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upă pregătiri a căror am
ploare a cuprins întreaga 
noastră lume literară— 

de Ia maeștrii de vază al scri
sului romînesc pînă la tinerii 
care abia acum fac primii 
pași în creația literară, de la 
secțiile de creație ale Uniunii 
Scriitorilor pînă la cele mai 
puțin cunoscute cercuri literare 
presărate pe întinsul țării, de 
la publicațiile și revistele de 
specialitate pînă la paginile 
culturale ale ziarelor regiona
le și raionale — mîine se va 
deschide un important eveni
ment cultural în istoria țării 
noastre, Congresul scriitorilor 
din R.P.R.

Așa cum s-a remarcat pe 
drept cuvînt, organizarea aces
tui Congres nu ne apare ca o 
formalitate festivă, răspunzînd 
unor cerințe convenționale. Ea 
izvorăște din necesitatea o- 
biectivă de a sintetiza — la 
capătul unei importante etape 
în dezvoltarea noii literaturi 
romînești — experiența dobîn- 
dită în creație de frontul larg 
al scriitorilor noștri din toate 
generațiile, care călăuziți d« 
partid, pășesc pe făgașul fer
til al realismului socialist.

Bilanțul pe care-l face lite
ratura noastră la acest Con
gres este dintre cele mai bo
gate și mai edificatoare. Dru
mul ascendent, nu lipsit de 

, contradicții și cîtuși de puțin 
lin, parcurs în ultimii 10 ani 
de literatura noastră, însumea
ză o multitudine de evoluții 
creatoare marcîpd, fiecare în 
parte, profilul distinct al unuia 
sau al altuia din scriitori, 
conform cu gusturile și încli
națiile sale specifice.

în acești ani, înțeleaptă po
litică culturală a partidului, 
condițiile nemaiîntîlnite în tre
cut asigurate creatorilor de 
către puterea populară, au dat 
un excepțional avînt artei și 
literaturii noastre, Educînd 
și călind intelectualitatea pro
gresistă în spiritul ideilor 
marxist-leniniste, în lupta pen
tru înlăturarea pas cu pas a 
curentelor străine, a influențe
lor ideologiei burgheze, parti
dul a spulberat prin fapte pre
tinsa teorie despre „criza cul
turii“, pusă în circulație la în
ceputul acestei perioade de că
tre reprezentanții ideologici ai 
vechilor clase, răsturnate de la 
putere prin voința maselor 
populare. De fapt, s-a adîncit 
criza „culturii“ putrede, des
compuse a claselor exploata
toare, care promovau misticis
mul, obscurantismul, ura față 
de om, și individualismul fe
roce burghez. Paralel cu aceas
ta însă — împingând spre piei- 
re toate „ismele" decadente în 
încleștarea unei ascuțite bătă
lii ideologice — a înflorit pe 
zi ce trece mai deplin cultura 
nouă, legată organic de po
por, o literatură profund uma
nistă și democratică, al cărei 
progres continuu în acești ani 
îl va consemna și îl va ana
liza Congresul scriitorilor.

In perioada asupra căreia 
își apleacă privirile fntîiul 
Congres al scriitorilor din 
R.P.R., scriitori vîrstnicl de 
seamă ai țării noastre ca Mi- 
hail Sadoveanu, Camil Petres- 
cu, Tudor Arghezi, Geo Bogza, 
Zaharia Stancu, A. Toma, Ce
zar Petrescu, George Călinescu 
și atîția alții știuți și înainte 
vreme, au cunoscut o nouă și 
superioară înflorire a artei 
literare. Alături de aceștia, 
lentul și forța artistică 
majorității scriitorilor din 
nerația mijlocie au atins mo
mentul unei fertile maturizări: 
s-au afirmat și șe afirmă me
reu noi tineri scriitori plini de 
prospețime, îndrăzneți, cu glas 
distinct, talente descoperite și 
educate de partid din cele mai 
largi pături ale poporului; a 
crescut și sporește an de an 
aportul substanțial dat mersu
lui înainte al literaturii noas
tre de către scriitorii aparțl- 
n'nd minorităților naționale 
care scriu în limba maternă— 
maghiară, germană, sîrbă, idiș. 
Realitatea vie a literaturii 
noastre stă la baza aprecierii 
făcute în Raportul C.C. 
P.M.R. la Congresul al Il-Iea 
al partidului : „Tot ce are mai 
talentat literatura și arta ro- 
mînească participă astăzi la 
opera de dezvoltare a culturii 
puse în slujba poporului". Și 
Însuși Congresul scriitorilor 
va însemna o strălucită con
firmare a acestui adevăr.

In Congres nu va fi vorba de 
n „clasificare" arbitrară a 
scriitorilor și operelor, prilej 
de mărunte și penibile 
țiuni“ literare. Congresul va 
da desigur loc unei dezbateri 
deschise, sincere, principiale, 
plecînd de la platforma comu

lor 
ta- 
ale 
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literaturii

al

„fric-

nă a ideologiei marxist-lenins- 
te, cu scopul găsirii — în lu
mina experiențelor creatoare 
ale fiecăruia — căile cele mai 
propice îndeplinirii de aci Îna
inte în măsură crescîndă a sar
cinilor de mare răspundere, pe 
care poporul, partidul le în 
credințează oamenilor litera
turii. Și nu încape îndoială că 
dispunem azi de numeroase 
opere valoroase în proză, poe
zie, dramaturgie și critică, o- 
pere care constituie o experien
ță de mare preț cîștigată de 
întregul nostru front literar.

Noua noastră literatură cu
prinde largi coordonate: de Ia 
opere monumentale închinate 
unor pagini din trecutul po
porului nostru, cum ar fi: „Nl- 
coară Potcoavă" de Mihail Sa 
doveanu, „Un om 
meni" de Camil 
„Desculț“ de Zaharia Stancu, 
„1907“ de Tudor Arghezi, 
„Bălcescu" de Eugen Jebelea- 
nu, „Negura" de Eusebiu Ca- 
milar, „Moromeții“ de Marin 
Preda pînă la acele cărți care 
surprind epopeea victorioasă a 
construcției vieții noi, socia
liste, în țara noastră, ca de 
exemplu: „Mitrea Cocor“ de 
Mihail Sadoveanu,. „Lazăr de 
la Rusca" șl „Minerii din Ma
ramureș" de Dan Deșliu, „La 
cea mai înaltă tensiune“ de 
Nagy Istvân, „Drum fără 
pulbere", „Pasărea furtunii", 
„Cronică de la cîmpie" de Pe
tru Dumitriu, „Bărăgan“ de V. 
Em. Galan, „Vîntul nu se stîr- 
nește din senin" de Asztalos 
Istvân, „Desfășurarea“ de Ma
rin Preda, „Lența" de Francisc 
Munteanu, „Brazdă peste ha
turi" de Horvath Istvân, 
„Străinul" de Titus Popovici; 
de la lirica semeață, străbătu
tă de accentele viguroase pro
prii demnității omului liber, a 
iui Mihai Beniuc pînă la poe
mele de o mare forță expresi
vă, dar șl de o tulburătoare 
gingășie feminină ale Măriei 
Bănuț; de la creațiile atît de 
diferite ca factură și timbru 
poetic ale Iul Eugen Jebelea- 
nu, Cicerone Theodorescu, Mar
cel Bresl^șu, Demostene Botez, 
Miron Radu Paraschivescu, 
Veronica Porumbacu, Nina 
Cassian, Dan Deșliu, Mihu 
Dragomir, Eugen Frunză, Vic
tor Tulbure, A. E. Bakonskt și 
ale tinerilor Al- Andrițoiu, Ște. 
fan Iureș, Ion Brad, Nicolae 
Labiș, Aurel Rău, Doina Săiă- 
jan, pînă la piesele de teatru 
— din care unele au fost re
cent înfățișate în Decada dra
maturgiei originale — ale Iul 
Camil Petrescu, Mlrcea Ștefă- 
nescu, Aurel Baranga, Mihail 
Davidoglu, Lucia Demetr.itis, 
Horia Lovinescu, Ana Novak 
și de aici la promițătoarele în
ceputuri pe tărîmul literaturii 
pentru copii și tineret.

Ce altceva dectt un semn al 
prețuirii în proporții de masă 
dată de milioanele de cititori 
celor mai reprezentative crea
ții literare trebuie socotit tira
jul înzecit față de trecut al 
oricăror cărți aparținînd scrii
torilor noștri! Și oare s-a 
bucurat vreodată în trecut de 
prestigiu peste hotare litera
tura romînă, în felul și măsura 
in care se bucură astăzi, cînd 
scriitori romîni au fost traduși 
și sînt citiți și apreciați din 
Uniunea Sovietică pînă în 

în

între oa-
Petrescu,

Uniunea Sovietică pînă 
Franța, din Europa pînă 
Asia sau America de sud ?

Masele largi de iubitori 
literaturii, publicul nou 
format din muncitori, țărani 
muncitori, tehnicieni, ostași, 
elevi, studențî, intelectuali — 
ridică pe bună dreptate noi 
pretenții înaintea scriitorilor 
cărora le acordă încrederea că 
pot răspunde cu talent și înal
tă măiestrie cerințelor multi
laterale pe care le generează 
pasiunea pentru cultură, setea 
de a vedea oglindite în litera
tură viața și trăsăturile moral« 
ale contemporanilor, de a învă
ța din comportarea lor, dorin
ța de a-și însuși exemplul mo
ral înaintat și de a-șl dezvolta 
mereu gustul artistic.

Iată de ce Congresul, tre- 
cînd în revistă succesele obți
nute, dezbătînd problemele 
teoretice și practice ale crea
ției în lumina experienței lite- 
raților noștri și a tezelor fun
damentale ale realismului so
cialist, este chemat să aprofun
deze neajunsurile care mal frl- 
nează încă creația noastră li
terară, găsind totodată căile de 
a le depăși. In spirit partinic, 
curajos, de pe poziții principia
le, colegiale, combătînd tendin
țele de tămîiere reciprocă și 
orice manifestări ale spiritului 
de grup, Congresul va oglindi 
frămîntarea creatoare a majo
rității scriitorilor dornici să 
creeze o artă profundă, auten-
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tică, răscolitoare, care să gă- 22 
sească ecou în inimile oameni- 22 
lor, capabilă să-i educe în spi- << 
ritul ideilor atotbiruitoare ale 22 
comunismului. In acest scop >2 
este însă necesar ca literații << 
să învingă asemenea lipsuri 22 
serioase ca sărăcirea vieții su- >> 
fletești a eroilor — simplismul, 22 
platitudinea, schematismul — 22 
evidente cu deosebire tocmai >> 
în cărți închinate actualității— 22 
ca și tendințele unilaterale de 22 
prezentare cu precădere a fe- >> 
nomenelor negative ale vieții. 22 
Desigur că se cere in această 22 
privință o mai strînsă și sis- >> 
tematică cunoaștere de către 22 
scriitori a realităților construc- 22 
ției socialiste. Redarea veridi. 22 
că, expresivă a vieții în litera- 22 
tura realismului socialist, dez- 22 
văluirea procesului dialectic 22 
obiectiv al dezvoltării realită- 22 
fii sînt cu neputință în afara 22 
concepției despre lume a clasei 22 
muncitoare, în afara angajării 22 
depline a scriitorului în lupta 22 
pentru triumful socialismului. 22 

Mersul înainte al literaturii 22 
noastre se desfășoară în con- 22 
dițiile concrete ale luptei Im- 22 
potriva influențelor dăunătoare 22 
ale ideologiei burgheze. In re- 22 
centele dezbateri și în docu- 22 
mentele de partid publicate în 22 
„Scînteia" — „Pentru un înalt 22 
nivel al muncii ideologice“ și 22 
„împotriva abaterilor de la >2 
spiritul de partid" — a apărut 22 
clar că încercările calomnioa- 22 
se ale unor elemente de la pe- >2 
riferia literaturii de a nega 2? 
suecesele doblndite de literatu- 22 
ra noastră în perioada 1949— 22 
1953, de a slăbi rolul condu- 22 
cător al partidului sînt legate 22 
de manifestările de liberalism 22 
față de influențele ideologiei 22 
burgheze. Trăgînd învățămin- 22 
fele necesare din aceste mate- 22 
riale apărute în presa de par- 22 
tid, trebuie să continuăm cu 22 
energie sporită lupta împotriva 22 
influențelor ideologice străine 22 
și a manifestărilor de libera- 22 
Jism față de ele, pătrunși de 22 
adevărul precizat Ia Congresul 22 
al II-lea al P.M.R. că nu poa- 22 
te fi vorba de „pauză“ în lupta 22 
ideologică. Totodată, partidul 22 
atrage atenția asupra prejudi- 22 
ciilor aduse acestei lupte de 2? 
manifestările de dogmatism, 22 
Îngustime, sociologism vulgar, 22 
de neglijarea într-o măsură 22 
mai mare sau mai mică a spe- 22 
cificului artei, de Insuficienta 22 
atenție acordată uneori măies- 22 
triei artistice, dînd ca o sarci- 22 
nă esențială pentru dezvolta- 22 
rea literaturii noastre, lichl- 22 
darea concepțiilor dogmatice. 52 

Toate aceste probleme actua- 22 
le vor sta neîndoielnic in cen- 22 
trul lucrărilor Congresului >2 
scriitorilor; de la dezbaterea 22 
lor în focul luptei de opinii 2< 
deschise, pătrunse de principia- 22 
litate comunistă, scriitorii vor 22 
porni mai înarmați în nobila 22 
lor misiune educativă. Sorbind 52 
învățăminte de preț din te- 22 
zaurul literaturii clasice uni- $> 
versate și romîne, 
exemplul literaturii 
cercetînd cu interes creațiile 
tuturor scriitorilor lumii fi
deli adevărului vieții și care 
militează cu talent pentru pa
cea și fericirea popoarelor, 
scriitorii din R.P.R. sînt însu
flețiți de dorința de a ridica 
arta lor pe trepte mai înalte.

Tineretul patriei noastre cu
noaște, urmărește și admiră 
creația scriitorilor noștri. As
tăzi, cînd sub conducerea par
tidului, tineretul muncitor îșl 
intensifică eforturile — în fa
brici, pe șantier*, pe ogoare, în 
școli și facultăți — pentru a 
da un aport crescînd Ia opera 
de construire a socialismului, 
el dorește ca literații să dedice 
mai multe și mai bune lucrări 
vieții, muncii și aspirațiilor ti
nerei generații, vrea ca în scrie
rile lor să apară figuri expre
sive și pilduitoare de tineri.

Tinerii iubitori ai literaturii 
din R.P.R. urează deplin suc
ces lucrărilor Congresului ma
eștrilor cuvântului, cu convin
gerea că dezbaterile creatoare 
ce vor avea loc aci vor ajuta la 
făurirea unor rioi opere de preț, 
capabile să lase urme adînci 
în conștiința poporului, oglin
dind expresiv imaginea unică 
și măreață a epocii noastre în 
tot ce are ea reprezentativ.

„Scînteia tineretului“

urtnînd 
sovietice,

Adunarea generală a organizației ULM. 
de la Uniunea Scriitorilor

Recent, a avut loc o adunare 
generală a organizației U.T.M. 
de la Uniunea Scriitorilor. Adu
narea și-a propus să analizeze 
munca ideologică în rîndurile ti
nerilor scriitori în lumina ultime
lor documente de partid privind 
viața ideologică și literară.

In referatul prezentat s-a luat 
atitudine hotărîtă împotriva ma
nifestărilor ideologiei burgheze, 
manifestări care au culminat. — 
după cum se știe — cu ieșirea 
antipartinică a lui Al. Jar la a- 
dunarea activului de partid al 
raionului P.M.R. „I. V. Stalin“. 
Referatul a analizat pe larg unele

aspecte principale ale muncii 
ideologice în rîndurile tinerilor 
scriitori și a îndemnat la întă
rirea spiritului de partid, a vi
gilenței ideologice la dezvoltarea 
luptei de opinii, la creșterea prin
cipialității în lupta împotriva 
manifestărilor liberaliste. Refera
tul a chemat utemiștii de la Uniu
nea Scriitorilor Ia continua îm
bunătățire a vieții de organiza
ție, la creșterea simțului lor de 
răspundere față de sarcinile tra
sate de partid. La discuții au par
ticipat numeroși tineri scriitori: 
Ștefan Iureș, Al. Oprea, Eugen 
Atanasiu, Atanasie Toma, H. Za- 
lis, Nicolae Labiș, Horia Aratnă,

Ion Hobana, Valeriu Răpeanu, 
Ion Brad, Haralamb Zincă. In 
numele Biroului organizației de 
partid al Uniunii Scriitorilor, Mi
hail Novicov a transmis hotărîrea 
acestuia de a ajuta mai profund 
și mai substanțial organizația de 
U.T.M.

Discuțiile au arătat poziția ho
tărîtă a tinerilor scriitori împo
triva oricăror încercări ale ideo
logiei burgheze de a se infiltra în 
rîndurile lor, dorința fermă a ti
nerilor scriitori de a îndeplini 
sarcinile trasate de partid în li
teratură, atașamentul lor deplin 
la principiile spiritului de partid.
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Vizita președintelui 
R. P. F. Iugoslavia 

Iosip Broz-Tito în R.P.R.
La Invitata Prezidiului Marii Adunări Naționale ți a Consiliului 

de Miniștri al Republicii Populare Romîne, președintele Republicii 
Populare Federative Iugoslavia losip Broz-Tito va face o vizită 
oficială de 3 zile în Republica Populară Romînă la sfirșitul aces
tei luni.

împreună cu Președintele Republicii vor vizita Rominla Edward 
KardelJ, vicepreședinte al Vecei Executive Federale, Kocea Po- 
povici, secretar de stat pentru Afacerile Externe, Mialko Todoro- 
vici, membru în Vecea Executivă Federală și Jakov Blejevici, pre
ședintele Vecei Executive a Republicii Populare Croația.

(Agerpres)
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita in Republica Populară Romină 

a delegației guvernamentale a R. P. D. Coreene
La invitația Guvernului Republicii Populare Ro

mîne, între 13 șl 17 iunie 1956 o delegație guverna
mentală a Republicii Populare Democrate Coreene 
condusă de tovarășul Kim Ir Sen, Președinte al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea și Președinte al Ca
binetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate 
Coreene, a făcut o vizită de prietenie în Republica 
Populară Romînă.

