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8 Profesori, învățători
| educatoriT Cultivaji in 

rindttrile tineretului dra- ?
8 gostea față de muncă și g 
8 de învățătură! Educați & 
| tineretul în spiritul dra- | 
| gostei de patrie, al pre- a 
8 țuirii și apărării cuceriri-1 
| lor revoluționare ale po- 8 
| porului muncitor, in spi-« 
I ritul internaționalismului | 
| proletar, al p$cii și p'rie-8 
8 teniei între popoare.
I (Din chemările C.C. al P.M.R. 8 
f la a Xltl-a aniversare a eli- 8 
8 ....... “ ‘ ‘ ”

Proletari din toate fArii», uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
berării Patriei). g
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Vizita înalților oaspeți vietnamezi în țara noastră
Marele miting de pe Stadionul Republicii

Foto: N. SCARLETdin CapitalăUn aspect de la marele miting al oamenilor muncii
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Sărbătoarea care a avut loc 
ieri după-amiază pe stadionul Re. 
publicii a depășit cu mult limitele 
unui eveniment obișnuit. Și asta 
nu numai datorită cetățenilor ce 
se scurgeau cu zecile de mii pe 
toate arterele și cu toate mijloa
cele de locomoție spre stadionul 
Republicii, ci si pentru entuzias
mul care s-a revărsat aici în tot 
timpul cit a durat întîlnirca cu 
un oaspe drag, președintele Repu
blicii Democrate Vietnam, Ho Și 
Min.

La ora 18.00 în tribuna cen
trală și-au făcut apariția preșe- 
dintele Hn Și Min însoțit de 
Hoang Minh Giam, ministrul cul
turii, Hoang Van Hoan membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce. Muncesc din Viet
nam, dr. Pham Ngcc Thach loc
țiitor al ministrului Sănătății, 
precum și tovarășii: Gheorghe 
Gheorglliu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Moghioroș 
membrii în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R . Ștefan Voi- 
tec și Ai. Birlădeanu vicepre
ședinți ai Consiliului de Mipiștri, 
Avram Bunaciu secretarul prezi
diului Marii Adunări Naționale, 
membrii ai C.C. al P.MrR. și ai 
guvernului.

In tribuna centrală se aflau de 
asemenea șefii unor misiuni diplo
matice acreditați la București și 
alti membri ai corpului diploma
tic.

Un tumult de aplauze și urale 
izbucnite din mii de piepturi a 
salutat prezenta in tribună a oas
peților și conducătorilor partidu
lui și guvernului țării noastre.

Mitingul a iost deschis de 
ing. Anton Vlădoiu, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei care a salu
tat in numele locuitorilor Bucu- 
reștiului pe președintele Ho Și 
Min și persoanele care-l însoțesc.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej prim se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin și 
Ho Și Min președintele Republicii 
Democrate Vietnam. In repetate 
rinduri vorbitorii au fost întrerupți 
de aplauzele furtunoase și urale 
pare au vădit dorința de priete
nie și dragoste dintre două po
poare care in pofida distantelor 
geografice luptă pentru aceleași 
teluri: pace și socialism.

T. VICTOR

Cuvîntarea 
tovarășului Gh. Gheorghiu -Dej

Cuvîntarea
tovarășului

Dragi oaspeți!
Tovarăși și tovarășe!

Avem astăzi cinstea să salutăm 
în mijlocul oamenilor muncii din 
Capitală pe președintele Republi
cii Democrate Vietnam și al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, conducătorul stimat și 
iubit a! viteazului popor vietna
mez, tovarășul Ho Și Min și pe 
ceilalți reprezentanți ai poporului 
vietnamez, care-l însoțesc.

Popasul dv. în țara noastră, 
ne-a produs un cald sentiment 
de bucurie. Oamenii muncii din 
Rominia, împreună cu toate po
poarele care năzuiesc spre pace 
și libertate, au privit cu admira
ție nespusă marile victorii obți
nute de poporul vietnamez prin 
neobosita sa luptă pentru inde
pendență națională și socialism. 
Nu odată inima noastră s-a strîns 
îndurerată față de jertfele grele 
pe care poporul vietnamez a fost 
nevoit să le dea în această luptă.

Lupta poporului vietnamez pli
nă de dîrzenie și de eroism con
stituie o adevărată epopee a vre
murilor noastre. Ea constituie o 
dovadă puternică a faptului ca 
lupta popoarelor pentru libertate, 
independență, pace a atins un 
asemenea stadiu îneît nu mai 
poate fi stăvilită de forțele în
tunecate ale reacțiunii colonia- 
liste și imperialiste.

Poporul vietnamez este un po
por de veche cultură, care iubește 
cu ardoare libertatea ; el nu a 
încetat niciodată lupta împotriva 
jugului pe care i l-au impus în 
urmă cu un secol colonialiștii 
francezi.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, care a dat un avînt 
uriaș luptei de eliberare a popoa
relor asiatice de sub jugul colo
nialist, a avut și în Vietnam o 
influență profundă.

Formarea Partidului Comunist 
din Indochina, acum 27 de ani, 
a fost un eveniment de importanță 
istorică în viața popoarelor din 
Vietnam. Cînd imperialiștii ja
ponezi, la începutul celui de al 
doilea război mondial au cotro
pit Indochina, comuniștii vietna
mezi au fost aceia care, la fel cu

comuniștii din toate țările cotro
pite au ridicat sus steagul luptei 
împotriva fascismului, au mobili- 1 
zat toate forțele patriotice ale 
Vietnamului. In fruntea lor s-a ; 
găsit oaspetele nostru drag de . 
astăzi, tovarășul Ho Și Min. De ' 
asemenea, partidul clasei munci
toare, sub conducerea tovarășu
lui Ho Șl Min, a fost acela care ' 
după victoria împotriva ccupan- . 
ților japonezi a unit cu hotărîre 
toate forțele patriotice într-un larg ' 
front național de luptă pentru in
dependență, împotriva noilor în- f 
cercări de cotropire ale colonia
liștilor francezi.

Răsunetul și influența pe care 
lupta și victoriile poporului viet- 1 
namez le-au avut în rîndul po- 1 
poarelor din Asia au mărit și în- ■ 
tărit rîndurile și combativitatea ' 
forțelor anti-imperialiste.

Poporul vietnamez se poate 
mîndri pe drept cuvînt cu contri
buția pe care a adus-o la întări
rea forțelor păcii șl socialismului 
în lume.

Tovarăși,
Formarea Republicii Democrate 

Vietnam este o expresie a schim
bărilor profunde care au loc în j 
Asia și în lumea întreagă. Ea 
constituie o nouă dovadă că după 
cel de-al doilea război mondial, 
în condițiile create prin victoria 
istorică a Uniunii Sovietice și 
sub influența revoluției populare 
victorioase din marea Chină, pro
cesul de destrămare a sistemului 
colonial este în plină desfășurare.

S-a vădit încăodată că în vre
mea noastră nu există nici o forță 
care să poată opri prăbușirea pu
tredului sistem colonialist.

Poporul vietnamez, scuturind

(Continuare in pag. 4-a)

Scumpe tovarășe prim secretar, 
Scumpi tovarăși și scumpi prie

teni,
Permiteți-mi să vă transmit sa

lutul frățesc al poporului vietna
mez către poporul romin și salu
tul cordial al locuitorilor orașului 
Hanoi către frații și surorile din 
București. In ciuda distanței care 
ne separă, cele două popoare ale 
noastre sînt aproape, prin comu
nitatea de idei și de sentimente 
care le unește strîns în marea fa
milie a socialismului, în jurul V- 
uniunii Sovietice și al Chinei popu
lare.

Acum 12 ani, Uniunea Sovietică 
era încă singura țară socialista 
din lume, cu o populație de 
200.000.000 locuitori și ocupînd a 
șasea parte a globului. Astăzi, so
cialismul a devenit un 
mondial care numără 
900.000.000 de oameni și ocupă 
1/3 din suprafața globului. Acum 
12 ani Uniunea Sovietică era încă 
devastată de distrugerile războiu
lui, celelalte țări ale socialismu
lui erau ruinate de anii ocupației 
hitleriste, China se găsea încă sub 
stăpînirea Gomindanului. Astăzi, 
Uniunea Sovietică este pe cale 
de a construi comunismul, produc
ția sa industrială și agricolă tinde 
să depășească în cel mai scurt 
timp posibil țările capitaliste 
cele mai avansate. In țările sis
temului socialist s-au înfăptuit 
transformări politice, economice și 
sociale profunde. în aceste țări, 
sub conducerea partidelor marxist- 
leniniste, poporul muncitor a pre
luat puterea, a naționalizat in
dustria, a început transformarea 
socialistă a agriculturii, a pus 
cultura la dispoziția muncitorilor 
și țăranilor.

Rezultatele sînt : socialismul

sistem
peste

Ho Și Min
puterea glorioasei Uniuni Sovie
tice și a țărilor surori reprezintă 
o forță puternică. El este astăzi 
o forță de peste 900.000.009 de 
oameni conștienți, care se bazează 
pe o economie puternică a unui 
sistem unificat, care sînt conduși 
de partide călite în luptele dîrze 
împotriva fascismului și imperia
lismului.

Am putut noi înșine să ne dăm 
seama de această forță în cursul 
călătoriei noastre. Călătorim de n 
lună și jumătate ; în fiecare țară 
soră am rămas doar cîteva zile. 
După o călătorie de 45 de zile în 
care am parcurs aproximativ 
22.000 km. am sosit în fru
moasa dv. țară. Și aici ne găsim 
în marea noastră familie socialis
tă. Peste tot am întîlnit popoare 
fericite, mîndre de 
și muncind pentru 
L:sm.

Voi înșivă, frați t ___
Rominia, vă puteți da seama de 
transformările profunde care au 
avut loc în țara voastră. Rominia 
a fost totdeauna o țară bogată, nu 
numai prin bogățiile subsolului 
său ci și prin agricultura sa. To
tuși, pînă acum 12 ani subsolul 
său era în mîinile imperialismu
lui străin și al capitalismului 
autohton, pămîntul său se găsea 
în mîinile moșierilor, mizeria a- 

industria
au

realizările lor 
pace și soda-

surori din

in mîinile moșierilor, 
păsa poporul. Astăzi, 
este naționalizată, muncitorii_
devenit stă pinii uzinelor lor, pro
ducția petroliferă, una din .prin
cipalele bogății ale țării voastre, 
a depășit nivelul dinainte de răz
boi și a devenit bogăția poporu
lui ; acum produceți voi'. înșivă 
utilajul vostru petrolifer. Indus
triile chimică, metalurgică, altă-.

(Continuare tn pag. 4-a)
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In înttmpinarea zilei de 23 August

In Capitală și în țară conti
nuă să aibă loc însuflețite adu
nări festive consacrate zilei de 
23 August.

La adunarea festivă care a a- 
vut loc marți după masă la Com
plexul C.F.R. ,,Grivița Roșie”, a- 
lături de numeroși ceferiști pre- 
zenți în sala de festivități, au 
luat parte și membrii delegației 
de activiști sindicali ai C.C. al 
Sindicatului muncitorilor din 
transporturi și comunicații din 
R.P.F. Iugoslavia, care, la invi
tația C.C. al Sindicatului munci
torilor din transporturi și tele
comunicații din țara noastră, 
participă la manifestările prile
juite de cea de-a 13-a aniversare 
a eliberării țării.

Despre semnificația pe care o 
are pentru poporul romîn ziua de 
23 August a vorbit tov. Vasile 
Popescu, prim-secretar a! Comite
tului raional Grivița Roșie al 
P.M.R.

In continuare tov. Dumitru 
Miron, directorul Complexului, a 
prezentat darea de seamă asu
pra realizărilor dobîndite de 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii grivițeni in semestrul I al

anului acesta, realizări care le-au 
adus titlul de colectiv fruntaș pe 
ramură și, odată cu aceasta, 
Steagul Roșu de producție al Mi
nisterului Transporturilor și Tele
comunicațiilor — Departamentul 
Căilor Ferate și al C.C. al Sin
dicatului muncitorilor din trans
porturi și telecomunicații.

A urmat festivitatea decernării 
Steagului Roșu de producție.

★
Marți au mai avut Ioc adunări 

festive la Direcția Regională 
C.F.R., Atelierele C.F.R. „Ilie 
Pintilie“, Fabrica „Textila Ro
șie", Sfatul popular regional, 
Întreprinderea comunală de e- 
lectricitate și transport din lași.

■A
La adunarea festivă organiza

tă de Comitetul orășenesc Cluj al 
P.M.R. au participat foști luptă
tori pe frontul antihitlerist și 
muncitori fruntași din întreprin- 

' derile clujene.
Tn satele regiunii Constanța 

au avut loc pînă acum 184 adu
nări festive la care au participat 
mecanizatori din S.M.T.-uri și 
G.A.S.-uri, colectiviști și întovă
rășiți.

Alo, Ploeștiul transmite^

Secția de carton 
ondulat de la fabrica 

„7 Noiembrie",- 
Ghimbav a intrat 

in funcțiune

In urma încheierii cu succes 
a probelor tehnologice, 3ec' 
ția de carton ondulat de 

fabrica de hîrtie ,.7 Noiembrie"- 
Chimbav a fost dată în produc
ție în ziua de 18 august a.c.. cu 
10 zile înainte ie termenul fixat. 
Noua secție are o capacitate de 
40.000 tone carton ondulat. Da
torită efortului depus de colecti
vul de constructori și montori, 
sub conducerea lui I. Goncea- 
rov, P. Enaclie și 1. Buceag, lu
crarea a fost executată în regie 
proprie economisindu-se 400.000
lei față de devizul inițial.

Inaugurareu noii secții s-a fă
cut într-un cadru festiv. Parti- 
cipanții la festivitate au apreciat 
funcționarea precisă a mașinilor, 
precum și calitatea remarcabili 
a cartonului ondulat de dijerits 
sorturi, obținute în noua secție, 
încăperea secției de carton on
dulat, a cărei construcție a fost 
de asemenea terminată de cu
rînd, are o suprafață de peste 
2.000 metri pătrați, puțind înma
gazina un număr important de 
suluri de hîrtie necesare asigu
rării procesului de producție.

