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Primele realizări
» In raionul „23 August" din Ca

pitală, aproape de stadionul cu 
același nume, se află un șantier 
al tineretului, unde se construieș
te un nou spital al Ministerului 
Sănătății.

Din deosebita grijă a partidu
lui și guvernului față de sănă
tatea oamenilor muncii, s-a ini
țiat construcția acestui spital de 
mare capacitate și a unei policli
nici care va deservi oamenii mun
cii din uzinele și întreprinderile 
raionului „23 August“.

Și cui putea fi încredințată a- 
ceastă sarcină de cinste dacă nu 
tineretului? Tineretul patriei noa
stre și-a cîștigat încrederea po
porului și în alte situații asemă
nătoare ducînd la ban sfîrșit sar
cini de onoare.

Incepînd de la construcția con
ductei de gaz metan Cianul Ma- 
re-Cluj și Depoul de locomotive 
Craiova și pînă la grandioasele 
construcții ale hidrocentralei de 
la Bicâz, aportul tineretului la 
construcția socialismului justifică 
pe deplin încrederea care i s-a 
acordat.

Astfel s-a născut șantierul Mi
nisterului Sănătății, șantier al ti
neretului. Cei 200 brigadieri (ur
mînd ca în viitorul apropiat nu
mărul lor să ajungă la 400) au 
fost organizați în brigăzi care 
au și început lucrul.

Pe șantier, acolo unde se va 
înălța Curînd spitalul și policli
nica, se fac lucrări de amenajări, 
necesare Începerii lucrărilor de 
bază.

In cadru! lucrărilor de nivelare 
a solului, brigadierii au săpat, 
încărcat și transportat peste 400 
m. c. pămînt. Tot în acest loc e* 
au început săpăturile pentru fun
dațiile clădirii viitoarei policlinici, 
în acest timp s-a terminat și să
patul gropii necesare bazinului

de păcură, de unde s-au scos 375 
m.c. pămînt.

Odată cu începerea operațiunii 
de betonare a fundațiilor, va lua 
ființă pe șantier școala de cali
ficare a brigadierilor pentru me
seria de zidar. Munca de zi cu 
zi pe șantier se va împleti cu 
lecțiile teoretice. Școala de califi
care 
dieri 
șirii 
dar.

Pe 
alte școli de calificare (electri
cieni, instalatori, sanitariști) vor 
asigura brigadierilor posibilități 
de a-și însuși meserii frumoase, 
necesare măreței opere de cons
trucție a socialismului în țara 
noastră.

va asigura tinerilor briga- 
cunoștințele necesare însu- 
temeinice a meseriei de zi-

măsura avansării lucrărilor.

★

Un eveniment important în via
ța de tabără : în ziua de 6 iu
nie, într-un cadru festiv, au avut 
loc alegerile organelor conducă
toare U.T.M. ale șantierului și 
ale brigăzilor.

— „Acum sînt sigur că treaba 
va merge strună“, spune Răduț 
V. Alexandru, vechi brigadier. 
Și într-adevăr, faptul că în biroul 
organizației U.T.M. au fost aleși 
cei mai buni dintre brigadieri, 
printre care și Mitan Ion, Rădu- 
canu Gh. și Drăghici Marin, „ve
terani“ ai muncii 
este o chezășie a 
toare.

Nici pînă acum 
tele nu s-au lăsat 
n-au trecut decît trei săptămîni 
de la începerea lucrărilor. Expe
riența ide la „Cerna-Jiu“ și „Buf
tea“, împărtășită brigăzii a IlI-a 
de Răduț V. Alexandru, a ajutat 
și pe șantierul Ministerului Să
nătății din București.

Băjgăneanu Elena este o tână
ră cu fața arsă de soare, în ai 
cărei ochi citești dîrzenia, voința 
de a munci. In cinstea alegerilor

organelor conducătoare U.T.M. 
ale șantierului, împreună cu 
Răduț V. Alexandru și Popa 
Alexandru, a organizat lucrul în 
bandă. Lucrînd la transportul 
pămîntului, ea a reușit să care 
la trei roabe și să-și depășească 
norma cu 125 la sută.

Cînd a venit vorba de această 
realizare a zîmbit și a spus cu 
modestie:

— Așa-i la început: merge mai 
greu, dar tot am reușit 1 „Bătrî- 
nut“ brigadier Răduț V. Alexan
dru, cu ochii țintă într-un punct, 
încercînd parcă să scruteze vii
torul, are intenții mai cuteză
toare :

— Vreau să facem din briga
da noastră, brigada a IH-a, o 
brigadă de șoc, o brigadă frun
tașă și o mîndrie a șantierului. 
Și vom reuși aceasta în cinstea 
Congresului U.T.M. 1

Aceasta constituie de altfel 
planul de viitor, sub formă de 
angajament, al întregului colectiv 
al șantierului:

— Șantierul nostru trebuie să 
devină un șantier fruntaș.

ED. MARCOVICI

Bucureștiul a întîmpinat cu căldură
pe oaspeții coreeni

joi 14 iunie 1956
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FAMILIA IURA
- FRUNTAȘĂ 

LA ÎNTREȚINEREA
CULTURILOR

IAȘI (de la corespondentul 
nostru).

La marginea șoselei Iași-Tg. 
Frumos, privirile trecătorilor sînt 
atrase de lanurile colectiviștilor 
din Holm-Tg. Frumos. Aici oa
menii lucrează de zor, conștienți 
că fiecare clipă este prețioasă. 
Echipele colectiviștilor s'nit în în
trecere. In echipa I-a lucrează 
opt' membri ai familiei Iura. Dar 
nu numai gradul de rudenie îi 
leagă pe aceștia ci și dorința de 
a smulge înpreună roade cît mai 
bogate de pe pămîntul gospodă
riei. De aceea, echipa I-a este 
fruntașă. Fiecare membru al echi
pei a realizat pînă acum 40 zile- 
muncă la întreținerea culturilor 
și îndeplinesc cîte două norme pe 
zi. Un rol important în buna or
ganizare a muncii l-a avut orga
nizația de bază U.T.M. al cărei 
secretar este tînărul Grigore 
Iura. Utemiștii muncesc cu hăr
nicie alături de vîrstnici și se pot 
mîndri cu rezultatele obținute: 
pînă în prezent ei au terminat 
prașila a Il-a la sfecla furajeră 
(6 ha.), la cartofi (1 ha.), au ter
minat prașila I-a la porumb și 
au plivit 28 hectare cu grîu.

Pe aeroport — tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Kun Ir Sen șl Chlvu Stoica

pe șantiere, 
succeselor vii-

însă, rezulta- 
așteptate, deși

ÎNTRECEREA brigadierilor
GALAȚI (de la coresponden

tul nostru). — Primele 7 brigăzi 
existente pe șantierul de recon
strucție a orașului Galați au în
ceput munca. Ele lucrează acum 
la executarea săpăturilor pentru 
fundații la al 2-lea și al 3-lea 
bloc.

Au trecut doar cîteva zile de 
muncă. Brigadierii, în dorința de 
a-și realiza și depăși norma, au 
hotărît să extindă întrecerea so
cialistă între brigăzi și între 
membrii acestora. Tntrînd pe 
poarta șantierului aproape că nu 
știi unde să privești mai întii. 
Pînă nu veniseră tinerii briga
dieri. lucrul se desfășura într-un 
ritm mai lent. Acum se vede că 
există aici o forță.

M-arn apropiat de locul de 
muncă a două brigăzi. Pămînt-ul 
tras de benzile transportoare ia 
forma unor mormane uriașe. 
M-am dus la brigada a 4-a, al 
cărei comandant este_ tovarășul 
Gheorghe Podașcă. 
poate anticipa ce 
ciștiga întrecerea, 
trecut numai cîteva 
că, totuși se poate

Deși nu se 
brigadă va 
deoarece au 
zile de mun- 
spune că ti-

nerii din această brigadă sînt 
hotărîți s-o ciștige. Brigada reu
șește să depășească zilnic planul 
de executare a săpăturilor cu a- 
proape 50 la sută. In carnetul co
mandantului de brigadă au 
început să fie trecuți de pe acum 
cei mai buni dintre brigadieri. 
Printre aceștia se află tineri ca 
Petre Cioruță, Vasile Cosma, 
Gheorghe Mazilu, iar din echipa 
a 4-a, care lucrează la benzile 
transportoare, tinerii Dumitru 
Toader, Constantin Obreja, Du
mitru Maximciuc și alții.

Printre tinerii brigadieri veniți 
pe șantier sînt unii care cunosc 
meserii necesare aici.

Ca urmare, pentru executarea 
armăturilor la lucrările de fun
dații a fost constituită o echipă 
de fierari betoniști din rîndul 
brigadierilor. Responsabilul a- 
cestei echipe este Constantin Ti- 
culeanu, un tânăr priceput și bun 
cunoscător al acestei meserii. Și 
echipa de fierari betoniști, antre
nată în întrecerea socialistă, rea
lizează și depășește planul zilnic, 
constituind un exemplu pentru 
brigadierii șantierului.

Prima gospodărie colectivă 
zootehnică în Regiunea 

Autonomă Maghiară
TG. MUREȘ. (De Ia corespon

dentul nostru). Anul 1848. Fla
căra revoluției a cuprins și păr
țile secuimii. Aici, o rodnică ac
tivitate revoluționară depunea 
vestitul turnător de ghiulele Gâ- 
bor Aron.

Pe un deal, în susul văii Kor- 
mos, cam prin locurile unde astăzi 
se află așezările țăranilor 
muncitori din satul Filia, comu
na Brăduț, raionul Odorhei, revo
luționarul Gâbor Aron, a con
struit o mare turnătorie de ghiu
lele.

Au trecut mulți ani de atunci. 
Gâbor Aron. revoluționarul secui, 
a mur’t, dar în urma sa, drept 
mărturie a luptei iobagilor secui 
pentru libertate, au rămas hri
soave îngălbenite de vreme.

A mai rămas ceva : urmele tur
nătoriei în care au fost făurite 
ghiulele pentru revoluționari.

Au trecut 108 ani de-atuncî. 
Sîntem într-o zi de mai a anului 
1956. In satul Filia, năzuințele 
luptătorilor iobagi din 18-48 au 
devenit realitate.

Urmînd îndemnul partidului. 18 
familii au pus trainice temelii pri
mei gospodării colective zooteh
nice din regiunea noastră, căreia 
i-au dat numele de „Gâbor Aron“.

...Istoria înființării acestei co
lective este destul de frămîntată.

Cei din Filia au vrut să înfiin
țeze o gospodărie colectivă încă 
în anul 1952. Dar unii au început 
să dea înapoi. Aveau îndoieli. O

contribuție au avut-o și unelti
rile chiaburilor Bedo Denes, 
Finto loszef și Foszto Bertalan.

Exemplul altor colective a tre
zit și în sufletul celor din Filia 
amintiri despre trecutul lor revo
luționar.

Comuniștii și unii utemiști au 
fost în primele rînduri ale celor 
care au dus munca de lămurire 
printre țăranii muncitori.

Un rol însemnat la înființarea 
gospodăriei colective a avut mun
ca desfășurată de către învăță
torul comunist Balazs Carol și 
tinerele învățătoare Kolumban 
Piroska și Boroș Marghit.

Exemplul utemiștilor Deak Ist- 
van, secretarul org. U.T.M. și 
Agya Tibor, care s-au _ înscris 
printre primii în colectivă a fost 
urmat și de a.lți utemiști. In co
lectivul de conducere al gospodă
riei colective a fost ales, printre 
alții, și utemistul Agya Tibor.

Inventarul colectivei nu este 
mare — 27 ha. pămînt arabil, 38 

fînețe, 5 vaci, 62 oi, cai, porci 
dar colectiviștii sînt hotărîți 
prin muncă încordată să devî- 
milionari.

ha

ca 
nă

Chiar din primele zile de viață 
a colectivei, cei din Filia au sim
țit ajutorul tovărășesc al gospo
dăriilor agricole colective din jur. 
Colectiviștii din Vărghiș i-au îm
prumutat cu sămînță de bună ca
litate iar cei din Tălișoara cu 
15.000 lei din care și-au cumpă
rat încă 62 oi.

Minutele se scurg greu. Con
statarea aceasta o repeți 
ori de cîte ori te afli in 

așteptarea unui eveniment deose
bit. Aș spune că este o lege a 
firii omenești. Nerăbdarea în
cearcă să biruie timpul. Și atunci 
se naște impresia că minutele 
sint mai lungi ca de obicei, că 
s-au transformat parcă în ore. 
Dar dincolo de impresii se află 
un fapt cert — nerăbdarea. Nu-i 
oare firească ?

In timp ce așteptam pe aero
portul Băneasa venirea oaspeților 
coreeni, încercam să descifrez 
gîndurile celor din jur. Priveam 
chipul unui bărbat, puțin ars de 
soare. Oare cu cîțiva ani în urma 
nu învățase pe de rost denumi
rile localităților coreene, nu deve
nise un cunoscător al hărții 
„țării dimineților liniștite“ ? Dar 
mai apoi nu urmărea cu înfrigu
rare epopeiele muncii pașnice? 
Desigur, nu știu precis. Insă un 
lucru îl știu precis : milioane de 
oameni din patria noastră iubesc 
sincer poporul-erou 
tatei Coree 
de kilometri 
ceastă țară 
suiletuil lor. 
gură de stil 
care cei ce s-au aflat ieri pe ae
roportul Băneasa au simțit-o din 
plin.

Intr-un colț se afla un grup 
numeros de tineri coreeni ce în
vață în țara noastră. Discutau 
veseli și — firește — oarecum 
emoționați. „Cînd trăiești în 
străinătate este o mare bucurie 
să întâlnești pe conducătorii iu
bitei tale țări“ — mi-a spus Li 
Von To, student la Institutul a- 
gronomic. Clinele acestea îi reîn
vie în memorie momente mai 
vechi. Era în anii cumpliți ai răz
boiului. Universitatea din Phe
nian se refugiase într-un sat. 
Studenții învățau în cocioabe con
struite de ei sub pămînt. Glasul 
profesorului era deseori acompa
niat de șuierul bombelor. Intr-o 
zi, ei au primit vizita tovarășu
lui Kim ir Sen și a altor condu
cători. Curînd după această în
tâlnire a plecat în Romînia. Așa 
încît simțămintele lui în aceasiă 
după amiază sânt ușor de în
țeles.

al îndepăr- 
și în ciuda miilor 
ce ne despart de a- 
îl simt aproape de 
Nu-i vorba de o fi- 
ci de o realitate pe

Pe aeroport se aduna din ce 
în ce mai multă lume. Soa
rele era necruțător dpr oa

menii încercau într-un fel să-l 
ignoreze. Pe măsură ce timpul 
trecea răsăreau mereu alți fotore
porteri. Crainicii radiodifuziunii 
încercau microfoanele, iar opera
torii cinematografici alcătuiau, 
pentru a nu știu cîta oară, pla
nul de bătaie. Cît îi privește pe 
ziariști, ei priveau filele albe ale 
bloc-notesuriîor.

Ora 17. In întâmpinarea oaspe
ților coreeni au sosit conducăto
rii partidului și guvernului 
nostru.

Minutele devin din ce în ce 
mai lungi. Te simți tentat să pri
vești mereu mai insistent minu
tarul ceasornicului. Un avion 
strălucește în zare. Toate privi
rile ii urmăresc zborul. Un mi
nut, două, trei... O fi acest avion? 
Clipa de îndoială a trecut. Avio
nul „Deutsche Lufthansa“ ateri
zează lin. Cu rapiditate se așea
ză scara. Ambasadorul coreean 
la București urcă în avion. După 
cîteva momente în ușa avionului 
își face apariția tovarășul Kim Ir 
Sen. Zîmbește și salută mulți
mea. Coboară încet scara. Iată-i 
și pe ceilalți membri ai delega
ției guvernamentale a R.P.D. 
Coreene. Pak Den Ai ni se înfă
țișează așa precum o cunoaștem 
din fotografiile de la diferite 
reuniuni mondiale ale partizani
lor păcii. Coboară și Nam Ir, 
ministrul de externe coreean, al 
cărui nume s-a făcut cunoscut 
mai ales în zilele tratativelor de 
la Panmunjon. împreună cu ei 
coboară și Li Zon Ok, președin
tele Comisiei de Stat a Planifi
cării; Ko Zun Theak, vicepreșe
dintele C.C. al Partidului Demo
crat ; Kim Bon Zo, vicepreședin
tele C.C. al Partidului Cian U 
Den, general locotenent Țoi 
Hen, locțiitor al ministrului Apă
rării Naționale; Den Em, amba
sadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești; To Gîn Son, rectorul In
stitutului politehnic „Kim Ceac“;

Han Ghi Cian, șef de secție la 
Uzina metalurgică „Kim Ceac“, 
Erou al Muncii; Den Sen Bok, 
președintele colectivului de con
ducere al cooperativei agricole 
„Angiu“, Erou al Muncii.