Delegația guvernamentală a Republicii Populare 
Democrate Coreene a vizitat întreprinderi Industriale 
și Instituții culturale din București, Ploești, Orașul 
Stalin și Tîrgoviște,

Pretutindeni populația a ieșit în întîmpinare șl a. 
salutat cu bucurie și caldă simpatie delegația guverna
mentală a Republicii Populare Democrate Coreene.

In timpul vizitei în Republica Populară Romînă to
varășii Kim Ir Sen, Pak Den Ai, Nam Ir și ceilalți 
membri ai delegației guvernamentale a Republicii 
Populare Democrate Coreene șl tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gr. Preoteasa și alți 
conducători ai Partidului Muncitoresc Romin și mem
bri ai Guvernului Republicii Populare Romîne, au avut 
un schimb de păreri cu privire la relațiile dintre cele 
două țări și asupra situației internaționale.

Discuțiile au decurs Intr-o atmosferă caldă șl prie
tenească.

: ......... . —*

Reprezentanții celor două guverne au subliniat fap
tul că relațiile dintre Republica Populară Romînă șl 
Republica Populară Democrată Coreeană se desfășoară 
pe baza înțelegerii depline, a respectului reciproc, a co
laborării frățești și că ele corespund întrutotul inte
resului celor două popoare, de construire a socialismu
lui și de întărire a cauzei păcii în lume.

Reprezentanții celor două guverne srau exprimat pen
tru dezvoltarea și pe mal departe a colaborării politice, 
economice șl culturale între Republica Populară Ro
mină și Republica Populară Democrată Coreeană. In 
vederea întăririi acestei colaborări s-a hotărît ca între 
cele două părți să înceapă tratative pentru încheierea 
unul acord comercial de lungă durată, precum și a 
unui acord de colaborare tehnico-științiflcă.

Republica Populară Romină va livra Republicii Popu
lare Democrate Coreene utilaj, lnstalațiunl șl alte pro
duse In sprijinul refacerii sale economice.

Delegația guvernamentală a Republicii Popular« 
Democrate Coreene a exprimat adînci mulțumiri pen
tru ajutorul pe care poporul romin împreună cu po
poarele celorlalte țări frățești îl acordă șl-1 va acorda 
și în viitor poporului coreean in opera de refacere post
belică șl de construcție economică.

Reprezentanții celor două guverne au constatat ea 
satisfacție că în ultima vreme s-a produs o tmbunătă-
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țire în situația Internațională. El șl-au exprimat con
vingerea fermă că rezolvarea problemelor litigioase 
prin metoda tratativelor șl prin contacte directe intre 
oamenii de stat, constituie calea pentru micșorarea con
tinuă a încordării internaționale, pentru interzicerea 
armelor de exterminare în masă, pentru dezarmare, 
Întărirea încrederii reciproce intre state, înfăptuirea 
securității colective in Europa și Asia.

Republica Populară Romină șl Republica Populară 
Democrată Coreeană sînt pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale pe bază de avantaje reciproce, pentru dez
voltarea relațiilor culturale, pentru coexistență pașnică 
cu toate țările indiferent <le regimul lor social.

Reprezentanții celor două guverne șl-au exprimat 
convingerea că realizarea unificării pașnice a Coreei 
pe baze democratice va constitui un aport de mare 
însemnătate pentru micșorarea încordării internațio

nale șl întărirea păcii In Extremul Orient
Cele două guverne tși exprimă satisfacția că vizita 

delegației guvernamentale a Republicii Populare Demo
crate Coreene In Republica Populară Romină șl re
zultatul schimbului de păreri care a avut loc cu acest, 
prilej constitui« o contribuția de teamă la întărirea 
prieteniei într« popoare!« romin și coreean, la întă
rirea păcii și colaborării internațional«.
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LOCUITORII BUCUREȘTIULUI
AU SALUTAT PE OASPEȚII COREENI

Oamenii muncii din Capitală au salutat cu căldură pe oaspeții Coreeni. In fotografie: Un as
pect de la meetingul din piața Victoriei. Foto: DUMITRU F. DUMITRU
Sîmbătă după-amlază a avut 

loc în piața Victoriei un mare mi
ting al oamenilor muncii din Ca
pitală în cinstea delegației guver. 
namentale a R.P.D. Coreene care 
ne vizitează țara.

In marea piață, străjuită de 
drapelele de stat ale R.P.R. și 
R.P.D. Coreene, s-au adunat peste 
100.000 de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile Ca. 
pitalei. Mulți dintre ei purtau 
pancarte pe care erau scrise, în 
limbile romînă și coreeană, cu
vinte de salut adresate oaspeților 
dragi ai poporului nostru, condu
cători ai eroicului și harnicului 
popor coreean.

Pe frontispiciul Palatului Con
siliului de Miniștri și pe funda
lul roșu al tribunei ridicată în 
piața Victoriei erau scrise în lim
bile romînă și coreeană cuvintele 
„Trăiască prietenia frățească din
tre poporul romin și poporul co
reean“.

Ora 18. în tribună își fac apa
riția membrii delegației guverna
mentale a R.P.D. Coreene, tova
rășii : Kim Ir Sen, președinte al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea și președinte al Cabinetului 
de Miniștri a! R.P.D. Coreene, Pak 
Den Ai, vicepreședinte al C.C. al 
Partidqlui Muncii din Coreea, 
Nam Ir, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene, Li Zon 
Ok, președ.ntele Comisiei de Stat 
a Planificării, Ko Zun Theak, vi
cepreședintele C.C. al Partidului 
Democrat, Kim Ben Ze, vicepreșe
dintele C.C. al Partidului „Cian 
U Den“, general colonel Țoi Hen,’ 
locțiitor al ministrului Apărării

Naționale, Den Em, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București. Țo 
Gîn Son, rectorul Institutului po
litehnic „Kim Ceac“, Han Ghi 
Cian, șef de secție la uzina me
talurgică „Kim Ceac“, Erou al 
Muncii, Den Sen Bok, președin
tele colectivului de conducere al 
cooperativei agricole „Angiu“, 
Erou al Muncii.

De asemenea, în tribună iau 
loc tovarășii : Gh. Apostol, gene
ral de armată E. Bodnăraș, P. 
Borilă, N. Ceaușescu, 1. Chiși- 
nevschi, Chivu Stoica, Miron Con. 
stantinescu, Al. Drăghici, Gh. 
Gheorghiu-Dej, Al. Moghioroș — 
membri ai Biroului Politic al. 
C.C. al P.M.R., D. Coliu, general 
colonel L. Sălăjan, L. Răutu — 
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., M. Mujic, vicepreșe
dinte al Prezidiului Marii Adu- 
ijări Naționale, Al. Bîrlădeanu, S. 
Bughici și Gh. Hossu. vicepreșe
dinții Consiliului de Miniștri, Gr. 
Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe, A. Bunaciu, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale.

La miting au participat mi
niștri, membri ai C.C. al P.M.R., 
conducători ai organizațiilor ob
ștești.

Au fost de față membrii Amba
sadei R.P.D. Coreene la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

In primele rînduri ale partici- 
panților la miting, in fața tribu
nei, se afla un grup de tineri co
reeni care studiază în instituțiile 
de învățămînt din țara noastră.

Mitingul a fost deschis de ing. 
Anton Vlădoiu, președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei.

Ia cuvîntul tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej, prim secretar al C.C. 
al P.M.R., membru în Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a R.P.R.

Cuvîntarea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej a fost salutată în 
repetate rînduri de către partici- 
panții la miting care au ovațio
nat îndelung în cinstea priete
niei frățești dintre popoarele ro- 
mîn și coreean.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Kim Ir Sen, președinte al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea 
și președinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene.

Timp de cîteva minute în șir 
întreaga piață răsună de ovații 
care exprimă dragostea poporu
lui nostru față de eroicul popor 
al Coreei, față de conducătorii 
săi.

Cuvîntarea tovarășului Kim Ir 
Sen a fost întreruptă în nenu
mărate rînduri de aplauzele și a- 
ciamațiile oamenilor muncii. La 
sfîrșitț conducătorii poporului ro
min și poporului coreean își strîng 
călduros mina, în uratele entu
ziaste ale participanților la mi
ting.

Mitingul din piața Victoriei a 
subliniat încă odată puternicul 
sentiment de solidaritate care 
leagă poporul nostru de poporul 
fpate coreean — unite în lupta 
pentru pace, democrație și socia
lism.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
Dragi tovarăși, oameni al 

muncii din Republica Populară 
Romtnă I

Dragi oaspeți din Republica 
Populară Democrată Coreeană I

Poporul nostru a primit cu 
mare bucurie <în țara noastră de
legația guvernamentală a Repu
blicii Populare Democrate Co
reene în frunte cu președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, tovarășul Kim Ir Sen, de
legație ce a venit in țara noas
tră la invitația guvernului Re
publicii Populare Romîne.

Poporul romin cunoaște atît 
lupta curajoasă plină de sacri
ficii a poporului coreean pentru 
eliberarea sa în timpul celui de-al 
doilea război mondial, cît și lupta 
eroică dusă mai tîrziu de po
porul coreean sub conducerea 
Partidului Muncii pentru apăra
rea independenței, suveranității 
și a cuceririlor sale revoluționare.

Patriotismul și abnegația de 
care a dat dovadă în această 
luiptă grea poporul coreean, i-a 
câștigat simpatia, respectul și 
dragostea poporului nostru ca și 
a tuturor popoarelor iubitoare de 
pace.

Poporul coreean se mândrește 
pe drept de succesele de seamă 
obținute în operă de refacere a 
economiei distruse de război, de 
ridicare din ruine a orașelor și 
satelor Coreei. In anii din urmă 
industria Republicii Populare De
mocrate Coreene s-a dezvoltat 
depășind simțitor nivelul dinainte 
de război. Poporul coreean mun
cește pentru ridicarea agricultu
rii, pentru îmbunătățirea nivelu
lui de trai a! oamenilor muncii; 
se dezvoltă și se întărește secto
rul socialist al economiei coreene.

Partidul și guvernul Republicii 
Populare Democrate Coreene au 
trasat un larg plan de dezvoltare 
economică și culturală a țării. Ne 
-exprimăm convingerea că talen
tatul și harnicul popor coreean 
va realiza cu succes acest pro
gram.

Sub conducerea Partidului Mun
cii, sub steagul marxism-leninis- 
mu'.ui, poporul coreean consoli
dează orînduirea democrat-popu

lară, chezășia succesului în opera 
de înflorire economică' și cultu
rală a țării.

Politica guvernului Republicii 
Populare Democrate Coreene în
dreptată spre unificarea pașnică 
pe baze democratice a Coreei, în 
conformitate cu voința poporului 
coreean, se bucură de deplină în
țelegere și sprijin frățesc din par
tea poporului romîn. Realizarea 
acestui obiectiv are o mare iniem. 
nătate nu numai pentru poporul 
coreean, dar și pentru consolida
rea păcii în Asia și în întreaga 
lume.

In ciuda distanței mari care 
desparte țările noastre, poporul 
nostru este legat de poporul co
reean prin strânse legături de 
prietenie. Cele două țări ale noa
stre fac parte din marea familie 
a țărilor socialiste între care s-au 
statornicit relații de strînsă prie
tenie, de într-ajutorare frățească, 
de respectare a egalității în drep
turi, suveranității și a intereselor 
naționale a fiecăreia dintre țări.

Partidul Muncitoresc Romîn, 
guvernul Republicii Populare Ro
mâne, poporul nostru sînt hotărâți 
să dezvolte și să întărească și pe 
viitor prietenia între țările noas
tre, să lărgească legăturile poli
tice, economice, tehnico-științifice, 
culturale între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară 
Democrată Coreeană. Acestui scop 
i-au servit tratativele ce au avut 
loc între delegația Republicii 
Populare Democrate Coreene și 
reprezentanții guvernului Repu
blicii Populare Romîne, tratat.ve 
ce au decurs în atmosferă de 
caldă prietenie și de acord de
plin.

Prietenia celor două popoare 
frățești slujește construirii socia
lismului, cauzei păcii și coexis
tenței pașnice între toate țările.

Vă urăm, dragi oaspeți, succes 
deplin in opera de reconstrucție, 
de dezvoltare economică și cul
turală, și de unificare pașnică a 
patriei voastre.

Trăiască prietenia frățească 
între poporul romîn și poporul 
coreean I

Trăiască eroicul poporul co
reean în frunte cu conducătorul 
său, Partidul Muncii din Coreea I

Trăiască pacea și prietenia 
între popoare I

Cuvîntarea tovarășului Kim Ir Sen
Stimate tovarășe Gheorghe 

Gheorghiu-Dej!
Stimate tovarășe Chivu Stoica!
Dragi tovarăși și prieteni!
Doresc, înainte de toate, ca în 

numele delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Democrate 
Coreene să vă exprim dv. și în
tregului popor romîn adîncă re
cunoștință pentru primirea atît 
de călduroasă pe care ne-ați fă
cut-o.

Delegația noastră este nemăr
ginit de bucuroasă, că la invi
tația Guvernului Republicii Popu
lare Romîne a putut să viziteze 
țara dv. și să ia contact direct cu 
poporul frate romîn.

La plecarea noastră din Coreea 
poporul nostru ne-a însărcinat să 
transmitem un salut fierbinte și 
adinca sa recunoștință poporului 
romîn, care atît în anii grei al 
războiului, 'cit și în perioada de 
după război ne-a acordat și ne 
acordă un ajutor dezinteresat.

Delegația noastră guvernamen
tală a sosit in țara dv. minată de 
dorința de a vă transmite direct 
vouă, frați romîni, un salut fier
binte din partea poporului coreean 
și de a întări și mai mult legă
turile de prietenie și colaborare 
dintre popoarele noastre.

(Continuare in pag. 3-a)



Tudor ArghezI

DUDUIA
E-o domnișoară-naltă, subțire și trecută, 
Și nu e nici femeie de tot și nici bărbat.
Cu noaptea-n cap se duce la plug și semănat, 
La seceră, la coasă, călare și ciufută.

Au vrut să o mărite. Duduia nu se lasă. 
Și ofițerii sprinteni, și grangurii pețiți, 
Cerînd-o de nevastă, plecau dezamăgiți 
Că nu-i niciunul vrednic de mîna ei osoasă.

Nu poți 
Nu
Nu
Nu
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Nu
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Era rostirea vie, în carne, simț și minte,
A unei fiirfțe, de-al treilea tipar.
In loc de fraga gurii-i crestat un buzunar, 
Și-n loc de trup se-ngustă un sac de oseminte.

Femeie nefemeie, la bine și la rău, 
Turtită ca o tavă și-un sul de rogojină. 
Sătulă de-ntuneric, scîrbită-i de lumină, 
Făptura ne-mpliriită și fată fătălău.

Citind, închisă-n casă, cărți groase, pe alese, 
Văzu deșteptăciunea, ajunsă de prisos. 
Că nu dă mîngîiere și nu-i e de folos, 
Și-a-mbătrînit pe slove și pagini ne-nțelese.

De ani de zile-ncoace, mânia se răzbuni.
Și-a împletit gîrbaciul și 1-a-nnodat cu plumb 
Și alungind țăranii prin grîu și prin porumb 
Harapnicul se-abate pe spete și răsună.

Spinările zdrelite-s șl deștele zdrobite
De cnutul domnișoarei cu cizme și nădragi, 
Că a sluțit călare' o sută de iobagi
Și sumedenii, prinse-n zăvoiul ei, de vite.

Duduie, carabina îți spînzură de șea
Și te-nsoțește-n raita din zori cățeaua dmă.
Ea mușcă, asmuțită, apucă și se-atîmă.
Duduie, răfuiala a și-nceput. Păzea!

(Din volumul „1907“)

Veronica Porumbacu

CELOR DE AZI
Eu nu mă drămuiesc, mă dau cu totul, 
și-n focul luptei și-ai unui sărut. 
Tovarășii de-mi simt în luptă cotul, 
ies înaintea vieții fără scut.

Mă biciuiască vîntul drept în față 
și inima-mi 
durerile 
și grija

izbeasc-o cea dintîi 
ce v-ar lovi în viață 
ce v-ar sta la capătîi !

azi pentru veacuri de tăcere, 
pentru tot timpul netrăit

Grăiesc
T răiesc .
Și cînt și-nvăț cît inima mi-o cere
Și viața o iubesc cum n-am iubit!

Ce-mi pasă dacă flacăra-mi înaltă, 
se mistuie, mai repede-n avînt ?
Eu, necrezînd în lumea cei al altă.
Vreau s-o zidesc pe-a noastră, pe pămînt.

Vă jur: cu jumătate de măsură, 
nicicind eu n-am să judec un vrăjmaș. 
Ard deopotrivă-n dragoste și ură — 
ce-s două brațe-a-unui uriaș.

In drumul meu nu caut adăpostul, 
cînd visu-n comunism aruncă punți. 
Legenda vie-a secolului nostru, 
O scriem astăzi oamenii mărunți.

Oriunde-ați fi, eu tot vă simt alături, 
pe stradă, sau pe-o insulă-n ocean. 
Inviu Sahare și topesc omături 
cu-același sentiment contemporan.

Tovarășii îmi simt în luptă cotul. 
Sînt arc vibrînd la tot ce-i omenesc. 
Eu nu mă drămuiesc, mă dau cu totul, 
altminteri eu — altminteri, nu trăiesc!

(Din volumul „Oenerafia mea“)

VERSURI IUBITE
Mihail Beniuc

FĂRĂ ȘOVĂIRE
Maria Banuș
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DIN MARAMUREȘ p

fîntînă șl pustiu, 
cadavru și om viu, 
vătrai și bălegar, 
pădure și topor, 

fi-mpărat și proletar,

fi 
fi 
fi 
fi

poți
poți
poți
poti . . -
poți fi poet și negustor.

Ești lumină ori nu ești nimic,
Ești neghină, dacă nu ești spic,
Ești o zdreanță, dacă nu ești steag,
Ești coșmar de nu ești vis frumos, 
Ești o groapă, dacă nu ești prag, 
Dacă nu ești față, ești un dos.