^9.—

Sosirea unei delegații a U. T. C 
din R. P. Chineza

invitația 
la Bucu-

Ieri după amiază, la 
C.C. al U.T.M., a sosit 
rești o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist din Republica 
Populară Chineză, compusă din 6 
persoane. Delegația tineretului 
chinez, condusă de Sen Siao-cen. 
membru al C.C. al U.T.C. din R.P. 
Chineză, secretar al comitetului re
gional al U.T.C. din provincia 
Kansu a fost întîmpinată de tov. Al. 
Kopândi, secretar al C. C. al 
U.T.M. și de activiști ai U.T.M.

Din delegație mai fac parte • 
Han Ciuo-fîn, membru al C.C. <d 
U.T.C., secretar al comitetului oră
șenesc din Huanciu, Su Șu-uan, 
șefa secției de pionieri și școlari a 
Comitetului orășenesc al U.T.C. 
din Șanhai, Cen Ciu-ciuan, ingi
ner la Direcția de cercetări petro
lifere, Li Ci-cuo, lăcătuș și Hoa 
Tiun, activist al C.C. al U.T.C. din 
R. P. Chineză.

In cadrul vizitei pe care o vor 
întreprinde în țara noastră repre
zentanții tineretului chinez vor 
studia formele și metodele de 
muncă pe care Uniunea Tineretu
lui Muncitor le desfășoară în ria
dul tinerilor caro lucrează în in
dustria petroliferă.

După sosire, am avut o scurtă

convorbire cu tovarășul Sen Siao- 
cen, șeful delegației care . ne-a 
declarat:

„Nu de puține ori s-a afirmat 
că schimbul de delegații ale tine
retului țărilor noastre întărește și 
mai mult prietenia dintre cele 
două popoare. Această prietenie 
se manifestă și constă și în aceea 
că noi învățăm unul de la altul. 
Pe noi ne interesează experiența 
voastră în toate domeniile și de 
data aceasta, în special, cea din re
giunile petrolifere. '

în țara noastră — ne-a spus 
conducătorul delegației — mun
cește o grupă ' de specialiști 
mini care lucrează încă din
la întreprinderile petrolifere „Iu- 
mani“.

Eu am fost acolo și am 
posibilitatea să constat că tineretul 
chinez folosește cu multă însufle
țire experiența romînilor. între pe
troliștii chinezi și romîni s-a în
chegat o trainică prietenie".

In concluzie, membrii delegației 
și-au exprimat apoi bucuria de a 
avea prilejul să cunoască mai în
deaproape viața și activitatea ti
neretului din țara noastră.

i TE SAT URI TESÂTUR! PASTE 
' MAIAST 'BUMBAC fAINOASe

ro-
1955

avut

P. B.

(De la corespondentul nostru)
-fr Cu cîteva zile în urmă bri

găzile unu și doi de producție 
conduse de Nicolae Stoica și 
Ion Sofian din schela Ochiuri 
și-au făcut bilanțul întrecerii 
din ultimele două luni și jumă
tate. In cinstea lui 23 August 
băieții din brigada lui Nicolae 
Stoica au extras în acest timp 
cu 2,9 la sută, iar brigada lui 
Sofian cu 1,75 la sută mai mult 
țiței. Pe întreaga schelă la 
aceeași analiză s-a constatat 
că cei din Ochiuri au dat pa
triei 1.868 tone țiței în loc 
de 1.300 cit se angajaseră. Tot 
in această perioadă ei au dat 
peste plan 532 tone gazolină 
și 2.529 metri cubi gaze 
de sondă.

ir La schela Boldești, son
dorii oficiului foraj au săpat 
în cinstea aniversării zilei 
eliberării patriei aproape 2.500 
metri mai mult față de plan, 
realizind în același timp și e- 
conomii de 2.282.000 lei la 
chimicale, barit, sape de foraj, 
prăjini și alte materiale.

Cîștigători ai întrecerii so
cialiste sînt brigăzile condu
se de Petre Păiș și Gheor- 
ghe Teodorescu care au ter
minat de săpat sondele 452

șl 451 cu 14—25 zile mai 
devreme.

De curînd la Comitetul 
orășenesc de partid Ploești 
s-au centralizat o parte din 
angajamentele luate de colec
tivele fabricilor, uzinelor și 
rafinăriilor din acest oraș, 
lată numai un exemplu: Co
lectivele a 11 întreprinderi 
ploeștene au realizat, datorită 
creșterii productivității muncii 
și reducerii prețului de costt 
peste 8.000.000 lei beneficiu 
peste plan. Tot in aceste în
treprinderi s-ou mai realizat 
economii de materiale în va
loare de peste două milioane 
lei. Cea mai mare 
aceste economii le 
rilor care, aplicînd 
de la „Progresul"
să se situeze printre fruntașii 
uzinelor.

Angajamente 
îndeplinite

De la 1 mai și pînă acum la
minaturi: reșițeni au dat prse 
plan mai mult de. 7.347 tone la
minate. O contribuție de seama 
la cbjinerea acestor realizări au 
adus prim-maistrul Nicolae Lef
ter, maistrul Busuioc llie, prim- 
laminatorul Damian Gheorghe și 
alții.

★
uzinelor „Janos

parte din 
revin tine- 

inițiativa 
au reușit

♦ .«.t

Muncitorii
Herbak“ din Cluj au produs pes
te plan în cinstea zilei da 23 Au
gust 12.200 perechi încălțăminte 
din piele și un mare număr de 
pantofi de tenis. Totcdată ei au 
realizat acumulări bănești peste 
plan In valoare da aproape 
2.300.000 lei.

unui nou antibiotic
IAȘI. In cinstea ce!ei de-a 13-a aniversări a eliberării patriei 

noastre harnicul colectiv al fabricii de antibiotice din Iași a reali
zat un nou antibiotic de tipul penicilinei denumit ,,Retacilina“, 
care servește pentru tratamentul unor afecțiuni pulmonare, precum 
și un unguent cu vitamina F S9 — medicament folosit în tratarea 
furunculozei, a exemelor și a altor boli de piele.

(Agerpres)

Bucuriile colectiviștilor
Pe la Hărman n-am mai fost de 

4 ani și jumătate. îmi amintesc că 
atunci în februarie 1953 era o 
vreme ploioasă. Am coborît în 
gara Hărman și am pornit-o către 
sat cale de un km. și jumătate bă
lăcind prin noroaie.

Am făcut același drum zilele 
acestea. Citul am părăsit șoseaua 
ce duce spre Tg. Secuiesc și am 
intrat pe drumul către Hărman, în 
locul bălților m-a întîmpinat un 
trotuar betonat ce se întinde pe 
sub stufărișul umbros al unei alei 
de pomi. Pe stînga drumului un 
șantier de locuințe.

în dreptul uneia m-am oprit să 
privesc un nou proprietar ce-și 
încărca într-o căruță mobila, în
velită cu grijă în covoare să nu 
se zgîrie. Statura lui mică și

vioaie, soția ce vorbea repede, 
fata care ștergea ferestrele proas
păt chituite mi-au trezit o serie 
•de amintiri.

— Da, e familia Kovaci!
In urmă cu 4 ani și jumătate 
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însemnări dm G.A.C. 
„Tudor Vtadimirescu" — 

Hărman
^iiiiiiiiiiiiniM
am înnoptat în casa colectivistului 
Gh, Kovaci. Stăteau înghesuiți 
tntr-o cămăruță și un antreu. Ve
niseră aici de prin părțile Bu
zăului încă din 1945 și fuseseră 
împroprietăriți cu 2 7ia de pămînt. 
Kovaci s-a înscris în 1950 în co-

'te SLUOBiîM

lectivă și veniturile primite i-ati 
dat posibilitatea să trăiască din an 
în, an mai bine.

Curînd Kovaci a început să se 
gîndească serios la construcția 
unei case proprii. M-am apropiat 
de el, ne-am recunoscut.

— Noroc și spor în casă nouă.
— Mulțumim dumitale, dar cu 

ce ocazie pe la noi, prin sat ?
— Cu treburi pe la colectivă.
— Dar mai treci și pe la noi 

să mai stăm de vorbă că am ce-ți 
povesti...

La gospodărie am terminat re
pede treburile. In afară de conta
bil toți erau pe cîmp la treier. 
Mai au griul de primăvară. Conta
bilul, ca orice contabil e omul 
cifrelor. De la el afli cifre compa
rative, procentaje, situații. M-am 
folosit și eu de acest prilej și 
mi-am umplut multe foi din car
nețel cu cifre. Ele sînt pline de 
multe adevăruri. G.A.C. „T. Vla- 
dimirescu" din Hărman a cunoscut 
în ultimii ani o dezvoltare înflo
ritoare. Iată doar cîteva cifre edi
ficatoare.

In 1950 G.A.C. „Tudor Vladimî- 
rescu" prezenta următorul tablou : 
44 familii și 182 de hectare, aveau 
20 de cai, 12 boi, 4 vaci, 1 scroafă, 
cîteva pluguri și vreo trei căruțe.

Iar astăzi, cele 362 familii, cu 
1.046 hectare de pămînt, au acum 
110 boi, 96 vaci cu lapte, 20 de porci, 
83.de cai, 615 oi, 36 stupi de albine. 
S-a construit un grajd pentru 200 
animale mari, un siloz pentru fu
raje cu o capacitate de 30 de va
goane, au 66 de pluguri, 44 prăși- 
tori, 63 de grape, 20 cultivatoare, 
28 mașini de semănat, 11 mașini 
de recoltat cartofi, 77 care și că
ruțe, 2 autocamioane.

In anul trecut venitul gospodă
riei a fost de 1.314.118 lei, iar in 
prima jumătate a acestui an a rea
lizat numai prin valorificarea 
laptelui, linei, zarzavaturilor și a 
animalelor vîndute peste 600.000 
lei.

Aceste cifre vin să ilustreze 
creșterea veniturilor colectiviștilor; 
bunăstarea a pătruns în casele lor, 
în ultimii ani. Ioan Tomi sau Fă- 
tuleț Andrei, în trecut argați ai 
moșierului Filitis, oameni care cu 
palmele crăpate de muncă umpleau 
hambarele cu grîne și băncile cu 
devize pe numele lui Filitis, mun
cesc acum pentru ei. lși umplu în 
fie^are an sa^d cu produse, valo
rifică la stat surplusul și în casele 
lor și-au adus mobilă nouă, aparate 
de radio, au început să trăiască o 
viață mai bună și îmbelșugată. Pe.

GH. ANGELESCU
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i Era în perioada ce a urmat îndată după victoria insurecției
• armate de la 28 August 1944. Întregul nostru popor muncitor f 
j iși încorda eforturile pentru a contribui din plin la zdrobirea 
î hitlerismului. Și atunci cînd partidul a lansat chemarea sa 
; înflăcărată, tineretul nostru înaintat, a plecat pe frontul 
? antihitlerist. Mulți uteciști, mulți tineri, s-au înrolat voluntari înantihitlerist. Mulți uteciști, mulți tineri, s-au înrolat voluntari in 

armați înscriind pe ctmplile Ungariei, pe stlnclle Tatrei, Ia Gron, 
fapte de eroism în Încleștarea cu hoardele hitleriste.

Despre cîțlva dintre acești tineri patrioți Înflăcărați vă vorbescs

? cele scrise în această pagină.

„înainte, băieți!
URAAA!46

încercă 
să stai 
Constantin

CU

Inserarea tfi așternuse lințo
liul plumburiu peste sătucul 
slovac pitulat la poalele 

muntelui înzăpezit.
Intr-o margine a satului era 

gara in ruine. Mai încolo se afla 
o clădire ceva mai răsărită, încon
jurată de brazi. In ea fusese in
stalat un spital sovietic de cam
panie.

Pe neașteptate liniștea fu sfîșiată 
de glasuri. Sosea un nou transport 
de răniți. Sanitarii se sculară în 
picioare și ieșiră în prag să-i pri
mească.

Aveau fel de fel de răni: la 
cap, la mîini, la corp sau la pi
cioare, răni mai grave, mai ușoare 
și degerături. Printre cei din urmă 
era și soldatul voluntar, utecistul 
Constantin Plosky. Iși ținea ochii 
aproape închiși. Pe fața palidă i 
se citea o mare oboseală. Iși strîn
gea automatul la piept cu amîn- 
două mîinile de parcă s-ar fi te
mut să nu-l piardă.

Unul dintre sanitari 
\-l ia. Nu era permis 
arma tn spital. Dar
se smuci înlături stringînd și mai 
tare arma Ungă el.

Trierea se făcu repede. Con
stantin Plosky nimeri tntr-un salon 
cu soldați răniți ușor. Sleit de 
oboseală căzu repede intr-un somn 
adînc.

Intr-un târziu deschise ochii. O 
clipă ti roti nedumerit în jur. Pe 
fața lui se putea citi o întrebare; 
„Unde mă aflu?“-

Văzu răniții, paturile și pe o 
masă castroanele cu mîncare. Se 
frecă la ochi. Apoi dădu să sară 
jos din pat. Dar simți o durere 
ascuțită la picioare care îl făcu 
6& cadă iar pe pernă, scăldat în 
sudoare.
fruntea încordată, ca și cum și-ar 
fi amintit de ceva și începu să 
caute cu înfrigurare, lingă el, în 
pat, răvășind așternutul cu mîinile.

— Ce cauți așa măi frate?
— Automatul. Unde mi-e auto

matul.
...Voluntarul utecist nu voia cu 

nici un preț să rămînă în spital. 
Ardea de nerăbdare să se întoar
că în viitoarea frontului, să lo
vească în hitleriști.

...Bătălia de la Gron era un clo
cot de groază și moarte. Ostașii 
noștri atacau mereu. Dar inamicul 
rezista cu disperarea morții, pe 
înălțimile din apropierea satelor 
Zagorce și Lufcavița.