Membrii delegației sînt întâm
pinați de tovarășii: Gh. Apos
tol, general de armată E. Bodnă- 
raș, P. Borilă, N. Ceaușescu, I. 
Chișinevschi, Chivu Stoica, Miron 
Constantinescu, Al. Drăghici, Gh. 
Gheorghiu-Dej, Al. Moghioroș și 
C. Pîrvulescu — membrii Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.; acad. 
M. Sadoveanu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale; D. Coliu, general-colonel L. 
Sălăjan, L. Răutu șl Șt. Voitec, 
membri supleanți ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.; I. Cozma 
și J. Fazekaș, secretari ai C.C. al 
P.M.R.; Al. Bîrlădeanu, S. Bu- 
ghici și Gh. Hossu, vicepreședin. 
ții Consiliului de Miniștri, Gri
gore Preoteasa ministrul Aface
rilor Externe, acad. Traian Săvu- 
lescu, președintele Academiei 
R.P.R., miniștrii, membri ai C.C. 
al P.M.R., generali și ofițeri su
periori ai Forțelor Armate ale 
R.P.R., conducători ai organiza
țiilor obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, oameni ai muncii 
din București, decorați cu ordine 
și medalii ale R.P.D. Coreene, re
prezentanți ai presei romîne și 
străine.

Au fost de față membrii Amba
sadei R.P.D. Coreene la Bucu- prietene iau lac in mașini 
rești, precum și Anton Tatu Jia- 
nu, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P.R. în R.P.D. 
Coreeană.

Au fost de asemenea prezențl 
șefii unor misiuni diplomatice.

Conducătorii partidului și gu
vernului nostru salută cu căl
dură pe oaspeții coreeni. Tn car
nete se înmulțesc vertiginos în
semnările. Se fac prezentările, 
după care comandantul companiei 
de onoare, prezintă raportul. Se

imnurile de stat ale celor 
țări, prietene. Tovarășii 

Ir Sen și Chivu Stoica trec 
în revistă compania de Onoare. 
Pe aeroport năvălește un stol 

de pionieri cu brațele în
cărcate de flori. Sînt pio

nieri romîni și coreeni. Spontan 
se naște o veritabilă întrecere 
tovărășească. Cine ajung primii ? 
Mai sprinteni — e drept la o 
distanță neînsemnată — s-au do
vedit a fi pionierii coreeni. E 
greu de înțeles de ce? Copiii dau 
flori tovarășilor coreeni. Aceștia 
îi îmbrățișează. Fotografii au 
grijă să înregistreze totul pe 
peliculă.

Oră 17 și 35 de minute. Tova
rășul Chivu Stoica salută pe oas
peți în numele partițiului, guver
nului și al întregului popor. De
seori cuvintele sale sînt subli- ■ 
niate prin aplauze și urale.

Ora 17 și 40 de minute. De mi
crofon se apropie tovarășul Kim 
Ir Sen. II întâmpină aplauzele 
puternice ale mulțimii. Tovarășul 
Kim Ir Sen salută poporul ro
mîn și ovațiile nu contenesc la 
urările în cinstea prieteniei ro- 
mîno-coreene.

Ora 17 și 50 de minute. Oaspe
ții coreeni și conducătorii parti
dului și guvernului nostru se a- 
propie de mulțime. Se aruncă 
flori. Și, bineînțeles, aplauze și 
urale răsună pretutindeni, 
prind cîteva fetițe coreene 
plîng. Lacrimi de bucurie.

Conducătorii celor două

ctotă 
două 
Kim.

Sur- 
care

țări 
des- 

convoiul 
aeroport, 
Zeci de 

venit să 
coreeni.

chise. Ovații însoțesc 
de automobile de la 
de-a lungul străzilor, 
mii de bucureșteni au 
întâmpine pe oaspeții
In aceste clipe se verifică odată 
mai mult trăinicia prieteniei ro- 
mîno-coreene, apropierea în ciuda 
distanțelor geografice.

Bucureștiul a întîmpinat cu 
dragoste sinceră pe solii „țării 
diminețelor liniștite...“

EDGARD OBERST

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica

Expoziția de artă plastică

Copiii

senele, întruchipări 
ale gîndurilor și 
sentimentelor lor. 
Asemenea senti
mente încerci cînd 
treci în revistă cele 
aproape 450 de în
cercări de a expri
ma tot ce ne încon
joară, prin prisma 
înțelegerii unor co
pii între 8—16 ani. 
La expoziția de 
artă plastică inter
națională a tinere
tului școlar, des
chisă din inițiativa 
C.C. al Crucii Ro
șii, Ministerului 
Culturii și a Minis
terului Tnvățămîn-

parcul Stalin, cu 
zilei de 1 Iunie,

nele copiilor din Canada șl 
S.U.A. în care abundă imita
ția picturii formaliste contem
porane americane. Este poate 
cea mai elocventă probă a in
fluenței ,,celor mari“ asupra 
copiilor — aceste făpturi cu
rate și pline de curiozitate.

Teme din viața școlară, din 
viața părinților se împletesc 
cu neuitatele întruchipări din 
basmele cu feți frumoși și scu
fița roșie; natura atît de în
drăgită de copii — fie iarna 
sau vara — ne este reprezen
tată în viziunea a zeci de co-

î Stimate tovarășe Kim Ir Sen,
Dragi tovarăși, oaspeți 

ai Republicii Populare Romîne,

Permite(i-mi ca tn numele Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al guvernu
lui Republicii Populare Romîne 
și al întregului popor romîn, să 
vă salut călduros și să vă urez 
bun sosit pe pămîntul patriei 
noastre.

Vizita delegației guvernamen
tale a Republicii Populare Demo
crate Coreene în Rominia este 
expresia vie a legăturilor de trai
nică prietenie care s-au închegat 
între popoarele noastre și a 
colaborării frățești care le unește 
în construirea socialismului, în 
lupta pentru micșorarea continuă

a încordării internaționale, pentru 
întărirea păcii tn lume.

Poporul romîn nutrește cea mai 
caldă simpatie și solidaritate față 
de eroicul popor coreean, care 
muncește cu încordare și bărbă
ție pentru refacerea economică a 
patriei sale și luptă pentru apă
rarea independenței sale naționa
le, pentru realizarea pe bază de
mocratică a marelui său ideal de 
unitate națională.

Ne bucurăm că Republica Popu
lară Democrată Coreeană, tnvin- 
glnd greutățile care ti stau în cale 
își reface cu succes economia na
țională și contribuie prin întreaga 
sa politică la întărirea frăției în
tre țările socialiste și a păcii în
tre popoarele lumii.

Sîntem convinși că vizita pe 
care delegația dv. o face tn țara 
noastră va constitui o contribuție 
importantă la dezvoltarea mai de
parte a colaborării multilaterale 
dintre Republica Populară Romt- 
nă și Republica Populară Demo
crată Coreeană la întărirea priete
niei frățești dintre popoarele 
noastre.

Trăiască eroicul popor coreean !
Trăiască Republica Populară 

Democrată Coreeană l
Trăiască prietenia dintre po

porul romîn șl coreean l
Trăiască marea noastră prie

tenă comună Uniunea Sovietică I
Trăiască pacea tn întreaga 

lumeț

Cuvîntarea tovarășului Kim Ir Sen

Despre gingășia copiilor, 
despre sensibilitatea lor s-a 
vorbit de multe ori.
— se spune adesea — sînt ase
menea unor flori frumoase, plă- 
pinde. făcute să trăiască nu
mai zile senine, însorite. E de 
multe ori greu să înțelegi 
psihologia copiilor, să le ghi
cești gindurile, să afli încotro 
sînt îndreptate idealurile lor. 
Poate mai mult ca în alte îm
prejurări reușești să cunoști 
copiii atunci cînd le vezi de-

tului, în 
ocazia 
găsești expuse tablouri fă
cute cu multă dragoste, 
uneori cu măiestrie, de co
pii din douăzeci și trei de 
țări. Dacă la cei din Italia vei 
observa ceva din marea măies
trie a picturii italiene, dacă la 
copiii iugoslavi vei observa ce
va din sensibilitatea sufletului 
slav, dacă la nordici te vei ex
tazia în fața bogăției de pei
saje de iarnă atît de variate, 
desigur te vor surprinde dese-

Dacă pentru Dinu Vasiliu, 
de 8 ani, Făt Frumos apare 
după cum ni-l înfățișează cli
șeul nostru (foto nr. /), pen
tru Alexandru Dorina de 16 
ani, (foto nr. 2), ca și pentru 
Maria Pichiv de 13 ani — 
Iugoslavia (foto nr. 3), repre
zentările creionate dovedesc o 
oarecare îmbogățire a expe
rienței de viață a copiilor în 
pas cu vîrsta.

Parcurgînd cele ctteva săli 
ale expoziției ai senzația des
coperirii multor mici talente 
care educate vor puiea duce în 
lume faima poporului ai căror 
fii slnt.

Stimate președinte al Consiliu
lui de Miniștri,

Dragi tovarăși și prieteni,

Simt o nespusă bucurie că de
legația guvernamentală a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
vizitînd (ara dv. minunată, tn 
urma invitației guvernului Repu
blicii Populare Romtne, are posi
bilitatea să cunoască viața paș
nică și creatoare a poporului fra
te romîn.

Permiteți-ml, vă rog, ca din 
partea delegației guvernamentale 
a R.P.D. Coreene să exprim sin
ceră recunoștință guvernului R.P. 
Romîne pentru faptul că ne-a 
oferit această îmbucurătoare și 
fericită ocazie.

Transmit din partea poporului 
coreean un salut fierbinte și mul

țumirea adtncă atît dv. cît și tu
turor prietenilor romîni, care 
ne-au acordat continuu ajutorul 
material frățesc și un sprijin mo
ral în anii cruntului război 
de eliberare națională a po
porului nostru, precum și în 
perioada postbelică de refacere a 
economiei naționale a țării.

Poporul coreean salută din toa
tă inima, ca și pe propriile sale 
succese, succesele strălucite obți
nute de poporul frate romîn sub 
conducerea gloriosului Partid 
Muncitoresc Romîn și a guvernu
lui R.P. Romîne tn luptă pentru 
construirea socialismului în țara

ta și pentru pact trainică tn lu
mea întreagă.

Sînt ferm convins că vizita de
legației guvernamentale a R.P.D. 
Coreene în R.P, Romînă va aduce, 
fără îndoială, un aport prețios la 
strîngerea și dezvoltarea legătu
rilor prietenești între cele două 
popoare tn lupta pentru con
struirea socialismului în țările 
noastre și pentru asigurarea pă
cii și securității popoarelor.

Trăiască prietenia veșnică și 
solidaritatea între poporul coreean 
și cel romînl

Trăiască pacea trainică tn lu
mea întreagă I

Citiți în pag. IV-a
Alte relatări asupra vizitei delegației guvernamentale 

a R.P.D. Coreene
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D. UșureluMoria Zilieru

Tinerețea noastră
I

din

literare

—oO-
(W)

—oO- Fl. Stanciu-Aluniș
Constantin llie

Drum lung

cea 
pe 
nu

Neliniștea mamei

aștepta mereu să vină ci- 
„de sus“ ca să descurce 
să strîngă și să însufle-

Dar nu-i frunză să se plîngă. 
Sună frunza, frunza cîntă, 
Pe cînd doarme-n pacea sfîntă, 
Zoril-aprind în rămurele 
Flăcări de cercei, inele,

Tinerețea noastră, mi se pare, 
Cînd urcăm pietrișuri, nu ușure, 
Că-i un clin sălbatec de pădure 
Răscolit de-o veșnică mișcare.

studenți. 
rlndurile 

promit 
Sturza,

.Flacăra“ în limba

marea majoritate a ce- 
sînt utemiști (acolo 
predomină diletanți,

J1
E=â

J1
LJ

Nici pîrdalnic vîsc, licheni, nici iască, 
Nu-s pe trunchi pecinginea să-și creăscă- 
Și secure n-o izbi în mladă
Sub tăiuș ca spicele să cadă, 
Că nu-și culcă geana Pădurarul:
Ochii-i țin ca pe cîntar hotarul.

Parcă ieri da-n mugur lăstărișul 
înverzind c-o umbră povîmișul, 
Iar acuma smălțuind obcine, 
Strigă-n ris spre cer:

— te-ajung, vecine!

O, dar mai frumoasă mi se pare 
După-o trîntă cu furtuna mare, 
Ce-a vărsat în zvîrcoliri cumplite 
Ploi de piatră, fulgere topite, 
In căderea lor nătîngă, 
Să mi-o bată, să mi-o fringă.

Soarele pe creștet îl coboară 
O cunună roșie de pară...

Astfel, prieteni, tinereții noastre. 
Cînd urcăm pe culmile măiastre 
Infruntînd și viscole răslețe, 
Eu de-ncerc să-i deslușesc conture. 
Ii găsesc imaginea-n pădure: 
Tinerețe fără bătrînețe!

A venît la noi o băbuță
Tare tristă, tare plînsă, tare micuță. 
Ca o carte veche cu file rupte 
Cu buzele albe, veștede șl supte.

—La opt copii le-a arătat soarele, 
Opt copii i-au spus pe lume: mamă- 
Azi, de la unul la altul o duc picioarele 
Și nici unul nu o mai ia în seamă-

Pe lîngă mine, purtînd cald rouă ierbii din vîlcele 
Vîntul citește cu voce tare din caietele mele. 
Vișinul îmi plînge pe cărți cu lacrimi de floare 
Durerea bătrinei și pe el îl doare.

Tinerețea în literatură însem
nează căutare, discuții îna
ripate și, mai presus de 

toate, opere bune. Aceste atri
bute ale tinereții le întîlnim și 
la scriitorii maturi, însă — cu 
excepția ultimei trăsături — ele 
iau forme pronunțate mai ales la 
cei cu ani puțini și cu o expe
riență restrînsă. De aceea sînt 
necesare cenaclurile literare și 
odată cu această necesitate, apar 
limpezi obligațiile Uniunii Scrii
torilor și ale organizațiilor 
U.T.M. (alături de alte instituții 
cu obligații) în ce privește des
coperirea șl îndrumarea tinerelor 
talente. Obligații în sensul creă
rii acelor condiții prielnice rele
vării tinerilor cu adevărat înzes
trați, educării lor ideologice, mo
rale și, bine înțeles, literare, pen
tru a lărgi mereu rîndurile crea
torilor și pentru a înviora cît mai 
repede posibil atmosfera cenaclu
rilor foarte adeseori somno
lentă, monotonă, nepropice 
discuțiilor vii și creațiilor [
înaripate. Și cred oportun o
Ca în ziarul tineretului să se 1
vorbească despre această [
problemă acum, în pragul i
Congresului Scriitorilor 
R.P.R.

Am impresia că după 
de a doua consfătuire 
țară a tinerilor scriitori, 
s-a schimbat aproape nimic I 
în această direcție, cu atît 
mai mult cu cît comisia de \ 
îndrumare de pe lîngă Uni- > 
unea Scriitorilor a rămas tot 
în lumea umbrelor. Cînd va 
trece oare pe tărîmul viu al acti
vității din cenacluri, tărîm inun
dat de soare, clocotind de seve, 
dăruit cu cîntece și cu aripi ce în
cearcă zborul? In orice parte a 
țării apariția aceasta este de mult 
așteptată.

Ca dovadă, voi nota impresiile 
și constatările mele din oîteva 
cenacluri.

Fiindcă 
nacliștilor 
unde nu 
care au depășit de mult vîrsta 
„tinerelor talente" 1) voi, insista 
mai mult asupra îndatoririlor ce 
revin și organelor locale ale 
Uniunii Tineretului Muncitor în 
amintita înviorare a muncii cu 
tinerele talente, atît de imperios 
necesară.

„vechime“ de acolo, de tendin
țele spre zeflemeaua adeseori 
gratuită și jignitoare la adresa 
noilor veniți în cenaclu sau a 
„nesupușilor“. Numai astfel se 
poate explica faptul că o serie de 
tineri clujeni talentați ca Poe- 
naru. Bota, Irimîe, Balaj, Sco- 
robete, Soroceanu, Ușurelu și 
alții încă s-au îndepărtat de ce
naclu, deși înainte îl frecventau 
cu regularitate, pub’.icind atît la 
„Steaua“ cît și la ziarul local 
„Făciia“.

Comitetului regional și celui 
orășenesc U.T.M. Cluj le revine 
datoria urgentă de a interveni, 
împreună cu filiala Uniunii Scrii
torilor. pentru rezolvarea acestei 
situații anormale, care irită pe 
tinerii talentați, duce la degene
rarea discuțiilor, la destinarea 
organizatorică a cenaclului și la 
crearea si intensificarea unei at
mosfere dăunătoare scrisului. Un

neva 
ițele, 
țească oamenii, înseamnă de fapt 
a rămîne în situația aceluia la 
care se referă zicala populară cu 
para mălăiață.