Pentru-o frunză, una chiar de laur, 
Vei plăti, dar nu plătești cu aur, 
Ci plătești cu propriul tău sînge, 
Ci plătești cu propria ta viață, 
Biciuită de priviri nătînge, 
Lapidată nu o dată-n piață.

Poți fi adevărului tu robul, —
O minciună-n versu-ți, ca microbul 
Ciumei, poezia o ucide, — 
Stîrvul ei ne umple tot sălașul 
De miasme și năluciri livide, 
Iar poetul, tu, ești ucigașul.

ț

Poți fi Moise, poți să fii Spartac,
Dar lumină ca să dai în veac,
Fii din plin al veacului tău fiu,
Fii acela ce predă făclia
Altui veac s-o scapere mai viu
Și să-nalțe mai sus omenia.
Este omenie fără muncă ?
Idealul poate fi în pungă ?
Om e cel ce ca buboiul coace
Vrînd război, ca să rămînă domn,
Vrînd mai bine decît sfînta pace
Peste lume-ntins al morții somn?
Cîntă omul, dacă tu ești om,
Fă vieții slugă din atom,
Pune steagul muncii pe clădire,
Iar pe steag să scrii cu foc din soare:

Pentru omul muncii — fericire!
Pace și belșug pentru popoare!“
Iar de-aceasta ți se pare frază.
Năzărire, mincinoasă rază,
Zvîrle lira-n lada cu gunoi,
Uită poezia și guiță,
Și te du departe dintre noi,
Pierde-te-n a măscurilor viță I

(Din volumul „Trăinicie“)

Mi s-a-ntîmplat ceva ciudat,
Ceva ciudat și minunat,
A cărui urmă nu s-a șters 
Deși a fost doar clipă-n mers.

Am să vă spun cum spui un vis 
In care porți s-ar fi deschis.

In Maramureș, într-un sat,
Pe drum de colb, pe drum umblat, 
S-au strîns fîng-un ocol pustiu, 
Copiii despre care scriu.

Pășeam spre ei și nu-i vedeam 
Amurgul printre plopi ghiceam, 
Dar a sbucnit deodată-n cor 
Cîntecul scump, răzvrătitori

„Sculați popor de oropsiți“...

Și ctt de straniu mi-a sunat 
De gura pruncilor cintat

::

I
Prunci de țărani în zdrențe hîde 
Cîntau ceva ce-n sat se-aude, 
Ceva neînțeles și mare
Ca vîntul care chip nu are, 
Dar suflă, suflă și te chiamă...

Cuvînt către tinerii scriitori
Mă bucur că pot să enunț 

cîiteva probleme care inte
resează tinerii scriitori.

După ani, reprezint trei tineri 
scriitori. îngăduiți unuia din ei 
să ia cuvîntul acum.

Abordînd problema creșterii 
pot să spun că se observă aici un 
fenomen și anume acela al rămâ
nerii pe loc a unor tineri scrii
tori. Școala de literatură a dat 
cîteva sute de absolvenți. Poporul 
a trimis din sînul său și au fost 
selecționați pe calea cercurilor 
literare și apoi de către reviste, 
o serie de alți scriitori tineri din
tre care unii au rămas pe drum. 
Cînd am venit la „Tînărul Scrii
tor“ am făcut un fel de catalog 
al Școlii de literatură și am cău
tat să vedem ce-i 
s-a întâmplat cu ei.
10 la sută 
teraturii.

De ce ? 
cauză este 
lent, din 
mai bine că au rămas la timp pe 
drum, decît să se fi obosit și să 
rămînă la mijlocul drumului.

Dar cred că sînt încă și alte 
cauze care au frânat și au oprit 
pe loc creșterea unor poeți cu evi. 
dent talent. Una din aceste cauze 
este celebra cauză mult discuta
tă a necunoașterii vieții.

Eu nu cred că neapărat cineva 
trebuie să se ducă și neapărat să 
scrie despre o gospodărie agri
colă colectivă, fiindcă nu toți 
trebuie să scrie despre gospodării 
agricole colective. Fenomenul 
nou se prezintă peste tot în țara 
noastră, nu numai în gospodării 
agricole colective.

Evident că trebuie să meargă 
acolo pentru a vedea cum stau 
lucrurile, căci acum este altceva 
decît de a scrie din auzite, așa 
după cum una este cînd vrînd să 
vezi dacă apa e rece bagi termo
metrul, și cu totul altceva este, 
cînd te arunci în 
aruncare care dă senzația reală 
e „documentarea“ 
ceasta trebuie să 
tor care înțelege să atace un do
meniu pe care nu-1 cunoaște su
ficient. Dar mă gîndesc de ce, 
în afară de măsuri artificiale în 
materia aceasta, tinerii scriitori 
nu se încadrează în organizațiile 
de masă, în organizațiile c-etă- 

.Xțenești ?

<•

II

II
II
p

p

Și se făcea că porți de-aramă, 
Bătrine, gem și se despică,
Și se făcea că se ridică 
Bătrîna ceață dintre vremuri.

Demostene Botez
Laureat al Premiului de Stat

tfcă cu formalismul care este cu 
totul altceva.

cu dînșii, ce 
Cred că nici 

în cîmpul li-

Probabil 
că unii 
nenorocire, și

că o primă 
nu aveau ta- 

atunci

ea... Această

cea bună și a- 
facă un scrii-

Veronica Porumbacu a dus • 
vie activitate cetățenească și i-a 
servit lucrul acesta. De ce aceas
tă izolare de însăși viața în care 
trăiesc la unii tineri scriitori ? 1

Trec la o altă chestiune, poate 
că este de îndrumare, poate că 
este de creștere. Eu v-aș ruga să 
încercați a scrie nu cu gîndul la

O altă cauză care fi 
creșterea scriitorilor lîrxor» A r» TTi

f-rînează 
■ este 

to-lipsa de cultură. Un 
varăș spunea să nu-i obligăm să 
se cultive, pentru că aceasta ar 
însemna o palmă. Este evident că 
pentru vorbitorul care a spus lu
crul acesta, ar însemna o palmă, 
dar pentru cei mai mulți, ches
tiunea aceasta trece pe deasupra 
capului lor; cu nimic nu-i atinge.

Mă duc foarte des la conferin
țele care se țin. Nu am gășit nici
odată nici un tînăr scriitor pășind 
pragul unei săli de conferință în 
care se vorbește despre Romain 
Rolland, despre Bernard Shaw, 
despre Heine. Niciodată nu am 
prea văzut un tînăr scriitor care 
azi are posibilitatea materială, 
ducîndu-se la un concert sim
fonic. O dată, de două ori, nu vor 
înțelege mare lucru, dar această 
legătură cu muzica superioară va 
deschide orizonturi cu timpul, 
îi va modela. De ce nu o fac? 
Nu au timp să o facă ? In tim
pul meu erau poeți de la țară 
care vindeau ziare, își întrețineau 
din cîștigul lor mama, casa, și 
■tot aveau timp să și citească, și 
au ajuns profesori universitari și 
scriitori. Este aici un fel de rezis
tență la cultură, un fel de mîndrie 
de a fi incult...

Afirmația mea nu este gratuită, 
a spus-o și Mihaiil Sadoveanu în
tr-un interviu: cine nu este cult, 
nu poate ajunge scriitor. Va ră- 
mîne, așa cum s-a spus în Uniu
nea Sovietică, scriitor la 60 de 
ani cu pantaloni scurți. Numărul 
din „Gazeta Literară“ în care 
Mihai'l Sadoveanu a publicat a- 
ceste lucruri nu se mai găsește 
pe piață, dar ceea ce a scris el, 
ar trebui să rămînă întipărite în 
conștiința fiecărui tînăr scriitor. 
Este un sfat dat de un maestru al 
nostru, care s-a cultivat singur, 
care a ajuns să aibă o cultură 
superioară ce țâșnește din fiecare 
din operele sale.

d-voastră și la ce o 
tare prieten pe care 
poezia pe care ați 
fiți permanent la fiecare vers, la 
fiecare rînd de proză, cu gî-ndul 
pentru cine scriți, și cui vă adre
sați. Pentru cine, către cine, cons
tituie un mesaj cuvîntul pe care 
îl așterneți pe hîrtie. Și acest giînd, 
gîndul la poporul care vă crește, 
va fi pentru d-voastră cel mai 
bun îndrumător.

sa spună cu- 
1-ați atins cu 
scris-o, ci să

altă problemă pe care aș 
avea s-o discut este aceea 
în legătură cu felul cum 

tratăm noi omul simplu. Ne a- 
propiem de el de departe, ca de 
un fel de străin care poate vor
bește și altă limbă și cu un fel 
de teamă, cu un fel de sfială, ca 
și cum te-ai apropia de cineva 
de la ecuator. Trebuie să te a- 
propii de muncitor cu gîndul nu 
că este un om simplu, ci cu gîn
dul că este un om ca dumneata 
și ca altul, că acest om .are slă
biciuni care la unii înving, iar 
la alții sînt înfnînte, dar că mai 
ales are frumuseți incomparabile. 
Ceea ce îl definește pe el este 
ceea ce l-a dus pe dânsul înaintea 
noastră. De aceasta trebuie să te 
apropii, dacă poți să atingi într-un 
muncitor și substanța lui sufle
tească, concepțiile lui personale, 
solidaritatea lui internațională, 
tot ceea ce el a învățat de la 
Lenin și de la alți profesori mari.

Nu avem voie să interpretăm 
greșit o asemenea problemă cum 
este aceea a măiestriei. Pe noi nu 
ne interesează măiestria pentru 
măiestrie. Dar atunci cînd ataci 
o temă actuală, nu ai făcut nimic, 
nu ți-ai atins ținta, dacă nu ai 
îmbrăcat acest fond într-o formă 
de măiestrie corespunzătoare. Eu 
știu că aceasta este tot așa de 
greu ca și cunoașterea vieții, eu 
știu că aceasta vine cu experien
ța și cu anii. Dar nu vine singură, 
vine prin muncă, prin voința de 
a ajunge la această măiestrie. Nu 
confundați

★

însă măiestria artis-

★

Am să spun două cuvinte des
pre limbă. Nu este vorba 
aici de vînat fenomenul 

lingvistic în ceea ce se scrie, ci 
este de urmărit ceea ce se scrie 
pentru a vedea că limba de as
tăzi așa cum este folosită de unii 
scriitori tineri, este în declin față 

' de limba scrisă de scriitorii noș
tri — ceea ce nu -trebuie să se 
întâmple.

Foarte mulți'aduc Inovații, pînă 
acolo încît să se scrie „urieșesc“ 
în loc de -uriaș. Spiritul limbii 
noastre îngăduie formarea cuvin- 

’ telor dintr-un- cuvînt existent, de 
pildă dintr-un substantiv, un ad
jectiv (din „vînt“ „vîntos“). Dar 
ceea ce trebuie să aibă scriitorul 
este simțul limbii și conștiința 
că face un cuvînt pe care îl pune 
în circulație și cuvîntul trebuie 
să fie frumos, să aibă sonorita
tea adecvată, armonia limbii ro
mînești.

Aș vrea să spun cîteva cuvinte 
despre acțiunea criticii. Aș vrea 
să se termine — foarte mult aș 
vrea — cu acele exerciții ale cri
ticilor — și mai vîrstnici și mal 
tineri, aici nu există diferențiere 
— de ironie făcute pe spinarea 
tinerilor scriitori. Ii vezi niște 
oameni obișnuiți, care nu se dau 
la tine, cînd stai de vorbă cu 

; dînșii, însă cum au prins un tî- 
' năr scriitor scapără de ironii...

De ce? Știe întîi că aceia nu 
' poate să-î -răspundă. Nu este ele

gant ca să-il ataci atunci cînd știi 
că nu poate să-ți răspundă. Este 

■ însă ceva mult mai grav: tinerii 
aceștia sînt la o vîrstă la care 
sensibilitatea este la extrem. Poa
te să-il doară pe unul într-așa 
măsură încît să 
Dumneata știi? 
conștiință că ai 
scriitor adevărat.

In încheiere aș 
nu avem dreptul să 
Congresul al 2-lea al 
a dat anumite sarcini, 
din aceste sarcini ne , 
toți, pe bătrîni și pe tineri, și 
că și noi sîn-tem înglobați, prin 
munca noastră, în cel de al doi
lea plan cincinal. Acest gînd să 
ne stăpînească pășind în sala în 
care se deschide primul Congres 
al Scriitorilor din R.P.R.
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Așa cum din adîncuri tremuri 
Cînd țipătul dintîi sbucnește 
Cînd nou născutu-ți potolește 
Năpraznic, setea grea de viață, 
Așa mi-era, cînd smuls din ceață, 
Aprinsul cîntec s-a-nălțat.

Și parcă-1 auzeam cîntat, 
In chipu-n care-1 vor cînta 
Acei ce azi presimt de-abia 
Răscolitoru-i înțeles.

(Din volumul „Versuri alese“)

Horvath Imre

ROSTEȘTE-L, SCRIE-L
Rostește, scrie-acest cuvînt
și zi-1 pe bulevarde ;
vestească-1 foșnitoare-n vînt 
aprinsele stindarde;
scrie-1 pe ziduri și pe porți,
pe stâncile din munte, 
iar tu asemenea să-l porți 
cu fală-nscris pe frunte. 
Lozinci, afișe în culori, 
orașul să-l îmbrace 
și-nsuflețește-ți frați, surori 
la lupta pentru pace.
Eu asta fac! Și pe asfalt
alături batem pasul;
și parcă-n juru-ne-i mai cald.
Și cînd ne-aude glasul,
chiar și bolnavu-i mai viol
și-n geam și-arată fața.
Ce-j viu se-alătură de noi, 
căci noi sîntem cu viața! 
Manifestăm — și drept răspuns 
orașu-ntreg tresare...
Ci lașul care s-a ascuns,
nepăsătorul care
nu simte-n pieptul lui arzînd
o flacără ce crește,
acela ce s-a rupt de rînd
sau ni se-mpotrivește,
cel ce visează la măcel — 
să nu aibă scăpare.
Îndreaptă nemilos spre el
a urii fulgerare.

Octombrie, 1950
traducere de Ioanichie Oltea.>„ 
(Din volumul ,,Versuri alese“)
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Pregătindu-mă pentru lucră
rile Congresului Scriitorilor 
din R.P.R., am răsfoit co

lecția unei publicații care apărea 
în anul 1947. Este vorba de „Re
vista Literară“. Această publicație 
a avut o existență destul de 
scurtă, cum spune poporul, „din 
primăvară pînă-n toamnă“. Așa 
dar, răsfoind-o, am avut prilejul 
să retrăiesc atmosfera acelui an, 
să meditez asupra unor probleme 
și să încerc să trag anumite con
cluzii, în primul rînd, pentru pro
pria-mi activitate.

„Revista Literară“ prezenta ci
titorului un profil foarte „fisti
chiu“ (cred că acesta este cuvîn
tul cel mai potrivit). In paginile 
ei se întîlneau toate formele po
sibile ale poeziei decadente. Nu
mai articolele de fond, precum și 
unele lucrări de proză pledau 
pentru realism. Nu greșesc afir- 
mînd că tocmai prin acest profil 
fistichiu revista amintea de acele 
publicații minore care au apărut 
și apar cu duiumul în apusul Eu
ropei. Colaboratorii „Revistei Li
terare“, de altfel, poeți și proza
tori talentați, în goana după o 
falsă originalitate, dar, mai ales, 
sub influența culturii burgheze, 
ajungeau în brațele diferitelor 
„isme“ ca „dadaism“, „forma
lism“, „suprarealism", „lettrism* 
etc.

După părerea mea, aceste „îs- 
me“ despersonalizează, aduc crea- 
tia la același numitor și, în mod 
inevitabil, împing talentul pe o 
linie moartă. Iată, de pildă, cum 
scria talentatul poet N. Tautu în 
anul 1947 : „A murit plopul. Ha
malul norilor de la Nr. 26, / pri- 
mea corespondența hulubilor be- 
tegi, / — atîtea continente îl ten-
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tau din atlas — șl toamna juca 
tabinet cu dumnezeu nopți în
tregi.“ (Plopul).

întreaga poezie abundă în ima
gini formaliste, lipsite de logică 
și, bineînțeles, hilare. Dacă as
tăzi putem distinge personalitatea 
artistică a Veronicăi Porumbacu 
de a lui N. Tăutu, nu același lu
cru era posibil în perioada „Re
vistei Li-terare“. Spre exemplifi
care, citez o primă strofă dintr-o 
poezie semnată de V. Porumbacu: 
„Vîntul gonește ogarii gurilor lui 
de cumpene / Săi, pămîntule ! / 
Haita gata să te întîmpine. / Din 
ce bîrlog blestemat și-au scos blă- 
nile lupii ? / Nu vezi! / Pămîn- 
tul ÎI sparg între dinți / Ca bivo
lii cantalupii“. (Toană de vară).

In lumea literară dăinuia, în 
prima parte a anului 1947, o atmo
sferă viciată de ideologia bur
gheză aflată în plin proces de pu
trefacție. Plămînii sensibili ai în
cepătorului nu puteau rezista 
acestei atmosfere. Debutant», 
sub apăsarea acestor „isme“, 
se maimuțăreau, mutilîndu-și ta
lentul. Cine ar recunoaște în ver
surile acestui debutant: „Sau 
mai rămîi. / Strigoiul meu, oglin
da mea, surîzi" ! / Aici am cîntat 
printre omizi / Cîntarea mea de 
moarte cea dintîi. (Inscripții) 
pe talentatul povestitor de astăzi 
Remus Luca? Ne putem întreba: 
de unde la creatorul atmosferei 
realizate din „Ana Nucului“ 
cest strigăt disperat: „strigoiul 
meu, oglinda mea, surîzi1“ ? Mai
muțăreala este -evidentă. Nu tre
buie î-nsă să uităm că ceea ce nu
mim astăzi „maimuțăreală“, în 
trecut căpăta din partea burghe
ziei calificativul de „artă !“. Ce 
s-ar fi întîmplat cu acești tova
răși (de fapt, sînt mulți la nu

a-

măr), dacă această perioadă s-ar 
fi prelungit ? Cît de greu și-ar 
fi regăsit apoi adevărata lor in
dividualitate artistică 1

Din fericire, soarta istoriei, cu 
multiplele ei manifestări 
este determinată de lupta 

grea, plină de eroism, a maselor 
largi populare. Către sfîrșitul anu
lui 1947, poporul nostru muncitor, 
condus de partid, ieșea victorios 
dintr-un șir de bătălii politice. 
Se creau astfel condițiile pen

îndrumați necontenit de partid
tru preluarea deplină de către 
clasa muncitoare, a puterii de 
stat. Ca o consecință firească a 
acestor victorii, a crescut și mai 
mult influența ideologică a parti
dului în rî-ndurile intelectualilor.