Ca și celelalte subunități, com
pania pistoale automate rămăsese 
cu un efectiv redus de oameni. 
Dar cei rămași luptau vitejește. 
Poziția ocupată de pistolari se afla 
pe un podiș situat în dreapta unei 
văi scobite din zona Lukavița. 
Spre miezul nopții, pe poziția 
aceasta rămăseseră doar patru oa
meni. Printre ei se număra și vo
luntarul utecist Constantin Plosky. 
Restul pistolarilor plecaseră în a- 
jutorul altei subunități care lupta 
pentru eliberarea unui grup de 
oase.

Cei patru își săpau gropi indi
viduale pe malul drept al văii 

ei

Se ridică însă brusc, cu

oidwde pe malul drept al 
scobite. Deodată, unul dintre 
distinse zgomote ți voci.

— Pssst I făcu acesta.
Pistolarii înlemniră pentru 

moment cu lopețile fn mină. Apoi 
tși pregătiră automatele, încărcă
toarele și grenadele. Așteptau în
cordați, scotocind atenți cu privi
rile spre fundul văii. Ca niște 
umbre fasciștii urcau în șir in
dian. Erau mulți. Sfîrșitul șirului 
nu se vedea. Apărea cite unui și 
dispărea după colțul unei stînci. 
Intenția fasciștilor era vădită. Vo
iau să urce In susul «4li și să 
cadă în spatele ostașilor romîni 
care se aflau încleștați în luptă 
la grupul de case.

— Pe ei băieți! se auzi deodată 
vocea lui Constantin. Și cei patru 
pistolari dezlănțuită un foc viu.

Neobservat, un fascist ajunse 
pirul aproape de primul pistolar 
și aruncă o grenadă spre el. Pisto-

un

!u! acestuia tăcu. Nu mai rămă
seseră decît trei apărători. Tră-
geau calculat. Focul lor îi sili pe 
fasciști să reintre în făgașul văii.

Curînd însă inamicul ajunse din 
nou pînă în dreptul pistolarilor. 
Urcau prin partea stingă. Pe acolo 
nu puteau fi loviți de gloanțe.

— Grenadele băieți / strigă iar 
Constantin. Și grenadele exploda
ră în plin. Se auziră alte vaiete 
pe vale. Apoi se făcu liniște 
plină.

Plosky folosi răgazul de 
niște pentru a lua automatul, 
cărcătoarele, grenadele și doua 
chete de cartușe pe care le 
în groapa celui căzut.

— Sâ sperăm că le-am tăiat 
pofta să mai atace — spuse el 
apoi. Dar abia isprăvi vorba și 
valea începu să vuiască de explo
ziile proiectilelor de branduri. Lui 
Constantin i se păru că aude de un
deva un strigăt răgușit. Venea din 
stînga unde se afla tovarășul lui, 
Bărbuț. Strigă la el. Nu-i răs
punse nimeni. Sări din groapă și 
din cîteva salturi fu lingă Bărbuț. 
11 găsi pe marginea gropii fără 
cască, șocat de suflul unui proiec
til.

Pînă la ziuă nemții mai încer
cară încă un atac pe valea în
gustă. Dar și de data aceasta fă
cură calea întoarsă. Rezistența 
oelor doi apărători care mai rămă
seseră era de netrecut, cu toate 
că încărcătoarele fuseseră trase 
toate și ultimul tovarăș al lui Con
stantin fusese rănit. Un glonț îi 
străpunsese gîtul. Altul îi frînsese 
mîna stingă. Dar el continua să 
arunce grenade, ale căror cuie de 
siguranță le desfăcea cu dinții.

Odată cu ziua, rezistența duș
mană de la grupul de case fu li
chidată. Inamicul, bătut, a fost 
fugărit spre rîul Gron. Pistolarii 
s-au reîntors la poziția lor. Acolo 
l-au găsit numai pe Constantin tea
făr. Au pornit atacul. El își re- 
luase locul în pluton alături de 
pistolarii lui. Acum înainta vije
lios prin ploaia de gloanțe. Răpus 
de un glonte comandantul grupei 
căzu. Constantin luă comanda în 
locul acestuia și trecu în fruntea 
ostașilor strigind:

— Înainte, băieți! Uraaa!..,
Dar n-apucă să mai guste bucu

ria izbînzii depline a bătăliei de 
la Gron. Se poticni și muri lovit 
în cap de o schijă vrăjmașă. Sol
datul fruntaș Constantin Plosky 
își dădu sfîrșitul pe brațele tova
rășilor lui de arme care bau în- 
mormîntat în cimitirul eroilor ro
mîni din Lukavița. !

de-

«-■ 
în- 
pa- 

găsi

la datorie
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Era pe 
lui martie 
de început

PARASCHIV DRAGU CONSTANTIN PLOSKY DANIEL MIRCEA

Cu mîinile încleștate
pe automat...

Pe fiul bătrînului ceferist Dragu, pe nume Pa
raschiv, pe atunci lucrător electrician, 23 

j august 1944 il găsise la casa părintească in
j cartierul Străulești. El s-a înrolat în gărzile patrio- 
I tice și a luat parte la crîncenele lupte împotriva fas

ciștilor ce se duceau in pădurea Băneasa.
I Rezistența dușmană a fost zdrobită, iar aeropor

tul Băneasa eliberat. Peste citeva zile Dragu de- 
i veni utecist. De aci înainte fu prezent la toate ac

țiunile partidului.
Mai tîrziu cu citeva luni, Paraschiv Dragu se afla 

i pe stîncile Tatrei în linia întiia, pe front. Plecase 
. voluntar in lupta pentru zdrobirea hitlertștilor. 
’ ...Zilele acelea de la Începutul lui martie 1945 erau 

zile de lupte crincene pe frontul din Cehoslovacia, 
începuse șirul atacurilor vijelioase pentru ieșirea 

■ la Gron.
„Să-l azvirlim pe hitleriști dincolo de rfu!“ Lo

zinca aceasta trecea din gură in gură, făcea ocolul 
1 batalioanelor, al regimentelor, al diviziei Întregi. 

Rostind-o, ostașii romîni iși uitau de oboseala unei 
1 săptămini Încheiate de lupte.

Atacul începu în zori, prin surprindere. Fu un atac 
fulgerător, fără pregătiri de artilerie. Cu toată, re-v 
zistența indîrjită a dușmanului, Regimentul 2 in- 

, fanterie, din care făcea parte și Paraschiv Dragu. 
eliberă atunci trei localități. In acea zi au fost dis
truse rezistențele inamice de la fabrica Kisla. După 
aceea, fu pus pe goană inamicul de la Shepfersto- 
len, iar la căderea serii, satul Repisco respira și 

el aerul libertății.
Nici n-apucaseră ostașii noștri să se organizeze 

bine, că se și treziră contraatacați. Era unul dintre 
acele contraatacuri furibunde la care fasciștii, dis
perați, recurgeau adeseori în ultima vreme. Dar os
tașii noștri nu-i lăsară nici de data aceasta să-șl 
ducă planul la îndeplinire. Ei stăviliră cu curaj con
traatacurile și-i azvirliră pe hitleriști înapoi, spre po
zițiile lor de plecare. La intervale scurte, urmară 
apoi alte contraatacuri, la fel de violente. Toate 
avură Insă aceeași soartă. Izbindu-se de dirzenia 
ostașilor noștri contraatacurile se sfărâmară rînd 
pe rînd. Odată cu ele. se spulberară speranțele ina
micului de a-și menține pozițiile.

Urmară alte zile de luptă indîrjită. Ostașii noștri 
fură nevolți să treacă printr-un adevărat iad de foc. 
Sprijiniți de tancuri și de artileria grea care bătea 
de dincolo de riu, fasciștii încercau să pună stavilă 
iureșului nostru pe linia Cota 618, mamelonul de 
la sud de cantonul Jarnovița, Cota 684, crestele de 
Ia nord de Vozdnița și Doi Gamari. Această linie 
favorabilă reprezenta de fapt ultima poziție de apă
rare mai importantă a dușmanului. Și el știa foarte 
bine aceasta. O dată pierdută, nimic nu s-ar fi opui 

l înaintării rominești spre Gron.

Trebuia să fii într-adevăr călit pentru a putea 
trece cu bine prin vacarmul de toate calibrele. Du
duia pămintul. Se cutremurau crestele. Urlau ca.’ 
tiușele de ți se ridica părul măciucă. Aruncătoarele 
de mine grohăiau răgușite, scurtnînd pămintul și 
doborind copacii. Mitralierele răpăiau turbate, 
țesind peste înălțimi adevărate pînze de foc, iar 
automatele pluiau printre cetini scuipindu-și gloan
țele în rafale, în vreme ce grenadele trosneau sec 
mușcînd cu vrăjmășie țărina.

Sub loviturile puternice ale trupelor noastre, ina
micul pierdea zilnic noi poziții de apărare. In ziua 
de 11 martie, unitățile Regimentului 3 atinseseră 
Gronul. Cei din regimentul 2 mai aveau însă de 
furcă cu niște afurisite de rezistențe instalate in
tr-un grup de case. A fost mare învălmășeală acolo. 
Ostașii noștri atacau, fasciștii contraatacau.

în aceste lupte, ca șl în celelalte la care luase 
parte de cînd se afla în linia I. Paraschiv Dragu 
iși făcu pe deplin datoria. Tocmai se deslănțuise 
un nou contraatac fascist. Dragu îi secera pe nemți 
cu arma lui. Deodată, un. ostaș care se afla in a- 
propierea Iul șl care-1 cunoștea din țară, îi strigă :

— Fii atent, Paraschiv. In stînga. Ca Ia Băneasa.
Dar Dragu nu părea să-i fi înțeles spusele. Se 

înfierbintase de-a blnelea. Trăgea neobosit rafale 
scurte cu automatul, iar din cînd in clnd arunca 
grenade asupra roiului de hitleriști care încercau 
să înainteze șl pe care ochiul său ager ii descoperea 
mereu. Abia dacă-șl făcu timp să-i arunce tovară
șului care-i vorbise citeva cuvinte de răspuns. Prin
tre explozii, acesta prinse frînturile de vorbe: 
„...altădată, a- ________________________
cum nu-i vre
me..."

Dar altăda
tă Paraschiv 
Dragu nu i-a 
mai vorbit. A 
căzut acolo e- 
roic, alături de 
alți ostași cu 
mîinile incleș. 
tate pe auto
mat și cu pri
virile ațintite 
spre inamicul 
pe care par
că nici după 
moarte nu voia 
să-l lase să 
treacă..

la mijlocul 
1945. O zi 
de primă

vară. Păturile groase 
de zăpadă rezistau incă 

cu îndirjire soarelui 
trimitea , in asalt puzderie 

de raze, dar care, neputincioase 
se predau gerului ce stăpinea 
încă povîrnișurile Tatrei. Lup
tele se dădeau pentru înălți
mile de pe malul răsăritean al 
riului Gron pe care fasciștii le 
apărau îndîrjiți. Artileria vrăjmașă 
trăgea necontenit lovind cu foc 
ucigător fiecare metru pătrat de 
pămint. Unitatea din care făcea 
parte utecistul Aurel Suciu era in 
a I4-a zi de ofensivă neîntreruptă, 
de trei zile se afla încleștată, pe 
viață și moarte, în viitoarea bătă
liei pentru riul Gron. Aurel Suciu 
comanda o grupă de mitraliere ce 
susținea înaintarea unei subuni
tăți. Trăgătorul unei piese căzu lo
vit de o schijă. Tînărul coman
dant li luă locul și împingînd mi
traliera la cîmp bun de tragere 
începu să sloboadă rafale lungi de 
foc asupra inamicului. Explozii 
puternice de artilerie clătinau 
munții iar văile potopite de pro
iectile clocoteau parcă de groază 
și moarte, înfășurate tn fum și 
foc. In timp ce subunitatea asalta 
creasta, Aurel Suciu mitraliorul, 
se prăbuși lovit de schijele unui 
proiectil dușman aducător de 
moarte.

Un voluntar care muncise cu 
Aurel la turnătoria „Unirea" 
din Cluj, activînd în aceeași 
celulă U. T. C. s-a aplecat asupra 
eroului, plin de durere. Pier
duse un prieten, un tovarăș ne
prețuit de muncă și luptă, t) 
pierduse pe secretarul organizației 
U.T.C. care la chemarea partidu
lui s-a înrolat volunar plecînd tn 
fruntea celulei pe front. Volun
tarul tși aminti ca tntr-un vis 
crîmpeie din viața eroului.

Aurel ti povestise cum după ce 
terminase ucenicia, făcuse o școa
lă militară de aviație. La 18 
ani, după absolvirea școlii a- 
vînd gradul de adjutant aviator, 
fusese trimis pe frontul antisovie-

tic. Tînărul pilot refuzînd să lupte 
împotriva sovieticilor dezertase și 
trecuse clandestin „frontieră"

care ne despărțea atunci de Nor
dul Transilvaniei. Ajunse la 
Tîrgu-Mureș unde Iși avea pă
rinții. Acolo poliția hortystă ma
ghiară tl luă drept spion și-l tri
mise in lanțuri la CJuj unde 
avea „specialiști" tn cercetări șl 
torturi. A fost internat intr-un la
găr apoi a locuit eu domiciliul 
forțat la Tîrgu-Mureș de unde nu 
după mult timp a fost dus Intr-un 
detașament de muncă.

Voluntarul tși mai aminti 
Îndurerat că la Tg.-Mureș părinții 
și frații lui Aurel il așteptau cu 
dor. Dar nu s a mai reintors nici
odată. Ultima veste ce-# primiseră 
de la el era e scrisoare tn care 
spunea printre altele:

„Eu sint militar tntr-a armată 
democratică și lupt contra fascis
mului pentru dezrobirea muncito
rimii și pentru libertate".

Pentru aceste idealuri Aurel Su- 
eiu nu și-a precupețit viața și eei 
douăzeci de ani.