★

La Oradea există două cena
cluri
romînă și „Ady Endre“ în 

limba maghiară.
In ultimii ani. aici a înregis

trat rezultate bune cenaclul în 
limba romînă pentru că, după, cît 
mi se pare, a înțeles mai tine
rește noțiunea de cenaclu, adică 
s-a făcut areopagtfl începătorilor 
și tinerilor de talent și mai pu
țin al scriitorilor de mult for
mați. Cenaclul „Ady Endre“ e 
mai mult al tovarășilor scriitori 
Cu experiență, printre care un

Cîteva probleme 
ale' unor cenacluri

numai cenaclul tinerilor 
Și, acesta," deși are în 
sale mulți tineri care 
(Aurel Butnaru, Cornel 
Victor Crăciun, Dumitru Văcaru, 
Maria Paraipan, Eugen Agrigo- 
roaiei și alții) a ținut în ultimul 
an școlar puține ședințe, majo
ritatea fiind oarecum „de stu
diu“, teoretice, foarte utile și ele, 
însă nu totdeauna mobilizatoare 
pentru noi și noi creații vii, ac
tuale, atunci cind nu sînt dublate 
de ședințe de lucru.

E uimitor faptul că în orașul 
care a cunoscut întotdeauna a- 
tîtea reviste și grupări literare 
de mare răsunet, acum a început 
să domnească somnolența, con
damnabilă în deosebi la tine^t, 
dar nu numai la el. lașul e un 
centru de cultură și are, evident, 

mari posibilități de a gru
pa pe tinerii talentați în- 
tr-un cenaclu bun, activ 
și mai ales rodnic. Cred 
că trebuie să se trea
că — și nu pe hîrtie — 
ci în realitate la crearea, cel 
puțin deocamdată, a unui 
astfel de cenaclu unic, dorit 
și așteptat cu mult interes 
de foarte mulți tineri. To
varășii Horia Zilieru, Dan 
Hăulică, Dumbrăveanu, Geor- 
geta Sauciuc și alții ar pu
tea sprijini direct această 
acțiune necesară și urgentă 
pentru tinerii creatori de ta
lent ai lașului.

Cintecele Dunării
Curgi Dunăre mai repede spre mine, 
Hai. vino către maluri legănată ! 
Cu mina mea te voi atinge-ndată, 
Te-or mîngîia părerile-mi de bipe. 
Printre gherdapuri, apa ta să bată 
Un ceas măreț al stinselor suspine. 
Cazanele te prind, dar valul vine, 
îți strig să afli-o veste minunată: 
Cînd Porțile de Fier le treci prin munte, 
Auzi! Un dor e-n doina țării mele. 
El s-a înfăptuit în lupte crunte. 
Poporul meu ieși din lanțuri grele, 
Cum tu sclipind sub zări îndepărtate, 
Te duci spre marea ta. de libertate.

II

Un muncitor cu brațul lui fierbinte 
Sculptează slova unei noi istorii. 
O sapă-n piatră, pentru următorii-i. 
Ne spune înfrățirea-n iurăminte. 
Și Dunărea se duce înainte 
Sub un magnific pod. ce-n urma ploii. 
E curcubeul marilor victorii 
Și punte trainică -ntre două ginte. 
Pășește tu, Bulgarie îubito, 
Cu noi în lupta erei viitoare, 
Pe puntea noastră trainică din zare. 
Cîntafi să fie cei ce-au nituit-o, 
Ca azi, frăția s-aibă peste ape 
Un curcubeu din care să s-adape-
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Mamă I

De ce te uiți așa la mine ?
Imî sfîșie sufletul ochii tăi plini de teamă-
Tu mă cunoști doar bine, 

atît de bine,
Cum poți să te gîndești că eu... că și eu... 

mamă ?...

Pastel
Stelele pe lîngă soare au pierit 
Doar prin flori s-a mai ascuns vreuna, 
— Strop de rouă tremurtnd neliniștit 
Lacul și-a-ngropat în unde, luna.

Cad alene frunze lucii și tîrzil
Peste apa care stă să fiarbă, 
Șade luna-n fundul apei străvezii 
Ca o seceră uitată-n iarbă.

(Cenaclul literar)

Ion Covaci

★

Toată lumea cunoaște efer
vescența literară a Cluju
lui din ultimii ani. De 

acolo s-au ridicat mulți dintre 
cei mai buni scriitori tineri cu 
nume cunoscute în poezie, proză 
și critica literară. Parte din ei 
s-au impus atenției generale încă 
din cenaclu. Apoi, an de an, s-au 
ridicat noi tineri talentați, dintre 
care unii publică în mod curent 
în revista „Steaua“ (Leonida 
Neamțu, Grigore Beuran, Dumi
tru Radu Popescu etc.) și în alte 
reviste. Cu toate că nu a reușTt 
să-și îmbogățească prea mult 
rîndurile, cenaclul „Maxim Gor
ki“, secția romînă, a avut o acti
vitate susținută, a promovat dis
cuții vioaie, antrenante, și lucru 
deosebit, a sprijinit creațiile 
bune, realizate artisticește.

Trebuie spus însă, că în ultima 
vreme, cenaclul s-a îngrădit în for
mula unui cerc închis, refractar 
unor noi talente care. în anumite 
ocazii, s-au declarat în 
cu practicile conducerii 
lui. E vorba de acele 
maeștri, irevocabili în 
pe care și . le dau unii

dezacord 
cenaclu- 
aere de 
sentințe, 

tineri cu

La moartea bunicului
„Du-te de vezi, nepoate, griul cumu-i

Și vin de-mi spune-n grabă... că mă duc...

Auzi cum a tăcut prorocul cuc
De-1 întrebai cît timp am să mal drumul ?“

In lăcrămat și plin de-amărădnne 
Fugii pe drumul strîmb și colbuit. 
Prin ramuri de zefir îndrăgostit 
Un cînt molatic tremura pe strune...

Pe hatul larg pămîntul înverzise 
Și fire lungi se legănau în vînt...
Și parcă auzeam cîte-un cuvînt 
De undeva din zările deschise.
M-am aplecat și-am smuls un pumn de fire 
Le-am strîns la piept și iarăși am fugit
Și iarăși un zefir îndrăgostit 
Doinea prin crengi nestinsa lui iubire...
...l-am pus în mînă firele aduse. 
Bătrînul le-a privit cu ochii mari. 
Cu ochii știutori de țărinar
Și-un zîmbet clar i-a înflorit pe buze...
Avea atîta har în ochii vii... 
Privindu-ne pe toți încăodată 
Grăi cu glasul Iul sfătos de tată: 
„Atunci-s toate bune“. Și muri.

(Oradea) 

—o®o—

A. Butnaru

La plecarea
De ce pe chip o teamă se-nfiripă 
Și ochii caută cu frică-n valuri ?
De ce îmi spui acum în astă clipă 
Să ne îndepărtăm puțin de maluri ?

Ți-i teamă poate c-o pieri iubirea? 
De ce îți joacă ochii-n cerc de ape ? 
Vrei poate ca să vezi nemărginirea 
Oceanului, să fim mereu aproape ?

Nu-țî fie teamă, dragoste dintîî, 
Si gîndurile triste nu te-apese 
Că ți-oi lăsa, cînd plec, la căpătîi, 
Iubirea mea, copil cu gene dese,

Nu-ți fie teamă, fată, fată dragă 
Deschide trandafirul gurii tale,

Dorei Schor

Om util
— Ce pot eu ?
Păi eu pot toate!
Treaba merge ca pe roate 
dacă pun o mînă eu.
Nu mă laud. Dar la greu 
nimeni nu-i mai rezistent 
decît mine. Sînt prezent 
la oricare acțiune 
Las-să fulgere, să tune, 
eu voi fi la postul meu, 
fiindcă eu, tovarăși, eu...

— Dar tovarăși-ți de muncă ?
— Da, desigur, pot să spun că... 
eu, totuși sînt, frate, baza... 
temelia... fundamentul...
tot ce-i mai solid, cimentul. 
Sînt ca marea fără margini 
ca

Eu

ogorul fără haturi...
Dar tovarășii ? 
Fac restul.
sînt cel ce le dau... sfaturi !

(Botoșani)

in largul mării
Să-mi răcoresc în rouă de petale, 
Intr-un sărut prelung, iubirea-ntreagă-

Mi-e drag și vastul orizont de mare 
Cu vii sclipiri în purpuri de amurg, 
Ce pe sineala valurilor curg
Și se topesc treptat, ca o mirare-

Știu, știu, iubito că țl-i greu să pleci, 
Dar mă adastă, să pornesc vaporul...
Tu, cu privirea mult să mă petreci
Și să-mi trimiți din val în val tot dorul.

Nu-țl fie teamă c-oî pieri departe
Ca frunza între palele de vînturi, 
Căci nimenea, nicicînd nu m-o desparte 
De tine și natalele-mi pămînturî!

început s-a făcut prin analizarea 
în biroul regional U.T.M. a ac
tivității organizației de bază 
U.T.M. de la filiala Cluj a Uniu
nii Scriitorilor. U.T.M. trebuie 
să combată însă mai activ și de 
aci înainte înfumurarea cara
ghioasă, megalomania și egocen
trismul gălăgios care se mani
festă la unii scriitori tineri, 
să-i educe în spiritul ideilor co
muniste care stau la baza acti
vității organizației noastre. A- 
ceasta cu atît mai mult, cu cît 
unii dintre acești tineri au cam 
aceeași atitudine in organizația 
de bază, desconsiderînd în mod 
nepermis pe tovarășii lor, față 
de care, adeseori, afișează chiar 
un dispreț suveran.

Un mare succes a înregistrat 
secția maghiară a cenaclului 
„Maxim Gorki“ din Cluj, prin 
faptul că după atîția ani de tă- 
răgăneală, s-a ajuns la închega
rea unei activități continue, 
consecvente, deci la o bună su
dare organizatorică. Merite deo
sebite în acest sens revin tinerei 
scriitoare Tamăs Măria, foarte 
inimoasă și consecventă în efor
turile necesare acestei consolidări 
organizatorice. E nevoie acum 
ca organizația de bază U.T.M. de 
la filiala Uniunii Scriitorilor și 
comitetul regional să convingă pe 
unii scriitori maghiari, utemiști 
ca Szabo Gyula, Panek Zoltan, 
Hnszar Sandor și alții să des- 
cindă și ei la cenaclu, pentru a 
ridica nivelul dezbaterilor crea
toare și pentru a-i sfătui con
cret și competent pe începători.

Ar fi de dorit apoi, ca comitetul 
regional U.T.M.-Cluj să îndrume 
comitetele raionale din Dej și 
Aiud, să se ocupe la rîndul lor 
atent și eu grijă de munca cena
clurilor loCaile, care simt nevoia 
acestui sprijin. De asemenea, co
mitetul orășenesc Turda ar putea 
lua frumoasa inițiativă a reîn
ființării cenaclului literar, fiindcă 
posibilități sînt, mai mari poate 
de cît tn alte orașe ale regiunii. 
Oameni pricepuți se găsesc peste 
tot. Numai bunăvoință și interes 
pentru antrenarea și însuflețirea 
lor să fie!

maestru al poeziei ca Horvath 
Imre, laureat al premiului de 
Stat. Discuțiile s-au purtat ast- 
fpl ani de zile, între membrii fos
tei filiale a Uniunii Scriitorilor, 
lucru foarte bun și lăudabil in
tr-un anume sens. Dar talentele 
noi au întîrziat să apară și mai 
întîrzie și acum. Cred că trebuie 
să se facă loc tn cenaclu — pe 
baza unei înțelegeri mai largi și 
mai cuprinzătoare despre meni
rea unui asemenea organism — 
tinerilor talentați, pe care scrii
torii experimentați să-i călăuzeas
că cu dragoste pe tărîmul crea
ției literare. Astfel lucrurile ar 
putea lua o întorsătură fericită.

Cenaclul „Flacăra“ se poate 
mîndri cu cîteva nume deose
bite, și în primul rînd cu al Doi
nei Sălăjan, care acolo și-a făcut 
prima ucenicie. După ea aș putea 
aminti pe Victoria Popa, un ta
lent de-o autentică sensibilitate, 
pe Ion Covaci, Doina Coman, 
Florica Herdan și alții. Cenaclul 
a dat cîteva șezători literare la 
Beiuș, Marghita, . Șimleu și a 
sprijinit acțiunile culturale din 
comuna Husasău din Criș, unde 
a luat naștere o nouă întovără
șire agricolă. Acțiunile acestea 
sînt cît se poate de nobile și 
exemplul orădenilor ar putea ti 
urmat de alte cenacluri din țară. 
Bine ar fi fost ca aceste legături 
mai directe cu viața să aibă ecou 
tot atît de direct în creația artis
tică a tinerilor cenacliști și nu 
numai în textele scrise pentru 
brigăzile de agitație.

Cred că comitetul regional 
U.T.M. Oradea trebuie să spri
jine ambele cenacluri pentru ob
ținerea unei săli corespunzătoare, 
poate la Casa de cultură, fiindcă 
deocamdată dosarele cu lucrările 
literare ale tinerilor stau, o parte 
la redacția ziarului „Crișana“, 
iar celelalte în pivnițele sfatului 
popular care le-a depozitat „cu 
grijă“.

★

La Bîrlad, cu posibilități și 
forțe mai modeste, se fac 
noi eforturi de a reînvia 

cenaclul literar local, sucombat 
și el din cauza dezinteresului și 
neglijenței tovarășilor care se 
ocupau înainte de rosturile lui. Ca 
și în alte părți, nevoia sfătuirii 
literare și a discuțiilor între cei 
care încearcă să devină scriitori 
este acută.

Precum se vede problemele 
creației propriu zise se împiedică 
de lucruri mai mărunte și uneori 
e necesar ca poeții să coboare la 
„prozaicele“ preocupări organiza
torice. Efortul lor trebuie spriji
nit însă de Uniunea Scriitorilor, 
de organele și organizațiile noas
tre de U.T.M., peste tot, cu toate 
forțele, pentru ca talentele să se 
dezvolte sănătos și să-și ia zborul 
spre slăvile rîvnite ale artei. 
Moleșeala este incompatibilă cu 
poezia și cu primăvara. Cu atît 
mai mult birocrația și neglijen
țele condamnabile. Să le facem 
să dispară din rîndurile noastre, 
ale celor tineri.

ION BRAD

Sonet

★

La Iași au existat cîndva 
trei cenacluri literare: unul 
la Universitate, unul pe 

lîngă Uniunea Scriitorilor și al
tul la Nicolina. Acum ele mai 
sînt doar pe hîrtie, fiindcă în rea
litate funcționează, în felul său,

Rotundul zvîrlit în tării, 
printre fructele cerului coapte 
își scîrțîie osia-ntre ziuă și noapte. 
Pe-ntinsu-i înfloriră-n grădini 
caișii și merii 
și-n evantaîuri, cocotierii. 
Se-nșiră-anotimpii în ani, 
iar anii în veacuri- 
Copilul desface brațele 
și prinde-ntre ele 
cu toate fibrele treze, 
sorbind-o cu ochii și mintea, 
cartea.
Cartea străzilor, a mahalalelor, 
cartea pămîntului.
S-a adîncit în el și-n juru-i ca-ntr-o mină 
iscodind, căutînd filonul de aur.
S-a năpustit spre stele 
și-nspăimîntat la început, 
s-a prăbușit, orbit de ele.

Apoi, nebuloasa
și-a rărit cețurile,
au venit dezghețurile, 
și— întîile taine-au căzut-
Văzduhul pădurilor proaspăt î-a lărgit pieptul 
și l-a mîngîiat cu cîntările.
însetat de-nălțimi, 
mai mult îl însetară-nălțimile. 
Iar apele, limpezitu-î-au ochii. 
S-audă, să simtă, să vadă, 
cum clocotă-n iureșul vieții, mulțimile.
Sub petale de foc, aurora i-a deschis 
luminîndu-1 în fiece colț, 
un crîmpei de viață, 
o usă spre lume.
înaltele bolți
le-a simțit cu fie ce zi coborînd către el- 
Și cu fie ce zi, din pămînt și din apă 
năvăleau către el seve noi...

S-a înălțat peste toate
și-a zis :

„Sînt stăpînul acestora.
Născut din durere 
voi sparge tăriile 
clădind poduri spre stele.
Voi cînta, voi iubi, voi urî!
Din cenușă — scînteie din nou voi urca“. 
Tu, floare-a-năltimilor. — nemuritoare — 
sîngerie ca zorii de-april, 
albastră ca mările cerului, 
vestitoare-a-mplinirilor,—

— Cu flori nu e ticsită poteca-nvățăturiî 
In șerpuirea-i lungă prin inima pădurii. 
Mărăcinlșuri dese, cu iz de labirinte. 
Ba n luminiș o scoate, ba iarăși o cuprinde. 
Și capătul ei unde-i ? Departe, heî. departe! 
De-atîta drumeție, ca vatra, talpa arde. 
Iar tu alergi într-una, nimic nu te aține. 
Nu simți cum lași în urmă o parte grea din tine ?!
— Tu zici să bat poteca molcom, pe îndelete... 
Din țărăneasca lume din care vin, băiete,
Eu port în suflet setea, trădată-n vremi păgîne. 
Puterea de-ai străbate, adîncul și-a-1 supune — 
Și de se-avîntă pasul departe, voinicește. 
Eu beau din apa vie ce pieptu-mi răcorește. 
Că las din mine-o parte de-ntortochiat coclaur ? 
Deprind sădirea unor puieți din meri de aur!