In toamna anului 1947 avea loc 
cel de al doilea Congres al 
U.S.A.S.Z.-ului de la tribuna că
ruia s-a deschis focul împotriva 
tuturor curentelor obscurantiste. 
In zilele acelea partidul îi che
ma pe scriitori să țină pasul cu 
lupta poporului. „...Acume o sfî-n- 
tă datorie să fim în permanență 
legați de masele populare, să le 
însuflețim în lupta și munca lor, 
pentrucă numai astfel vom îmbo
găți arta și cultura noastră. Să 
fim nedespărțiți de mase. Iată 
una din mărețele misiuni ale oa
menilor artei și presei...“ — spu
nea în cuvîntul său tovarășul I. 
ChișineVschi.

Nouă ani au trecut de la acest 
Congres. Astăzi, putem spune cu 
toată convingerea că îndrumarea 
creatoare a partidului i-a ajutat 
pe cei mai talentați scriitori să 
se smulgă de sub influența cu

rentelor burgheze, să-și refacă le. 
gătura de sînge cu poporul dă
tător de energii, să pășească pe 
calea adevărată a făuririi perso
nalității lor artistice. Ceea ce nu 
se putea deosebi în trecut la cei 
mai mulți dintre poeții noștri, se 
poate deosebi astăzi — un stil 
propriu — corespunzător sensibi
lității lor creatoare, personalită
ții lor. In lumina acestor fapte, nu 
putem să nu observăm cît de ero
nate apar acele născociri ale pro
pagandei burgheze, cu privire la

Haralamb Zincă

metoda realismului socialist, care, 
chipurile, ar „uniformiza“ crea
ția, ar „distruge personalitatea 
poetului“.

încă un aspect demn de reți
nut. îndrumarea literaturii de că
tre partid, succesele scriitorilor 
noștri pe drumul realismului so
cialist, au creat condiții favora
bile dezvoltării tinerelor talente. 
Dacă în anul 1947, Remus Luca 
debuta cu poezia citată mai sus, 
în 1956 tinerii debutanti prezintă 
redacțiilor, în cele mai multe ca
zuri, poezii clare, realiste, emo
ționante prin forma lor artistică : 
De ......................................
Și 
De

ce pe chip o teamă se-nfiripă 
ochii caută cu frică-n valuri ? 
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

Oceanului,

ca să vezi 
nemărginirea 

să fim aproape ?

în

le-

(A. Butnaru : „La plecare 
largul mării“).

Se simte în aceste versuri 
gătura binefăcătoare a începăto
rului, nu cu „ismele“ cosmopo
lite, ci cu tradițiile realiste ale 
poeziei românești. Căci partidul, 
militând pentru o literatură de tip 
nou, a militat în același timp, cu 
aceeași fermitate, pentru conti- 

nuârea celor mai bune tradiții ale 
literaturii noastre clasice.

*
u siguranță 
Congresului 
mai multă 

dar
unor

că dezbaterile 
vor aduce și 

lumină în 
mai 
teze 
Nu sînt 
pot să nu

în- 
în 

es- 
teo- 
ob-

ales 
ale

țe'egerea, 
aplicarea 
teticii marxiste, 
retician, dar nu 
serv ceea ce se petrece în jurul 
meu. Mi-e dat să aud din ce în 
ce mai des chemări de felul a- 
cesta : „Tovarăși, să luptăm îm
potriva dogmatismului“ 1 sau 
„Dogmatismul, tovarăși !“... Che
mările însă nu depășesc stadiul 
unor chemări. E limpede pentru 
oricine că nu se poate lupta îm
potriva bucherismului, mărginin- 
du-ne numai la afirmații cu ca
racter general. Faza aceasta se 
cere depășită.

La consfătuirea pe țară a tine
rilor scriitori, unii tovarăși au în
cercat acesț lucru, propunînd 

chiar șl unele soluții „îndrăzne
țe“. S-a scos, nici eu nu știu de 
unde, teoria absurdă a „adevăru
lui integral“. Această teorie 
duce în mod firesc la următoarea 
concluzie : „Putem lupta cu suc
ces împotriva dogmatismului din 
gîndirea artistică, numai dacă 
scriitorii vor traduce în imagini 
literare „adevărul integral“. Mie 
mi se pare că această „teorie“ 
scoate la iveală dogmatismul ce
lor care au debitat-o. De la bun 
început, trebuie să ne întrebăm 

cînd și unde, s-ar fi susținut Ia 
noi necesitatea zugrăvirii parțiale 
a adevărului vieții pentru a fi ne- 
voiți să apelăm la cealaltă „teză‘‘? 
Nicăieri! Dimpotrivă, nu există 
document de partid cu privire la 
literatură, care să nu îndemne 
scriitorimea la aprofundarea mul
tilaterală a vieții, la descoperirea 
esenței oricărui fenomen, la înțe
legerea marxistă, adică de pe po
zițiile clasei muncitoare, a ade
vărului vieții. Socotesc că unii au 
agitat teza „adevărului integrali“ 
pentru a-și acoperi slaba lor pre
gătire profesională și teoretică.

Nu se poate lu.pta împotriva 
dogmatismului, menținîndu-te pe 
poziții filozofice confuze. In pri
mul rînd, „dogmatismul“ trebuie 
înțeles ca fenomen, (origina și 
esența lui). Acest lucru poate fi 
realizat numai dacă vom stăpîni 
cu seriozitate filozofia marxistă.

Deci, după părerea mea, lupta 
împotriva dogmatismului trebuie 
începută prin studierea atentă, 
creatoare, a tezelor marxist-leni- 
niste cu privire la dezvoltarea so
cietății și a gîndirii umane- Or, 
unii dintre tinerii scriitori — toc- 

mal cel la care se manifestă con
fuzii ocolesc această latură a pro
blemei, ocolesc învățămîntul de 
partid, cu formele sale specifice. 
Ei pornesc dezarmați la lupta 
împotriva dogmatismului. Din a- 
ceastă pricină, ei confundă pro
blemele mărunte, neînsemnate, cu 
cele de importanță istorică. E 
timpul să se înțeleagă că metoda 
realismului socialist cere scriito
rului o temeinică pregătire filo
zofică.

Arătam mai înainte că lu
crările Congresului trebuie 
să aducă lumină în înțe

legerea’ și mai largă a unor 
probleme de estetică marxistă. 
In acest sens, eu aș dori 
să amintesc de una din aces
te probleme. Au circulat și con
tinuă să circule în articolele cri
ticilor -noștri nenumărate păreri cu 
privire la eroul pozitiv. Teza cu 
circulația cea mai largă, dar și 
cea mai dogmatică, mi se pare a 
fi aceea pe baza căreia se încear
că să se limiteze numărul eroilor 
pozitivi la Adam Jora, Anton- Fi- 
Iip și Ilie Barbu. Nu poate să nu 
te supere o asemenea enumerare. 
Oare să nu fi izbutit literatura 
noastră să creeze mai mult ?

Preocupat de această problemă, 
am constatat că cei mai mulți 
critici determină latura pozitivă a 
eroului î-n raport cu apartenența 
sa -politică. In rîndurile eroilor 
pozitivi sînt trecuți numai mem
brii de partid. Pe bună dreptate, 
ne putem întreba : ce se întî-mplă 
cu acei eroi care încă n-au de
venit membri de partid, dar care, 
prin întreaga lor activitate so
cială, se situează pe pozițiile 
înaintate ale dezvoltării istoriei ? 
Mai concret, ce facem, de pildă, 
cu Andrei Sabin, eroul lui Titus 
Popovici ? Este ori nu erou pozi
tiv? Dacă este, atunci criticii de ce 
îl dau uitării, sărăcind astfel ga- 

1erîa eroilor literaturii noastre ? 
Dacă nu este, de ce nu ni se de
monstrează? Iată una din formele 
de manifestare ale dogmatismului 
în critica literară. E limpede că fi
gura comunistului, cu întreaga sa 
activitate istorică, rămîne figura 
centrală a literaturii. Dar de aici 
nu trebuie să se tragă concluzii 
greșite. Știut este că membrii de 
partid își bazează întreaga lor 
activitate pe legătura cu masele 
populare, pe tendința lor istorică. 
Partidul își educă membrii în spi
ritul unui respect deosebit față 
de activitatea pozitivă a celor 
fără de partid și le cere ca în 
munca lor de conlucrare să por
nească de la această activitate.

Așa stî-nd lucrurile, pentru mine 
este clar că Andrei Sabin vine să 
complecteze lista eroilor pozitivi. 
Nu-mi este însă limpede, de ce 
critica literară ține morțiș să li
miteze numărul acestor eroi. De 
ce se trece cu atîta ușurință peste 
eroii lui Francisc Munteanu, Na- 
ghy Istvan, Asztalos Istvan, Re
mus Luca și alții ? Se merge 
pînă-ntr-acolo cu acest mod de 
pseudo-clasificare, încît este su
ficient ca eroul să fie utemist, ca 
să nu mai aibă „dreptul“ de a sta 
alături^de eroi — membri de par
tid. Mă gîndesc la utemista Ana 
Nucului din nuvela lui Remus 
Luca. Nu știu de ce acestui per
sonaj literar i s-a răpit dreptul 
de a sta alături de alți eroi în ju
rul cărora se face atîta publicita
te. Viața ei sufletească, munca ei 
politică, pe care o depune în rîn- 

una 
lite-

durile țăranilor fac din ea 
din figurile interesante ale 
raturii noastre...

Fără îndoială că lucrările 
greșului vor aduce lumină 
această problemă. Aștept cu ___
ție clipa cînd maestrul Mihail Sa
doveanu va anunța deschiderea 
întâiului Congres al scriitorilor 
din R.P.R.

Con- 
și-n 

emo-



LOCUITORII BUCUREȘTIULUI HAIDE R. P. R. !
Romînia — Suedia la a patra întâlnire de fotbal

Cuvîntarea tovarășului Kim Ir Sen
(Urmare din pag. l-a)

Cu toate că ne aflăm în Romî
nia numai de cîteva zile, noi am 
cules multe impresii bune și de 
neuitat despre minunata dv. țară 
și am luat cunoștință cu multă 
satisfacție de succesele obținute 
de poporul romîn în uriașa sa 
muncă constructivă.

Poporul romîn, care după eli
berarea sa de către glorioasa 
Armată Sovietică a devenit stă- 
pîn al tării sale și a trecut la 
construirea unei noi societăți, a- 
părînd cu consecventă cauza 
păcii și a securității, pășește cu 
încredere înainte pe calea con
struirii socialismului în tara sa- 
Oamenii muncii din Romînia, în 
frunte cu clasa muncitoare, lichi
dând rapid înapoierea moștenită 
de la vechea orînduire burghezo- 
moșierească, au repurtat în scurt 
timp o victorie istorică, transfor- 
mîndu-și patria într-o țară in- 
dustrial-agrară înaintată.

Uzinele și fabricile înzestrate 
cu tehnică și utilaj modern, con
struite în perioada primului cin
cinal, constituie o mare realizare 
a clasei muncitoare și a întregu
lui popor muncitor din Romînia. 
în țara dv. se dezvoltă în ritm 
rapid și agricultura; se realizează 
cu succes colectivizarea socialistă 
a satului.

Moștenind și dezvoltând cele 
mai bune tradiții ale culturii na
ționale a poporului romîn, oame
nii muncii din Republica Popu
lară Romînă crează o nouă știin
ță, o nouă cultură și artă.

Noi considerăm că toate aceste 
succese sînt rezultatul activității 
patriotice și a muncii creatoare 
a tuturor celor ce muncesc din 
Romînia, în frunte cu clasa mun
citoare, activitate și muncă rea
lizate sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Muncitoresc Romîn 
ți a guvernului R.P.R.

Voi ați dovedit prin fapte, în 
noua realitate a Romîniei popu
lare, superioritatea regimului de
mocrat-popular asupra sistemului 
capitalist și nesecata sa viabili
tate.

Poporul coreean consideră că 
succesele strălucite ale poporului 
romîn, repurtate în lupta pentru 
pace și socialism, sînt o contri
buție de preț la cauza comună a 
lagărului democrației și socialis
mului.

Republica Populară Romînă 
ocupă un loc important în lagărul 
nostru socialist, iar autoritatea 
ei internațională crește și se în
tărește pe zi ce trece.

Succesele voastre provoacă a- 
mărăciunea și ura dușmanilor 
păcii și democrației, însă priete
nii voștri se bucură de ele 
salută.

Poporul coreean 
toată 
nilor, 
popor 
lucite 
al II-lea cincinal, care prezintă 
mare importantă pentru construi
rea socialismului.

în continuare tovarășul Kim Ir 
Sen s-a referit la solidaritatea și 
sprijinul poporului frate romîn, 
popoarelor Uniunii Sovietice, Re
publicii Populare Chineze și altor 
țări socialiste în perioada lupte’ 
poporului coreean pentru indepen. 
denta și suveranitatea Coreei.

și ie

din 
tăra-

urează
inima muncitorilor, 
intelectualilor și întregului 
romîn succese și mai stră- 
pe calea realizării celui de

Poporul romîn — a spus în 
continuare tov. Kim Ir Sen — 
ne-a trimis în dar produse ali
mentare, medicamente, încăl
țăminte. Țara noastră a fost vizi
tată de numeroase delegații ale 
poporului romîn.

Poporul romîn a trimis de 6 ori 
în Coreea echipe sanitare for
mate din personal sanitar experi
mentat. Atît în timpul războiului, 
oît și acum, echipele sanitare ro- 
mînești, cu toate greutățile și lip
surile, prin munca lor plină de 
abnegație au salvat viata a nu
meroși coreeni.

Nenumăratele povestiri emoțio
nante despre prietenia care s-a 
legat între personalul sanitar 
romînesc și coreean vor stîrni în
totdeauna un sentiment de adîncă 
recunoștință din partea poporului 
coreean și vor trăi veșnic în me
moria lui.

In perioada cea mai grea pen
tru poporul coreean, perioada răz
boiului, ca și acum, poporul ro
mîn a educat și educă numeroși 
copii de ai noștri orfani de război, 
înconjurîndu-i cu dragoste părin
tească. Studenți de ai noștri în
vață în R.P.R.

Sîntem împuterniciți să trans
mitem poporului romîn și mame
lor romînce recunoștința întregu
lui popor coreean pentru această 
grijă față de capiii noștri.

Astăzi — a spus vorbitorul — 
nici un fel de forte nu vor putea 
rupe legăturile de prietenie și so
lidaritate dintre popoarele noas
tre, legături și prietenie care s-au 
stabilit și se întăresc în lupta 
comună pentru pace, democrație 
și socialism.

Sîntem convinși eă actuala vi
zită a delegației noastre în țara 
dv. va întări și mai mult prietenia 
și colaborarea dintre popoarele 
noastre.

Sîntem foarte bucuroși că am 
dus cu conducătorii Partidului 
Muncitoresc Romîn și ai Guver
nului R.P.R. tratative în proble. 
me politice și economice care in
teresează ambele părți, tratative, 
care au decurs într-o atmosferă 
de prietenie și cordialitate, și că 
am ajuns la o comunitate deplină 
de vederi.

Tov. Kim fr Sen a exprimat 
mulțumiri pentru acordul guver
nului R.P.R. de a livra utilaje 
și alte produse în sprijinul efor
tului de refacere a economieitului de refacere 
R.P.D. Coreene.

Poporul coreean — a spus el 
— care face parte din marea fa
milie a lagărului socialist, prețu
iește în mod deosebit prietenia 
internaționalistă de nezdruncinat 
și consideră ca o datorie înaltă a 
sa de a o dezvolta pe toate căile.

Cu sprijinul material și tehnic, 
acordat de țările lagărului socia
list poporul coreean, în perioada 
scurtă de după război, prin mun
ca sa creatoare și ca urmare a 
abnegației sale patriotice, învin- 
gînd 
mari 
miei 
fost 
tare, 
de întreprinderi industriale mari 
și mijlocii, care au o mare impor
tanță pentru industria țării noa
stre.

In satele noastre se desfășoară 
cu mare avînt mișcarea pentru 
cooperativizarea socialistă a *• 
griculturii. în prezent în coope.

toate greutățile, a obținut 
succese în refacerea' econo. 
naționale. După război au 
refăcute și date în exploa- 
total sau parțial, cîteva sute

rativele agricole sînt cuprinse 
65,6 Ia sută din totalul gospodă
riilor țărănești și 62,1 la sută din 
întreaga suprafață arabilă deți
nută de țărani.

Se întărește 
transformîndu-se 
neînvins, alianța 
și țărani, care 
societății noastre, precum și Fron. 
tul Unic Democrat Patriotic, care 
cuprinde forțele patriotice ale tu
turor păturilor populației; crește 
treptat nivelul material și cultu
ral al poporului.

Poporul coreean consideră că 
întărirea și dezvoltarea multila
terală a regimului nostru demo
crat-popular — bază materială 
trainică a unificării pașnice a pa
triei — este răspunsul cel mai 
bun la ajutorul dezinteresat al 
popoarelor frățești.

Au trecut trei ani de la termi
narea războiului din Coreea. Pro
blema coreeană a rămas însă 
nerezolvată.

în repetate rînduri noi am fă
cut propuneri juste și rationale 
autorităților sud-coreene cu pri
vire la unificarea pașnică a pa
triei noastre, ceea ce exprimă nă
zuința poporului coreean. însă 
Statele Unite ale Americii și 
cercurile reacționare conducătoa
re din Coreea de Sud au respins 
de fiecare dată aceste propuneri 
și împiedică prin toate mijloacele 
unificarea țării noastre.