Cei trecuți prin 
FOCUL LUPTELOR

..Cehoslovacia... Cota 606. Sol* 
datul Haralambie Munteanu nt» 
aproape o luni de cînd intrase în 
foc în linia l-a. în ultimele lupte 
pentru cota 722, localitățile Visa-

în arsenalul armatei de la SL 
biu în timpul războiului se lucra 
continuu zi ți noapte în trei 
schimburi. Sute ,i mii de mese, 
riași ou fost concentrați să lucreze 
pentru război. Secțiile de infante, ka fi Kopanița au căzut mulți 
rie ți ortilerie se lărgiseră în ur
ma evacuării la Sibiu a arsenale, 
lor de la Roman ți București. 
Hiilerițtii nemți și fasciștii ro- 
mini se agitau neliniștiți printre 
muncitori zbierînd la fiecare pas: 
„Sabotaj ! Curtea marțială vă ma
niaca !“

La atelierul de mecanici ai 
grupului de tunuri, nu era săptă- 
mină in oare să nu se oprească

Fasciștii germani erau izgoniți 
din țară.

în zonele petrolifere, ca și în 
alte colțuri ale țării luptele erau 
sîngeroase. Fasciștii se opuneau cu 
înverșunare pe dealurile Pleașa și 
Sîngeriș, în regiunile Moreni, Fi- 
lipești! de Pădure și în alte re
giuni.

De pe dealul Pleașa un puter
nic duel de artilerie a umplut 
văzduhul cu obuze și schije. De
pozitul german de muniții și apoi 
cel de carburanți explodară pe 
rînd și începură să ardă ca niște 
torțe imense. Rezistența puterni
că a inamicului a fost înfrîntă.

în acele zile mulți ostași romîni 
și-au jertfit viața luptînd cu vite
jie alături și cu sprijinul munci
torilor petroliști și al țăranilor 
muncitori din împrejurimi.

Tînărul Daniel Mircea, care se 
afla în pragul yîțstei de 18 ani, 
a fost atunci alături de patrioții 
care au luat parte la lupte. Acolo 
a primit el botezul focului și tot 
acolo i-a rămas amintirea unei 
răni Ia un picior, pe care atunci 
nici n-o luase în seamă. Se pan
sase singur și după terminarea 
luptelor plecase șchiopătînd la 
Pucioasa. Dar nu zăbovise nici

Pentru ca dragostea curată
să

alei, Iși luase doar niște schim
buri curate ,i plecă la Tîrgoviște. 
Mama sa, îngrijorată de rana lui, 
insistase să stea cîteva zile în pat. 
N-a fost însă chip aă-I convingă. 
Zimbind băiatul îi zise t

— Pentru o zgîrietură atît de 
mică ?...

Și mama sa, Avida Mircea, n-a 
mai stăruit.

Daniel s-a înapoiat Ia Tîrgo
viște.

Devenind utecist, Daniel Mircea 
era mereu pe teren. Făcea kilo
metri întregi pe jos, prin ploaie 
și vînt, pentru a duce tineretului 
de la sate cuvintul partidului. 
Nedormit, • se întorcea noaptea 
tîrziu, frînt de oboseală. Se o- 
dihnea cîteva ceasuri pe cîte 
o masă, la sediul organizației de 
partid și pleca din non la drum.

înflorească
fn rîndurile organizației Dan 

avea mulți prieteni, dar dintre a- 
eeștia cel mai apropiat tovarăș de 
muncă și de luptă al său, de la 
oare învățase și încă mai învăța 
multe lucruri, era Adina. Ea era 
membră în Biroul Județean al 
U.T.C.-ului. Cînd o auzea vorbind 
în ședințe, Dan se înroșea tot. O 
asculta aproape vrăjit.

De multe ori însă prezența A- 
dinei îl stingherea pe Dan. " 
lucrul acesta și-a dat seama 

urmat de dans. La 
tangou, Dan o invită 
dina la dans. Ea primi 
să. Băiatul o cuprinse 
brațul drept de mijloc, 
ce cu mîna stînga strîngea cu 
sfială palma fierbinte a fetei. 
Pentru prima oară de cînd o cu
noștea i se păru că Adina nu mai 
era o fetișcană, cum o crezuse 
pînă atunci, ci o fată bine împli
nită. Privi pe furiș la sprfncenele 
ei arcuite, sub care doi pehi că
prui străluceau fericiți. în același 
timp simțea respirația ei fierbinte 
arzîndu-i obrajii.

Fata zîmbi cătîndu-i și ea în 
ochi. Numaidecît însă își lăsă 
capul în jos. Descoperise în ochii 
negri ai tînărului ceva care o tul
burase și care îi topise pe loc 
toata semeția de pînă atunci. A- 
ceasta i se întîmpla pentru prima 
oară în viață.

Cînd partidul a lansat che
marea adresată tineretului 
de a pleca la luptă împo

triva fasciștilor, eei doi tineri ac
tiviști încă nu-și destăinuiseră 
dragostea ce le ardea sufletele cu 
jăratecul ei. Nu și-o mărturisiseră 
nici atunci cînd primul grup de 
voluntari din județul Dîmbovița 
se îmbarca în tren pentru plecare 
pe front. In acest grup se afla și 
Dan care se înscrisese printre pri
mii.

Cînd locomotiva a șuierat pre
lung, dînd semnalul de plecare 
cei doi își luară rămas bun.

—- Să te întorci sănătoa —

De
„ . „ w „ ___ col

mai bine cn prilejul unui festival 
primul 
pe A- 

bueuroa-
ușor cu 
în timp

Dane — K zise Adina stringîn- 
du-i mina cu putere.

Mai continuării un timp să-și 
atringă mîinile și după ce tre
nul se urnise din loc alunecînd 
încet pe linie. Apoi și le d caprin- 
seseră. Atunci, din mijlocul zgo
motelor de voci se auzise, ca o 
chemare, glasul întretăiat de su
ghițuri de plins al Adinei :

— Să-mi seri curînd. Dane 1 
Eu te voi aștepta mereu.

Daniel auzi chemarea și din- 
tr-odată se desprinse de bara va
gonului. într-o secundă fu lingă 
ea. O îmbrățișa nebunește ji-i 
strivi buzele cu un sărut. Apoi 
tot atît de repede, se desprinse 
de ea și se agăță în fugă de bara 
ultimului vagon al trenului care 
începuse să ia viteză.

Pe front Daniel devenise unul 
dintre cei mai dibaci tră
gători din compania sa. 

Luase parte la toate luptele sub
unității.

Zorii dimineții de 9 martie 1945 
l-au fcăsit pe Daniel instșlat cu 
pușca mitralieră pe una din înăl
țimile care constituiau ultimele 
obstacole în drum spre rîul Gron. 
Grupa din care făcea el parte fu
sese aleasă pentru o misiune grea 
și importantă. De acolo de sus 
trebuia să protejeze instalarea 
companiei pe baza de plecare la 
atac.

Daniel fremăta de nerăbdare 
cu mîna strînsă pe trăgaci. Ar fi 
tras dar ordinul era precis : nu 
se va deschide focul decît la sem
nalul comandantului de grupă, un 
caporal în vîrstă și cu multă ex
periență. Acesta aștepta liniștit. 
Abia în clipa cînd fasciștii năvă
liră la contraatac, urlînd ca dia
volii, caporalul ridică mîna de-a- 
supra capului, o ținu așa o clipă 
și o smuci în jos. Tragerea se 
dezlănțui ca o furtună. Așteptarea 
de pînă atunci izbucnise acum 
puternic. Gloanțele trimise se în
figeau din flanc în rîndurile verzi 
ale fasciștilor, rărindu-le. Volun
tarul Mircea Daniel trăgea cu în
cordare.

Schimbă al doilea încărcător și

Pe front 
dintre

trase iar, cu sete. Nu simți arsu
ra care-i fripse șoldul. Auzi doar 
strigătele de „ura" ale ostașilor 
din vale și-i văzu pe nemți fugind 
spre coastă. Și în timp ce slobo
zea o nouă rafală lungă, de se is
prăviră cartușele din disc, abia 
prinse din zbor vocea comandan
tului de grupă, care trecea în fugă 
pe lingă el :

— Pușca mitralieră continuă 
tragerea î Restul grupei după 
mine 1 Uraaa !

Ura ! strigă și Daniel fixînd un 
alt încărcător. Dar oînd să ochea
scă, simți o smucitură în umărul 
stîng. O căldură moleșitoare îl 
năpădi în tot trupul. în același 
timp, simți că-i înțepenește șol
dul. Fusese rănit. Aruncă o pri
vire spre stînga și văzu zăpada 
înroșită. Era sîngele lui. Privi 
®P.re ajutorul său. Trăgea și el cu 
automatul. Nu zise nimic. Iși în
cleșta dinții să înăbușe durerea 
și continuă să tragă.

Cînd uralele ostașilor noștri 
izbucniră sus, pe creasta ocupată 
înainte de fasciști, pușca mitra
lieră a lui Daniel amuțise. Aju
torul lui se ridică de jos grăbit. 
Iși smulse casca de pe cap, cu 
căciulă cu tot, și o zvîrli în sus 
chiuind.

— Am învins, Mircea ! Ai noș
tri sînt pe creastă. Hai și noi !...

Dar nu-i răspunse nimeni. Ne
dumirit, privi la Daniel. Se cu
tremură. II văzu cu capul aplecat 
în dreapta discului încărcător și 
cu mîna împietrită pe trăgaci. In 
jurul lui, zăpada devenise purpu
rie. Ii desfăcu în grabă, hainele. 
Dar i se spulberă orice nădejde. 
Bujorul care-i înflorise pe cămașa 
albă, în dreptul inimii. îi dovedi 
că cea de a treia rană împlinise 
ceea ce nu izbutiseră să facă ce- 
lelalte două.

★
Cîtva timp mai tîrziu, Adina 

primea prima scrisoare de la Dan 
din Cehoslovacia.

îi scria că după victorie, se va 
întoarce în țară și că vor fi me
reu împreună, că nu se vor mai 
despărți niciodată. Adina cu su
fletul plin de speranțe, îi răspun
se că-1 așteaptă cu bucurie și 
dragoste...

Dar utecistul voluntar, Daniel 
Mircea, nu s-a mai întors din 
munții Tatra. El 8ia jertfit pen
tru ca dragostea curată a tinereții 
să nu mai fie umbrită de amarul 
exploatării, de întunericul asu
pririi.

panduri. Rîndurile s-au rărit. Loc
țiitorul politic de pluton, utecis- 
rul Alexandru Rusu căzuse. A- 
ceastă misiune importantă fuses* 
încredințată voluntarului Hara
lambie Munteanu. Tînărul pandur 
ți-a îndeplinit-o cu cinste și de
votament fiind în fruntea acțiuni
lor îndrăznețe de cercetare și 0- 
tac. Cînd în luptele încleștate ale 
bătăliei de la Gron subunitatea 

motorul cel mare a zi sau două tra «menințati de o „capcană", pe 
și odată cu el cele aproape 20 de 
mașini pe care le punea în miș- 
care (strunguri, freze și rabateze). 
Ba odată s-a întâmplat ca moto
rul să stea nemișcat patru zile. 
„Specialiștii", spuneau ci e ne
voie de o altă compoziție a lagă
relor care să reziste la frecare, 
întrucît în mod neobișnuit se lu
cra în trei schimburi. S-au turnat 
alte lagăre ; s-a strunjit și fusul, 
dar motorul tot se poticnea. Cau
za pentru care cureaua de trans
misie a motorului sărea mereu și 
se rupea, sau motorul începea să 
scîrțîie scoțînd fum, o știa doar 
un grup de tinere calfe. Dar, oda
tă taina a fost descoperită și de 
un ucenic ce lucra la strungul cel 
nuri apropiat de motor cu unul 
dintre deținătorii secretului. Tea
ma ce s-a iscat 
strungari a fost împrăștiată repede 
mai ales cînd au văzut curajul a- 
cestui ucenic de anul IV, Hara
lambie Munteanu oare a început 
fi el să „doftoreasca" motorul. Tî- 
nara calfă de la strungul de lin
gă motor a începui să discute 
deschis cu flăcăul Haralambie 
multe lucruri mai importante. U- 
conicul sorbea cu sete fiecare cu- 
vînt al calfei sale.

Ziua de 23 August U găsi p* 
Haralambie oarecum mai inițiat 
decît restul ucenicilor din inter
nat. A început să le explice tot 
ce știa. Cînd trupele sovietice au 
trecut prin oraș, în mulțimea 
care a făcut primirea eliberatori
lor, se afla și Haralambie în frun
tea unui grup de ucenici. S-a în
scris apoi în U.T.C.

Cînd a aflat despre plecarea a 
numeroși uteciști ca voluntari pe 
front, Haralambie a fugit într-un 
suflet la organizația de partid.

— Și eu vreau si plec pe front!
— Cîți ani ai ? — îl întrebi 

secretarul.
Haralambie se gîndi puțin 

încurcat, apoi spuse hotarît că are 
18 ani deși el avea doar 17. Era 
voinic, înalt și nimeni nu bănuia 
că e ucenic și că e atît de tânăr. 
Și a plecat pe front înrolindu-se 
ca voluntar în divizia „Tudor 
Vladimir eseu".

printre tinerii

punctul de a fi încercuită — el 
împreună eu comandantul de plu
ton s-au strecurat pe furiș în spa
tele inamicului ți ou spart eu 
grenade un perete al „pungii**. 
Lupta s-a dat intr-o pădure bă- 
trină cu copaci groși in timp de 
noapte. Haralambie a fost stră
puns de un glonte în umărul 
drept. Dar, deți rănit, el continua 
să acopere retragerea subunității 
eu foc automat, la o distanță de 
numai cițiva zeci de metri de ina
mic. Ctțiva ostași au căzut marți, 
iar unul, Ungă el, a fost rănit 
grav. Un snop de mitralieră li 
sfărimase rotulele genunchilor. 
Haralambie a scos rănitul de sub 
foc deși brațul lui era înțepenit 
ți La tirit prin ploaia de gloanțe 
salvindu-l din zona morții.

...Astăzi, fostul voluntar Hara
lambie Munteanu e conducător 
tehnic al oficiului regional de «■ 
provizionare ți desfacere din Deva. 
El luptă acum pentru îndeplinirea 
planului, aprovizionînd la timp cu 
materiale ți tn bune condițiuni 
întreprinderile regiunii.