Iar omul care-n toamnă gusta-va poama bună 
De mine vorbă caldă din suflet o să spună.

Victoria Popa

As vrea...
Iubirii mele-i stau la căpătîi.
Dar n-am să-i cînt descîntece cu luna. 
In căutarea-mi lungă, cea dintîi.
Așez doar file, una cîte una...

Iubesc aprins, fără păreri de rău,
Și mă cuprind pe focu-ncins al strunii. 
Ci n-am să fac popas la Făgădău
Nici n-am să cînt pe tamburina lunii.

Eu văd pe calea turmelor în văi 
Săpați în lutul jilav, pașii tăi 
Mă duc să-mi stîmpăr setea la pîrîu... 
Deasupra noastră plopi doinesc în vînt 
Doinesc și eu, și dragostea mi-o cînt 
Cu fluierul pădurii prins la briu.

Vasile Moldoveanu

Noua geneză
Curcubeu, surîzînd pe cînd fulgere tună, 
catarg îndrăzneț pe-un ocean în urgie 
veșnicie de vis și speranțe.
Gingașă, titanică, unică,
tu, tinerețe...

îmbietoare, cărările se desfăceau înainte. 
A pornit,
nu-mbrăcat în odăjdii și-n platoșe grele, 
ci simplu, pieptiș să pătrundă în viață, 
cu mușchii-ncordați
și cu mintea-nsetată de apele tulburi ale 

necunoscutului.
Pe urmele lui, 
adulmecîndu-i pașii, 
urmărind încercările zborului 
S-au strîns, sîsîind, tîritoarele. 
(„Zborul lui e nefiresc pentru noi 
și ne e împotrivă“) 
L-au zvîrlit în adîncuri de mină 
să-l îngroape de viu- 
Din adîncuri, s-a-nălțat luminos șl puternic 
cîntecul lui despre viață și soare, 
închis între ziduri, 
vînjoasele-i brațe tremurau istovite, 
zi și noapte încordate în muncă. 
Dar glasul tînăr a spart depărtările. 
Cînta despre libere zboruri, 
îndrăznețele zboruri de vulturi. 
Și-ngropat în tranșei 
cînd ecuatorul și polii se-ngrozeau sub aripile 

morții
a prins moartea de gît, 
neputincioasei strigîndu-i în față: 
—„ Mi-e sete de viață!
De buzele iubirii ce n-am cunoscut-o, 
de rodul necules al anilor mei.
Mi-e sete de-ntîiul zîmbet luminos al mulțimii!“

Cînta însetat vîlvătăile zorilor, 
limpezimile cerului, 
pe tine slăvindu-te-n cînt 
neprețuito,
— izvor fericirii în lume 
sfîntă de veci și în veci 
Libertate!

Umbre și raze de soare se-alungă pe coastă 
t scoase din nou la fereastră -Mușcatele sînt

îmi las poezia să calce pe primele fire de iarbă 
‘ ’ i susurîndă să-mi soarbă.și-o undă abia

Dar nu mi-o îmbăt de lumină.
ori de mireasma suavă a florilor, ori de licărul z< 
acum. în primăvara vieții.
Sînt ploile trecătoare, și pe căi
mi se mai afundă pașii în tină...
Ci orîcîte ploi ar cădea, aș vrea 
poezia să-mi cînte în seară, după ceasuri 

de muncă 
pașii vremii, poticniți uneori, îndreptîndu-se sigur 

spre vară.

Alături de el
frați și tovarăși, de pe cinci continente 
de sub zările aspre-ale lumii, 
cîntau.

(Oradea)

Cădeau depărtările...
S-a-nălțat peste zări, peste ani, iubirea de om 
de tot ce-i omenesc pe pămînt.
Tîritoarele s-au tras înapoi
cu ochii bulbucați a groază în fața puterii. 
Dar, după o clipă,
s-au repezit din nou înnebunind de mînie. 
Si-atunci le-a văzut.
Brațele lui s-au încordat ca niciodată. 
Mintea a deslușit totul 
și ochii-au văzut nevăzutul- 
Vibrează cele cinci continente—

Clocotește pămîntu-n adîncuri 
de clocotul viu de afară.
Sînt mîndru, veac furtunos, 
și visez fiu al tău să mă chem 
Floarea anilor mei ți-o aștern la picioare- 
Si din sîngeie meu, 
dacă asta te-ar duce cu-n pas înainte, 
ti-aș da ca să bei.
Mindria mi-o strig să irumpă-n tării... 
Fii mîndru, tu. fiu al poporului meu 
ce te-nalți și te-nfruoți din viață! 
Tu. ce-n zboruri astrale 
îti porți inima, visul.
Tu ce vezi în atom prefaceri, minuni.
și înaltă, măreață, 
puterea adevăratului om.
Fiți mîndri voi. fii ai acestei răscruci către viață! 
Cele cinci continente își flutură tinerețea^ 
— nădejdea și lumea de mîine.
Tn ea eu simt si v-o spun
cu tăria omului ce-a văzut nevăzutul, 
cu-ndrăzneala omului care rîde de moarte, 
cu bucuria celui ce-a cunoscut iubirea, 
si cu fericirea aceluia care-a supus atomul, 
în fie ce clipă în noi.
în tinerețea cea nouă a lumii, 
începe, 
ia formă.
se împlinește
Geneza,
Geneza ce va face 
ca-ntreg universul 
să pornească să-și miște ființa 
în jurul rotundului nostru.
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Amintiri despre uteciști
' ’ I I i I ’ * ■' '' I •*  ' j'; '■ i

*) Carcerele din secția H a 
chisorii Doftana erau niște 
lule înguste, adevăr ați saci 
piatră, în care apa curgea conti
nuu și tn care oamenii nici nu 
se puteau măcar întinde.

**) Așa erau denumite deți
nutele politice care erau numai 
tn trecere pe la diferite închisori, 
unde erau aduse fie pentru proce
sele lor, fie ca martore la alte 
procese, fie pentru tratamente 
medicale.

Uniunea Tineretului Muncitor dultivă tradițiile eroice ale lup
tei dusă cu. abnegație de Partidul Comunist Romln și de Uniu
nea Tineretului Comunist. Ea cere membrilor săi devotament 
fără margini pentru partid, spirit de sacrificiu față de cauza 
cladei muncitoare, dragoste înflăcărată pentru patria noastră. 
Republica Populară Romînă.

(Din proiectul Statutului modificat al U.T.M.)

Ca dintr-un izvor veșnic viu 
sorb tinerii învățăminte din lupta 
eroică a Uniunii Tineretului Co
munist. Chipul utecistului — om 
devotat fără marg.ni partidului, 
cu spirit de sacrificiu față de 
cauza clamei muncitoare și a în
tregului popor om care-și iubește 
cu înflăcărare patria — însufle
țește și astăzi tineretul în lupta 
măreață pentru Construirea unei 
vieți noi.

De lâ eroidii fii și fiice ale po1 
porului care au știut sa înfrunte 
nevoile aspre și teroa'ea sălba
tică, ,de '.a- acei care nu și-au cru
țat nici libertatea, nfci iSviața 
pentru ferici realelor, <ce munc^c. 
învață tiirtirii. neștriHă 'fi# dîrzi 
și consecvenți, cinstiți și drepți, 
să fie oameni adevărați, care știu 
să ia pieptiș și să învingă orie- 
greutate ce li se ivește în cale, 
să-și folosească toate forțele, 
energia și- talentul in slujba cau
zei socialismului.

Despre uteciști și uteciste, des
pre unele aspecte din viața și 
lupta lor va fi vorba în rîndurile 
ce urmează.

Mereu cu masele, mereu 
în fruntea lor

bătuti

mun- 
aceste

știa atât 
toate a-

Petrică.
U.T.C..

Pe șantierul de construcție al 
unui bloc din București, nimeni 
dintre muncitori nu știa că în 
rîndurile lor se află un membra 
al Uniunii Tineretului Comunist. 
Cine știe, poate că dacă ar fi 
aflat acesț lucru dintr-o dată, oa
menii ar fi rămas îngrijorați 
Atâtea lucruri rele spuneau des- 
Î>re comuniști boierii și codițele 
or de topor, atîtea minciuni cir

culau pe socoteala lor în ziare, 
la școala de ucenici. Se știa că 
acei care sînt numai bănuiți de 
comunism, sînt groaznic 
în beciurile siguranței.

De altfel, marea parte a 
citorilor nu se încredea în 
minciuni. Se auzea că acei care 
nu vor să înghită batjocura pa-, 
tronului, care se ridică pentru 
dreptate sînt numiți comuniști. 
Și dacă o fi așa, atunci nu este 
adevărat că comuniștii ar fi oa
meni răi.

Pe Petrică T. îl cunoștea și-l 
iubea toată lumea. Cu toate că 
împlinise de-abia 19 ani, el era 
de acum tinichigiu, cu o califi
care înaltă. Era vesel, bun prie
ten al tuturor, gata să împartă 
cu tovarășii săi și ultima bucă
țică de pîine. Patronul și maiștrii 
nu prea îl înghițeau pe Petrică, 
pentru că era „rău de gură“. Dar 
se și temeau de el. Cînd Petrică 
se afla tn apropiere, nimeni nu 
îndrăznea să-i bată pe ucenici 
sau să-i amendeze pentru că 
„muncesc fără curaj“, pentru că 
au refuzat să facă corvezi grele 
etc.

Dacă în mintea unui tînăr se 
nășteau întrebări chinuitoare (de 
ce trăiesc muncitorii atît de greu, 
deși ei muncesc fără încetare și 
de ce trăiesc atît de bine patro
nii, care nu fac nimic? de ce nu 
pot învăța tinerii muncitori, de 
ce nu pot face și ei sport sau să 
se ducă la mare, la munte, unde 
e atît de frumos? etc.), tinerii 
veneau la Petrică, care 
de bine să răspundă la 
ceste întrebări.

De aceea, atunci cînd 
din însărcinarea celulei 
din care făcea parte, a chemat pe 
tineri la grevă pentru drepturile 
lor. împotriva amenzilor și bătăi
lor. pentru salarii egale ia mun
că egală, pentru dreptul tinerilor 
de a se organiza în sindicate 
muncitorești — toți l-au urmat cu 
încredere. Muncitorii vîrstnici au 
sprijinit și ei această acțiune a 
tineretului. Patronii au fost ne- 
voiți să satisfacă unele revendi
cări ale tinerilor. Petrică însă a 
fost arestat, bătut crunt Și apoi 
aruncat afară.

Era în anul 1929, anul în care 
începuse să bîntuie criza econo
mică Șomajul lovea cu nemiluita 
pe oamenii muncii. Primii 
care erau dați afară din între
prinderi erau tocmai tinerii mim 
citori. In fiecare dimineață se 
înșiruiau în fata întreprinderilor 
cozi lungi de oameni rupți și 
flămînzi, care căutau de lucru. 
Zadarnic însă băteau drumurile. 
Zi de zi, mergeau de la o poartă 
a uzinei la alta și nimeni nu-i 
angaja Pe malurile și sub po
durile Dîmboviței,, pe ploaie și 
frig, stăteau oameni deznădăj- 
duiți, lipsiți de hrană și adăpost, 
pentru că sub regimul burghezo 
moșieresc dreptul la muncă nu 
era asigurat. Exista pe atunci și 
un așa-zis oficiu de plasare. Dar 
nici prin acesta nu puteai să 
găsești de lucru Șomerilor li se 
distribuiau cel mult bonuri care 
dădeau dreptul la o ciorbă goală 
ce ațîța și mai rău foamea Ne
mulțumirea care domnea printre 
muncitori era foarte mare.

Pentru ca să sustragă munci
torimea de la ura ei împotriva 
regimului capitalist, organizațiile 
fasciste care căutau îndeosebi să 
otrăvească conștiința tineretului 
muncitor, au început să organ*  
zeze diverse acțiuni. Ele convo 
cau, printre altele, și întruniri ale 
tineretului in care ațifau la șoj 
vlnism și ură de rasă, zicînd că 
șomajul provine din cauza mino
rităților naționale care erau du 
blu asuprite sub regimul burghe- 
zo-moșieresc. Uteciștii pătrun
deau însă în rîndurile șomerilor 
pentru a le explica adevăratele 
cauze ale șomajului. La una din 
aceste întruniri a mers — îm
preună cu alți uteciști — și to
varășul nostru Petrică T.

Sala era plină. Tinerii șomeri 
se adunaseră acolo crezînd că 
vor fi ajutați să-și găsească de 
lucru. Dar fasciștii care se perin
dau la tribună i-au dezamăgit 
amar prin discursurile lor dema
gogice, sforăitoare.

Petrică stătea parcă pe jăratic. 
Era profund revoltat Sîngele îi 
fierbea de mînie. El știa că mun
citorii — fie ei romîni sau de alte 
naționalități — toti sînt exploa
tați. întotdeauna cu aceeași cru
zime Se gîndea că nu de mult 
fuseseră frnpușcați la Lupeni 
muncitori greviști, printre care 
se aflau romîni, unguri, nemți. 
Nu, el nu putea să tacă.

A spune adevărul deschis, în 
această adunare, era periculos. 
Sala era lixită cu agenti ai sigu
ranței, gata să înăbușe orice glas 
de proteșt. Petrică și-a făcut loc, 
mergind spre tribună.

— Cer cuvintuT, a strigat el,’ 
eu vocea sa tinără și puternică.

Domnii din prezidiu au ciulit 
urechile. Ce-o fi vrînd oare să 
spună un tînăr șomer? Acest lu
cru nu miroase a bine. Se te
meau t<?tuși să-i refuze cererea.

— Poftim, domnule, spuse pre
ședintele printre dinți.

Peste un minut, răsunau de la 
tribună de acum alte cuvinte. 
Plin de înflăcărare, tînărul co
munist explica celor prezenți că 
numai unirea și solidaritatea fră
țească, numai lupta d-îrză și neîn
fricată a tuturor muncitorilor, in
diferent de naționalitate, poate 
să ducă la izbîndă, la o viață 
mai bună.

în sală au izbucnit ropote de 
aplauze. Haita de copoi polițiști 
s-a năpustit cu bastoanele de 
cauciuc, lovind în dreapta și în 
stînga. Dar polițiștii n-au putut 
să pătrundă pînă la vorbitor, 
deoarece în jurul lui se formase 
un zid puternic de apărare.

Uteciș.tii erau bucuroși. Reuși
seră să facă in- așa fel ca adevă
rul șă-și găsească drum spre 
inimile muncitorilor, să aprindă 
în sufletele lor voința de luptă.

A doua zi dimineața, șomerii 
mergeau din nou spre porțile în
treprinderii, în căutare de lucru. 
Au văzut atunci în vîrful coșu
lui de fabrică un steag roșu. Și-au 
dat atunci seama cine l-a pus. 
Tn jurul 
ce în ce 
gul roșu 
cetat, că 
vie{i noi

fabrlcii se adunau din 
mai multi oameni. Stea- 
vestea că lupta n-a în- 
va răsări și soarele unei 
și fericite.

A ține sus titlul înalt 
de comunist

Pentru activitatea lor revoluțio
nară, comuniștii erau arestați, 
bătuți groaznic și schingiuit, a- 
runcafi pe zeci de ani în temni
țele burghezo-moșierești.

Devotamentul fără margini 
pentru cauza lui Marx-Engels- 
Lenin, convingerea fermă în 
dreptatea ei și în triumful acestei 
caițze, dădeau comuniștilor tăria 
de a suporta chinurile și schin
giuirile, de a t'ne sus și a păstra 
neîntinat titlul înalt de a fi co
munist.

La siguranță au fost omorîți 
în bătăi Encel Mauriciu, a fost 
aruncat de la etaj Justin Geor- 
gescu, au fost chinuiți pînă la 
moarte Oczko Tereza și Ludovic 
Minschi, care abia atinsese vîrsta 
de 15 ani.

Groaznic au fost bătuti la sigu' 
ranță înainte de a fi judecați Fi- 
limon Sîrbu,. Elena Pavel și 
mulți alții. Elena Pavel, de 
pildă, a venit la închisoare bol
navă. cu coastele rupte, cu corpul 
plin de răni și vînătăi Ochii ei 
negri, care păreau și mai mari 
în fața palidă și istovită, strălu
ceau însă de o bucurie deosebită, 
bucuria de a fi în cele mai grele 
împrejurări o comunistă adevă
rată care nu-și trădează cauza 
în nici o împrejurare.