Unificarea pașnică a 
are o mare însemnătate 
cauza menținerii păcii în 
și în întreaga lume și noi consi
derăm că nu există nici un te
mei de a se tărăgăna reglemen
tarea problemei coreene.

Lagărul păcii și socialismului 
în frunte cu Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză este 
a« mai puternic ca oricând, ruși
nosul sistem colonial se prăbu
șește; se întăresc și mai mult for
țele păcii.

Creșterea puterii lagărului so
cialist exercită o mare influență 
asupra mersului evenimentelor 
internaționale și contribuie la 
întărirea continuă a solidarității 
dintre țările acestui lagăr, bazată 
pe prietenie reciprocă și într-aju- 
torare frățească, la înflorirea eco
nomiei și culturii lor.

Prietenia veșnică și colaborarea 
frățească dintre popoarele lagă
rului socialist sînt o garanție a 
victoriei cauzei păcii și socialis
mului.

Poporul coreean prețuiește foar
te mult prietenia strânsă cu po
porul romîn, deoarece această 
prietenie corespunde pe deplin in
tereselor popoarelor țărilor noa
stre.

Vă asigurăm că poporul co
reean va fi pe veci, la fel ca și 
acum, un prieten credincios și de 
nădejde al poporului romîn.

Trăiască prietenia de nezdrun
cinat dintre popoarele Coreei și 
României 1

Trăiască poporul romîn — prie
tenul nostru sincer!

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn și Guvernul Republicii 
Populare Romîne 1

Trăiască prietenia dintre po
poare și pacea în întreaga lume!

și se dezvoltă, 
într-o forță de 

dintre muncitori 
reprezintă baza

Coreei 
pentru 
Orient

Recepția de la Casa Centrală 
a Armatei

Sîmbătă seara ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene la București, Den Em, a 
oferit în clădirea Casei Centrale 
a Armatei, o recepție cu prilejul 
vizitei în Republica Populară Ro
mînă a delegației guvernamen
tale a Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Au participat membrii delegației 
guvernamentale a R.P.D. Coreene 
în frunte cu ' 
președintele 
Muncii din 
Cabinetului 
Coreene.

La recepție au luat parte tova
rășii Gh. Apostol, general de ar
mată Emil Bodnăraș, P. Borilă, 
N. Ceaușescu, 1. Chîșinevschi, 
Chivu Stoica, Miron Constanți- 
nescu, Al. Drăghioi, Gh. Gheor
ghiu-Dej, Al. Moghioroș, D. Co- 
liu, L. Răutu, general colonel

tovarășul Kim Ir Sen 
C. C. al Partidului 
Coreea, președintele 

de Miniștri al R.P.D.

L. Sălăjan, I. Cozma, J. Fazekaș, 
Al. Bîrlădeanu, S. Bughici, Gh. 
Hossu, Gr. Preoteasa, acad. prof. 
dr. C. I. Parhon, acad. prof. Tr. 
Săvulescu, A. Tatu Jianu, membri 
ai guvernului, membri ai C.C. al 
P.M.R. conducători ai organiza
țiilor obștești și ai instituțiilor 
centrale, generali și ofițeri supe
riori ai Forțelor Armate ale 
R.P.R., oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști romîni și străini, 
oameni ai muncii decorați cu Or
dine și medalii ale R.P.D. Co
reene.

Au participat membri ai corpu
lui diplomatic.

Tovarășii Kim Ir Sen și Chivu 
Stoica au toastat pentru prietenia 
dintre popoarele romîn și co
reean.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Oaspeții coreeni în vizită la Tîrgoviște
Delegația guvernamentală a 

R.P.D. Coreene în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen, președinte
le C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
însoțită de tovarășii P. Borilă, 
Chivu Stoica, Gh. Gheorghiu-Dej, 
T. Rudenco, A. Tatu Jianu a so
sit sîmbătă dimineața cu un tren 
special în orașul Tîrgoviște.

în gara Tîrgoviște, oaspeții au 
fost salutați de tovarășii D. Ba- 
lalia, prim secretar al comitetului 
regional Ploești al P.M.R., V. Tro- 
naru, prim secretar al comitetului 
raional Tîrgoviște al P.M.R., Au
rel Iordache, președintele Sfatu
lui popular raional. Străbătând 
apoi orașul în aclamațiile înde
lungi ale miilor de locuitori ve- 
niți să-i întâmpine, solii poporului 
coreean s-au îndreptat spre școa
la elementară „Kim Ir Sen“, unde 
■învață în țara noastră sute de co
pii coreeni orfani de război.

Pe dealul unde se află clă
dirile spațioase ale școlii și in
ternatului, sutele de copii aveau 
ochii umezi de bucuria venirii în 
mijlocul lor a conducătorilor pa
triei iubite, alături de conducători 
ai partidului și guvernului țării 
noastre, țară unde au găsit adă
post și căldură frățească în anii 
de grea încercare ai războiului 
din Coreea.

Oaspeții dragi sînt salutați de 
tov. Gh. Marinescu, directorul 
școlii. El arată — în cuvîntul 
său — că înființarea acestei școli 
este o expresie vie a relațiilor de 
prietenie statornicite între po
poarele romîn și coreean. Vorbind 
despre succesele școlii, el subli
niază că șooala este fruntașă la 
învățătură pe raion.

Au vorbit apoi pionierul Ciong 
Hion Kio în limba coreeană și Ri 
Zon Hi în limba romînă. Ei au 
exprimat bucuria și mîndria pe 
care o încearcă copiii coreeni pri- 
mindu-și oaspeții și au mulțumit 
pentru posibilitățile ce li s-au dat 
de a învăța în școli rominești și 
de a se pregăti ca viitori con
structori ai socialismului în pa
tria lor.

în aplauzele îndelungate ale 
celor prezenți, ia apoi cuvîntul 
tovarășul Kim Ir Sen, care-și ex
primă bucuria de a găsi pe copii 
sănătoși și voinici și adresin- 
du-li-se îi îndeamnă la noi suc
cese în învățătură, spre a deveni 
buni constructori ai socialismului 
în Coreea, luptători pentru prie
tenia trainică dintre R.P.R. și 
R.P.D. Coreeană.

Tovarășul Kim !r Sen a mul
țumit Partidului Muncitoresc Ro
mîn și guvernului R.P.R. pentru 
condițiile bune țn care învață co
piii coreeni.

în aplauzele prelungite ale ce
lor prezenti, tovarășul Chivu 
Stoica a arătat că poporul ro
mîn va continua să înconjoare cu 
dragoste, ca pe proprii săi copii, 
pe copiii coreeni orfani, spre a 
crește sănătoși, și a deveni cadre 
de nădejde — ingineri, tehnicieni, 
meseriași capabili să ajute temei
nic la construcția Coreei noi, feri
cite.

înconjurați cu adîncă dragos
te de sutele de copii, oaspeții co
reeni și conducătorii partidului și 
guvernului romîn care i-au înso
țit, vizitează sălile de clasă, sala 
de șah, sala de gimnastică, dor
mitoarele, sala de mese, cabinetul 
medical.

La cercul „mîinilor îndemânati
ce“, copiii oferă oaspeților coreeni 
și romîni, în amintirea vizitei fă
cută la școala lor, obiecte lucrate 
de ei.

Tovarășul Kim Ir Sen a dăruit 
școlii un frumos album cu ima
gini din R.P.D. Coreeană, patria 
iubită a copiilor.

Ansamblul artistic al școlii a 
prezentat în cinstea oaspeților 
un festival care a cuprins cîntece 
rominești și coreene, dansuri co
reene, dansuri sovietice și romî- 
nești, recitări în limbile romînă 
și coreeană.

La plecare, membrii delegației 
guvernamentale a R.P.D. Coreene, 
în frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, precum și conducătorii par
tidului și guvernului nostru au 
felicitat călduros pe educatorii 
romîni și coreeni și de asemenea 
pe elevi, urîndu-le noi succese în 
muncă.

tră-

Un palmares 
impresionant

Astăzi, fotbalul romlnesc 
iește o zi însemnată. In capitala
țării noastre se află valoroasa 
reprezentativă de fotbal a Sue
diei, țară care deține un loc de 
frunte în lumea fotbalului euro
pean. Partida de astăzi pe care 
o susține echipa suedeză este cea 
de a 344-a, începînd din anul 
1908. Din 343 jocuri susținute 
pînă în prezent, suedezii au 
cîștigat 174, au pierdut 115 și au 
egalat 54. Iată dar, un 
impresionant.

Interesul stirnit de 
„galben - albaștrilor“ 
sportive ale Suediei) 
rești, este excepțional, 
în primul rînd pentru < 
nala Suediei deține un titlu o. 
limpic (Londra 1948); apoi, ul
timele îniîlniri internaționale 
susținute de oaspeți au confirmat 
progresul evident realizat în acest 
an. Trebuie reținut faptul că ad
versarii noștri sportivi care voi 
înttlni astăzi pe stadionul „23 Au
gust“ reprezentativa R.P.R., au 
întîlnit în primul joc al sezonu
lui reprezentativa Angliei (care 
a învins recent Brazilia cu 4—2), 
cu care au termina^ la egalitate: 
O—0. Duminica trecută la Helsin
ki, Suedia a 
torie împotriva echipei Finlandei 
cu scorul de 3—1 după un joc 
care, așa cum relatează agențiile 
de presă, a entuziasmat.

Intîlnirea de astăzi mai pre
zintă interes și din alt motiv. 
Doar o mică parte din spectatorii 
bucureșteni care vor fi prezenți 
la acest meci au mai văzut jucînd 
la București naționala Suediei. 
Și aceasta s-a întimplat în urmă 
cu 19 ani. Intr-adevăr, reprezen
tativa Suediei n-a mai evoluai în 
Romînia din anul 1937, clnd în- 
tîlnirea s-a terminat la egalitate: 
2—2. Primul joc dintre naționa
lele Romîniei și Suediei s-a des
fășurat la Stockholm în anul 
1935, gazdele cîștigînd atunci cu 
scorul de 7—1. Ultima întllnire 
dintre fotbaliștii romîni și sue
dezi a avut loc, după cum se știe, 
anul trecut la Gotteborg și a dat 
ciștig de cauză gazdelor cu sco- 
rul de 4—1.

palmares

prezența 
(culorile 

la Bucu-
Aceasta, 

că națio-

realizat o vic-

Părerea 
celor de pe teren

Este un lacru știut. Atunci 
clnd te întîlnești pe terenul de 
sport cu jucătorii unei alte echipe, 
cînd vii deci în contact direct 
cu ei, ai posibilitatea pe care nu 
o au alții, de pe margine, de a 
cunoaște mai bine jocul echipei 
adverse, concepția ei de joc, de 
a trage concluzii. Ne-am gtndit 
că este bine să folosim o astfel 
de experiență. Miercuri, repre
zentativa de fotbal a R.P.R. a 
susținut ultimul joc de verificare, 
înaintea întîlnirii cu Suedia: Ca 
adversar de antrenament ai na
ționalei, au fost tinerii fotbaliști 
ai echipei Progresul C.P.C.S. 
De aceea, ei, fotbaliștii care 
s-au. întîlnit pe terenul de 
joc cu echipierii naționalei noas-

ire, pot să aprecieze jocul lor-, 
posibilitățile reprezentativei noas
tre. lată de ce am considerat că 
este bine să aflăm părerea unora 
dintre tinerii fotbaliști de la Pro
gresul C.P.C.S. — în această 
problemă.

Căpitanul echipei, N. lonifă 
este de părere că „naționala se 
află într-0 formă deosebită. In 
special linia de atac — spune 
el — este condusă inteligent de 
Ozon, care „deschide“ foarte bine 
aripile. In jocul cu echipierii re
prezentativei mi-a revenit o sar
cină foarte dificilă. Vă închipuiți 
că ad „ține“ pe Ozon nu este 
un lucru ușor. Uneori, am reușit.

—-Azi pe „23 August“
Astăzi, pe. stadionul „23 

August“ are loc întâlnirea in-, 
temațională de fotbal dintre 
echipele reprezentative ale 
R.P.R. și Suediei.

Cele două reprezentative 
vor alinia pe teren următoa
rele formații:
R.P.R.: Voinescu-Zavoda II, 
Androvici, Neacșu - Onisie, 
Bone-Copil, Constantin, 0- 
zon, Zavoda I, Tătaru.

Suedia : Arvidsson-Johans- 
son, Gustavsson, Axbom-S. 
O. Svenson, Parling-Berndt- 
son, Lofgren, Sandei!, Ek- 
strom, Sandberg.

★
Intîlnirea de fotbal dintre 

reprezentativele Suediei și 
R.P.R. va fi transmisă în în
tregime de stațiile noastre de 
radio cu începere din jurul 
orei 17.45. Transmisia se va 
face oe programul I.

Gînd balonul se îndrepta către 
Ozon, căutam să mă găsesc în 
apropierea lui, pentru a intercep
ta. Știam că balonul, odată in> 
trat în posesia lui Ozon, greu 
aveam șanse să-l recîștig“. — 
„Aceeași remarcă vreau să fac 
și eu — a intervenit Motroc. M-a 
impresionat viteza cu care Ozon 
schimba jocul în diagonală ca și 
jocul rapid al extremelor. Este 
foarte bine că atacanții noștri 
nu-și concentrează jocul numai Ia 
Ozon. Fiecare jucător își are con
tribuția lui în acțiunile ofensive. 
Nu pot să nu amintesc și de fap
tul că am văzut pe Zavoda Fery 
dînd trei pase în chip magistral, 
cam în genul în care îi dădea 
Pușkaș lui Czibor. Personal, am 
mare încredere în echipă“.

— „Copil m-a scos de două
ori din zonă — mi-a spus funda
șul Greavu. Cu viteza lui, nu știu 
dacă orice fundaș îil poate „păzi“. 
Avînd de-a face direct cu el, mi-a 
plăcut mult cum a jucat Copil, 
care pe teren, s-a dovedit totuși 
a nu fi chiar...... copil“.

Este firească remarca lui Grea
vu. Jucătorul cu care vii în con
tact direct, pe teren, îți ține aten
ția încordată și normal, te preo
cupă mai mult. De aceeași pă
rere este și mijlocașul Jenei, lată 
ce ne-a spus el:

— „Am avut ca „om“ pe Za
voda I. Părerea mea este că Fery 
se găsește în mare formă. Cred

lolanda Balaș a stabilit un nou record
Cu prilejul întîlnirii de atletism 

dintre echipele asociațiilor Loco- 
motiva-C.C'A.-Recolta contînd 
pentru cea de a 4-a etapă a cam
pionatului republican, sîmbătă pe 
stadionul Tineretului din Capitală, 
maestra sportului Iolanda Balaș 
a stabilit un nou record al R.P.R. 
în proba de săritură în înălțime 
cu excelentul rezultat de 1,71 m. 
Performanța Iolandei Balaș se 
înscrie pe locul patru în lista ce-

lor mai bune rezultate obținute 
în proba feminină de săritură în 
înălțime de-a lungul istoriei a- 
cestei probe și reprezintă totodată 
al doilea rezultat mondial din 
acest an.

Vechiul record R.P.R. era de 
1,70 m. și fusese stabilit de Io- 
landa Balaș anul trecut la Oslo 
cu prilejul întîlnirii atletice din
tre echipele R.P.R. și Norvegiei.

(Agerpres)

că Panling va avea mult de fureă 
cu el. Șutează tare, de la distan
ță, din orice poziție. M-am ținut 
„scai“ de el, însă deseori am fost 
depășit. Mi-a plăcut de asemenea 
și apărarea. Ea este foarte mo
bilă, dar în același timp, decisă. 
Prezența lui Neacșu — selecționat 
pentru prima dată în echipa na
țională — în linia de fund, o con
sider binevenită încrederea care 
i s-a acordat lui Neacșu, ne-a 
stimulat și pe noi, jucătorii de 
la Progresul C.P.C.S.“.

„Puștii“ au înscris două goluri 
lui Voinescu ! Și încă goluri pe 
care nici Voinescu nu le poate 
numi parabile. Unul din autorii 
golurilor este extrema stingă, 
Vacarti, care avșa ca adversar 
direct pe Zavoda II.

— „Părerea mea — spune Vă
caru — este că apărarea e bine 
sudată, cu toate că în jocul cu 
noi, nu s-a „închis“ atât de erme
tic. Probabil că nici nu a fost 
nevoie, continuă rîziînd impetuo
sul extrem stìnga al echipei Pro
gresul C.P.C.S. Jucătorii din a- 
părare s-au înțeles foarte bine cu 
Voinescu. Acesta îi dirija tot 
timpul. Cit despre adversarul meu 
direct — Zavoda II — părerea 
mea este că s-a putut trece une
ori de el“.

Să-i dăm acum cuvîntul unui 
alt tînăr în care antrenorul Bo- 
tescu își pune mari speranțe : 
interul dreapta Raab Iuliu.

— „Actiunife ofensive ale na
ționalei se desfășurau cu mult 
raționament, ne spune Raab, chiar 
din apărare. Bone și Onisie se 
demarcau permanent și deschideau 
cu precizie extremele. Mi-a plă
cut fantezia lui Ozon și spiritul 
lui colegial. Se întîmpla ca une
ori Copil să greșească. El simțea 
în acele clipe un prețios imbold 
moral. „Nu-i nimic Vasiilică“ — 
îl încuraja Ozon. Și Vasiilică lup
ta din nou, insistent, pentru orice 
balon. Cred că cu o astfel de su
dură sufletească, noi vom obține 
un rezultat bun to fața suede
zilor".

Și acum, cuvîntul 
antrenorului A. Botescu

„Deși „copiii“ mei nu au putut 
tine piept tot timpul echipei na
ționale, consider că antrenamen
tul și-a atins scopul. Jucătorii se 
orientează prompt, în funcție de 
fazele de joc. Echipa națională 
— după părerea mea — nu este 
o echipă șablon. Am observat în 
atac o orientare foarte bună. Ac
țiunile tripletei urmăreau scoate
rea stoperului nostru din atac, 
printr-o mișcare alternativă în 
care participau fie interii ca vârf, 
fie centrul înaintaș. Aceasta ar 
f[ una din cele mai bune varie
tăți tactice care ar veni în spri
jinul eficacității noastre. Aș sfă
tui pe înaintași să se concentreze 
mai mult asupra loviturilor la 
poartă de la mică distanță. Za
voda I a ajuns uneori singur în 
fața porții și, de la 5—6 m. a 
ratat. La fel și Ozon. în plus, 
sfatul meu este ca jucătorii noș
tri să joace vijelios tot meciul 
dar mai cu seamă în prima re
priză“.