*
Mulți alți tineri care au luptat 

în batalionul de voluntari se află 
astăzi în primele rînduri ale fău
ritorilor unei vieți noi. Alături 
de Haralambie Munteanu s-ar 
putea vorbi despre Ion Brodeală ră
nit la Cota 568, astăzi proaspăt 
absolvent al Institutului de Arte 
Plastice din București, despre 
Szell Andrei, azi președinte al sfa
tului popular comunal Călărași- 
Turda; despre Teodor lancu, 
azi ofițer superior de aviație ; 
despre Nica Gheorghe care la 11 
ani a înfruntat greutățile războiu
lui descrețind frunțile luptători
lor din linia l-a cu cintecele sale 
și care azi e ofițer în ar
mata noastră populară ; despre 
Perșa Alexandru, Elceanu Ion, 
loniță Gheorghe, Vasile Lega, 
Ion Mitrea, Gheorghe Șerban, 
Jula Constantin, Vasile Boanți și 
despre mulți alți tineri care 
la chemarea partidului s-au în
rolat voluntar intrînd în vîrtejul 
luptelor contribuind la victoria 
împotriva hitlerismului.

f.......................... ★ ir
Au trecut mai bine de doisprezece ani de cînd pe stîncile 

Tatrei a curs sîngele tînăr al bravilor voluntari uteciști care 
au înfruntat vitejește hoardele hitleriste contribuind la zdrobi- ' 
rea fasciștilor germani. Tineretul nostru muncitor păstrează vii ‘ 
în inima sa eroismul și Jertfele acestor bravi tineri patrioți 
care neprecupețindu-și viața au luptat pentru libertate și inde
pendența patriei, pentru ca poporul nostru muncitor să-și • 
poată înfăptui năzuințele sale de veacuri, să devină stăpln pe ’ 
soarta lui și să-și făurească o viafă nouă, fără exploatare și j 
asuprire. T <

•
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Unele materiale sini fragmente din lucrarea se „Tinerele înflăcă. 
rata' in curs de apariție.
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Să discutăm despreț
„TINEREȚE - EDU CAȚIE - RĂSPUNDERI"

peste cițiva ani va păși în rlndul 
oamenilor deplin responsabili pen
tru toate actele vieții lor. Și dacă 
la vîrsta de 14—15—18 ani, „me
toda" dădăcelii ni se pare de 
multe ori a fi cea mai eficace, re- 

_________ ______ ,___ ___ zultatele ei negative încep să se 
tlcoleîe, apărute in cadrul rubricii facă simțite abia atunci cînd tină- 
analizind diverse lipsuri privind 
moralitatea unor tineri, găsesc 
cauzele scăderilor în factorii din 
afară cu care tinărul vine în con
tact, sau care pot exercita influ
ență asupra lui: familia, școala, 
prietenii, colectivul de muncă, or
ganizația de tineret etc. In puține 
articole publicate la această rubri
că se pune problema răspunderii 
personale a tinărului față de com
portarea sa în viață, în societate. 
Or, eu cred că punîndu-se astfel 
problema, adică absolvindu-1 pe tî- 
năr de răspundere proprie în ca
zul unei greșeli, nu numai că nu-i 
facem mare serviciu din punct de 
vedere educativ, dar ii găsim chiar 
un fel de scuză, un „paravan" 
pentru greșelile trecute sau vii
toare.

E Just oare să se pună problema 
tn acest fel ? Eu socot că nu.

Cred că pe primul plan se si
tuează răspunderea personală a

In coloanele „Scinteli tineretu
lui", la rubrica „Să discutăm des
pre : tinerețe, eduoațle, răspun- 
derlf", au fost abordate numeroase 
probleme privind viața, munca, 
comportarea morală a tineretului. 
Cu excepția unuia sau a două, ar-

ral devine pe deplin matur, cînd 
este pus în fața răspunderii proprii 
față de viață, cînd trebuie să dis- 
ceamă singur binele de rău.

Iată de ce consider că printre 
principalele obiective — dacă nu 
principalul—ce trebuie să și le pro
pună cei care se ocupă de educa
ția adolescentului este cultivarea 
în sufletul și conștiința lui a răs
punderii sale față de societate în 
care va trăi și munci. Rezolvînd 
cu succes această problemă, am 
realizat enorm de mult pentru vii
torul său, deoarece putem avea 
certitudinea că toate actele sale, 
întreaga sa muncă, eforturile de
puse de adolescent pentru autoe- 
ducarea sa vor fl făcute de pe po
ziția unui om pe deplin conștient 
de rolul său In societate, pe de
plin conștient de faptul că viito
rul său depinde tn primul rind 
de dtnsul.

—_ Tema, firește e foarte vastă, 
individului pentru actele sale, Iar dacă m-am hotărtt și eu să 
chiar și dacă e vorba de cei care scriu ziarului, n-am făcut-o decît 
deabi^ pășesc pragul adolescen- pentru- a o pține tn discuție și ni
ței. Ba mai mult, consider ca e cidecum pentru elucidarea ei com- 
chestiune deosebit de importantă, 
aceea de a face totul pentru a 
crește autorăspunderea tinărului 
pentru comportarea sa, chiar din 
cea mai fragedă adolescență.

Iată de ce socotesc că unul din 
principalele obiective pe care tre
buie să și-l propună familia, școa
la, colectivul, organizația de tine
ret în vasta muncă de infiuiențare 
în bine a tinărului, este acela de 
a reuși să determine la tînăr res
ponsabilitatea față de propria per
soană. conștiința faptului că dez
voltarea sa 'ulterioară, creșterea 
sau căderea sa, depinde în primul 
rfnd de el Însuși.

S-ar putea crede că aș fi parti
zanul maturizării pretimpurii a a- 
dolescentului, al lipsei de control 
și îndrumare asupra comportării 
lui, sau cel puțin a slăbirii și limi
tării acestora. Nu l Hotărît nu I

De altfel, ar fi o utopie să pre
tind unui proaspăt adolescent a- 
ceeașl răspundere și maturitate ca 
unui virstnic.

Cu altceva nu sînt eu de acord. 
$1 anume, nu sint de acord ca toți 
acești factori (familia, școala, or
ganizația de tineret etc.) să-și 
facă munca de educare a adoles
centului de pe pozițiș unei dă
dace; cate la fiecare pas stă de 
capul copilului: asta fă, asta nu 
face, asta e bun, asta e rău 
ș.a.m.d.

Dacă prerogativele dădacei sînt 
Justificate (avînd în vedere faptul 
că se ocupă de sugari), cu ado
lescentul Insă lucrurile mi se pare 
că stau cu totul altfel.

In definitiv, adolescentul de azi

scriu ziarului, n-am făcut-o decît

plectă.
Vreau totuși să mă opresc asu

pra unui „amănunt", care ml se 
pare demn de luat în seamă. E 
vorba de felul cum reușesc școala, 
familia, U.T.M.-ul, să trezească a- 
dolescentulul setea pentru cultură, 
dorința arzătoare de a ști cît mai 
mult, de a cunoaște multilateral 
viața. Și tocmai la acest capitol, 
din cite cunosc eu, slnt mulți fac
tori — din cei chemați să se ocu
pe de adolescent — care rămîn 
deficitari în obligația lor.

Pentru a fi mal explicit, vol 
exemplifica. Sint Încă destui peda
gogi inclinați că creadă că și-au 
îndeplinit misiunea dînd dovadă 
de exigență față de elev numai In 
ceea ce privește cunoștințele pre
văzute de programa analitică. Dar 
adolescentului ii rămlne încă foar
te mult timp liber In afara celui 
pe care și-l rezervă studiului teme
lor la materiile obligatorii din 
școală. (Iu ce și-l umple, cum șl-1 
folosește pentru lărgirea neconte
nită a orizontului său de cunoș
tințe ? „Asta e treaba părinților, 
a organizației de tineret..." va 
răspunde acest „pedagog". Mai e 
necesar să vorbesc de faptul că 
sînt nenumărați părinți care pen
tru capitolul cultură, cunoștințe 
— necesare odraslei lor — își de
clină orice răspundere, socotind 
că școala are datoria să se ocupe 
de asemenea lucruri ? Există apoi 
șl un alt factor — organizația de 
tineret. Dar mai sînt unii acti-

viști ai organizațiilor de bază 
U.T.M. dispuși mai degrabă să 
socotească ca succes o participare 
mulțumitoare la o adunare oare
care, considerînd în schimb drept 
lucruri mărunte asemenea preocu
pări ca trezirea gustului tînăru- 
lui pentru cultură, călăuzirea lui 
pentru a-și Împărți Judicios 
timpul liber, in așa fel ca cea mai 
mare parte să și-o rezerve acu
mulării a cit mai multe cunoștințe 
științifice și culturale.

Care din acești trei factori tre
buie să se ocupe de această trea
bă î Căruia li revine principala 
răspundere ?

După părerea mea și familiei, 
șl școlii, și organizației de tineret 
le revine această răspundere și 
fiecare, in domeniul ei, poate de
termina Ia adolescent o atitudine 
conștientă față de formarea sa, 
față de autoeducarea sa.

In fond, și familiei, și școlii și 
organizației de tineret, nu II se 
cere mare lucra. Nu li se cere de
cît să știe ce anume să facă, cum 
anume să acționeze la momentul 
potrivit, pentru ca adolescentul 
tentat, de pildă, să hoinărească 
fără rost pe străzi, să prefere să 
meargă să vizioneze un muzeu sau 
o expoziție, sau să-și petreacă o 
după amiază pe terenul de sport. 
„Rețete' procedurale nu vreau să 
dau, iar problema ca atare nu se 
rezolvă Intr-o zi, două. E vorba 
de un proces care cere luni, poate 
chiar și ani de preocupări aten
te, de grija pentru a-i călăuzi pașii 
adolescentului în viață. Esențialul 
insă constă in a ști de fiecare 
dată cum să acționezi pentru a-1 
face pe adolescent ca el singur să 
hotărască ce e bine să facă. „So
luțiile" gata mestecate, nu-1 a- 
trag. El vrea să trăiască emoțiile 
căutărilor, dilemelor pasionate.

Și vorbind despre rolul colecti
vului in influiențarea adolescentu
lui în ce privește comportarea în 
viață, aș vrea să pomenesc doar 
un singur lucru. Un colectiv in 
care vor exista cit mai mulți ase
menea adolescenți pasionați de 
cultură, însetați de cunoștințe, este 
un aliat de nădejde in opera de 
creștere, și educare a zeci, sute 
și poate chiar a mii de tineri.

Pentru că fiecare adolescent pe 
care am reușit să-l facem un pa
sionat cercetător al tezaurului 
științei și culturii, va fi la rtndul 
său un tot atit de pasionat propa
gandist care va influența puternic 
pe ceilalți tineri în mijlocul că
rora trăiește, de a căror stimă, 
respect și încredere se bucură ne
mijlocit.

VIRGIL MARINESCU 
profesor — București

Mesajul adresat Consiliului 
Central al Sindicatelor 

din U.R.S.S. de către Consiliul 
Central al Sindicatelor 

Romînă
combativi organizație sindicalii 
internațională. Ei prețuiesc în 
mod deosebit aportul sindicatelor 
sovietice la lupta pentru încetarea 
producerii și experimentării arme
lor termonucleare, la lupta pen
tru pace și colaborare frățeaeăă 
între popoare.

In ziua celei de-a 50-a aniver
sări oamenii muncii din țara 
noastră își îndreaptă mai mult oa 
oricind gîndurile pline de admi
rație și recunoștință către sindi
catele sovietice al căror exemplu 
a constituit un Îndreptar prețios 
în activitatea sindicatelor noastre.

Consiliul Central al Sindicate
lor din R. P. Romînă felicită căl
duros cu acest prilej și urează din 
toată inima Consiliului Central al 
Sindicatelor Sovietice, tuturor or
ganizațiilor sindicale din U.R.S.S- 
tuturor activiștilor acestora noi 
șl mărețe succese tn munca lor 
nobilă îndreptată spre realizarea 
mărețelor sarcini ale construcției 
comuniste în U.R.S.S., pentru în
tărirea unității marii familii a ță
rilor socialiste și solidarității oa
menilor muncii 
pentru pace șl 
toate popoarele.

Trăiască a 
a glorioaselor Sindicate Sovie
tice !

Trăiască prietenia jl colabo
rarea frățească intre sindicatele 
marii familii a țărilor lagărului 
socialist, tn frunte cu U.R.S.S. I

Trăiască în veci prietenia 
de nezdruncinat între popoarele 
sovietice și poporul romin 1

Trăiască solidaritatea inter
națională a oamenilor muncii din 
lumea întreăgă în lupta pentru 
pace șl progres I

din R.P.
Dragi tovarăși,
Consiliul Central al Sindicate

lor, in numele muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor și funcțio
narilor din Republica Populară 
Romînă, transmite sindicatelor și 
tuturor oamenilor muncii din 
Uniunea Sovietică un fierbinte 
salut frățesc cu ocazia celei de-a 
50-a aniversări a sindicatelor din 
U.R.S.S.

Sindicatele sovietice, cea mai 
mare organizație de masă a cla
sei muncitoare din U.R.S.S., care 
unește azi în rîndurile sale peste 
47 milioane de muncitori și func
ționari, trec astăzi in revistă lun
ga și glorioasa cale străbătută de 
la crearea lor.

De-a lungul întregii lor istorii 
sindicatele din Uniunea Sovietică 
și-au desfășurat activitatea sub 
conducerea gloriosului Partid 
Comunist și în toate etapele de 
dezvoltare a U.R.S.S. au consti
tuit sprijinul cel mai de seamă 
al partidului în mobilizarea ma
selor muncitoare la înfăptuirea 
construirii primului stat socialist 
în lume.

Sub steagul atotbiruitor al 
marxism-leninismului sindicatele 
sovietice traduc zi de zi în viață 
politica Partidului Comunist și a 
Guvernului Sovietic îndreptată 
spre întărirea puterii statului so
vietic, spre avîntul continuu al 
economiei și culturii țării, pentru 
bunăstarea materială și culturală 
a poporului sovietic.