Regimul sălbatic de la Doftana, 
Mislea și alte închisori nu putea 
frînge voința de luptă a comu
niștilor. Pe porțile Doftanei, stă- 
pînitorii burghezi au scris: „Pier
deți orice speranță, voi ce intrați 
aici“. Dar Doftana groazei și 
hașului *)  și alte închisori au fost 
transformate de comuniști în ade
vărate școli ale curajului și dîr- 
zeniei revoluționare.

In anu] 1941, anul războiului 
criminal antisovietic, colectivul 
deținutelor politice a fost mutat 
la Mislea. închisoare care se afla 
la cîțiva kilometri de Doftana

După un drum lung și obositor 
în dubă, deținutele politice ajun
seră în sfîrșit la închisoarea 
Mislea, destinată a fi „penitenciar 
special pentru femei“ Cînd in
trai pe aleea minunată de plopi, 
cu greu îți puteai închipui că la 
capătul ei se află o temniță, și 
încă una vestită printre temnițele 
Romîniei burghezo-moșierești prin 
cruzimea regimului ce domnea în 
ea. Frumusețea aleii, a dealurilor 
din jur, a livezii de fructe stro
pite cu lacrimile și sudoarea de
ținutelor, înceta însă brusc din
colo de poartă In fața ochilor a- 
păreau corpurile închisorii, zi
duri sure care împrejmuiau 
curțile pietruite și lipsite ae ver
deață și peste tot femei cu fe
țele de culoare pămîntie, îmbră
cate în haine vărgate și legate 
la cap cu basmale negre. Printre 
ele se puteau însă ușor deosebi 
comunistele, prin Înfățișarea lor 
ordonată, prin ținuta lor demnă

★

La Mislea, ziua începea foarte 
devreme. Iarna, deschiderea se 
făcea cînd afară era încă întu
neric. Era îngrozitor de frig să 
ieși afară in curte la ora 6 di
mineața. Dar nu exista altă po
sibilitate să te încălzești 
spălîndu-te cu zăpadă. O 
bună te înviora, dar avea 
mare dezavantaj : trezea o 
foarte puternică, pe care 
puteai potoli. Fărîmele de mă
măligă rupte cu greu de la masa 
de seară,, erau înghețate și tari 
ca piatra.' Dar nici pe acestea nu 
le puteai mînca în tihnă. Suna 
toaca anunțind începerea lucru
lui.

decît 
frecție 
și un 
foame 
nu o

Stela Moahioroș

aproape că nu exista, 
cauză că fuseseră hrănite 
îndelungată cu mălai mu. 
printre deținute a inceput

protestaseră împotriva 
și samavolniciilor au- 
fasciste. Pentru a nu 
atenția asupra numă-

la

Și
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că

Primul gardian umbla ca un 
smintit prin curte, prin camere, 
doar-doar va prinde pe cineva în 
î-ntîrziere, ca să aibă prilejul să 
„aplice regulamentul“, care îi 
dădea „dreptul“ de a aplica pe
depse sălbatice și de a bate de
ținutele pînă ce acestea își pier
deau cunoștința.

In iarna cumplită a anului 
1941 căzuse multă zăpadă și bîn- 
tuia un ger năpraznic. Comunis
tele curățau curtea închisorii, a- 
coperită cu troiene uriașe de 
zăpadă. Aproape toate aveau 
miinile umflate și degerate din 
cauză că munceau afară. Dreptul 
cîștigat prin luptă îndelungată 
de a munci în ateliere le fusese 
răpit la începutul războiului, 
după cum fuseseră răpite și alte 
drepturi dobîndite de deținutele 
politice.

In bătaie de joc și pentru a le 
istovi, după ce deținutele des
chideau drum prin zăpadă, direc
ția dădea ordin : „Mutați zăpada 
din partea stingă în partea dreap
tă". Și apoi „Mutati zăpada din 
dreapta în stinga“. Cînd zăpada 
începea să se topească, se dă
deau dispoziții să fie întoarsă, 
ca să nu arate murdară...

In condițiile acestea grele, să
nătatea multor tovarășe se în
răutățea, iar posibilitatea de a le 
îngriji

Din 
vreme 
cegăit, 
să bîntuie pelagra, iar apa proas
tă a provocat și febra tifoidă. 
Zilnic mureau cîteva femei, mai 
ales dintre tărăncile condamnate 
pentru că 
războiului 
torităților 
se atrage 
rului celor care mureau, s-a dat 
ordin să se așeze cîte două le
șuri într-un sicriu. Deosebit de 
dureros era să privești cum se 
stingeau de foame copiii sugari 
aduși împreună cu mamele lor 
închisoare

De pelagră s-a îmbolnăvit 
bunicuța Eudochia, femeie de 
de ani. condamnată pentru 
sprijinea acțiunile de sabotaj din 
spatele frontului.

La început, ea n-a fost primită 
în spital, deoarece nu „avea tem
peratură mare“. Stătea întinsă 
de-a dreptul pe pietrele din 
curtea închisorii, neputînd să 
miște mîinile și picioarele um
flate ca niște butuci.

Intr-o zi a trecut pe lingă 
dînsa gardianca Eugenia. Cu 
brutalitatea ei binecunoscută față 
de deținute, ea a ridicat cravașa 
urlînd : „Ce te lăfăiești, babo ? 
Hai, scoală-te și treci repede Ia 
lucru“. Dar cravașa de cauciuc 
n-a lovit-o pe bătrînă. Toate de. 
ținutele politice au venit în fugă 
din atelier s-o apere pe tovarășa 
lor chinuită.

Simtindu-le minia și ura, gar
dianca s-a grăbit să se retragă, 
știind că lucrurile pot să se ter
mine rău pentru ea.

O situație încordată domnea și 
în alte închisori. Deținutele care 
veneau de la Ploești povesteau că 
închisoarea era plină de ostași 
romîni, închiși pentru că n-au 
mai vrut să lupte împotriva 
Uniunii Sovietice și de oameni 
care-și manifestau deschis nemul
țumirea, printre care și o femeie 
arestată și condamnată pentru că 
spusese vecinei „Romînia mare, 
mămăligă n-are“.

Trecătoarele**)  au adus vestea 
execuției lui Petre Gheorghe, cu
rajosul comunist, fiu credincios 
al poporului, care a înfruntat că
lăii în fața morții exprimîn- 
du-și convingerea că ei nu vor 
putea omorî pe toți luptătorii pen
tru libertate.

Tot de la închisoarea Ploești a 
sosit groaznica știre a morjii nă- 
praznice a neuitatei Elena Pa- 
vei, care a ars de vie împreună 
cu alte 60 de femei.

Pe căi necunoscute, pe care nu
mai deținuții politici știau să le 
descopere, comunistele de la Mis- 
lea au aflat despre expedierea 
unui mare grup de tovarăși din 
închisoarea Caransebeș și lagărul 
de la Tg. Jiu, în frunte cu minu
nății revoluționari Lazăr Griin- 
berg și Bernat Andrei, într-o în
chisoare de pe teritoriul sovietic 
cotropit vremelnic 
unde au fost 
mod mîrșav.

Era clar că 
sălbatice sînt 
terii, ci 
stăpînitoare, care-și vedeau sfîr- 
șitul apropiindu.se cu pași 
pezi.

In zilele acestea, întregul 
lectiv aștepta cu nerăbdare 
sosească seara, ca să afle 
ziare noutăți de pe front. „Uni
versul“. procurat pe ascuns, min
tea, ca de obicei, cu nerușinare ; 
totuși nu putea să ascundă 
eliberarea unor regiuni întregi 
și înaintarea victorioasă a Arma 
tei Sovietice.

Veștile bune de pe front și din 
tară goneau foamea, gîndurile 
negre, dorul de cei dragi de a- 
casă. Pline de Încredere, tovară
șele se apucau de învățătură. Lu. 
mina electrică se stingea de obi
cei devreme. Se stingeau și ulti
mele licăriri ale focului din so- 
bița de fier. Se făcea din ce în 
ce mai frig. înfofolite cu ce a- 
veau mai călduros, femei tinere și 
bătrîne stăteau aplecate deasupra 
cărților, la lumina zgîrcită a unei 
lămpi de petrol afumate sau a 
unei luminări plăpînde. Multe 
studiau pentru prima dată în via
ta to'- literatura romînă, istoria, 
geografia și aritmetica ; altele, 
mai puține la număr, abia înce
peau să scrie și să citească. A- 
deseori la lecțiile de geografie, 
elevele, deși n-aveau la înde- 
mînă hărți geografice, răspun
deau amănunțit la întrebările în 
legătură cu munții, rîurile și ora
șele din Romînia, din Europa și 
de pe alte continente.

Un izvor nesecat de forță a fost 
dat în închisoare de studiul mar-

de fasciști, 
apoi împușcati în

toate aceste crime 
un semn nu al pu- 

al slăbiciunii claselor

re-

co
să 

din

existau

Noiem- 
fiecare

mai unit și 
avea ochii 
mai mult

se vorbea

xism-leninismului. Tovarășele care 
predau, căutau să-și .însușească 
cît mai bine conținutul unicei 
cărți marxiste care, pătrunsese ca 
prin minune la Mislea „Imperia
lismul, ultimul stadiu al capitalis
mului“ a lui V. I. Lenin, ale că. 
rei foi îngălbenite erau pe jumă
tate putrezite din cauză că era 
mereu îngropată în pămînt. Cu 
aceeași dragoste studiau și conți
nutul celor cîteva capitole din 
Istoria P.C.U.S. copiate de mînă 
pe foită de țigară, care 
în închisoare.

Tn zilele de 1 Mai și 7 
brie, zile scumpe pentru 
om muncitor, colectivul deținute
lor politice apărea 
mai dîrz, deși direcția 
afintiți asupra noastră 
ca de obicei.

La mesele de lucru 
încet, de la om la om, despre în
semnătatea zilei. Gîndul că în a- 
ceste zile cei aflat: în libertate nu 
uită niciodată pe tovarășii lor dip 
închisori, dădea tărie acelor care 
se aflau între ziduri.

Seara, în închisoare începea 
sărbătorirea solemnă. In dormi
tor domnea o dispoziție generală 
de bună voie. Lumea se așeza 
sus „în lojă“, adică în paturile 
suprapuse. Jos De podea, în micul 
spațiu rămas liber între paturi, 
avea loc reprezentația organi 
zată de „echipa artistică a co
lectivului deținutelor comuniste 
și antifasciste de la Mislea“.

In ciuda tuturor interdicțiilor 
direcției, în închisoare exista o 
asemenea echipă, desigur „ile
gală“, care-și avea sediul într-un 
loc ciudat — în camera mortua
ră. Acesta era singurul loc unde 
gardienele — superstițioase — nu 
îndrăzneau să intre.

Programul era alcătuit din cîn- 
tece și dansuri compuse de mem
brii echipei artistice, precum și 
din unele înscenări după poezii 
de Eminescu, Coșbuc, după sce
nete de I L. Caragiale etc. Din 
program nu lipsea niciodată așa- 
zisa „oglindă strîmbă“, un fel 
de gazetă satirică vie, care bi
ciuia lipsurile din viata colecti
vului. Aceste reprezentații tre
zeau un și mai puternic dor de 
muncă și libertate, dar totodată 
constituiau un prilej de odihnă 
și destindere, care dăinuia mult 
timp în amintirea tovarășelor.

★
Primăvara anului 1944 a fost 

pentru multe deținute politice a 
zecea și chiar a douăsprezecea 
primăvară trăită la închisoare. 
Freamătul acestei primăveri ves
titoare a libertății pătrundea cu 
tot mai multă putere prin zidu
rile groase ale închisorii. Deținu
tele de drept comun care mun
ceau pe ctmp, aduceau pe ascuns 
manifeste aruncate din avioanele 
sovietice. Reușeam să ascultăm 
și posturile de radio Moscova Și 
„Rominia Liberă“.

Personalul din închisoare căuta 
să se poarte cît maj bine cu co
munistele, cerîndu-le mereu lă
muriri, întrebîndu-le cum va fi 
traiul în Rominia atunci cînd 
muncitorimea va prelua puterea 
Se schimbaseră și domnii care 
veneau în vizită la închisoare. 
Nu mai erau aroganți, căutau să 
vorbească cît se poate de poli 
ticos.

Se simțea parcă și în aer că 
ziua eliberării nu este departe.

Pe neașteptate, în neuitata 
noapte de 23 August, ușa dormi
torului a fost deschisă de gar- 
dia-nca de serviciu. De obicei, a- 
cest lucru era îngrijorător, căci 
putea să însemne scoaterea cuiva 
cu forța din colectiv. De data 
aceasta au răsunat însă minuna
tele cuvinte : „Fetelor, s-a făcut 
pace 1“

E greu 
în acele 
curiei nu 
ma bătea 
obișnuiască 
acestea sînt adevărate.

Ziua eliberării a sosit pentru 
toți deținuții poliției. La 28 au
gust, în Gara de Nord s-au întîl- 
nit trenurile care veneau din toa
te părțile. Caransebeș, Tg. Jiu, 
Tg. Ocna. Mislea. Ocnele Mari, 
din toate părțile unde erau deți
nuți, zăvoriți, acei care doreau 
binele poporului.

De la gară, cu totii s-au dus 
direct la sediul partidului, cerînd 
să li se dea sarcini.

de redat ce am simțit 
momente. Valurile bu- 
încăpeau în piept. Ini- 
năvalnic și căuta să se 

cu gîndul că toate

in
ce
de
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„Mă

popor.

Un gest de largă politică culturală

transfera tării

la

să pomenin 
țesături ca 
Cozia“, din

Tn clișeu : Expoziția de la
Cuvintele pot cu greu exprima 

emoția pe care mi-a produs-o ho- 
tărîrea Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., de a se ' "
noastre, tezauiul artistic predat 
spre păstrare în Rusia, în vre
mea primului război mondial, de 
către guvernul Romîniei.

Operele acestea reprezintă 
neprețuite valori istorice și ar
tistice ce vor deschide cele mai 
largi perspective studiului și cu
noașterii istoriei artei noastre. 
In afară de splendida colecție de

Delegația țârii noastre 
internaționala 
muncitoare

Conferința 
a femeilor

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația femeilor mun
citoare din țara noastră la lu
crările Conferinței internaționale 
a femeilor muncitoare ce va avea 
loc la Budapesta între 14 și 17 
iunie-

Din delegație fac parte tovară
șele : Elena Argeșanu, responsa
bila comisiei de femei a C.C.S., 
Elena Bahman, secretar al Comi
tetului de întreprindere la „In
dustria Bumbacului B“ din Bucu
rești, Iuliana Balint, fruntașă în 
producție la întreprinderea de 
construcții nr. 101 din București, 
Ileana Banu, asistent universitar, 
membră a C.C a Sindicatului 
muncitorilor sanitari. Elena Chi- 
riacescu, inginer la întreprinde
rea de electricitate din Tîrgoviște, 
Ileana Barabont, fruntașă în pro
ducție la IFIL-Reghin, Maria 
Halrich, fruntașă în muncă la 
O.C.L. Alimentara-Sibiu, Jivana

labere pentru pionieri și școlari
Peste cîteva zile, pe litoral și 

în celelalte stațiuni balneo-clima- 
terice din tară se vor deschide 
primele tabere pentru pionieri și 
școlari. In această vară. C.C.S., 
Ministerul Sănătății și sfaturile 
populare regionale, prin secțiile 
de învătămînt, vor organiza 206 
tabere unde își vor petrece va
canța aproximativ 100.000 de pio
nieri și școlari.

Numeroși instructori de pionieri 
și' peste 3.200 cadre didactice 
vor îndruma activitatea, copiilor 
în cadrul taberelor. Zilnic, în 
programul taberelor vor figura

Corespondenții ne 
Fapte pionierești 

conifere. Această 
tă două faze : în , . „
tește terenul, iar în cea de a doua 
se face plantarea propriu-zisă. 
Pionierul Ion Gheju, din clasa a 
V-a, a pregătit în timp de 3 ore 
peste 100 gropi pentru puieți. 
S-au evidențiat, de asemenea, pio. 
nierii Ion Voina, Rusalin Păun, 
și alții, toți din clasa a V-a.

Corespondent 
PETRU OALLDE

vechi într-o zi
mai bine, tinerii s-au împărțit în 
două grupe, una condusă de tova
rășul Alexandru Gheorghe, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M., iar cealaltă de utemistul 
Petre Boruz. Cele două grupe au 
muncit cu multă însuflețire, stră- 
duindu,se ca, în întrecerea por
nită, fiecare să cucerească locul 
de frunte. Pînă la urmă însă, re
zultatul a fosi același: fiecare 
grupă a strîns cîte 3000 kg. fier 
vechi. Dintre tinerii participanți 
la această acțiune s-au evidențiat 
Manolache Dărâban, Gh. Muntea- 
nu, Vasile Radu, Ion Caicin. A- 
vram Zalman, Stanca Cîrjaliu, 
Gh. Tiliucă și alții-

Corespondent 
DUMITRU DRACEA

evi- 
de 

Fie. 
să-aceste echipe a 

de pomi, 
frumoase s-au ob-

Pionierii și școlarii din comuna 
Tîrnova, raionul Reșița, desfă
șoară o rodnică activitate cu ca
racter obștesc și patriotic. Echi
pele de tineri naturaliști au să
dit nenumărati pomi în comună. 
Dintre toate echipele s-au 
dentiat însă cele conduse 
Ion Doxan și Petru Șogor. 
care dintre 
dit cîte 60

Realizări „
ținut și la plantarea puieților de

6.000 kg. fier
Străduindu-se să întâmpine cel 

de al II-lea Congres al U.TM. cu 
realizări cît mai de seamă, ute- 
miștii de la secția utilaj a 
D.R.N.M.-Constanța au organizat 
o acțiune de muncă voluntară 
pentru strîngerea fierului vechi.