Ne-am despărțit de tinerii fot
baliști ai echipei Progresul 
C.P.C.S. și de antrenorul lor 
bucuroși mai mult convinși 
că reprezentanții culorilor noas
tre vor da totul pentru un rezul
tat valoros. Așteptăm ca jocul 
lor de azi să confirme părerile 
și speranțele zecilor de mii de 
spectatori care îi vor încuraja tot 
timpul din tribune, acasă, la apa
ratele de radio, pe străzi, în jurul 
megafoanelor.

— Succes !
R. CALARAȘANU

: M

NIMIC NU-I MAI PRESUS
DECÎT OMUL

Unii tovarăși susțin că pentru 
a stîrni într-o conferință intere
sul delegaților la discuții e ab
solut necesar ca raportul să con
stituie baza. Intr-un fel au drep
tate. Un raport în care găsești o 
analiză temeinică a muncii, ba. 
zată pe cunoașterea oamenilor, a 
realizărilor șl lipsurilor lor. e 
drept, crează acea bază de dis
cuții. Pe de altă parte însă n-au 
dreptate, pentru că nu întotdea
una după expunerea unui raport 
mai puțin faptic, nu se discută. 
Recenta conferință a comitetului 
regional U.T.M. din Regiunea 
Autonomă Maghiară a dovedit-o 
cu prisosință. 0 vom justifica 
prin cele ce urmează.

★
Un raport cu nimic deosebit de 

unele rapoarte tinute cu ani în 
urmă la conferințele regionale 
U.T.M. Realizări exprimate mai 
mult în cifre, mai puțin în fapte 
și experiență de muncă, apoi re
darea cîtorva lipsuri. Iarăși ci
fre. din nou cîteva fapte expuse 
la general urmate de o autocri
tică care plutește pe deasupra 
faptelor, după care... nelipsita 
concluzie

Că tineretul nostru constituie, 
sub conducerea partidului, o for
ță care poate înfăptui și înfăp- 
tu'eș'e lucruri mari, raportul to- 
tuș' a dovedit o cu prisosință.

In întreprinderile din regiune, 
11.900 de utemiș’.i și tineri iau 
par'e cu însuflețire la întrecerea 
socialistă. Rezultatele obținute 
de multi dintre ei sînt foarte va. 
loroase. In cadrul acțiunii patrio
tice : „Pentru cît mai multe acu
mulări socialiste“, tinerii munci
tori au realizat numai în cinstea 
celui de al II-lea Congres al par
tidului economii In valoare de 
4.761.706 lei. 3000 de tineri s-au 
calificat și 1900 de tineri au ur
mat cursurile de minim tehnic.

Pe marginea conferinței regionale U. T. M. 
din Regiunea Autonomă Maghiară

Realizări importante au obținut 
organizațiile U.T.M. din regiune 
și în domeniul transformării so
cialiste a agriculturii. Sute de 
utemiști și tineri și-au lămurit 
părinții să intre în gospodării a- 
gricole colective și întovărășiri 
agricole. Și cîte alte realizări 
n-au obținut organizațiile U.T.M. 
din regiune și în domeniul mun
cii culturale, sportive etc. Dar nu 
despre asta am vrut să vorbim 
în mod deosebit.

Ii priveam pe delegați. Erau 
printre ei tineri muncitori meta- 
lurgiști de la „Encel Mauriciu“, 
lucrători forestieri din rajonul Re
ghin, tîmplari de mobilă fină de 
la „Simo Geza", țărani în fru
moase porturi, studenți, elevi... 
Sute de fețe tinere, priviri seîn- 
teietoare care dezvăluie energie, 
neastîmpăr tineresc...

Ne-a atras însă atenția un om 
între două vîrste, cu părul cărunt, 
înalt și puțin adus de spate, a 
căruj figură brăzdată contrasta 
puternic cu majoritatea fețelor 
tinere din jur. Din discuția lui cu 
cîtiva delegați, n-am prins decîț 
cîteva cuvinte: „Nimic nu-i mai 
presus decît omul“.

Cuvintele acestea ne-au arătat 
într-o frîntură de secundă ce lip
sea raportului: oamenii care au 
înfăptuit realizările. Despre ei 
raportul nu a vorbit în mod con
cret, cald și convingător. Nici 
despre experiența pozitivă sau ne
gativă care s-a desprins din mun
ca lor.

O conferință la care s-au adu
nat delegați din cele mai înde
părtate colturi ale regiunii tre

buie doar să fie o școală de edu- 
catie comunistă a tineretului.

Vorbeam despre acea bază ne
cesară creării condițiilor pentru 
discuții. Raportul n-a constituit-o, 
deși cifrele, datele statistice și 
cele cîteva aspecte generale erau 
înșirate pe nu mai puțin de 27 
de pagini bine îndesate.

Tinerii totuși au discutat. Și au 
avut despre ce să discute pentru 
că baza discuțiilor lor au fost fap
tele pe care le.au cunoscut mai 
bine decît multi membri ai comi
tetului regional. Ei au discutat la 
acel înalt nivel, la care s-au des
fășurat discuțiile în timpul lucră
rilor celor mai multe conferințe 
U.T.M., tinute după cel de al II- 
lea Congres al partidului nostru.

★
Nimic nu-i mai presus decît 

omul. Cel care rostise aceste cu
vinte, deși trecuse de mult de pra
gul tinereții, era delegat la con
ferința regională Motivul ?... To
varășul Gyula Enyedi, prim-secre. 
tar al comitetului raional de par
tid Cristur — căci despre el este 
vorba — este foarte iubit de oa
meni și în deosebi de cei tineri.

...Și fiind parcă vorbiți cu 
tovarășul Gyula, participantii la 
discuții s-au referit, direct sau 
indirect, tot la faptul că... nimic 
nu-l mal presus decît omul.

— ... 13 activiști au plecat spre 
școli anul trecut de la comitetul 
nostru — a arătat Samu Laszlo, 
secretarul comitetului raional 
U.T.M. Odorhei — dar cîti din ei 
credeți că am primit înapoi ?... 
Unul. Am fost nevoiti să lucrăm 
numai cu oameni noi, fără expe

riență... Ni s-au cerut cadre, noi 
am dat. Biroul regional U.T.M. 
însă ar fi trebuit să se gîndească 
că nouă aceste cadre ne sînt ne
cesare ca și soarele. După cum 
se vede În3ă cei de la regiune 
n-au vrut să-și complice existen
ța și și-au zis: o să se descurce 
cei din Odorhei.

In cuvîntul său tovarășul Samu 
a mai ridicat o problemă impor
tantă. Aceea a felului cum sînt 
îndrumate comitetele raionale 
U.T.M.

— Tovarășii de la comitetul 
regional — a aratat el — vin 
pe la noi. Dar numai în trea
căt.. Ne cer să facem multe, dar 
îndrumări concrete nu prea dau. 
Ni s-a spus de exemplu : „De ce 
nu folosiți mai multe forme tine
rești în muncă...“ Pentru treaba 
asta am fost criticați nu odată. 
Deși, între noi fie vorba, tovarășii 
din Tg. Mureș cunosc prea puțin 
metodele noastre pentru că stau 
puțin în mijlocul nostru. Dar nu 
asta am vrut să vă spun. Nu o 
dată am făcut propunerea ca re
giunea U.T.M. să organizeze o 
brigadă care timp de cîteva săp- 
tămîni să studieze pe teren toc
mai această problemă: „forma 
tinerească de muncă“. Dar cine 
mă rog ne-a dat ascultare?... Că 
activiștii regionali vin în mijlo
cul nostru, pentru treaba asta co
mitetul regional merită felicitări. 
Dar pentru faptul că l-au luat pe 
„trebuie să faceți.în brațe, fără 
să arate cum, și pe „ne trebuie 
cutare sau cutare lucru“ fără să 
dea îndrumări concrete, pentru 
treaba asta, să le fie... de învă
țătură criticile care li s-au adus 
în conferință.

Samu Laszlo a luat cuvîntul 
printre primii. Dar nu a fost nici 
primul și nici ultimul care a cri
ticat aspru stilul de muncă al co
mitetului regional U.T.M și în 
special al biroului.

Sandor Daly (Tg. Mureș), Ion 
Blaga (Reghin), Iosif Moldovan 
(raionul Mureș) și mulți alții și-au 
îndreptat ascuțișul criticii lor îm
potriva practicii de a cunoaște 
realitatea din goana mașinii.

— Se întîmplă nu o dată — a 
spus Sandor Szasz, secretar al 
comitetului raional U.TM. Sf. 
Gheorghe — ca activiști ai co
mitetului regional (Gheorghe 
Cantor, Francisc Zoltan și alții) 
să vină la raion grăbiți și să tra
seze sarcini la un ton care sună 
cam așa : — „Aveți de făcut
asta...“ Fără comentarii desigur. 
Sau, „Pînă la data cutare să fa
ceți“...

Nimic nu-i mai presus decît 
omul. Cuvintele tovarășului Gyu
la ne stăruiau în minte cu încă- 
pățînare. Ne gîndeam: De ce 
oare tovarășul Gheorghe Mihai, 
fost secretar al comitetului regio
nal, cînd a venit îrt gospodăria 
agricolă colectivă „Partizanul 
păcii“ nu a găsit nimic mai bun 
decît s-o întrebe pe Lisaveta Man, 
secretara de aci: „Cum st ați 
cu evidența“ ? în loc să se inte
reseze de viața utemiștilor și ti
nerilor la îmbunătățirea căreia a- 
vem datoria să contribuim prin 
toate mijloacele. De ce oare nu 
a ajutat-o pe tovarășa Man să 
găsească calea cea mai bună 
pentru a-i atrage in G.A.C. și pe 
alti tineri din afara gospodăriei. 
I-a lăsat pe asemenea activiști 
ca Man Lisaveta și alții să se 
frămînte singuri. Nu a tinut sea
ma că aceștia sînt doar oameni și 
încă ce oameni, cadre 1... Dacă ar 
fi existat mai multă grijă fată de 
om, atunci, fără îndoială că Mi
hai Gheorghe ar fi împărtășit se
cretarei organizației de bază de 
la „Partizanul păcii“ experiența 
altor organizații, ca de pildă a- 
ceea din satul Bozed, raionul Mu
reș, unde întreaga organizație în 
frunte cu comitetul U.T.M. a fost 
atrasă în întovărășire de către 
utemiștii din întovărășirea res
pectivă. Și totodată ar fi preluat 
experiența utemiștilor de la „Par
tizanul păcii“ — pentru că și aci 
există experiență bogată, în alte 
domenii — și ar fi transmis-o al
tor organizații.

De ce ?... întrebări de felul a- 
cesta s-au pus multe.

— De ce despre mersul învăță- 

mîntuluj politic se interesează bi. 
roul regional doar la sfîrșit de 
an ? a întrebat tovarășul Nogy 
Vilmoș activist la comitetul ra
ional Gheorghieni. Cînd trebuia 
să închidem anul de învătămînt
— a spus el — ne-am trezit cu 
vreo 6-7 delegați regionali deo
dată. De ce n-au venit ei în tim
pul anului ?... De ce nu ne-au a- 
jutat concret atunci ? La închi
dere, e în primul rînd prea tîrziu 
și-apoi mai mult ne poate în. 
curca o asemenea avalanșă de 
„ajutoare“.

Răspunsul la aceste întrebări 
și alte „de ce“-uri l-a dat sim
plu și sincer Gheorghe Cantor, 
secretar al comitetului regional, 
despre care de altfel în timpul 
discuțiilor s-au spus și multe 
vorbe de laudă.

— Am fost furați cîte odată
— a recunoscut el — de proble
mele generale ale muncii și ne
am rupt uneori de organizațiile 
de bază. Ca să spunem lucrurilor 
pe șleau, asta înseamnă birocra
tism. Veneam printre utemiști, 
dar stăteam puțin în mijlocul lor. 
De aceea nici nu i-am putut ajuta 
ca lumea...

Referiri critice, aspre, am putea 
spune chiar foarte aspre au fost 
făcute și asupra felului cum a 
muncit cu oamenii Gheorghe Am. 
bruș, prim-secretar al comitetului 
regional U.T.M.

Trebuie spus însă că nimeni nu 
i-a negat hotărîrea și perseveren
ta în muncă, dragostea pentru a 
realiza sarcinile. El este oricînd 
gata să „tragă zi și noapte fără 
întrerupere“ au spus toti acei 
care au discutat despre el în con. 
ferință. Dar...

— ...E dur. cu activiștii în deo
sebi. Nu primește critica și asta 
e cum nu se poate mai rău i-a 
spus Doly Alexandru de la 
I.M.F.

— ...Și nu are suficientă grijă 
fată de cadre — a adăugat tova
rășul Marian din Toplița. Tovară
șul Ambruș e gata oricînd să-ți 
vorbească foarte frumos despre 
metodele comsomoliste de lucru, 
despre grija pe care o are acti
vistul comsomolist fată de tînăr, 
față de om. Dar cînd e vorba la 
adică...

După conferința raională U.T.M. 
de la Toplița a fost organizată o 

reuniune tovărășească. Activiștii 
raionului trebuiau să stea în mij
locul delegaților. Tovarășul Am
bruș însă i-a convocat pe activiști 
la o ședință care a durat nu știu 
cîte ore...

Toti vorbitorii i-au cerut să fie 
mai simplu, să se apropie mai 
mult de tineri, cu mai multă căl
dură, cu mai multă dragoste și 
înțelegere...

— îmi ești prieten tovarășe 
Ambruș — i-a spus Gheorghe 
Cantor. Și de aceea voi fi cu ti
ne poate mai aspru decît au fost 
alții... Te crezi uneori mai deș
tept decît noi toți... Și asta nu e 
bine. Prea adesea cauți să des
pici firul în patru, nici asta nu 
e bine... Nu întotdeauna simte 
omul în tine un tovarăș. Asta-i 
și mai rău... Iar în ceea ce pri
vește cauza tuturor acestor rele 
ti-o spun deschis: te-ai înfumu
rat... Dar noi știm că posezi su. 
ficiente forje ca să-ți schimbi a- 
titudinea...

Cuvintele tovarășilor cădeau a- 
supra lui Ambruș cu greutatea 
barosului. La început parcă nu-i 
venea a crede că se vorbește des
pre el dar, pe măsură ce i se 
limpezeau gîndurile, Ambruș se 
apropie de o întrebare firească : 
de ce nu mi s-au spus toate a- 
cestea pînă acum ?

Da, acei care nu au arătat pînă 
acum lipsurile deschis, indiferent 
de persoane au greșii profund, 
însă... mai bine mai tîrziu decît 
niciodată.

Ambruș ceru cuvîntul. Și el 
s-a adresat mai întîi conștiinței 
sale. Și cu cîteva cuvinte sim
ple, pornite din inimă, a dat de-o 
parte tot vălul care îl despărțea 
de tovarăși:

— ...Cele ce s-au spus despre 
mine sînt foarte adevărate și vă 
mărturisesc sincer, ca de la to 
varăș la tovarăș, că m-au zgu
duit adînc. Din lucrările confe
rinței am învățat multe cu toții. 
Fiecare dintre noi, de la simplu 
membru al U.T.M. pînă la acti
vistul cu muncă de răspundere 
în comitetul regional, pleacă cu 
experiența de muncă îmbogățită, 
cu o serie de fapte concrete des
pre cum trebuie și cum nu trebuie 
să muncească cu tineretul...

Pentru Ambruș a devenit lim

pede un lucru, pe care deși îl 
cunoștea dinainte și era întru 
totul de acord cu el, n.a reușit 
să-l facă^ simțit în munca sa și a- 
nume, că pentru un activist ute- 
mist nu e de ajuns „să tragă 
zi și noapte“ cum s.a arătat în 
conferință. Oricît de ocupat ar 
fi, oricît de mari și însemnate ar 
fi sarcinile pe care le are de re
zolvat, el nu trebuie să uite nici 

■ o .clipă că tot ce face el, tot ce 
fac cei din jurul lui e subordo
nat scopului principal al luptei 
partidului nostru drag — omul.

— Dar eu, — a continuat Am
bruș — cum s-ar spune, din cau
za copacilor n-am văzut pădu
rea... Avem cea mai frumoasă 
muncă. Lucrăm cu tineretul. Și 
eu am greșit prin atitudinea mea 
fată de cine? Față de acei care 
muncesc direct cu tinerii... Acum 
pentru mine e limpede ce am de 
făcut: să mă apropii simplu, 
sincer, tavărășește de oameni, 
să-i cunosc mai bine, să-i înțeleg 
mai bine.,.

Discuțiile aprinse care s-au 
purtat, spiritul lor critic și auto
critic deosebit de ascuțit, au do
vedit nu numai entuziasmul și 
avîntul tinerilor ci și maturita
tea lor politică.

Cu toate că criticile aduse sti
lului de muncă din ultimul timp 
al comitetului regional U. T. M. 
au fost multe și aspre, atmosfera 
în care s-au desfășurat lucrările 
conferinței a fost plină de în
credere și optimism sănătos.

Dovada cea mai elocventă a 
acestui fapt s-a vădit la sfîrșitul 
conferinței cînd delegații, tinînd 
seama de realizările obținute pînă 
m prezent de vechii membri ai 
biroului și de poziția justă pe 
care au avut-o în conferință fa(ă 
de critică, le-au acordat din nou 
încrederea și i-au reales.

f-au reales convinși fiind că 
in viitoarea lor activitate mem- 
brii organului regional U.T.M. 
vor înțelege odată mai mult că 
nimic nu-i mai presus decît omul.