Educate în spiritul Internațio
nalismului proletar, sindicatele 
sovietice au stat întotdeauna si 
stau în primele rinduri ale luptă
torilor pentru întărirea unității 
mișcării muncitorești și sindicale 
internaționale.

Oamenii muncii de pretutindeni 
prețuiesc în mod deosebit lupta 
sindicatelor sovietice pentru crea- 

F.S.M., cea mai puternică și

de pretutindeni, 
colaborare Intre

5O-a aniversare

rea

CONSILIUL CENTRAL 
AL SINDICATELOR 

DIN REPUBLICA POPULARA 
ROMI NA

Bucuriile colectiviștilor
(Urmare din pag, l-a) lui Gh. Kovaci. O cameră era de 

acum aranjată iar nevasta trebă- 
, -r— luia la cuptor scoțînd pîine caldă,

Enache rumenită cu miezul alb ca laptele. 
Ion și alți colectiviști se plimbă cu Am pînă tîrziu în noapte de 

»/„ - vorfr~ cu farnji{a Kovaci. Mi-au
povestit cum au reușit datorită ve
niturilor luate în colectivă să-și 
dureze această casă mare și fru
moasă, din cărămidă nouă, acope
rită cu țiglă cu sobe de teracotă.

Povestea lui Kovaci seamănă cu 
a tuturor celor peste 120 de co
lectiviști care în ulțimii 2 ani și-au 
făcut case noi. Florea Sălăjan și 
Nicolae Filofie ce au bite 7 copii 
fiecare vor fi și ei în curînd ve
cinii lui Kovaci. Casele lor au a- 
juns la aranjarea tîmplăriei. Din 
sat din Hărman și pînă în șosea 
cale de 1 km. jumătate se întind 
acum noile clădiri moderne ale co
lectiviștilor. Colectiviștii din Hăr
man mută astăzi satul. Dacă vor 
continua astfel în cițiva ani vor 
străbate și cei 6 km. care-i mai 
despart astăzi de Orașul Stalin.

străzile Hărmanului au început 
alerge sute de biciclete. F 
L ■ •
motocicletele. Magazinele s-au în
mulțit și sînt mereu pline de cum
părători. Mulți colectiviști mi-au 
vorbit despre viața nouă, de belșu
gul care a intrat in casele lor, o- 
dată cu intrarea in G.A.C. Her
man Toutsch, Emilian Tohăhea- 
nu și Silvestru Munteanu, fruntași 
ai gospodăriei colective din Har
man m-au invitat în casele lor pri
mitoare și îmbelșugate. Silvestru 
Munteanu, de pildă, a luat in anul 
trecut o jumătate de vagon de 
griu, o jumătate vagon cu cartofi, 
83 kg. zahăr, brinză, miere de al
bine, cafea, furaje și 11.334 lei. 
Și doar 3 brațe de muncă. Cuve- 
nindu-li-se în acest an venituri cu 
mult mal mari s-au gindit și ei 
să-și înalțe case noi.

Se înnoptase cînd m-arn îndrep
tat din nou spre casa cea nouă a

ÎN ÎNTIMPINAREAZILEI AVIAȚIEI R.P.R,
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PE STADIOANE - io puncte -
ORIZONTAL:

1. înscrierea 
punctelor în- 
tr-un meci (pl.)
— Sportul „alb".

2. Fotbalist 
r&mtn, evidențiat 
și în meciuri in
ternaționale. — 
între doi jucă- S 
tori de tenis!

3. De nelip
sit la canotaj.
— Discul 
greutățile Ut 
Sprinten.

4. Categorie 
în campionatul 
de fotbal sau la 
cursele cicliste.
— Un sportiv la 
înălțime /

5. Posesiv. — 12 
tul la care faci cu

6. Titlu acordat sportivilor care 
obțin rezultate deosebit de valo
roase. — 3,14.

7. O formație de nouă... cîntă- 
reți. — Cea mai lungă probă pen
tru alergători...

3... șt poporul antic de la care 
ne-a rămas această întrecere. — 
Diftong. — întrebuințare. — Unu.
— zero /

9. Campion. — Mare șahist so
vietic. — Jucător marcat, la 
rugbi.

10. Plasă. — Flamura Roșie 
din Arad. — Stadionul grecilor și 
romanilor.

11. Țară cu o bogată tradiție 
sportivă, cucerind deseori lauri 
fruntașe la atletism, fotbal, bas
chet etc. — Un înaintaș incomo
dat de adversar.

VERTICAL: 1. Campioană a 
țării noastre la schi.

2. Verbul portarului. — Ciclist 
danez, participant la Cursa Păcii.

3. Echipă de fotbal din Italia 
și din ...concursurile Pronosport.
— Numele a doi fotbaliști romîni 
fruntași. Trio Grigoriu.
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luni. — Spor- 
ochiul !

4. Ierarhie... sportivă.
5. Extremele... alfabetului. — 

Rezultat clar. — O medalie do
rită de toți sportivii.

6. A trage pe lingă poartă. — 
Pronume nehotărit.

7. Probă atletică... pe sus. — 
Bisa.

8. O găsiți la roata lui Con
stantin Dumitrescu.

9. Titi Popescu. — Alifie. — 
„Mersul" cicliștilor.

10. Avînt luat înaintea unei să
rituri sau aruncări. — Fotbalist la 
Știința—Timișoara.

11. Pasăre de baltă. — Cunos
cut atlet sovietic, participant 
la Campionatele internaționale ale 
R.P.R.

12. Luna vechilor egipteni. — 
...țapului.

13. Triplu ...una dintre cele 
mai grele probe atletice. — A 
parcurs o distanță intr-un concurs 
de notație.

★
Anunțăm participanțli la con

cursul nostru că desleg&rile jocu
rilor cuprinse în etapa Il-a se pri
mesc la redacție pînă în ziua de 
1 septembrie inclusiv.

' M a M & o CONCURSUL de jocuqi si problem^
\3Ctnv Vlv. £ du J AT IV DISTRA _

20 lî

★ Recent Consiliul de Miniștri 
aprobat noi măsuri pentru con-

FILME NOI
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a , 
tinuarea lucrărilor de consolidare 
a malurilor în stațiunile de odih
nă Eforie și Vasile Roaită.

* In scopul îmbunătățirii de
servirii călătorilor, Consiliul de 
Miniștri al R.P.R. a hotărtt ca 
Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor să preia de la 
Ministerul Comerțului, respectiv 
de la Comitetele executive ale 
sfaturilor populare, vagoanele 
restaurante și rețeaua de restau
rante, bufete și tutungerii din sta
țiile C.F.R.

* In Colecția de Hotărîri și 
Dispoziții ale Consiliului de Mi
niștri nr. 53 din 6 august 1957 a 
apărut Hotărîrea privind aplica
rea regimului de evidență a popu
lației.

★
Marți dimineață a plecat tn 

Uniunea Sovietică o delegație ro- 
mină care va participa la „decada 
culturii romînești" în R.S.S. Ca- 
zahă.

Delegația este formată din to
varășii : Octav Livezeanu, vice
președinte al Consiliului general 
ARLUS, conducătorul delegației, 
scriitorul M. Davidoglu, laureat al 
premiului de Stat, Gh. Adorean, 
redactor șef adjunct al publicației 
„Analale Institutului de istorie a 
partidului", Al. Buia, rectorul In
stitutului agronomic din Craiova, 
Erwin Hutira, conferențiar uni
versitar, șef de oatedră la școala 
superioară de partid „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lingă C.C. al 
P. M. R. artista emerită Maria 
Davidoglu, de la Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri" din Iași, Er
nest Gali, redactor șef al revistei 
tn limba maghiară „Korunk" din 
Cluj, Leopold Minchevici, șef de 
secție la Consiliul general 
ARLUS.

Seminarul internațional studențesc de la Sinaia
r

Cuceritorii văzduhului
Cerul era plumburiu lipsit de 

albastru ultimelor zile. Nori grei 
fumurii, pluteau leneș între pă- 
mint și soare prevestind inevitabil 
ploaia. Pe aerodrom e liniște. 
Doar claxonul mașinilor care aduc

Dar 
asta numai pentru o clipa, pentru 
ca apoi din nou, în umbra mută 
și amenințătoare a norilor, aero
dromul să-și regăsească liniștea. 
Azi nu e zi de zbor. Avioanele cu 
reacție stau — asemenea unor pes
căruși albi — înșiruite într*o per
fectă simetrie pe pista de beton, 
cu boturile îndreptate apre ori- 
iont.

La „start44 trei tineri piloți dis
cută aruneînd din cînd în cînd 
priviri îngrijorate spre cerul noros.

— Și cînd zici că-ți vine veri- 
șoara ? întreabă pilotul Nicolae 
Oniga pe interlocutorul său loan 
Nistor.

Pe fața lui Oniga își face loc 
un zîmbet ușor.

— Trebuie s,ă vină zilele astea, 
răspunde el, cred că acum e pe 
drum.

Al treilea pilot, Gheorghe Ale
xandru, e cu totul absent la dis
cuția celor doi. Aplecat asupra 
unei hărți el urmărește cu atenție 
un traseu imaginar al degetului 
arătător pe care-1 plimbă încet pe 
hartă. Să fie vorba de dorința u- 
nui raid, sau e nostalgia zboru
lui de ieri ? Oniga și Nistor dis
cută mai departe cu aprindere 
despre mult așteptata veri- 
șoară iar Alexandru priveș
te melancolic harta. De sus, din
spre nori se aud primele bu
buituri înfundate. Formația de 
serviciu a unității de avioa
ne cu reacție compusă din cei 
trei piloți așteaptă ordine. Au tre
cut abia trei ore și jumătate de 
cînd sînt în serviciu. La difuzor 
se aude un uruit scurt

combustibil tulbură din cînd 
cînd tăcerea odihnitoare.

șoara

vocea bine cunoscută a comandan
tului le ajunge la urechi pe calea 
firelor : formația de serviciu, la 
aparate ! Brusc atitudinea celor 
trei s-a schimbat. în mai puțin de 
un minut, gata echipați, ei se gă
sesc lingă aparate, le ridică capo
tele instalîndu*se în carlingi. Pe 
fețe își pun măștile de oxigen, 
laringofoanele și căștile sînt la 
locurile lor. Motoarele încă tac.

— Sînt șoimul 121^ răspunde 
cum auzi.

— Sînt săgeata 215, te aud bîne, 
răspunde vocea pilotului.

— Rămîi pe recepție.
Fiecare din cei trei piloți din 

aparate repetă formula lapidară. 
Ea dovedește că legăturile radio 
între punctele de comandă și a- 
parate funcționează perfect. Nu-și 
spun nimic mai mult. Doar ochii 
au căpătat acum o altă strălucire 
și inimile zvîcniri mai iuți.

— Porniți motoarele și decolați, 
se face auzită din nou vocea 
calmă a comandantului, veți 
pleca într-o misiune de in
terceptare. Liniștea aerodromu
lui este spartă. Șuieratul îndrăcit 
al celor trei reactoare, trezesc la 
viață întregul aerodrom. Apoi „să
gețile** 225, 215 și 172 țîșnesc 
înainte lăsînd pe pistele de 
beton doar urmele negre apăsate 
ale roților de cauciuc. Trei avioa
ne cu reacție și-au luat zborul spre 
stratosfera în condiții meteorolpgi- 
ce grele pentru a executa o misiune 
de interceptare a unui avion „ina
mic**. Pe bordul avionului său Oni
ga Nicolae își aruncă privirile a- 
supra altimetrului. 1.000-2.000- 
3.000 de metri. 
Avionul încear
că o scurtă tre
pidație, pe ca
pota de plexi
glas apar pri- 
mele picături de

mai pentru • fracțiune de se
cundă, căci puțin 
mu șuvoaie de apă împroașcă 
aparatul tinzînd ai-i îngreuneze 
urcarea. Nicolae Oniga nu are 
însă emoții, cu toate că judecind 
după cei 23 de ani ai săi ar pu
tea avea. Așa se întîmplă întot
deauna la spargerea plafonului de 
nori. Prin ferestre nu se mai vede 
nimic. Cei trei pescăruși străbat 
orbește norii în drum spre stratos* 
feră. Cu precizie matematică apa
ratele le dirijează direcția în bez- 
na umedă și neospitalieră a nori
lor. Acul altimetrului urcă verti
ginos. 3.000-4.000-5.000 metri. Su
bit, ca la comanda unei baghete 
magice, razele orbitoare ale soa
relui îmbrățișează aparatul și pe 
conducătorul său. Stratul de nori 
a fost străpuns. Cei trei pescăruși, 
uzi, se găsesc acum în formație 
perfectă între cer și nori. Pămîn- 
tul nu se mai vede. E undeva de
parte. Plafonul norilor gros de 5 
km. a fost spart și depășit. Pe 
fața lui Oniga nu se citește nici 
cea mai mică emoție. In stingă și 
dreapta sa cele două „săgeți*4 ra
portează în ordine punctului de 
comanda de la sol, străpungerea 
norilor. E rîndul lui Oniga.

— Sînt săgeata 211, sîntem la înăl
țimea ordonată, așteptăm ordine.

Aerul s-a rarefiat ceea ce face 
ca aparatul să fie supus cunoscu
telor trepidații. Termometrul, 
care cu cîteva minute în urmă (la 
sol) arăta plus 40 gr. arată acum 
minus 50. Pentru piloți aceasta nu 
prezintă nici o noutate. Zborul 
devine totuși greu, iar pe capotă 
apar mii de steluțe de gbiață.

Luați direcția 270 de grade 
timp 3 minute, 
se aude vocea 
liniștită a co
mandantului și 
formația celor 
trei reactoare e- 
xecută cu măies
trie un viraj la

mai tîr-
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stînga. Pescărușii argintii ți sclipi
tori aleargă înainte în formație 
perfect omogenă.