Pentru ca treaba să meargă

în fotografie, secția carieră ? 
de calcar, a fabricii de ciment ■ 
„Temelia" din Orașul Stalin. * 
Colectivul de aci asigură în * 
mare parte materie primă ne- *

o

•
î cesară producției de ciment a ' 
J fabricilor „Comarnic“, „Bucu- ’ 
• rești", „Stânca“-Brăila și „Ilie • 
■ Pintilie'-Fieni. 

Kremlin a picturilor romînești
medalii și monete, de . tezaurul 
de la Pietroasa — Cloșca cu 
pui — și de nenumăratele aură
rii bisericești, printre operele ce 
vin în țară se găsesc excepționale 
creații medievale romînești, tapi
serii și icoane, precum și un nu
măr considerabil de tablouri, de
sene și gravuri ale maeștrilor 
noștri din veacul trecut, unele 
foarte puțin cunoscute publicului 
nostru. Dacă ar fi 
doar de minunatele 
„Epitaful mînăstirii

Lechin, director adjunct la Școa
la medie cu limbă de predare sîr- 
bă din Timișoara, Elena Mocanu, 
fruntașă în producție la între
prinderea „7 Noiembrie“-Brăila, 
Maria Moraru, președinte al C.C. 
al Sindicatului muncitorilor din 
industria ușoară, Aurelia Martin, 
brigadier zootehnic fruntaș la 
G.A.S. „I. L. Caragiale“-Snagov, 
Qeorgeta Oiță, responsabila co
misiei de femei a Comitetului de 
întreprindere al fabricii de rul
menți din Bîrlad, Elisabeta Plos- 
caru, șef adjunct al secției muncă 
de partid în rîndul femeilor a 
C.C. al P.M.R., Agnes Sandor, 
redactor la ziarul „Elore“, A- 
neta Stern, secretară de redacție 
la revista „Femeia“, Fani Stru- 
jan, activistă a secției interna
ționale a C.C.S.

Delegația va fi condusă de tov. 
Liuba Chișinevschi, secretar al 
C.C.S.

șezători, concursuri sportive și 
artistice, vizite la unități indus
triale și agricole, vizitarea mo
numentelor istorice, a muzeelor 
și a diferitelor expoziții, vizionări 
de filme, excursii etc.

Alte mii de pionieri și școlari 
își vor petrece zilele vacantei în 
taberele de curte și orășenești.

Tot în timpul vacanței, nu
meroși pionieri și școlari vor cu
noaște frumusețile patriei, parti
cipînd la excursiile organizate de 
Palatul Pionierilor *’ *i‘“~
case regionale 
din țară.

și de către 
de pionieri

scriu

operație necesi- 
prima se pregă- 

veacul al XIV4ea, „Epitaful fiilor 
lui Alexandru cel bun“ din vea
cul al XV-lea, sau „Epitaful lui 
Alexandru Lăpușneanu“ din cel 
de al XVII-lea secol, compozițiile 
lui Nicolae Grigorescu „Lupta de 
l-a Plevna“ și „Lupta de la Ra- 
hova“, ce întregesc ciclul lucră-- 
rit or consacrate războiului pen
tru neatârnare, nenumăratele lui 
portrete de țărănej de la Rucăr 
și peisajele de pe valea Șiretu
lui, opere datorite lui Luchian ca 
„Bătaia de flori“ sau peisajele 
de la Brebu, și ar fi grăitor.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. vădește nu 
numai sentimentele de prietenie 
ce leagă popoarele Uniunii So
vietice de poporul romîn, dar și 
lărgimea și consecventa concep
țiilor despre respectul culturii. 
Teza după care fiecare popor, 
mare sau mic, își aduce aportul 
său valoros la dezvoltarea cul
turii universale, este susținută 
prin fapte încă de la înființarea 
Statului Sovietic. Politica leni
nistă de păstrare și valorificare a 
culturii naționale ruse și a celei 
universale, de încurajare a cul-

Ce părere aveți despre creșterea 
și promovarea tinerilor sportivi ?
Răspunztnd la această în

trebare trebuie să spun în pri
mul rînd că dezvoltarea uria
șă pe care a luat-o jocul de 
volei tn ultimii ani tn (ara 
noastră a pus tn fața comisiei 
centrale o serie de probleme 
deosebit de importante. Desi
gur, una dintre acestea — și 
nu de cea mai mică importan
ță — a fost aceea a creșterii 
și promovării tn echipele frun
tașe, tn loturile reprezentati
ve. a tinerilor voleibaliști. In 
legătură cu această problemă 
încă din 1954 conferința comi
siei centrale a hotărtt organi
zarea subcomisiilor de juni
ori pe lingă toate comisiile lo
cale de volei, stabilindu-se 
precis sarcinile acestora. 
Acum, după aproape doi ani 
de activitate, putem spune că 
in majoritatea lor aceste sub
comisii și-au înțeles rolul des- 
fășurtnd o activitate fructu
oasă. in afara organizării a- 
cestor subcomisii, care au ro
lul tocmai de a se îngriji pe 
plan local de creșterea conti
nuă a tinerilor voleibaliști, s-a 
hotărît organizarea în anul 
1955, pentru prima dată in 
(ară, a campionatului R.P.R. 
de juniori și junioare.

întrecerile acestui campionat 
s-au bucurat de un succes deo
sebit, la ele participînd aproxi
mativ 8000 de juniori și juni
oare. Cu acest prilej s-au re
marcat în mod special echipe
le de juniori Locomotiva Ti
mișoara, Progresul I.T.B. Bu
curești, Dinamo Oradea. Di
namo Tg. Mureș (la băieți) 
și Locomotiva Gara de Nord 
București, Dinamo Cluj, Loco
motiva Craiova și Liceul Mixt 
Curtea de Argeș (la fete).

Trebuie spus însă că nu toa
te comisiile raionale de volei 
au înțeles sarcina ce le revine 
in organizarea subcomisiilor 
de juniori și a întrecerilor 
campionatului de juniori. Ast
fel, din cauza comisiilor raio
nale de volei din Cărei, Ne
grești și altele — ca și 
din cauza comisiilor regiona
le care nu au controlat acti
vitatea acestora — tinerii vo
leibaliști au fost lipsiți, în a- 
ceste raioane, de posibilitatea 
de a participa la campionatul 
R.P.R.

Regulamentul campionatului 
R.P.R. — categoria A — pre
vede obligativitatea fiecărei 
echipe de a avea echipe de ju
niori în campionat. Și trebuie 
spus că unele colective, ca de 
pildă Progresul Cluj și Dinamo 
București, au manifestat un 
interes deosebit față de pre
gătirea și promovarea junio
rilor în formațiile de seniori. 
Exemplu juniorii: Charabetin 
Gabriel, Corbeanu Gheorghe 
(Progresul Cluj) Miculescu 
Caius. Octavian Botez. Derszr 
Eduard. Stănciulescu Maria 
(D:namo) etc. au fost intro 
duși în primele formații ale 
colectivelor respective.

Nu același lucru îl putem 
spune însă despre colectivele 
sportive Locomotiva Bucure
ști (masculin) campioană pe 
anul 1955, Constructorul Bu 
cur ești (feminin) și alte echi
pe care manifestă o lipsă to
tală de răspundere pentru pre
gătirea și promovarea de 
tinere talente in rîndul 
jucătorilor categoriei A. 

turii tuturor popoarelor Uniunii 
Sovietice, a fost cu asiduitate 
urmărită de la Revoluție și pină 
azi.

Predarea de către Guvernul 
U.R.S.S. a Galeriei de pictură 
din Dresda Republicii Democra
te Germane; înfăptuită anul tre
cut, și ultima hotărîre referitoare 
la transferarea valorilor de artă 
romînești o dovedesc odată mai 
mult.

Pe cînd vizitam anul trecut Ga
leria din Dresda — de curînd 
sosită din U.R.S.S. și deschisă 
în Galeria Națională din Berlin 
— un profesor din sectorul vestic 
al orașului îmi spunea: 
simt aci ca într-o oază a păcii! 
Respectul Uniunii Sovietice fată 
de valorile artistice germane, 
atîf de flagrant diferit de situa
ția din Republica Federală, unde 
americanii disprețuiesc cultura 
noastră, inundîndu-ne cu artă și 
literatură pornografică, și susțin 
în general tot ce poate ațîța is
teria războiului. îmi dă speranță 
în viitorul omenirii. în pace“.

PAUL CONSTANTIN

în această direcție un alt 
exemplu concludent îl consti
tuie echipa feminină Progre
sul C.P.C.S. Anul trecut, a- 
ceastă echipă a cîștigat cam
pionatul țării. Acum echipa 
face meciuri din ce tn ce mai 
slabe. Nu o dată echipa a fost 
nevoită să joace fără ni și o 
rezervă. Și nu se poate spune 
că printre miile de tinere de 
la Combinatul Poligrafic 
,,Casa Scînteii“ nu sînt tine
re talentate care ajutate cu 
grijă și pricepere ar putea 
face față multor meciuri.

Demnă de remarcat este 
desigur și organizarea centre
lor de antrenament pentru ju
niori, centre care au scopul de 
a asigura învățarea voleiului 
de către tinerii din cele mai 
diferite colțuri ale țării pe 
baze științifice. Tncepînd din 
anul 1954 au fost organizate 
nenumărate centre de antrena
ment (după orele de produc
ție) lunare, de 3 luni și perma
nente. Astfel anul acesta au 
fost organizate centre de an
trenament de 3 luni în orașe
le Bacău și Oradea, iar în 
cursul lunii iulie se vor mai 
organiza centre de antrena
ment lunare tn orașele: Pia
tra Neamț. Bîrlad, Tecuci, Tg. 
Jiu, Cîmpulung-Muscel, Me
diaș, Giurgiu și Miercurea 
Ciuc. Centrele de antrenamen
te organizate pînă acum s-au 
bucurat de un interes cresctnd 
în rîndurile tinerilor.

Vorbind despre rostul și va
loarea taberelor de tineret 
vreau să arăt doar faptul că 
Sonia Colceriu, Răducanu Ni
colae. Radu Emil. Pelin Nico
lae. Ștefan Maria, Corbeanu E- 
lena, Comșa Gabriela, Iacob 
Alexandru, Vasiliu Cornel, 
sînt astăzi voleibaliști de va
loare ai diferitelor loturi ale 
țării. Anul acesta, biroul co
misiei centrale a hotărît alcă
tuirea unor loturi reprezenta
tive de tineret care au și în
ceput pregătirile tn vederea 
primelor întîlniri internațio
nale ce le vor susține. Volei
baliști ca Miculescu Caius, 
Charabetin Gabriel, Corbea
nu Gheorghe, Susan Ana, Si- 
mionescu Elena promovați tn 
reprezentativele țării trebuie 
să constituie un exemplu și 
stimulent în activitatea și a 
altor echipe cu reale perspec
tive de progres.

Voleibalul din țara noastră 
a înregistrat tn ultimii ani 
succese remarcabile pe plan 
internațional. Obținerea pe 
mai departe a unor perfor
manțe de valoare este asigu
rată tocmai de promovarea în 
echipele fruntașe. în echipele 
reprezentative a unui număr 
crescind de cadre tinere. Or, 
tocmai pentru creșterea unor 
astfel de tineri, comisia cen
trală de volei și subcomisia de 
juniori trebuie să ia o serie 
de măsuri care să contribuie 
la dezvoltarea și mai departe 
a voleiului în rîndul pionieri
lor. elevilor și mai ales al fe
telor. Numai astfel vom putea 
contribui la ridicarea continuă 
a prestigiului de care se bu
cură voleibalul nostru pe plan 
internațional.

M. OANCEA 
din inspecția de volei 

a C.C.F.S.

apropiindu.se


Oaspeții iugoslavi 
in mijlocul colhoznicilor 

sovietici
Conferința Partidului

Comunist din Cehoslovacia
Vizita delegației guvernamentale 

a R. P. D. Coreene
la Consiliul de Miniștri al R. P. R.

EL BADR: Ce am văzut 
la Moscova a întrecut 

toate așteptările
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : Seif Ul-Islam 
Muhammed El-Badr, prințul moș
tenitor al Yemenului, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al Afacerilor Externe, 
care se ăflă la Moscova, și per
soanele care îl însoțesc au vizi
tat la 12 iunie capitala Uniunii 
Sovietice. Ei au vizitat cîteva 
stațiuni ale metroului din Mos
cova, s-au interesat de capacita
tea de trafic a căii ferate subte
rane, de lungimea și exploata
rea ei.

După vizitarea metroului, El- 
Badr a făcut următoarea însem
nare în cartea de impresii a 
oaspeților de onoare : Din punct 
de vedere al frumuseții, al armo
niei, al finisării desăvîrșite și al 
ordinei, metroul din Moscova 
este una din minunile artei. îmi 
exprim admirația pentru tot ceea 
ce am văzut.

Oaspeții din Yemen au vizitat 
de asemenea monumentele 
linului.

Impărtășindu-și primele. 
sii din capitala Uniunii Sovie
tice, prințul moștenitor al Yeme
nului a declarat:

Am auzit multe despre Mos
cova. însă ceea ce am văzut a 
întrecut toate așteptările. Am 
fost profund impresionat de sim
plitatea și cordialitatea oameni
lor sovietici, de ospitalitatea lor 
caldă.

STANIȚA _ GRIGOROPOLIS- R.P.F. Iugoslavia, adrestadu-se 
celor prezenți a spus:

Sînt foarte bucuros că am avut 
posibilitatea să vizitez unul din 
cele mai bune colhozuri din țara 
dv. Vom trimite țăranii noștri la 
dv. ca să învețe.

Vă urez, dragi tovarăși, suc
cese și măi mari în viitor.

Trenul s-a depărtat încet salu
tat de mii de oameni.

GARA KRÎMSKAIA (Ținutul 
Krasnodar) 13 (Agerpres). TASS 
transmite : — In dimineața zilei 
de 13 iunie în gara Krîmskaia au 
sosit cu un tren special oamenii 
de stat iugoslavi și sovietici. 
Oaspeții au plecat cu automobilele 
spre colhozul „Lenin“ din raionul 
Krîmski.
NOVOROSSIISK 13 (Agerpres). 

— TASS transmite: La 13 iunie, 
•ora 9 dimineața, oamenii de stat 
ai Iugoslaviei și Uniunii Sovieti
ce au sosit cu un tren special în 
stația Krîmskaia.

Oaspeții au plecat cu mașini 
spre centrul staniței Krîmskaia. 
Acolo ei au vizitat combinatul de 
conserve „Mikoian“ și colhozul 
„Lenin“.

Oaspeții au plecat anoi cu ma
șinile la Novorossiisk. Ei s-au în
dreptat spre debarcaderul portu
lui Novorossiisk unde îi aștepta 
crucișătorul „Frunze“.

N. S. FIrușciov și-a luat ră
mas bun de la mareșalul Tito, de 
la persoanele care-1 însoțesc, de 
la A. I. Mikoian și a părăsit 
vasul.

La ora 13 crucișătorul „Frun
ze“ s-a desprins de debarcader 
și a luat direcția Soci.

SOCI 13 (Agerpres). — TASS 
transmite: In seara zilei de 13 
iunie au sosit la Soci, pe bordul 
crucișătorului „Frunze“, 
Broz-Tito, președintele Republicii 
Populare Federative Iugoslavia, 
A. I. Mikoian, prim vice-preșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și personalitățile iugo
slave și sovietice care îi înso
țesc.

SKAIA. (Ținutul Stavropol). 13 
„Agerpres“. — Corespondenții„Agerpres“. — Corespondenții 
speciali ai agenției TASS trans
mit :

In toate gările în care s-a oprit 
trenul special cu care călătoresc 
oamenii de stat iugoslavi ?i so
vietici, mii de cetățeni sovietici 
s-au adunat pentru a-i saluta căl
duros.

In gara Salsk din regiunea 
Rostov oaspeții au fost primiți 
cu pîine și sare. Iosip Broz-Tito, 
N. S. Hrușciov și A. I. Mikoian 
au adresat cuvîntări de salut 
mulțimii.

La ora 13,45 trenul a intrat în 
gara Kavkazskaia unde se aflau 
mii de locuitori ai orașului Kro- 
potkin și ai stanițe'.or căzăcești 
din apropiere.