MILU BURAN 
______mircea mUnteanu
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Vizita 
vicepreșe 
dintelui 
Indiei 
in U.R.S.S.

contribuție 
la dezvoltarea 
continuă 
a prieteniei 
frățești 
sovietodndiene

MOSCOVA 16 (Agerpres).- — 
TASS transmite: Președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., K- E. Voroșjlov, a ofe
rit în seara zilei de 15 iunie Sn 
marele palat al Kremlinului o 
recepție în cinstea d-lui Sarva- 

”■ " "- ----- vicepre-

Sovletice 
N. A.

Interviul acordat de ministrul Franței 
la București, Pierre Francfort, 

Radiodifuziunii romlne

Convorbirea 
lui N. A. Bulganin 
și N. S. Hrușciov cu 
S. Radhakrishnan

MOSCOVA 16 (Agerpres), — 
TASS transmite: La 16 iunie 
N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și N. S. Hrușciov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au avut la Kremlin o 
.convorbire cu S. Radhakrishnan, 
vicepreședinte al Republicii India.

La convorbire au fost de față 
K.P.S. Menon, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii India în U.R.S.S.; 
S. R. Rașidov, vicepreședinte al 
Prezidiului. Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și președinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al R.S.S. 
Uzbece; A. F. Gorkin, secretar 
adjunct al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și A. A. 
Gromîko, prim locțiitor al minis
trului Afacerilor extbrne 
U.R.S.S.

Convorbirea s-a desfășurat 
tr-o atmosferă prietenească 
cordială.

al

tn- • 
Și

palii Radhakrishnan, 
ședințele Indiei.

Din partea Uniunii 
la recepție au participat: 
Bulganin, N. S. Hrușciov, L. M. 
Kaganovici, G. M. Malenkov, 
V. M. Molotov, M. G. Pervuhin, 
M. Z. Saburov, G. K. Jukov, L. I. 
Brejnev, E. A. Furțeva, N. M. 
Șvernic, A. P. Volkov — pre
ședintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
alte persoane oficiate.

La recepție au participat de 
asemenea K. P. S- Menon, amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii India în 
U.R.S.S., funcționari ai ambasa
dei Indiei și șefi și funcționari 
ai altor reprezentanțe diplomatice 
acreditați în U.R.S.S.

La recepție, care s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă de cordialitate 
Și prietenie, K. E. Voroșilov, a 
rostit o cuvîntare în care.a spus 
printre altele :

Scumpe domnule vicepre
ședinte 1

Dragi prieteni 1
Am fericirea de a saluta aci 

pfe domnul Sarvapalli Radhak
rishnan, eminent om de stat al 
Indiei prietene, bine cunoscut om 
de știință.

Luptînd neobosit pentru o pace 
trainică și prietenie înțre . toate 
popoarele, Uniunea Sovietică dă 
o înaltă apreciere eforturilor Re
publicii India îndreptate spre 
întărirea păcii, lichidarea blocu
rilor militare agresive, dezvolta
rea colaborării pașnice a tuturor 
popoa relor.

La întărirea prieteniei dintre 
India și Uniunea Sovietică, o 
mare contribuție a fost adusă de 
dv. personal, d-le Radhakrishnan, 
care în trecut ați reprezentat cu 
atîta succes Republica India în 
calitate de ambasador la Mos
cova.

Sînt profund convins că sosi
rea dv. în Uniunea Sovietică în 
calitate de vicepreședinte al In
diei va contribui la dezvoltarea 
continuă a prieteniei frățești din
tre țările noastre.

în persoana dv. noi salutăm 
din toată inima întregul popor

> Sosirea Ia Moscova a vice
președintelui Republicii India, 
<S. Radhakrishnan. In fotogra
fie: întîlnirea de pe aeroportul 
£ central.

indian care merge pe calea lir 
bertății, independenței, păcii și 
prieteniei cu toate țările.

închin acest pahar în sănăta
tea scumpului nostru oaspete, 
vicepreședintele Republicii India, 
d-1 Radhakrishnan.

închin paharul în sănătatea 
stimatului președinte ai Repu
blicii India, d-1 Prasad, în sănă
tatea primului ministru al In
diei, d-1 Nehru, pentru 
și înflorirea mării Indii 
porului ei.

Trăiască prietenia de 
cinat dintre popoarele 
Uniunii Sovietice.

Hindi, ruși — bhai. bhai 1
In cuvîntarea de răspuns, vice

președintele Indiei, S. Radhak
rishnan a spus :

Este o mare bucurie pentru 
mine de a vizita din nou Mosco
va și de a reînnoi prietenia cu po
porul sovietic și cu conducătorii 
guvernului U.R.S.S.

Noi și dv. mergem pe drumuri 
diferite spre același țel: bună
starea omenirii — bunăstarea în 
sensul cei mai larg al cuvîntuhii
— materială, culturală și spiri
tuală.

Experiența dv. și a noastră, a 
continuat dl. Radhakrishnan, a- 
rată că noi trebuie să luptăm îm
potriva colonialismului sub orice 
manifestare.

îmi exprim speranța și dorința
— a declarat în încheiere Rad
hakrishnan — ca noi toți să 
lucrăm pentru realizarea progre
sului nu numai în țările noastre, 
cj și în întreaga lume, 
ceastă speranță,

fericirea 
și a po-

nezdrun- 
Indiei și

Cu a- 
ridic paharul 

pentru progres, prosperitate și 
prietenie între popoarele noastre, 
pentru pace în întreaga lume.

★

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 15 iunie, dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan, vice
președintele Republicii India, a 
făcut o vizită lui K. E. Voroși- 
lov, președintele Prezidiului 
vietului Suprem al U.R.S.S.

Intre K. E. Voroșilov și 
Radhakrishnan a avut loc o 
vorbire cordială și prietenească.

So

dl. 
con-

BUDAPESTA.— Conferința in
ternațională a femeilor 
citoare își continuă 
In ședințele .din 
zilei de 15 iunie 
au discutat rapoartele 
de Germaine Guille (Franța) și 
Țune Deushy (Japonia) cu pri
vire la primele două puncte de pe 
ordinea de zi. Au rostit cuvîntări 
Maria Radova (Cehoslovacia), 
Jargelina Martines (Uruguay), 
Liuba Chișinevschi (Romînia), 
și altele.

SOFIA.
Populare 
Bulgaria, 
privire la .
a.c. a celei de a șasea sesiuni 
extraordinare a Adunării Popu
lare.

BERNA. — Procesul intentat 
autorilor agresiunii împotriva le
gației R.P.R. din Berna, conțjnuă. 
La 16 iunie, procurorul federal, 
Rene Dubois, și-a dezvoltat rechi
zitoriul.

WASHINGTON. — După cum 
transmite agenția 
Christian Pimeau, 
cerilor Externe al 
sit la 16 iunie la Washington. 
Pineau va rămîne la Washington 
trei zile, în cursul cărora 
întrevederi cu secretarul 
John Foster Dulles.

mun- 
lucrările. 

dimineața 
delegatele 
prezentate

— Prezidiul Adunării 
a Republicii Populare 
a emis un decret cu 

convocarea la 30 iunie

France Presse, 
ministrul Afa- 
Frantei, a so-

va avea 
de stat

Președintele Tito 
la stațiunea climaterică Soci

SOCI 16 (Agerpres). — TASS 
transmite: Iosip Broz-Tito, pre
ședintele Republicii Populare Fe- 
iterative Iugoslavia, cu soția, A. 
I. Mikoian, prim vice președinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S,, Edward Kardelj, vice
președinte al Vecei Federative 
Executive, și celelalte personali
tăți oficiale sovietice și iugoslave 
continuă să se odihnească în sta
țiunea climaterică Soci.

In scara Zilei de 15 iunie, Io- 
sip Broz-Tito cu soția și A. I. 
Mikoian au vizitat casa de odih
nă „Novîe Soci“ aparținind lu
crătorilor din industria alimen
tară, casa de odihnă „Dzerjins- 
ki“, casa de odihnă a minerilor 
„Ordjonikidze“, clădirea băilor 
nr. 4 din Mațesta.

La casa de odihnă „Novîe So
ci“, ei au vizitat 
clădirea cu camerele 
unde au stat de vorbă 
niți la odihnă.

La casa de odihnă „Dzerjins- 
ki“, la rugămintea salariaților 
și a celor veniți la odihnă, Io- 
sip Broz-Tito, Iovanka Broz și A. 
I. Mikoian s-au fotografiat cu cei 
veniți la odihnă. S-au găsit mulți 
fotografi amalori care i-au foto
grafiat pe oaspeți. Iosip Broz- 
Tito a spus :

sala de mese, 
de locuit 

cu cei ve-

Localitatea Soci mi-a plăcut 
foarte mult, am fost aici în 1935. 
De atunci s.au petrecut multe 
schimbări în bine.

La Mațesta, D. T. Șumiakin. 
medic șef adjunct, a arătat lui 
I. B. Tito și A. I. Mikoian băile, 
inhalatoriile, sala de conferințe, 
le-a vorbit despre metodele 
terapeutică. Anul trecut, 
100.000 de 
tratamentul aici.

In piața din fața băilor oaspe
ții au fost înconjurați de cei ve- 
niți la odihnă și de localnici. 
Copiii le-au oferit buchete de 
flori.

La 16 iunie casele de odihnă 
din Soci au fost vizitate de Ed- 
ward Kardelj, vicepreședinte al 
Vecei Federative Executive, care a 
fost însoțit de S. G. Pletnev, prim 
secretar al comitetului orășenesc 
de partid.

La casa 
Soci“, E. Kardelj a stat de vorbă 
cu cei veniți la odihnă.

Cei veniți la odihnă și sala- 
riații sanatoriului l-au rugat pe 
Edward Kardelj să transmită po
poarelor Iugoslaviei un salut cor. 
dial, frățesc.

— 11 voi transmite neapărat 
— a spus 
trebuie să

de 
peste 

oameni și-au făcut

de odihnă „Novîe

zîmbind Kardelj. Noi 
fim prieteni buni I

Sosirea lui D. T. Șepilov la Cairo

Note de călăforie (II)

Egiptul sărbătorește la 18 iunie desăvîrșlrea 
evacuării canalului de Suez de către trupele en
gleze. Această dată marchează pe lingă înce
tarea ocupației britanice asupra Egiptului, po
trivit clauzelor tratatului anglo-egiptean înche
iat în octombrie 1954 și proclamarea Republicii 
Egipt, u

Poporul egiptean s-a pregătit cu entuziasm 
pentru sărbătorirea acestui mare eveniment din 
viața sa. în cadrul serbărilor populare, care vor 
dura cinci zile, sînt prevăzute o paradă mili
tară la Cairo, o întrunire populară în cadrul

căreia primul ministru Nasser se va adresa po
porului, o paradă a florilor, o regată la lumina 
lunii pe Nil, jocuri artistice și altele. Cu același 
prilej în Capitala țării se va organiza o proce
siune înfățișind lupta de eliberare a poporului 

■ egiptean împotriva dominației britanice, înce- 
pînd din 1882 pînă la momentul evacuării.

Cu prilejul Zilei independenței și a republi
cii, publicăm mai jos partea a 11-a a notelor 
de călătorie din Egipt (prima partea fost pu
blicată in ziarul nostru nr. 2196 din 25 mai 
1956).

Dacă se căuta o dată pentru 
fixarea începutului unei cotituri 
radicale în situația lumii arabe, 
trebuie să ne referim la acel apri
lie 1955 care a văzut întrunin- 
du-se la Bandung 29 țări din 
Asia și Africa, care își cuceriseră 
independența sau erau pe punc
tul de a scutura jugul colonia
lismului. Celor opt țări ale lumii 
arabe reprezentate la Bandung, 
astăzi li s-a alăturat Sudanul, 
care în ianuarie a.c. și-a procla
mat independența și a cerut să 
facă parte din Liga Arabă. A 
început atunci să apară tot mai 
des în presă și în limbajul ofi
cial termenul „politica economi
că de la Bandung“. Despre 
este în fond vorba ?

ce

ELEMENTUL NOU
AL SITUAȚIEI ECONOMICE

Aci trebuie deschisă o paran
teză : astăzi încă, despre mizeria
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popoarele arabe,în care trăiesc popoarele arabe, 
despre condițiile felahilor egip
teni, exploatați timp de decenii 
de marii proprietari de pă
mînt, s-ar putea scrie articole 
peste articole. Sînt lucruri pe 
care lumea le cunoaște foarte 
bine, constituind moștenirea lă
sată de colonialism. Elementul 
nou al situației economice în a- 
ceste țări este totuși de altă na
tură. Am sub ochi colecția pe o 
lună a principalelor ziare egip
tene.
„Cehoslovacia pe primul loc al 
achizitorilor de bumbac, India 
pe al doilea“, „Germania răsări
teană furnizează utilajul pentru’ 
fabrica de chimicale“, „Ingineri, 
din R.D.G. la Alexandria pentru 
lucrări de lărgire a portului“, 
„Polonia exportă în Egipt mașini 
și produse industriale“, „Acorduri 
pe termen lung cu Ungaria și 
Romînia“. „Bumbac în valoare 
de 1 milion de lire exportat în 
R.D.G. în februarie“, „China 
populară va achiziționa bumbac 
în valoare de 14 milioane lire“, 
„Uniunea Sovietică dispusă să 
absoarbă producția de portocale 
egiptene“ și așa mai departe.

Fată o serie de titluri :

La Midan Soliman Pașa sau 
în Kasr el Nil, de-a lungul prin
cipalelor bulevarde din Cairo, în 
magazine găsești produse ungu
rești, cehoslovace, poloneze, ger
mane, rominești, sovietice, de la 
ascuțitoarea de lame la aparatul 
fotografic, de la automobilul 
Skoda la motorul Diesel. In cî- 
teva săptămîni, oficiul comercial 
al Chinei populare la Cairo.a-în
cheiat tranzacții care depășesc de 
pe acum volumul schimburilor 
prevăzute prin acordul comercial 
pe trei ani încheiat între cele 
două țări. Cît privește Uniunea 
Sovietică, acordul încheiat la 10 
februarie cu privire la asistența 
tehnică și științifică sovietică în 
construirea unui laborator de 
fizică nucleară la Cairo și colabo. 
rarea în domeniul cercetărilor de 
rezerve de uraniu precum și folo
sirea în scopuri pașnice a energiei 
atomice, a avut un ecou puternic. 
Aci „politica economică“ a Ban- 
dungu’.ui este traducerea în ter
meni comerciali a politicii națio
nale a lui Nasser. Ea nu se limi
tează însă numai la cîmpul rela
țiilor dintre Egipt și țările lumii 
socialiste. Ea influențează pro-

CAIRO 16 (Agerpres).— TASS 
transmite: La invitația guvernu
lui egiptean, la 16 iunie, a sosit 
Ia Cairo D. T. Șepilov, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
pentru a participa la festivitățile 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
țării. împreună cu D. T. Șepilov, 
au sosit la Cairo G. T. Zaițev, 
șeful secției pentru țările Orientu. 
lui Apropiat și Mijlociu din Mi
nisterul Afaceri'or Externe, I. P. 
Plîșevski și F. I. Vidiasov, func
ționari superiori ai Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R S.S.

Pe aeroportul din Cairo, D. T. 
Șepilov și persoanele care îl în
soțesc au fost întîmpina'e de 
Mahmud Favzi, ministrul Afaceri
lor Externe al Egiptului, care 
l-a salutat pe D. T. Șepilov în 

mumele primului ministru al E- 
giptului, Gamal Abdel Nasser, 
precum și de alte personalități 
oficiate egiptene.

D. T. Șepilov a făcut următoa
rea declarație:

Sînt bucuros că am poșibil ta- 
tea de a vizita (ara dv. In primul 
rînd, transmit din partea guvei- 
nului sovietic și a popoarelor 
Uniunii Sovietice cele mai cor- 

fund asupra raporturilor dintre 
Egipt și celelalte țări capitaliste. 
Capitalul străin — american, 
francez, englez — apără cu îndîr- 
jire în Egipt, ca în tot Orientul 
Mijlociu, propriile sate poziții.

Eram la Cairo cînd Eugen 
Black, președintele Băncii Inter
naționale a sosit ’ ,
negocia finanțarea digului de la 
Assuan. A părut atunci multora 
că Egiptul se găsește la o răscru
ce. Pînă la urmă, după trata
tive grele și îndelungate, E. Black 
a trebuit să conceadă o finanțare 
de 200 milioane dolari, renunțînd 
la condiții — control general asu
pra politicii economice egiptene, 
„sistematizarea“ relațiilor dintre 
Egipt și Israel potrivit liniilor 
planului lui Dulles — puse de 
bancă. A fost o confirmare simp
tomatică că numai oferta sovieti
că de finanțări pe termen lung 
făcută țărilor lumii arabe, a pro
vocat o schimbare radicală a con
dițiilor în care acestea se aflau 
pînă astăzi cînd era vorba de le
găturile cu lumea capitalistă.

Astăzi, industrializarea, politi
ca economică și comercială „diri
jată“, controlul asupra capitalu
rilor străine, reconversiunea in
vestițiilor de la agricultură la 
industrie, naționalizarea anumitor 
servicii, 
energie, 
întîlnesc 
vinte și 
cințele 
marilor 
cosmopolite, în Egipt, a fost, ... 
afară de construirea unei impor
tante concentrări de suprafețe 
cultivate în mîinile comitetului 
național pentru reforma agrară, 
provocarea unui însemnat trans
fer de capitaluri din agricultură 
în industrie. Sînt de pe acum lim
pezi simptomele unui fenomen de 
concentrare industrială ; industria 
cu participarea statului și indus
tria mijlocie își măresc greutatea 
specifică, mica industrie a mese
riașilor tinde să se reducă, rapor
tul între capitalul național și ca-

cìnd Eugen

aici, pentru a

decît resursele de 
cuvinte care se 

la Ca'ro Cu-

altele
sînt 
des 

fapte. Una din conse- 
expropierii păminturilor 
proprietari ai burgheziei 
ilite, în Egipt, a fost, în
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diale felicitări și urări priete- voltate, (ara care își bazează re- 
nești de bine și prosperitate har- lațiile cu statele mari și mici pe 
n:cului și curajosului popor al 
Egiptului, 
tant al măreței culturi 
urări de cele mai bune succese 
guvernului Egiptului, remarcabi
lilor săi conducători. Aș vrea să 
exprim de asemenea calde urări 
de fericire locuitorilor vechii ca
pitale a Egiptului — Cairo.