—- Atenție ! Inamicul la trei 
km. în față, se aude vocea de la 
sol. E de prisos însă. Dîra con
densatoare lăsată de avionul „ina
mic*4 i-a pus în „curent**, pe cei 
trei despre poziția „inamicului**. 
Ei se desprind din vechea forma
ție intrînd în formație de „luptă**. 
Oniga are poziția cea mai bună. 
Mîna i se încleștează pe manșă. 
Iată-1, avionul „inamic** îi apare 
în față pe partea stingă. O scurtă 
apăsare pe trăgaci și șuvoiul in
candescent de gloanțe necruțătoa
re nimeresc din plin ținta. Din 
dreapta și de sus ceilalți doi pes
căruși au executat manevre simi
lare încheiate cu apăsări pe tră
gaci. „Inamicul** a fost reperat și 
„doborît**. Pescărușii se regrupează 
în formație.

Vocea metalică de la sol se aude 
din nou : săgeata 221 luați direc
ția 273 grade timp 6 minute. Pes
cărușii se îndreaptă spre bază* 
Plafonul norilor este spart din 
nou, de data asta în jos și iată 
fășia cenușie uscată a aerodromu
lui.

Cîteva secunde după care din 
nou cele trei săgeți se lasă la sol 
trepidînd. Se raportează despre 
executarea misiunii după care pi- 
loții se îndreaptă spre start. Ziua 
de serviciu nu s-a sfîrșit încă.

In stația de comandă de la sol 
comandantul își aprinde o țigară 
iar în laboratorul foto se develo
pează filmul tragerilor cu mitralie
rele ce-au avut loc cu 10 minute 
în urmă. Cerul a devenit parcă u*ai 
noros. Exercițiul de luptă a luat 
sfîrșit.

EUSEBIU PITULESCU

SINAIA (prin telefon). — 
După cum arătam ieri, în ca
drul Seminarului internațional 
studențesc de la Sinaia, discu
țiile se desfășoară pe baza ra
portului introductiv al Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
R.P.R. cu tema „Probleme ac' 
tuale ale cooperării interna
ționale studențești", prezentat 
de Ion Iliescu, președinte
le UAS.R.

In primul rînd, raportul a- 
bordează problema unității, 
subliniind cele două aspecte 
ale acesteia : unitatea de prin
cipii și unitatea de organiza
re. Bineînțeles, nu poate fi 
vorba în prezent de o unitate 
de principii ideologice pe plan 
mondial în mișcarea studen
țească. Ceea ce e însă perfect 
posibil este unirea în jurul im
perativelor majore actuale : 
pacea, prietenia, lupta împo
triva armelor atomice.

In legătură eu aceasta «e 
pune problema conținutului 
colaborării internaționale stu
dențești. Fără a subaprecia în
semnătatea cooperării practice, 
constînd în dezvoltarea turis
mului, schimbul de cărți etc., 
trebuie arătat că la baza aces
tei colaborări e necesar să stea 
probleme majore — cum ar fit 
de exemplu, sprijinirea luptei 
pentru libertate a popoarelor 
ooloniale.

Analizînd critic felul turn 
organizația CJS. răspunde stră
duințelor Uniunii Internațio
nale a Studenților de a strînge 
legăturile între organizațiile 
studențești din diferite țări, rar 
portul a arătat că totuși există 
perspective favorabile în acea
stă direcție.

în încheiere raportorul a 
prezentat printre altele ur
mătoarele propuneri: „lărgirea 
schimburilor, organizarea de 
întîlniri regionale pe unul sou 
două continente, organizarea 
unei conferințe a studenților 
europeni, a Jocurilor mondiale 
universitare unice ete.

★
La propunerea prezidiului, 

cei prezenți la seminar au 
păstrat un moment de recule
gere în memoria studenților al
gerieni căzuți în lupta pentru 
apărarea independenței națio
nale a patriei lor. Discuțiile a- 
supra cooperării în mișcarea 
studențească internațională în
cep cu intervenția reprezen- 
tontului iugoslav.

Printre altele, el a respins 
încercarea de a împărți uniuni
le naționale studențești în poli
tice și apolitice afirmînd că 
apolitismul este un mod ascuns 
de a face politică. în cuvîntul 
său el a accentuat necesitatea 
cooperării regionale și găsirea 
unor baze comune pentru coo
perare, cum ar fi mișcarea spor
tivă, preocupările cultural pro
fesionale etc. în continuare au 
urmat întrebări pd marginea 
raportului prezentat de ifuASJi, 
și de reprezentantul iugoslmS

Cele mai multe s-au grupat în 
jurul a două probleme centrale: 
felul în care trebuie considerată 
lupta împotriva colonialismului 
ca un criteriu fundamental în 
realizarea colaborării și felul în 
care se poate ajunge la unita
tea organizatorică.

în prima problemă repiczen- 
tanți ai organizațiilor studen
țești din Africa de vest, Africa 
neagră franceză, Sudan, Irak 
și din alte țări au subli
niat necesitatea punerii luptei 
anticolonialiste la baza colabo
rării sude nț ești ca un principiu 
fundamental dat fiind numărul 
mare de țări pentru care această 
problemă este vitală.

S-a cerut chiar ca C.I.S. și 
C.OJSJE.C. să-și precizeze pozi
ția față de această chestiune. 
Cu această ocazie vorbitorii au 
subliniat poziția clară a U.I.S. 
de sprijinire a luptei studenți
lor din colonii împotriva asu
pririi. în cea de a doua proble
mă majoritatea întrebărilor au 
cerut propuneri concrete în do- 
meniul unității organizatorice. 
Din discuții a reieșit limpede 
că soluții și formule pentru u- 
nitatea organizatorică ar fi pre
matur să se dea. că ea trebuie 
precedată de unitatea de ac
țiune, adică de acțiuni pentru 
sprijinirea studenților care 
luptă contra colonialismului, a 
înarmării atomice, acțiuni co
mune, practice, sportive, profe
sionale, culturale în cursul că
rora să apară limpede cine do
rește colaborarea și cum se 
poate realiza ea. Au urmat în 
continuare discuțiile în cadrul 
cărora reprezentanții Irakului 
și Scoției au cerut U.A.S.R. 
și altor organizații stu
dențești din țările de democra
ție populară să participe la 
conferința internațională din 
Nigeria organizată de C.O.S£.C. 
Răspunzîndu-le, reprezentantul 
U.A.S.R. a arătat că punctul 
de vedere al studenților romîni 
a fost cunoscut de Conferința 
internațională studențească de
oarece el a fost reprezentat de 
delegația U.I.S. la Conferința 
internațională studențească, de
legație care primise mandat și 
din partea studenților romîni. 
Din atitudinea Conferinței In
ternaționale Studențești nu a 
rezultat încă dorința de colabo
rare, propunerile concrete de 
colaborare ale U.I.S. nefiind 
luate în considerație. Reprezen
tantul U.A.S.R. și-a exprimat 
speranța că la vitoarea conferin
ță din Nigeria poziția Conferin
ței Internaționale Studențești 
față de propunerile delegației 
U.I.S. se, va schimba. Numai în 
felul acesta poate fi vorba de 
colaborare cu C.I.S. și C.O.S.E.C. 
La acest răspuns au aderat, în- 
tărindu-l prin intervenția lor 
reprezentanții Africii occidenta
le, ăi Ecuadorului și alții. 
La ora prînzului discu
țiile s-au întrerupt, După-amia- 
ză particîpanții la seminar mi 
vizitat Castelul Peleș^



uiziia manilor oaspeți uieioamezi în lara noastre
(Urmare din pag. l-a)

Cuvîntarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej
Partidele comuniste șl muncito

rești, mișcarea muncitorească in
ternațională se află în primele 
rinduri ale mișcării tot mai largi 
a popoarelor, pentru pace și cola
borare internațională.

O contribuție hotărîtoare Ia 
cauza păcii mondiale aduc Uniu
nea Sovietică, Republica Populară 
Chineză și celelalte țări socia
liste. Strîns unite în jurul Uniu
nii Sovietice, marea putere so
cialistă, înaintată, țările socialiste 
reprezintă o uriașă forță politică 
și economică pusă in slujba pă
cii, un reazim al luptei tuturor 
popoarelor lumii pentru indepen
dență și suveranitate națională, 
pentru pace și progres social.

Fiecare membru al marii familii 
frățești a țărilor socialiste simte 
mereu alături, la bine ca și la 
greu, umărul tovarășilor săi de 
nădejde. In conștiința popoarelor 
noastre care construiesc socialis. 
mul, s-a înrădăcinat convingerea 
pe care evenimentele istorice 
n-au intirziat s-o confirme, că 
unitatea și coeziunea lor de ne
zdruncinat face ca nimeni și ni
mic să nu poată împiedica mersul 
înainte al popoarelor noastre 
spre socialism.

Forța lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică stă 
in unitatea sa de nezdruncinat.

Partidul Muncitoresc 
Partidul celor ce 
Vietnam, ca și 
partide comuniste 
rești, călăuzite 
marxist-leninistă,

poarelor, este în interesul păcii 
mondiale să fie înfăptuite pro
punerile R.D. Vietnam cu privire 
la realizarea unor masuri de a” 
propiere a celor două părți ale 
țării și Ia organizarea unor ale
geri libere pe întregul teritoriu 
al Vietnamului în scopul unifi
cării țării.

Ne exprimăm aci, dragi oas
peți, convingerea fermă că efor
turile R. D. Vietnam pen
tru independența și dezvol. 
tarea economică și culturală 
a țării vor fi încununate 
de un deplin succes prin reali
zarea unui stat vietnamez uni
tar, democratic și independent, 
potrivit aspirațiilor 
popor vietnamez.

Tovarăși,
Relațiile dictre 

Populară Romînă 
Democrată Vietnam 
ră pe terenul fecund ai interna
ționalismului socialist, al egali
tății, respectului și sprijinului 
reciproc. Intre țările noastre 
întăresc legăturile economice 
culturale, sporesc schimburile 
mărfuri, se dezvoltă schimbul 
experiență în știință, artă și

lanțurile robiei imperialiste șl 
făurind Republica Democrată 
Vietnam, a trecut pe calea trans
formărilor socialiste.

Pe această cale pășește și po
porul romin care, în condițiile is
torice concrete ale țării noastre 
și sub conducerea partidului nos
tru, a răsturnat domnia capitaliș
tilor, a moșierilor și dominația 
monopolurilor străine, a instaurat 
regimul de democrație populară 
șl construiește cu succes bazele 
socialismului.

Noi reprezentăm țări situate în 
continente diferite, care s-au dez
voltat în condițluni geografice șl 
Istorice deosebite, dar popoarele 
noastre au pornit pe același drum 
al construirii socialismului și 
merg înainte, obținînd importante 
succese.

Acesta este factorul fundamen
tai care unește popoarele noastre, 
care le face să se înțeleagă cel 
mai bine, să se ajute reciproc, să 
întărească prietenia lor frățească 
de nezdruncinat.

Nu este aceasta oare o dovadă 
Vie a valabilității universale a 
marxism-leninismului, o dovadă că 
acesta arată calea de dezvoltare 
a tuturor popoarelor șl țărilor, 
ajutîndu-le să-și făurească o via
ță nouă ?

Răspunsul ni-1 dă opera mărea
ță, fără precedent în istorie, pe 
care o înfăptuiesc popoarele ma
rii comunități socialiste, aproape 
un miliard de oameni din Europa 
și Asia.

Tovarăși,
Lupta pe care poporul vietna

mez a dus-o împotriva cotropi
rii colonialiste, lupta pe care o 
duce pentru unitatea sa naționa
lă, face parte integrantă din 
lupta pe care popoarele Asiei o 
duc cu tot mai mult avînt, scu- 
turind lanțurile feudalismului șl 
Imperialismului. Sub ochii noștri 
se înfăptuiesc previziunile mare
lui Lenin despre trezirea forțelor 
revoluționare ale Asiei și despre 
marele lor rol in progresul ome
nirii, in unire cu forțele progre
siste și revoluționare clin întrea
ga lume.

China Populară și celelalte _ , ___ ____r___,
state socialiste din Asia exercită Fereselor întregii omeniri. De a- 
0 influență uriașă în apărarea ceea ea prinde rădăcini tot mai 
păcii in Orientul îndepărtat și în trainice în viața internațională “*• va avea ca rezultat dezvol- 
întreaga lume. întăresc avintul și își croiește drum fot mai larg tarea mai departe a acestor re- 
luptei pentru independență și su- în relațiile dintre state, 
veranitate națională, pentru pace, Politicienilor care se indeletni- 
care străbate continentul asiatic, cesc cu planuri tenebroase de 
India, al doilea stat din lume restaurare a vechii orînduiri ca
prin numărul populației, promo- pitaliste in țările care acum con- 
vează, împreună cu alte state struiesc socialismul nu putem să 
asiatice care au obținut indepen- 1 ~ 2__............................
dența, o politică activă de pace, se vor realiza 
de coexistență pașnică. știuca-n baltă :

Conferința de insemnătate is- lată", 
torică de la Bandung a arătat Este timpul 
tuturor cit de mult a crescut tare dorinței 
conștiința popoarelor Asiei și poarelor, care

întregului

și 
se

Republica 
Republica 
destășoa-

In Consiliul de SecurHafa
Examlnarea 

problemei intervenției 
în Oman

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 20 august, 
ora 10,40 dimineața, ora New 
York-ului, a început ședința Con
siliului de Securitate al O.N.U. 
consacrată intervenției armatei 
engleze în Oman.

In discuția din Consiliul de 
Securitate al O.N.U. cu privire la 
includerea problemei agresiunii 
armatei engleze împotriva poporu
lui din Oman primul a luat cuvln- 
tul reprezentantul Irakului Hașim 
DJavad.

Djavad a calificat acțiunile An
gliei drept o agresiune armată 
neprovocată împotriva Omanului 
șl a declarat că in ciuda relațiilor 
de prietenie cu Anglia, guvernul 
său cere energic includerea pro
blemei Omanului pe ordinea de 
zi a Consiliului de Securitate.

Reprezentantul Angliei Dixon a 
obiectat firește împotriva discu
tării de către Consiliul de Secu
ritate a problemei agresiunii en
gleze.

Reprezentantul Filipinelor s-a 
pronunțat pentru includerea pro
blemei Omanului pe ordinea de 
zi a Consiliului.