Iată și stanița Grigoropolis- 
skaia. Aici se află unul dintre cele 
mai mari și renumite gospodării 
din Stavropol — colhozul „Sta- 
lin“ din raionul Novoalexan- 
drovski. In drum, oaspeții s-au 
oprit deseori pentru a privi mi
nunatele lanuri de grîne, pentru 
a sta de vorbă cu colhoznici.

N. F. Lîskin, președintele arte- 
lului, deputat al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., care a vizitat 
în toamna anului trecut Iugo
slavia făcînd parte din delegația 
parlamentară sovietică, a deschis 
mitingul. In numele celor 2.700 
de membri ai colhozului el a salu
tat cordial pe oaspeți.

Au luat apoi cuvjîntul Iosip 
Broz-Tito, N. S. Hrușciov și A. I. 
Mikoian, care au fost’ salutați prin 
aplauze prelungite.

KROPOTKIN 13 (Agerpres). 
Corespondenții speciali ai agen
ției TASS transmit:

La ora 22,35 (ora Moscovei) 
trenul special cu care călătoresc 
oamenii de stat iugoslavi și so
vietici a părăsit gara Kavkaz
skaia plecînd spre Krasnodar.

Iosip Broz-Tito, președintele

Iosip

Adenauer propovăduiește continuarea 
„războiului rece“

NEW YORK 13 (Agerpres).— 
După cum s-a anunțat, la 11 iu-*  
nie cancelarul Republicii Fede
rale Germane, Adenauer, a sosit 
la Washington pentru a duce tra
tative cu personalități oficiale din 
S.U.A. In aceeași zi cancelarul 
a rostit la Universitatea Yale o 
cuvîntare în spiritul propovădui
torilor „războiului rece“.

Făcînd o caracterizare a rela
țiilor internaționale, cancelarul a 
declarat că, după părerea sa, în 
prezent se desfășoară ,,o nouă 
fază a marelui conflict între Ră
sărit și Apus“. Adenauer a încer
cat să înfățișeze politica de

coexistență pașnică dusă de U- 
niunea Sovietică drept o ma
nevră tactică, pe care a califi
cat-o drept „periculoasă", deoa
rece ea „se întemeiază pe dorința 
de pace a tuturor oamenilor“. _

Cerînd conducătorilor politici 
occidentali „să rămînă vigilenți 
și să nu slăbească eforturile lor 
militare“, Adenauer a declarat că 
Germania occidentală „va conti
nua aceeași politică pe care a 
promovat-o pînă în prezent“. El 
a încercat să demonstreze că a- 
ceastă politică va duce la „uni
ficarea Germaniei“.

Adevărata fizionomie a statului vest-german

impre-

Krem-

Desen : BERG 
din ziarul „Neues Deutschland"

Starea sănătății 
președintelui Eisenhower
WASHINGTON 13 (Agerpres). 

— Buletinul medical asupra sănă. 
tății președintelui Eisenhower, 
dat publicității la 12 iunie ora 21 
gmt, anunță că starea președin
telui continuă să .fie satisfăcă
toare. Pulsul, tensiunea, tempe
ratura și respirația sînt în gene
ral normale și stabile.

Conferința de la Bandung a 
studenților din Asia și Africa, 
care și-a încheiat în aceste zile 
lucrările, s-a aflat în centrul a- 
tenției vieții politice și obștești 
din Indonezia.

Conferința a avut un larg ecou 
în țările Asiei. Pe adresa confe
rinței au sosit mesaje de salut 
din partea primului ministru al 
Indiei, Nehru, premierului Consi
liului de Stat al Chinei, Ciu En- 
lai, președintelui Republicii Egip; 
tene, Nasser, și altor eminenți 
militanți ai vieții de stat din ță
rile Asiei și Africii.

La Bandung s-au adunat stu- 
denți din 27 de țări ale Asieț, și 
Africii, printre care se numără 
India și China, Egipt și R. D. 
■Vietnam. Coreea și Ceylon, stu- 
denți din Maroc, Sudan, Tunis 
— țări care de curînd și-au cu
cerit independența — și din alte 
state

In ziua deschiderii conferinței, 
delegații și oaspeții au ascultat 
cu muită a'enție cuvîntarea pre
ședintelui Republicii Indonezia, 
Sukarno. imprimată pe bandă de 
magnetofon. înainte de plecarea 
sa în S.U.A. Primul ministru al 
Indoneziei. Alj Sastroamidjojo — 
unul din inițiatorii principali ai 
conferinței de la Bandung din a- 
nul trecut — a spus, luînd cuvîn- 
tul la deschiderea conferinței 
studenților.

„Scînteia tineretului“
pag. IV-a 14 iunie 1956

PRAGA 13 (Agerpres). — Ce- 
teka transmite expunerea rapor
tului „Situația actuală și sarci
nile partidului“, prezentat Ia 11 
iunie în cadrul Conferinței Par
tidului Comunist din Cehoslovacia 
de Anton Novotny, prim secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

In prima parte a raportului, 
Antonin Novotny a vorbit despre 
importanța deosebită a Congre
sului al XX-lea al Partidului Co
munist ai Unit, iii Sovietice pen
tru Partidul Comunist din Ceho
slovacia și pentru mișcarea mun
citorească internațională. Apre
cierea activității partidului nos
tru, a spus Antonin Novotny, tre
buie să pornească totdeauna de 
la controlul rezultatelor liniei po
litice trasată de partid, de la ve
rificarea ei sistematică. Linia ge
nerală a partidului, îndreptată 
spre desăvîrșirea construirii so
cialismului în țara noastră, a spus 
Novotny, a fost elaborată cu doi 
ani în urmă de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Faptele arată clar 
că această linie a fost și este 
justă, că ea nu trebuie supusă 
la nici o schimbare, că în general 
am aplicat-o just și cu succes.

O aovadă a acestui fapt este 
că situația internațională a Repu
blicii Cehoslovace s-a consolidat 
și mai mult, că în ultimii doi ani 
producția industrială pe cap de 
locuitor a crescut cu 13,2%, iar 
producția agricolă cu 10,4 la sută.

Sarcina principală în activita
tea noastră, a continuat A. No
votny, este în prezent traducerea 
în viață, treptat și consecvent, a 
tot ce ne-a dat Congresul al 
XX-lea. In această privință nu 
pot exista nici un fel de con
cesii. Partidul și poporul munci
tor au aprobat concluziile trase de 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
din Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. și sînt ferm hotărîte să 
depună toate eforturile pentru în
făptuirea lor. Nu ne îndoim că în 
eforturile noastre ne vom bizui 
pe sprijinul tot mai activ al cla
sei muncitoare, țărănimii munci
toare și intelectualității.

A. Novotny a acordat o mare 
atenție situației internaționale 
care, după cum a spus el, se ca
racterizează printr-o schimbare 
trainică a raportului de forțe în 
favoarea păcii, democrației și pro
gresului social în întreaga lume.

Raportorul a subliniat în conti
nuare marea însemnătate a res
tabilirii relațiilor de prietenie din
tre Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară pe de o par
te și Republica Populară Fede
rativă Iugoslavia pe de altă par
te pentru dezvoltarea forțelor pă
cii și socialismului. Sîntem satis- 
făcuți de faptul că și noi am fă
cut deja mult pentru înlăturarea 
urmărilor dăunătoare din anii tre- 
cuți și că astăzi sînt create con
dițiile pentru dezvoltarea continuă 
a colaborării economice, politice și 
culturale, a spus A. Novotny. Tre
buie să arătăm din nou limpede 
că acuzațiile formulate în trecut, 
îndeosebi în diferite procese — în 
procesul lui Slansky împotriva 
tovarășilor iugoslavi — s-au în
temeiat pe materiale false, fictive, 
și ca urmare au fost trase con
cluzii politice nejuste și dăună
toare.

A. Novotny a arătat în conti
nuare că una din principalele pro
bleme internaționale care nece
sită o rezolvare urgentă este pro
blema dezarmării și a creării unui 
sistem de securitate colectivă în 
Europa.

Rezolvarea problemei securită
ții colective în Europa, a conti
nuat raportorul, va crea condiții 
favorabile pentru rezolvarea pro
blemei germane. Noi sprijinim pe 
deplin noile propuneri ale Re
publicii Democrate Germane cu 
privire la apropierea celor două 
părți ale Germaniei, prezentate 
în cadrul ultimei ședințe a Ca
merei Populare.

Cea de a doua parte a rapor
tului tov. A. Novotny a fost con
sacrată problemelor situației in
terne. El a subliniat printre altele 
că rezultatele bune ale îndeplini-

prezentatRaportul 
de A. Novotny, 

prim secretar al C. C. 
al P.C.din Cehoslovacia

In spiritul Bandungului
- - - ----- — — •

de O. Ceceotkina
★

— Voi sînteți viitorul Asiei și 
Africii. Ce v-a adus pe voi aci ? 
Năzuința către pace și progres. 
Dar ele pot fi obținute numai 
prin eforturi comune; trebuie să 
Înțelegem că colaborarea pașnică 
este o necesitate vitală pentru 
toate popoarele.

Din prima zi de lucru a confe
rinței studențești a devenit clar 
că majoritatea covîrșitoare a de- 
legaților au venit la Bandung cu 
hotărirea fermă de a continua și 
dezvolta acel spirit al unității și 
colaborării, care a fost proclamat 
anul trecut la conferința șefilor 
guvernelor din țările Asiei și A- 
fricii, și care a pus baza rela
țiilor reciproce dintre state, cele 
cinci principii ale colaborării 
prietenești și coexistenței pașnice.

Ideea principală a cuvîntărilor 
la conferință a fost năzuința ti
neretului, a studenților către în
țelegere reciprocă și unitate^ 
Tocmai de aceasta se tem aceia; 
care peste tot și pretutindeni se 
străduiesc să semene zîzanie și 
discordie, aceia care în condițiile 
noi, tot mai încearcă să mai fo
losească metoda veche — dez
bină și stăpînește. Pentru acest 
scop, după cum se știe, de cele 
mai multe ori se folosesc oameni 
marionetă S.au găsit și la con
ferință asemenea delegați care au 
jucat acest rol urît. Cum au 
scris unele ziare, ambasada ame
ricană din Djakarta a manifestat 
de asemenea un interes cu totul

în- 
dat 

și 
de 
au

care unii o

★

excesiv față de conferința stu
denților.

Cu toate acestea, se poate spu
ne că conferința a fost pătrunsă 
de spiritul Bandungului și ace
sta i-a ajutat să obțină victorii 
asupra acelora care împiedicau 
unitatea și colaborarea.

Năzuința de a menține și 
țări spiritul Bandungului a 
studenților putere, rezistență 
răbdare atunci cînd au avut 
întîmpinat greutăți. Delegații
manifestat o profundă înțelegere 
a datoriei lor cetățenești și ob
ștești.

...în timpul unei ședințe de sea
ră, s-a stins lumina din motive 
tehnice. In sală s.a așternut o 
liniște adîncă și plină de aștep
tare. Părea că acum izbucnește 
acea „dezordine“ pe
așteptau tot timpul. Dar iată că 
într-un colț al sălii sclipi o lu
miniță slabă, aj)ia 
neva aprinse un chibrit, după el 
un altul, un al treilea și iată că 
prin sala întreagă zeci de chibri- 
te, brichete, începură să lumineze; 
au apărut apoi de undeva lumi
nări... și odată cu lumina s-a 
născut un cîntec puternic, plin 
de viață. II cînta tineretul, gata 
să învingă țoale greutățile ivite 
în lupta împotriva întunericului, 
a colonialismului, pentru o viață 
nouă, luminoasă.

In hotărîrile sale, conferința 
studenților Asiei și Africii con-

vizibilă. Ci-

firmă și sprijină rezoluțiile Con
ferinței de la Bandung a țărilor 
Asiei și Africii.

Conierința studenților Asiei Și 
Africii, analizînd ro’.ul studenților 
în lupta împotriva colonialismu
lui hotărăște : „Să se condamne 
colonialismul și să se opună re
zistență tuturor manifestărilor 
sale, să fie recunoscute dreptu
rile popoarelor, de asemenea să 
se exprime simpatia și sprijinul 
moral țărilor Asiei și Africii, care 
luptă pentru libertatea și inde
pendența lor națională, să se re
comande ca declarația Națiunilor 
Unite cu privire Ia drepturile 
omului să fie aplicată și în re
giunea Asiei și Africii, să se săr
bătorească în fiecare an ziua de 
24 aprilie, ca ziua anticolonială 
a studenților Asiei și Africii“.

Conferința de la Bandung a 
studenților a cerut ca știința nu
cleară să fie folosită în scopuri 
pașnice, a declarat necesitatea 
încetării experimentării armei nu. 
cleare și a condamnat discrimi
narea rasială. Conferința a che
mat pe studenți să participe activ 
la construcția țărilor lor și să or
ganizeze între ei o strînsă cola
borare internațională.

Conferința studenților din Asia 
și Africa și-a încheiat lucrările, 
demonstrînd triumful spiritului și 
principiilor Bandungului. Fără 
îndoială că ea va găsi sprijin la 
tineretul și studenții din toate 
țările, va servi cauzei întăririi 
continue a păcii generale și a 
prieteniei între toate popoarele.

(Din ziarul „Pravda“ nr. 165/ 
1956),

rii planului pe primele luni ale 
anului curent arată că cel de al 
doilea cincinal a început cu suc
ces.

A. Novotny a prezentat proiec
tul C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
cu privire la înfăptuirea cu în
cepere de la 1 octombrie 1956 a 
reducerii generale a duratei de lu
cru la 46 de ore pe săptămînă 
cu menținerea salariului. Pentru 
tinerii pînă la 16 ani, săptămînă 
de lucru va fi redusă la 36 de ore.

Raportorul a comunicat că în 
Cehoslovacia se pregătește revi
zuirea sistemului învățămîntului 
public și o apropiată sporire a 
ajutoarelor de bătrînețe și invali
ditate.

Trecînd la problemele agricul
turii, A. Novotny a subliniat că 
după Congresul al X-lea al P.C. 
din Cehoslovacia continuă proce
sul consolidării economice și or
ganizatorice a cooperativelor agri
cole unice. In cooperativele agri
cole unice producția medie la hec
tar a tuturor culturilor, cu ex
cepția cartofului și a furajelor 
verzi, a fost anul trecut mai 
mare decît cea a țăranilor indi
viduali. In perioada care a trecut 
de la ședința .Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ce
hoslovac din iunie 1955, care a 
orientat întregul partid spre crea
rea mai departe a cooperativelor 
agricole unice, numărul acestora a 
crescut cu 1320, suprafața agri
colă lucrată în cooperativele agri
cole unice a crescut cu 273.060 
hectare și numărul membrilor 
cooperativelor a crescut cu 68.620. 
La crearea noilor cooperative a- 
gricole unice a fost respectat 
principiul liberului consimțămînt 
al țăranilor de a intra în coope
rativă. Raportorul a trasat sarci
na ca pînă la sfîrșitul celui de 
al II-lea cincinal, sectorul socia
list să obțină o superioritate de
plină în agricultura cehoslovacă.

In continuare, A. Novotny a 
trecut la unele probleme funda
mentale de politică generală pri
vind viața internă a Ceho
slovaciei.

A. Novotny s-a referit în conti
nuare la problema rolului statu
lui și a adîncirii democratismului 
socialist.

A. Novotny s-a referit de ase
menea la sarcinile reducerii apa
ratului de stat și luptei hotărîte 
împotriva birocratismului.

In legătură cu anumite proce
se politice care au avut loc în 
Cehoslovacia, A. Novotny a 
spus : Imediat dună Congresul al 
X-lea al partidului, Biroul Politic 
a început să se ocupe treptat și 
cu perseverență de problemele 
proceselor politice din Ceho
slovacia- Cu ocazia verificării di
feritelor cazuri, scrisori și plîn- 
geri care sosesc la Comitetul Cen
tral, precum și pe baza depozi
țiilor unor condamnați, s-a desco
perit că în această privință nu 
toate lucrurile sînt în ordine. 
Aceasta se referă în special la 
perioada 1948—1951, cînd Slanski 
era încă secretar general al par
tidului, și la anul 1952 cînd s-au 
menținut încă metodele introduse 
de Slanski în munca organelor 
de securitate.

Pentru revizuirea proceselor 
politice a fost constituită o co
misie a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia din care fac parte tova
rășii Barak, Hrușka, Bakula, 
Innemann și Mlejnek. Incepînd 
din anul 1954, procuratura gene
rală a examinat cazurile a 481 
de persoane, la unele dintre ele 
pedeapsa a rămas în vigoare, la 
altele pedeapsa a fost atenuată, 
iar alte persoane au fost elibe
rate. In această perioadă o se
rie de condamnați au fost am- 
nistiați.

