zentate în cadrul Săptămînii filmului in
dian, ce se va organiza în R-P.R. De ase
menea, sper că un ansamblu romîn de 
cîntece și dansuri va vizita India cu oca
zia expoziției internaționale ce are loc la 
sfîrșitul acestui an la New-Delhi. Eu am 
propus chiar să organizăm un schimb de 
delegații între țările noastre pentru a ne 
cunoaște mai bine. Vom fi bucuroși să 
primim pe prietenii romîni și să-i găzduim 
chiar în casele noastre.

Țin să mulțumesc călduros — a încheiat 
Nayudu Jagarao — pentru ospitalitatea 
cu care m-au întîmpinat toți aci. Am con
statat cu adîncă plăcere că în țara. dvs. 
indienii, ca și toți asiaticii, se bucură de 
o foarte mare simpatie. Cred că aceasta 
oglindește simpatia poporului romîn pen
tru lupta popoarelor asiatice pentru de
plina lor eliberare, pentru pace, înțele
gere și conviețuire pașnică între toate 
statele din lume”.

Haam“’, D. Katz, muncitor zidar, mem
bru în Consiliul muncitoresc d“n Haifa, 
și O. Aburas, muncitor, membru în Con
siliul comunal din Taibe.

în Gara de Nord, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de activiști de frunte ai C.C.S.

(Agerpres)
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