Invitația prietenească de a vi
zita Egiptul cu prilejul zilei in
dependenței și a Republicii mi-a 
[ost transmisă de către guvernul 
Egiptului încă în februarie. Fi
rește, că am primit această in
vitație cu profundă recunoștință 
și emoție deoarece, după cum 
spune un proverb egiptean, cel 
care a băut odată din apa Nilu
lui nu poate să nu dorească să 
viziteze din nou această (ară 
blnecuvîntată.

Mi-a revenit înalta cinste de a 
reprezenta aici Uniunea Sovietică 
— (ara socialismului, (ara care 
respinge radical orice politică de 
expansiune colonială, (ara tn a 
cărei structură economică 
există monopoluri petrolifere și 
alte monopoluri imperialiste 
storc vlaga statelor slab dez-

principiile deplinei egalități în 
purtător și reprezen- drepturi, respectării reciproce a 

arabe, suveranității și neamestecului în 
treburile interne. Pentru popoarele 
Uniunii Sovietice, popoarele țări
lor arabe sînt frați dragi.

Guvernul sovietic este profund 
convins că întărirea și dezvolta
rea continuă a relațiilor de priete
nie dintre U.R.S.S. și Egipt co
respunde intereselor țărilor noa
stre, intereselor păcii și securită
ții popoarelor, iar întărirea păcii 
internaționale, securitatea po
poarelor și colaborarea activă 
dintre toate țările au fost și ro- 
min piatra unghiulară a politicii 
externe a statului sovietic.

Oamenii sovietici sînt sincer 
entuziasmați de marile succese 
obținute de poporul egiptean 
prieten și de guvernul său pe 
calea întăririi 
suveranității 
Aceste 
odată tn plus 
triumfului cauzei păcii și progre
sului omenirii.

Sîntem cu toții emoționați de 
calda dv. primire și sînt foarte 
bucuros să mă întîlnesc încă 
odată cu dv. dragi prieteni!

independenței și 
statului egiptean, 

succese demonstrează 
inevitabilitatea

na

ce

pitalul străin să se modifice în 
favoarea primului. La Ministerul 
induslriei mi s-a spus că după 
lovitura militară de stat au fost 
înființate 77 noi societăți pe ac
țiuni cu un capital învestit de 23 
milioane lire sterline. In_ ianua
rie a început producția primei in
dustrii de anvelope cu participa
rea statului; aprovizionarea cu 
cauciuc a fost asigurată prin în
cheierea unui acord pe termen 
lung cu Indonezia.

NILUL... $1 MINA OMULUI

care Tito, ’n cursul, vizitei sale în 
Egipt 1-a numit „gloria Eg iptului 
modern“, după Cum piramidele 
sînt gloria Egiptului faraonilor, 
de 17 ori mai înalt decît piramide
le din Gizeh, avînd o lungime de 
5 km., o lărgime de 1.300 m. cu un 
rezervor cu o capacitate de 130 
miliarde kw. de energie electrică, 
„marele dig“ va produce peste 10 
ani 10 miliarde de kw. de energie 
și va permite irigarea a 2 milioa
ne de acri de pămînt. mărind cu 
30% suprafața cultivată a țării.

Pe harta geografică * Egiptul 
apare aproape ca un pătrat cu o 
suprafață de 994.300km2. de mai 
multe ori mai mare decid aceea a 
Romîniei. In realitate însă teri
toriul nu e acela al frontierelor 
politice, ci acela al strimtei văi a 
Nilului, unde populația se îngră
mădește în Aglomerații oscilînd 
între 400-700 locuitori pe km.p. Și 
aceasta ajunge pentru a înțelege 
de ce se spune că Egiptul este 
înainte de toate Nilul. Fluviul 
este inima acestei țări : dacă ar 
înceta să bată, în cîteva săpță- 
mîni din Cairo și din Alexandria, 
din piramide și din faraonicul 
Luxor, din cartierele arabe și din 
zgîrie-norii europeni, nu ar mai 
rămîne decît un deșert pîrjolit. 
Dar culturile-luxuriante, — flori
le moi ale bumbacului, orezăriile. 
cerealele — din această vale care 
ia forma unui palmier, nu sînt 
opera unui fluviu, ci a omului. 
Marile baraje de la Assuan și Nag 
Hamadi, de la Esna și Zifta, de 
la Assynt și din deltă sînt acelea 
care au permis irigarea regulată 
a văii, chiar și în plină vară, 
cînd apele fluviului sînt în scă
dere.

Și azi, agricultura și «industria 
par să-și lege viitorul de zidurile 
care încep să se înalțe pe munții 
stîncoși unde trece tropicul Can
cerului și unde Nilul își începe 
cursul pe teritoriul egiptean: Ma
rele dig, digul de la Asuan pe

ȚARA FARAONILOR 
SE TRANSFORMA

Va trece deci peste aceste ziduri 
drumul industrializării Egiptului? 
In răspunsul la această întrebare 
se găsește explicația cauzelor pro. 
funde ale transformărilor radicale 
survenite în ultimii ani în această 
parte a lumii Țara faraonilor se 
transformă într-o națiune moder
nă și astăzi la putere se află for
țele protagoniste ale acestui pro
ces. Și de pe acum se pot între
vedea cum se profilează liniile 
viitorului : dezvoltarea capitalis
mului național aduce cu sine naș
terea de noi nuclee muncitorești, 
crearea unor industrii de bază cu 
capital de stat și confiscarea de 
vaste suprafețe de pămînt de la 
latifundiari și administrarea lor 
de către stat. împreună cu apari
ția primelor tractoare la sate, a- 
duc cu sine germenele unei 
transformări a vechilor relații de 
producție. Dispar vechi contradic. 
ții, altele se agravează, se profi
lează altele viitoare. Turbinele din 
Assuan nu vcr pune la dispoziția 
industriei numai resurse, de ener
gie, sau la dispoziția agriculturii 
noi canale de irigație. Ele vor 
pune în mișcare și noi mase 
umane, vor pune în circulație 
idei noi, vor crea necesități noi, 
vor face să devină exploziv eter
nul contrast dintre ce este vechi 
și ce este nou.

PAOLO PESCETTI

Posturile noastre de radio au 
difuzat sîmbătă la ora 19,30 ur
mătorul interviu :

ÎNTREBARE : Care sînt, după 
părerea dumneavoastră, perspec
tivele de dezvoltare a legăturilor 
tradiționale de prietenie dintre 
Romînia și Franța, ți.nînd seama 
de creșterea în ultimul timp a 
schimburilor culturale dintre cete 
două țări ale noastre?

RĂSPUNS : Recenta re’nnoire a 
relațiilor culturale fianco-romîne 
redă viață legăturilor noastre tra
diționale de prietenie. Existența 
lor este într-adevăr veche .și 
chiar străveche. N-am citit oare 
cînd aveam 15 ani. că cel mai 
mare poet al nostru, Ronsard, 
era de origină romînă ? Poate că 
era numai o butadă a unuia din 
marii dumneavoastră poeți, Vasile 
Alecsandri pentru plăcerea prie
tenilor săi din Felibrizé proven
çal. Cîte versuri frumoase mai a- 
propiate de noi ne-au rămas de 
la marea și romantica Ana Brăn- 
coveânu.

Și cile nu datorează Voltaire și 
Stendhal compatrioților dumnea
voastră Bengescu și Golfineanu, 
care scriau în franceză sub nume
le de Jean de Mitty și Bengesco. 
Cîte nu s-ar putea spune despre 
Ilarie Voronca, mort prea de tim
puriu, de Tristan Tzara, creatorul 
dadaismului, de Eugen Ionesco, 
care a contribuit la înnoirea tea
trului nostru.

Marii dumneavoastră muzicieni 
Enescu, Dinu Lipatti, au lăsat o 
vie amintire în rîndurile nenumă- 
raților prieteni din Franța, și 
Mihalovici, mai afirmă și astăzi 
geniul dumneavoastră muzical. 
Toți acești artiști au trăit său 
trăiesc în Franța, dar fiecare din. 
tre noi știe că sînt înainte de 
toate romîni ; ei au adus la noi 
prestigiul intelectual și artistic 
al țării lor. Și în sfîrșit, cîți sa- 
vanți, medici, oameni aparținînd 
tuturor disciplinelor nu și-au fă
cut studiile în Franța și oîți fran
cezi nu veneau în mod regulat în 
Romînia. Nu cred să fi existat 
înainte de război vreun alt popor 
decît al dumneavoastră, în rîn- 
durjle căruia cultură franceză să 
fi avut un asemenea ecou. In a- 
ceastă privință aș dori să risipesc 
un echivoc care n-ar mai trebui 
să apese asupra relațiilor noastre 
culturale. Oricare ar fi bogăția 
unei culturi, străinătatea nu se 
interesează întotdeauna de cete 
mai bune elemente ale ei. înainte 
de război, exista în Romînia o 
oarecare atracție pentru aspecte 
ale vieții franceze care nu o 
meritau de loc : de exemplu, ceea 
ce numim la Paris Teatrul de 
bulevard, a constituit prea adesea 
un articol de import care făcea 
apel la facilitate. Cu toate aces
tea, acei dintre dumneavoastră, 
și aceștia erau cei mai numeroși, 
care căutau în străinătate o îm
bogățire a cunoștințelor lor, nu 
se înșelau și știau la ce sursă tre
buie să meargă pentru a-și sa
tisface setea de cunoștințe și 
artă. Acestor surse trebuie să ne 
adresăm acum și unii și ceilalți, 
pentru a da adevăratul lor sens 
schimburilor noastre.

ÎNTREBARE : Care ar fi, după 
părerea dumneavoastră, posibili
tățile de lărgire și de stabilire a 
unor noi contacte directe între 
instituțiile culturale, tehnice și 
științifice cu caracter similar în 
vederea stabilirii între ele d; 
schimburi peimanente și organi
zate ?

RĂSPUNS : Evident că noi tre
buie să organizăm schimburi per
manente în domeniile pe care 
le-ați menționat pe baza celor 
mai autentice expresii ale culturii 
țărilor noastre.

Recenta și larga participare a 
matematicienilor francezi la Con
gresul național al matematicieni
lor romîni, este un exemplu în ce 
privește calea pe care trebuie s-o 
uimăm. Contpalrfolii 'mei- au fost 
mișcați de primirea călduroasă 
pe»care. le-ați făcut-o, de faptul 
că au regăsit savanți rom ni din
tre care unii au fost elevii sau 
colegii lor.

Anul trecut în septembre un 
medic a reluat, pentru prima dată 
contactul cu medicii dumneavoa
stră. Primirea care i s-a făcut a 
fost de asemenea călduroasă. De 
atunci au mai venit și alți medici 
și acum constat cu plăcere că în 
fiecare săptămînă crește numărul 
vizelor cerute de către profesori 
și medici romîni care pleacă în 
Franța sau trec prin Franța. A- 
ceste vizite au fost timp de prea 
mulți ani întrerupte. Rezultatul a 
fost pentru toți o întîrziere în cu
noașterea științifică. Dumnea
voastră aveți de asemenea, în Ro
mînia, domenii tehnice în care 
experiența dumneavoastră este 
avansată, domenii dezvoltate pe 
baza resurselor dumneavoastră 
naturale ca petrolul, celuloza și 
altele. In Franța, noi s ntem în 
aceeași situație în ceea ce privește 
hidraulica, transportul feroviar și 
televiziunea etc. Este bine că am 
început deja și că continuăm să 
facem reciproc apel la tehnicienii 
noștri, și mă consider fericit în 
în această privință de realizările 
obținute de domnul Marcel Po-

trebuie să ne limităm

pescu, cu prilejul călătoriei sale 
la Paris.

Dar nu 
numai la prezent, trebuie să ne 
gîndim la viitorul tinerelor gene«
rații. Trebuie procedat la schim
bul de studenți care vor profita 
reciproc de experiențele naționale.

Un vast cimp se deschide în 
fața relațiilor noastre științifice 
și culturale. Doresc ca în curînd 
să se poată găsi în librăriile ro- 
mînești un raion de cărți fran
ceze din care cercetătorii și stu
denții dumneavoastră să poată 
lua cunoștință într-o sală de lec
tură, de noutățile și revistele 
franceze. In ceea ce vă privește, 
doresc ca comunicările dumnea
voastră științifice să fie difuzate 
și traduse în Franța așa cum s-a 
întîmplat de pe acum cu cîteva 
comunicări ale Academiei dum
neavoastră, doresc ca cercetătorii 
și studenții francezi să poată 
găsi la serviciile dumneavoastră 
culturale din Paris și în librăriile 
noastre, toate înlesnirile pentru a 
se pune la curent cu cercetările 
dumneavoastră, și ca operete dum. 
neavoastră literare marcante să 
fie de asemenea traduse.

Doresc, în sfîrșit, ca nu numai 
autorii clasici ai literaturii noas
tre, dar și cei mai valoroși dintre 
tinerii noștri scriitori să fie cu- 
noscuți. Literatura franceză con^ 
temporană nu s-a bucurat întot
deauna la dumneavoastră de o 
presă bună. Nu a fost întotdeauna 
înțeles termenul de existențialism 
sub care este condamnată.

Existențialismul a fost reacția 
unor tineri după război care în 
dezorientarea lor în fața prăbu
șirii unor false valori sau în fața 
întunecării valorilor permanente, 
n-au mai vrut să vadă decît ab
surditatea condiției umane, reve
lată de ororile războiului. Dar 
chiar în clipa cînd anumiți oa
meni de litere se lăsau pradă dis. 
perării și absurdității, alții, cău« 
tau motive de speranță și tot
odată ieșirea din această . absur
ditate și cu o luciditate uneori 
crudă regăseau ca Albert Camus, 
de pildă, calea revenirii spre, o 
concepție reînviată a demnității 
condiției umane.

Schimburile teatrale vor putea 
contribui la reprezentarea autori
lor clasici din cele două țări și 
să facă cunoscute tendințele ti
nerilor noștri autori dramatici, 
așa cum o face în acest an Tea
trul Național „I. L. Caragia'e“ 
care tocmai a plecat spre Paris 
și Teatrul de L’.Atelier în prezent 
la București.

Ați putut asculta în două rîn- 
duri la București o pianistă fran
ceză. Sper că vor veni și alți ar
tiști instrumentiști, dirijori, cvar
tete și alții. Aveți în Romînia. și 
aceasta, constituie o mare tradiție, 
tineri pianiști și violoniști care’ 
au ștofă pentru a deveni foarte 
mari artiști și ca-e ar putea să-și 
dezvolte talentul, cunoștințele și 
sensibilitatea muzicală modernă 
mergînd în Franța sau în alte 
țări, făcînd cunoscută muzica ro- 
mînească. ascultînd ei înșiși mu
zica modernă, comparînd tehnica 
celorlalți artiști și a marilor diri
jori. Posibilitățile de schimburi 
sînt infinite și n-am dorit să 
menționez aici decît cîteva.

ÎNTREBARE: Ce părere aveți 
despre contribuția pe care o poa
te aduce cauzei păcii și priete
niei între popoare, lărgirea și 
consolidarea relațiilor dintre 
Franța și Rom nia ?

RĂSPUNS : Orice lărgire a re
lațiilor culturale franco-romîne 
poate și trebuie să contribuie la 
c3uza generală a păcii și priete
niei între popoare, deoarece va 
permite ca țările noastre să cu
noască și să admită deosebirile 
dintre e'e și să le respecte. Fie
care cultură națională are nevoie 
de contacte cu străinătatea pen
tru a-și dezvolta bogățiile po
porului și ale tezaurului său. Ce 
ar fi fost primul dintre filozofii 

»fără: cti-francczi, Montaipne, fără cu
noașterea prcffuiidă a antichității 
Si a Italiei timpului său? Ce ar 
fi fost marii dramaturgi francezi 
Și englezi din secolul XVII, fără 
această osmoză a artei dramatice 
dintre o țară și cealaltă ? Cîte nu 
datorează romantismului german 
roman'icii francezi și cîte nu da
torează în prima jumătate a seco
lului al XlX-lea acestora din urină 
scriitorii ruși care spre s'îrșitul 
aceluiași secol au contribuit atîta 
la îmbogățirea literaturii franceze.

Frontierele nu trebuie să fie 
obstacole în calea ideilor: de alt
fel. ele nici nu pot fi. Nu există 
o țară ale cărei idei să nu se 
poată îmbogăți cu cete ale altor 
țări. f'-e „că aceste idei sînt pri
mite fără rezistență, sau chiar 
dacă ele provoacă dimpotrivă 
reacții violente, reacții care prin 
e'e însele dau de gîndit și des
chid o cale 'nceată dar sigură în 
același Lmp, pentru comunicarea 
spirituală. Intre Franța și Romî- 
ma se pot deschide perspective 
fructuoase înțelegerii concepții
lor noastre deosebite pe baza 
unei culturi comune, a unei cu
noașteri și stime reciproce și a 
prieteniei tradiționale. Sper că 
noi vom putea munci acum în a- 
ceastă direcție și puteți fi siguri 
că spre aceasta îmi voi îndrepta 
toate eforturile.

Viz.tele delegației parlamentaro 
a R. P.

Membrii delegației Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria în 
frunte cu acad Sava Ganovski, 
însoțiți de tov. Gh. Vidrașcu, 
membră în Prezidiul Marii Adu
nări Naționale a R.P.R., A. Car- 
sian director la Prezidiul Marii 
Adunări Națicna'e. precum și de 
A. Hubenov prim secretar al Am
basadei R P. Bulgaria la Bucu
rești au sosit sîmbătă dimineață 
în orașul Victoria. Oaspeții au

Bulgaria
vizitat orașul, policlinica și case 
ale unor locuitori cu care s-au 
întreținui prietenește Parlamen
tarii bulgari au sosit apoi la 
Orașul Stalin unde după o scurtă 
vizită la sfatul popular orășenesc 
au urcat pe una din colinele din 
împrejurimi care oferă o sp'en- 
didă panoramă a orașului. Cea 
de a doua parte a zilei au petre
cut-o la cota 1400 in apropiere 
de Sinaia, unde au rămas și în 
cursul nopții.
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