Activitatea comisiei a urmărit 
examinarea rolului lui Slanski 
însuși. In urma verificării acti
vității sale criminale s-a stabi
lit că din proces trebuie scos 
tot ceea ce se referă la Iu
goslavia și la tovarășii iugoslavi. 
La proces au fost pomenite unele 
persoane care nu au de fapt "ni
mic comun cu Slanski și cu acti
vitatea sa dușmănoasă. Aceasta

se referă în special la frații 
Field, precum și la rolul lui 
Konny Zilliacus în proces. Aceste 
persoane nu au luat parte la ac
tivitatea criminală a lui Slanski. 
Cu toate acestea, în urma verifi
cării faptelor, s-a stabilit însă că 
nu există motive pentru reabili
tarea lui Slanski.

Revizuirea procesului lui Slan
ski și a complicilor săi, a conti
nuat A. Novotny, arată că întrea
ga activitate a lui Slanski a fost 
criminală. El a vrut să trans
forme partidul într-o unealtă ne
cruțătoare, care să servească in
tereselor sale carieriste. De fapt, 
întreaga activitate a lui Slanski 
era îndreptată în mod evident 
împotriva intereselor poporului 
nostru, împotriva intereselor orîn- 
duirii democrat-populare.

Raportorul a trecut în conti
nuare la problemele legate de 
crearea armatei cehoslovace. El 
a arătat că partidul și guvernul 
acordă o atenție neobosită îmbu
nătățirii și întăririi capacității de 
apărare a țării. In prezent, sar
cina primordială a armatei con
stă în a îmbunătăți simțitor 
munca politică și educativă. Un 
rol deosebit de important în în
deplinirea acestei sarcini revine 
lucrătorilor politici din armată.

In partea următoare a raportu. 
lui, A. Novotny s-a referit la 
principalele probleme ale vieții 
de partid și, printre altele, la pro
blemele aplicării juste a princi
piilor rolului conducător al par
tidului.

A. Novotny a subliniat că Co
mitetul Central a supus unei cri
tici ascuțite centralismul exagerat 
care s-a ivit în lupta pentru în
tărirea puterii clasei muncitoare 
și care s-a dezvoltat în atmos
fera cultului personalității.

Partea finală a raportului lui 
A. Novotny a fost consacrată a- 
nalizei situației în diferitele do
menii ale muncii de partid. In 
această ordine de idei el s-a re
ferit la sarcinile legate de îm
bunătățirea muncii aparatului de 
partid, la îmbunătățirea compo
ziției sociale a partidului, la 
munca în organizațiile de masă 
și în rîndurile tineretului. O 
parte considerabilă a raportului 
a fost consacrată problemelor 
muncii ideologice a P.C. din Ce
hoslovacia.

In încheierea raportului său, 
Antonin Novotny a spus: „As
tăzi în fața noastră se conturează 
limpede țelul drumului nostru în 
etapa actuală : desăvîrșirea con
struirii socialismului în țara noa
stră. Programul concret al îna
intării spre acest țel este cel de 
al doilea cincinal cehoslovac cu 
uriașele sale sarcini, la baza că
rora stă grija față de omul 
muncii, față de îmbunătăți-ea 
continuă a vieții lui, față de fe
ricirea și bunăstarea lui. Aceasta 
a stat și va sta întotdeauna la 
baza în'regii munci a partidului 
nostru. Pentru această muncă noi 
trebuie să strîngem și mai mult 
rîndurile întregului nostru popor, 
unit în Frontul Național. Astăzi, 
mai mult decît oricînd în tre
cut, ne dăm seama că în munca 
și lupta noastră Uniunea Sovie
tică constituie pentru noi un mare 
sprijin, că sîntem o pare com
ponentă a marelui sistem socia
list mondial, că ne bucurăm de 
simpatia oamenilor muncii din 
lumea întreagă. Vom întări neîn
cetat și de acum înainte partidul 
nostru, îl vom educa în spiritul 
devotamentului față de marxism
leninism. vom întări și de acum 
înain'e legăturile sale cu masele 
de oameni aj muncii, deoarece în 
aceasta constă garanția princi
pală că partidul va îndeplini în
totdeauna cu cinste misiunea sa 
și că va duce poporul nos'ru spre 
țelul propus“.

★

PRAGA 13 (Agerpres). — Ce- 
țeka transmite: In ședința din 12 
iunie a Conferinței Partidului Co
munist din Cehoslovacia, după 
raportul prezentat de președintele 
guvernului Republicii Ceho
slovace, V. Siroky, asupra pro
iectului de directive al C.C. a! 
P.C. din Cehoslovacia cu privire 
la cel de al 2-lea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei națio
nale pe anii 1956—1960, au con
tinuat dezbaterile pe marginea 
celor două rapoarte principale 
prezentat la conferință.

La 13 iunie, conferința și-a con
tinuat lucrările.

Delegafla guvernamentală a 
R.P.D. Coreene în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, președinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea și președinte al Cabinetului 
de Miniștri ai R.P.D. Coreene, a 
făcut miercuri seara o vizită la 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne.

Din partea R.P.D. Coreeană au 
fost de fată: Pak Den Ai, vice
președinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, Nam Ir, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene, Li Zon Ok, pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla. 
nificării, Ko Zun Theak, vicepre
ședintele C.C. al Partidului De
mocrat, Kim Ben Ze, vicepreșe
dintele C.C. al Partidului „Cian 
U Den“, general locotenent Țoi 
Hen, locțiitor al ministrului Apă

rării Naflonale, Den Em, ambar 
sadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, Țo Gin Son, rectorul Insti
tutului Politehnic „Khn Ceac", 
Han Ghl Cian, șef de secție la 
Uzina Metalurgică „Kim Ceac“, 
erou al muncii, Den Sen Bok, 
președintele colectivului de con
ducere al cooperativei agricole 
„Angiu“, erou al muncii.

Din partea Republicii Populare 
Romîne au fost de față: Gh. A- 
postol, general de armată Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, 1, Chiși- 
nevschi, Chivu Stoica, Miron 
Constantinescu, Gb. Gheorghiu- 
Dej, Al. Moghioroș, Al. Birladea- 
nu, S. Bughici, Gk. Hossu, M. 
Mujic, Gr. Preoteasa, A. Buna- 
ciu, Th. Rudenco, A. T. Jianu.

Intilnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Spectacolul de gala de la Teatrul 
de Operă și Balet al R. P. R.

Miercuri seara, în sala Teatru
lui de Operă și Balet al R.P.R. 
a avut loc un spectacol de gală 
dat în cinstea delegației guver
namentale a Republicii Populare 
Democrate Coreene în frur,*e  cu 
tovarășul Kim Ir Sen, președinte 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea și pre
ședinte al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene.

Participanții la spectacol au fă
cut o caldă manifestație de sim
patie delegației guvernamentale 
a R.P.D. Coreene și conducăto
rilor partidului și guvernului nos
tru la intrarea lor în sală.

Alături de oaspeți, în loji au 
luat loc tovarășii : Gh. Apostol, 
general de armată Emil Bodnăraș, 
P. Borilă, N. Ceaușeseu, I. Chi- 
șinevschi, Chivu Stoica, Al. Dră- 
ghici, Gh. Gheorghiu-Dej, Al. Mo- 
ghioroș, C. Pîrvulescu, D. Coliu, 
general colonel L. Sălăjan, St. 
Voitec, I. Cozma, Al. Bîrlădeanu, 
S. Bughici. Gh. Hossu, Gr. Preo. 
teasa, acad. prof. Tr. Săvulescu, 
A. T. Jianu.

Au luat parte membri al gu
vernului, membri ai C.C. al

P.M.R., conducători al Instituții
lor centrale șl ai organizațiilor 
obștești, oameni de artă și cul
tură, oameni ai muncii.

Au asistat membri ai ambasa
dei R.P.D. Coreene și șefi ai unor 
misiuni diplomatice.

La spectacolul de gală au fost 
prezentate arii din opere, scene 
de balet, cîntece romîneștl și co
reene, dansuri populare. Și-au dat 
concursul Ansamblul de cîntece 
și dansuri al Ministerului Forțe
lor Armate ale R.P.R., Ansam
blul de dansuri C.F.R.-Giulești, 
Orchestra populară Radio, soliști 
ai Teatrului de Operă șl Balet, 
artiști emeriți, laureați ai Pre
miului de Stat.

La sfirșitul spectacolului, mem
brii delegației guvernamentale a 
R.P.D. Coreene, în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, însoțiți de 
conducătorii partidului și guver
nului nostru, au felicitat pe ar
tiștii interpret! și le-au oferit 
fiori. In sală au răsunat aplauze 
furtunoase. întreaga asistentă, în 
picioare a ovaționat îndelung 
pentru prietenia romîno-coreeană. 

(Agerpres)

MOSCOVA. — La 13 iunie au 
avut loc la Kremlin tratative în
tre K. E. Voroșilov, N. A. Bul
ganin, M. G. Pervuhin, D. T. Șe- 
pilov și emirul Seif Ul-islam Mu
hammed El-Badr, prințul moște
nitor a! Yemenului.

CAIRO. — Întreaga presă egip. 
teană publică la loc de frunte ști
rea cu privire la terminarea 
evacuării trupelor britanice din 
Egipt. Majoritatea ziarelor care 
au apărut în ediții speciale, sub
liniază marea însemnătate a aces
tui eveniment pentru dezvoltarea 
în viitor a Egiptului ca stat su
veran si independent.

VARȘOVIA. - La 12 iunie a 
avut loc la Universitatea de stat 
„Bierut“ din Wroclaw ceremonia 
înmînării diplomei de doctor ho
noris causa al Universității din 
Wroclaw vicepreședintelui In
diei, S. Radhakiishnan. Acest tit
lu onorific i-a fost acordat pen
tru meritele în domeniul științei 
istorico-filozofice. S. Radhakrish- 
nan a mulțumit călduros oameni, 
lor de știință, colaboratori ai uni
versității.

DAMASC — Agenția France 
Presse anunță că Jawaharlal Ne
hru, primul ministru și ministrul 
de Externe al Indiei, a fost invi
tat de guvernul sirian să viziteze 
Siria cu prilejul vizitei pe care 
o va efectua în cîteva țări din

Europa și Orientul Mijlociu. Pre
mierul Nehru va sosi la Damasc 
la 21 iunie

MOSCOVA. — La invitația 
Ministerului Agriculturii al Repu. 
blicij Populare Romîne, o dele
gație sovietică condusă de F. S. 
Koval, ministrul agriculturii al 
R.S.S. Moldovenești, a plecat spre 
București.

BERNA. — La 12 și 13 iunie 
a continuat la Berna desfășura
rea procesului deschis de procu
ratura federală a Elveției autori
lor agresiunii care a avut Ioc 
acum mai bine de un an împo
triva legalei R.P.R. din Berna.

S-a procedat la interogarea 
acuzaților și a început audierea 
martorilor citați de părți.

GENEVA. — La 12 iunie cea 
de a 39-a sesiune a conferinței 
generale a Organizației Interna
ționale a Muncii (O.I M.) a ad
mis Sudanul, Tunisia și Maro
cul în 0.1 M.

LONDRA. — Agenția Reuter 
anunță că ..Grecia a adresat An
gliei un protest hotărît în legă
tură cu expulzarea arhimandritu. 
lui Kallinikos Maheriotis, originar 
din Cipru, parohul bisericii gre
cești din Londra“.

HAGA. — Agenția France 
Presse anunță că guvernul Olan
dei a recunoscut în mod oficial 
suveranitatea Marocului.
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Vizitele delegației parlamentare
a R. P.

Continuîndu-și vizitele în țara 
noastră, membrii delegației Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria 
în frunte cu acad. Sava Ganovski 
au sosit miercuri la Timișoara

Cetățenii orașului Timișoara au 
făcut o primire călduroasă oas
peților.

Membrii delegații au fost apoi 
oaspeții muncitorilor fabricii de 
încălțăminte „Nikos Beioiannis“.

Un grup de delegați în frunte 
cu acad. Sava Ganovski a fost 
după aceea la Institutul poli'eh- 
nic. însoțiți de prof. univ. Ale-

Comemorarea 
de la Gala|î

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). — Pentru a cinsti pe 
eroii clasei muncitoare uciși de 
burghezie acum 40 de ani, sute 
de muncitori din orașul Galați 
s-au întrunit într-un miting în 
fața clădirii direcției regionale 
fluviale. Aci au venit muncitorii 
din port, de la șantierul naval, de 
la uzinele „Cristea Nicolae“ pre
cum și delegați din celelalte în
treprinderi ale regiunii. Printre 
participanții la miting se aflau și

Bulgaria
xandru Rcgojan, rectorul insti
tutului. de profesori și studenți. 
deputății bulgar! au vizitat labo
ratoarele de rezistența materiale
lor, de mașini termice, de maș nl 
hidraulice

După amiază delegația parla
mentară bulgară a vizitat gos
podăria agricolă colectivă „Hris- 
to Botev“ din comuna Vînga.

Seara, membrii delegației și 
persoanele care îi însoțesc au a- 
sistat la Opera de Stat la pre
zentarea operei „Aleko“

evenimentelor 
din iunie 1916
numeroși muncitori care au luat 
parte la marea demonstrație din 
1916 a muncitorilor gă'.ățeni. z

La miting a vorbit tovarășul 
Ion Boieru, membru în biroul co
mitetului regional P.M.R. și pre
ședintele consiliului regional sin
dical.

După miting, muncitorii au de
pus coroane de flori la placa co
memorativă din parcul „13 iunie 
1916“.

Declarația comună a guvernelor 
R.P.D. Coreene
R.P.D. Coreene menționează că 
remilitarizarea Germaniei occiden
tale și includerea ei în pactul 
nord-atlantic împiedică reunifica- 
rea Germaniei, așa cum înarma
rea intensificată, înfăptuită în Co
reea de sud, constituie o piedică 
în calea reunificării Coreei. A- 
ceasta evoluție din Germania oc
cidentală și din Coreea de sud, 
se subliniază în Decla-ație. pri
mejduiește pacea în Europa și 
Asia.

In încheiere, guvernele celor 
două țări își exprimă hotărirea 
fermă de a depune toate efortu
rile pentru realizarea reunificării 
pașnice atît a Germaniei cît și a 
Coreei, precum și hotărirea de a 
sprijini această luptă.

R.D. Germane și
BERLIN 13 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite : După cum s-a 
mai anunțat, la 12 iunie a fost 
semnată la Berlin o declarație 
comună a guvernului R.D. Ger
mane și a guvernului R.P.D. Co
reene. In comunicat se arată că 
declarația comună este rezultatul 
tratativelor care au avut loc la 
Berlin în timpul vizitei delegației 
guvernamentale a R.P.D Coreene 
între guvernul Republicii Demo
crate Germane și delegația gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Au mai fost semnate un acord 
cu privire la colaborarea econo
mică și culturală, precum și un 
acord cu privire la colaborarea 
în domeniul radiodifuziunii.

Guvernele R.D. Germane si

Pregătiri în vederea 
Zilei Flotei Aeriene a U.R.S.S

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 iunie are 
loc Ziua Flotei Aeriene a U.R S.S. 
Poporul sovietic și forțele sale 
armate se pregătesc activ pentru 
această sărbătoare. în cinstea 
sărbătorii aviației sovietice, în 
orașe, sate,_ unități militare și 
pe nave militare se țin prelegeri 
și rapoarte despre glorioasa 
istorie a forțelor militare aeriene 
ale țării socirrtsmului.

La 24 iunie va avea loc pe ae
rodromul Tușino din Moscova o 
paradă aeriană. Pentru a parti-

cipa la sărbătorirea tradițională 
a aviației vor sosi aci sute de 
mii de locuitori din capitală și 
din regiune, oaspeți de peste ho
tare. La denions'rații aeriene vor 
participa sportivi aviatori, 
noriști, ! '
militari, parașutiști.

In cinstea Zilei Flotei Aeriene 
în regiuni, ținuturi și republici 
unionale vor fi oi-ganizate mitin
guri aviatice, concursuri de zbo
ruri., de aruncare cu parașuta și 
de aeromodelism.

. P’3’
aeromode.iști, aviatori

Intărirea relațiilor italo-indonez'ene
ROMA 13 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile de presă, 
președintele Indoneziei, Sukarno, 
care se află de cîteva zile într-o 
vizită oficială în Italia, a avut 
convorbiri cu conducătorii guver
nului italian. La 13 iunie s-a dat 
publicității un comunicat oficial 
în care se arată că au fost dis
cutate „problemele păcii, o serie 
de chestiuni care interesează cele 
două țări și. relațiile italo-indone. 
ziene“. Comunicatul arată că Ita- între Italia și Indonezia.

——----------------------------------— -----------—  .................................. h.

lia și Indonezia au constatat că 
„pot desfășura o acțiune comună 
utilă“ pentru pace în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite. Co
municatul arată că cele două părți 
au căzut de acord să accelereze 
tratativele pentru încheierea unui 
tratat de prietenie, să înceapă 
negocieri pentru încheierea unui 
acord comercial și să creeze o 
nouă linie de navigație directă
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