După reprezentantul Cubei a 
luat cuvintul reprezentantul 
U.R.S.S., A. A. Sobolev care a 
susținut energic cererea celor 11 
state arabe ca agresiunea armată 
engleză împotriva Omanului să 
fie inclusă pe ordinea de zi a 
Consiliului.

lății de caldă prietenie șl colabo
rare frățească.

Schimbul de informații asupra 
activității partidelor și guverne
lor noastre, asupra desfășurării 
operei de construcție socialistă, 
identitatea de vederi asupra pro
blemelor care interesează rela
țiile dintre țările noastre și asu
pra principalelor probleme ale 
vieții internaționale, ne arată ne
cesitatea ca schimbul regulat de 
păreri și de experiență, precum 
și contactele dintre partidele șl 
guvernele noastre să se dezvolte 
în viitor și mai mult.

Aceasta va fi fără indoială spre 
folosul reciproc al țărilor noastre 
și in același timp va fi o contri
buție la întărirea unității lagăru
lui socialist, spre folosul socialis
mului și păcii în lume.

Vă exprim încă odată, tovarășe 
Ho Și Min, mulțumirile Partidului 
Muncitoresc Romin și ale Comite
tului Central, ale Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, ale guver
nului Republicii Populare Romîne 
și ale poporului nostru muncitor 
pentru vizita pe care ați făcut-o in 
țara noastră și pentru cuvintele 
dv. pline de căldura și de dra
goste frățească, despre poporul 
romîn și despre activitatea sa 
fructuoasă, despre talentul și hăr
nicia sa.

Vă rugăm să transmiteți popo
rului vietnamez, muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor, tuturor 
patrioților vietnamezi un cald sa
lut frățesc din partea poporului 
romin, a Partidului Muncitoresc 
Romîn și a guvernului romîn. Do
rim din toată inima ca in activita
tea dv. pusă în slujba indepen
denței naționale, a păcii șl bună
stării poporului vietnamez să 
aveți cea mai deplină reușită.

Să trăiască In veci prietenia 
romîno-vietnameză !

Să trăiască viteazul popor viet
namez, să se întărească șl să în
florească Republica Democrată 
Vietnam I

Succes deplin In lupta pentru 
unitatea națională a poporului 
vietnamez 1

Să trăiască șl să se întărească 
necontenit unitatea lagărului ță
rilor socialiste in frunte cu Uniu
nea Sovietică!

Să trăiască pacea in lumea 
Întreagă I

Omanul are dreptul să-și hotărască 
singur soarta

O declarafie a agenției TASS
invadat Omanul.MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite o declarație în le
gătură cu evenimentele din Oman 
în care se spune printre altele :

In primele zile cercurile oficiale 
și presa burgheză a puterilor oc
cidentale, comentînd evenimentele 
din Oman, au încercat să prezinte 
lucrurile în așa fel ca și cum ar 
fi fost vorba de o luptă internă în
tre două grupări ostile din Oman. 
Curînd însă evenimentele au de
mascat aceste afirmații și au ară
tat că ESENȚA LUPTEI PO
PORULUI DIN OMAN CONSTA 
IN NĂZUINȚA DE A-ȘI ELI
BERA ȚARA DE DOMINAȚIA 
STRĂINA ȘI DE A OBȚINE IN
DEPENDENȚA EI DEPLINA.

In ciuda măsurilor luate de au
toritățile engleze, ca știrile privind 
operațiunile trupelor engleze în 
Oman să nu treacă dincolo de 
frontierele țării, opinia publică a 
aflat despre numeroasele acțiuni 
barbare săvîrșite de forțele armate 
engleze împotriva populației din 
Oman.

Trupele engleze folosesc împo
triva populației pașnice a Omanu
lui metode inumane de luptă.

Dar chiar și asemenea metode 
crude nu au frînt hotărîrea po
porului Omanului. CU TOATA 
URIAȘA SUPERIORITATE MILI
TARĂ A COLONIALIȘTILOR 
ENGLEZI, CARE AU ARUNCAT 
ÎMPOTRIVA UNOR DETAȘA
MENTE POPULARE PRIMITIV 
ÎNARMATE UNITĂȚI ARMATE 
REGULATE ȘI CEA MAI MO
DERNĂ TEHNICA MILITARĂ, 
EI NU AU REUȘIT PINA A- 
CUM SĂ FRÎNGA REZISTENȚA 
POPORULUI OMANULUI.

Autoritățile engleze încearcă să 
justifice amestecul militar în tre
burile interne ale Omanului refe- 
rindu-se la „vechile legături tra- 
diționale** dintre Anglia și sulta
nul din Maskat la a cărui pretinsă

solicitare ar fi
Dar aceste „relații** coloniale nu 
pot constitui vreun temei pentru 
intervenția forțelor armate engle
ze în Oman care reprezintă o în
călcare grosolană a principiilor de 
bază ale dreptului internațional, 

Ultimele evenimente din Oman 
arată că colonialiștii nu au tras 
învățămintele necesare din eșecul 
aventurii militare anglofranco- 
israeliene împotriva Egiptului. Au
toritățile engleze continuă să fo
losească vechile metode colonia
liste de mult perimate de inter
venție armată în afacerile interne 
ale țărilor arabe și de instaurare 
în aceste țări a unor conducători 
feudali docili, care le asigura în 
trecut dominația în această re
giune.

Faptele arată însă că nu numai 
colonialiștii englezi sînt interesați. 
în înăbușirea mișcării de eliberare 
națională din Oman. EVENIMEN
TELE CARE S-AU DESFĂȘU
RAT IN ACEST PRINCIPAT AU 
DEZVĂLUIT DIN NOU MA
RILE CONTRADICȚII DINTRE 
ANGLIA ȘI S.U.A. ȘI JOCUL 
DUBLU ÎN ORIENTUL APRO
PIAT AL STATELOR UNITE 
ALE AMERICII CARE, FOLO
SIND URA POPOARELOR A- 
RABE FAȚĂ DE COLONIALIȘ
TII ENGLEZI ȘI ERIJINDU-SE 
IN PACIFIȘTI, ÎNCEARCĂ DE 
FAPT SA IA LOCUL VECHILOR 
PUTERI COLONIALE ȘI SA ȘI 
INSTAUREZE DOMINAȚIA CO
LONIALA IN ACEASTA REGIU
NE.

Popoarele țărilor arabe sînt una
nime în condamnarea politicii co
lonialiste a puterilor occidentale 
și cer cu hotărîre încetarea ames
tecului lor în treburile interne ale 
arabilor.

Opinia publică sovietică își ex
primă de asemenea simpatia fier-

binte față de lupta de eliberare 
națională a poporului din Oman 
și condamnă cu hotărîre uneltirile 
colonialiștilor americani și englezi, 
care varsă sîngele poporului arab 
pentru asigurarea unor profituri 
enorme monopolurilor petrolifere. 
Oamenii sovietici privesc cu sim
patie și înțeleg dorința poporului 
arab de a se elibera de dependen
ța străină și de a obține indepen
dența deplină.

Evenimentele din Oman trebuie 
să atragă atenția Organizației Na
țiunilor Unite chemată să aibă 
grijă de menținerea păcii și secu
rității în întreaga lume. Datoria 
statelor membre ale O.N.U. este 
de a opri imediat intervenția colo
nialiștilor în Oman și de a pune 
capăt amestecului lor în afacerile 
interne ale popoarelor arabe.

se 
Ș’ de 

de 
, . ___ T. in-

vățămînt, se lărgesc sprijinul și 
intr-ajutorarea reciprocă.

Cit de plastic ne înfățișează 
rodul relațiilor dintre pooparele 
noastre, versurile dedicate de un 
tînăr poet vietnamez Ansamblu
lui romînesc „Ciocirlia“, de a că
rui vizită în Vietnam amintea 
acum cîteva zile tovarășul Ho Și 
Min.

„Urcînd ptnă la vtrful muntelui 
Sien Sai 

Ascult cum naiul ne cheamă 
cu ardoare 

să ne unim Inimile,
Și ciocîrlia răspîndind în aer 

cîntecele sale melodioase, 
Scurtează distanța de zece mii 

de leghe și ne unește 
strîns pe unii cu alții44.

Aceste cuvinte inspirate expri
mă hotărîrea fermă a popoarelor 

de a fi mereu alături, de a în-

Romîn, 
muncesc din 
toate celelalte 

și muncito- 
de ideologia 
de principiile 

internaționalismului proletar, a- 
duc și vor aduce și pe viitor 
contribuția lor la întărirea uni
tății țărilor socialiste, a mișcării 
muncitorești internaționale, a 
oamenilor muncii din lumea în
treagă.

Forțele păcii sînt astăzi 
lume cu mult mai puternice de
cît forțele războiului. Pe aceas
tă bază se întărește convingerea 
popoarelor in posibilitatea de a 
se preintimpina un nou război, _ „ ________________________

..a se asigura menținerea noastre de a fi pe veci prietene, 
p de a fi mereu alături, de a In-

Politica de coexistență pașnică tari necontenit relațiile lor fră- 
... .X-o- -.........   sociale țești.

" Sîtem convinși că vizita pe
care dv, tovarășe Ho Și Min 
ne-o faceți împreună cu tovarășii

In

între țările cu sisteme ; 
diferite se dovedește a fi sin
gura soluție care corespunde in*

le spunem decit că visurile lor 
i „cind va cinta 
și cristeiul pe cor-

să se dea ascut- 
arzătoare a po-

SIRIA va promova o politică 
de neaderare la nici un fel de grupări

Conferința de presă organizată de Ministerul 
Afacerilor Externe al Siriei

DAMASC 20. (Agerpres). — ma de aspirațiile naționale ale 
arabilor. Mai mult decît atît, 
pentru a schimba politica inde
pendentă a Siriei asupra acestei 
țări se exercită presiuni econo
mice.

Cuvîntarea 
tovarășului

(Urmare din pag. l-a)

inexistente, au devenit 
o sursă importantă de proți- 

______ _ pentru economia rominească. 
._____ ____ , . ___ sînt. interesate in Progresele transformării socialiste

Africii, cit de puternică este in- realizarea destinderii internațio- mecanizării la sate au permis 
fluența pe care ele pot s-o exer- nale. agriculturii să depășească nivelul
cite pe arena internațională, în împotriva intereselor înguste producției din perioada antebe- 
sprijinul principiilor autodefermi- ale unor grupări monopoliste al® Peste tot se construiesc școli;
nării, independenței și coexisten- marilor fabricanți de armament, cultura este pusă la dispoziția co- 
ței pașnice, împotriva colonialis- toate țările, mari și mici, sînt piilor și muncitorilor. 
mului și a înrobirii imperialiste, interesate într-un acord pentru Muncitori, țărani, intelectuali 

Mișcarea de eliberare națio- realizarea treptată a dezarmării romini. voi toți sînteți astăzi fe
rtilă a cuprins Orientul Mijlociu generale, pentru interzicerea fo- ridți căci voi sînteți stăpînii țării 
și Apropiat, precum și țările Afri- losirii și experiențelor cu arma voastre, stăpînii bogățiilor ei ! 
cli de Nord. Popoarele arabe duc atomică. Pionieri romini, voi simțiți bucu-
o luptă viguroasă pentru înde- Republica Populară Romînă, ria de a trăi căci voi sînteți stă- 
pendență, pentru dreptul lor legi- împreună cu celelalte țări socia- pini pe viitorul vostru, și voi la 
tim de a fi stăpine pe bogățiile liste susține propunerile Uniunii rîndul vostru veți construi socia

lismul și comunismul !
Forța Romîniei este de aseme

nea forța familiei socialismului 
așa cum forța fiecărei țări a so
cialismului este forța comună a 

s®“ celorlalte țări socialiste. Pe cerul 
nostru mai sînt încă nori : impe
rialismul agresor este încă pre
zent și aci în Europa, el este pre
zent fi în sudul țării noastre, în 
Vietnam. Noi nu sîntem însă sin
guri în această luptă pentru apă
rarea

dală 
lăzi 
turi

as-

țărilor lor, pe propriile lor des- Sovietice care oferă o bază se- 
tine. rioasă și un program practic

' Nu este de mirare că puterile pentru realizarea dezarmării șl 
Imperialiste care au stors bogă- interzicerea armelor și experien- 
ții fabuloase din exploatarea po- țelor nucleare, 
poarelor coloniale, nu văd de loc împreună cu toate țările 
cu ochi buni acest grandios pro- cîaliste, Romînia depune toate 
ces istoric șl caută să i se opună eforturile pentru apărarea păcii, 
prin toate mijloacele. Ducînd o politică activă în

Respingerea agresiunii colonia- sprijinul principiilor coexistenței 
liste împotriva Egiptului a arătat pașnice, Romînia își dezvoltă re- 
lipsa de perspectivă a unor ase- lațiile bazate pe interese comune 
menea acțiuni, condamnate în și pe avantaje reciproce cu toa
cele din urmă la eșec. Dar poli- te popoarele și cu toate țările, 

treburile Interne ale statelor ara- L. w .
be și a altor state care au pornit susține dezvoltarea celor mai ționale se va sfărîma de acest zid 
pe o cale de sine stătătoare n-a bune relații cu țările din Balcani 
încetat; cercurile imperialiste a- și( din Sud-Estul Europei, cu ță-

zeze comploturi împotriva Siriei, Jociu, cu țările din’ Asia care . w . , - -
Iordaniei, Egiptului. luptă pentru întărirea indepen- și popor. Aceasta unitate va in-

Opinia publică mondială urmă- denței lor și apărarea păcii. /?n«e Z001' dificultățile interna.
rește cu îngrijorare agresiunea Această politică se bucură de v* pentru ea noi sîntem comuni,li
împotriva poporului arab din sprijinul hotărît al, Întregului ^fn^mu’uî^crazfwîoji "drapeZ»

lui glorios al Marei Revoluții din 
Octombrie, a cărei a 40-a aniver
sare o vom sărbători în curînd, 
sîntem siguri că vom apăra aceas
tă unitate tn familia noastră a 
socialismului, în țara noastră. Nici 
o forță din lume a reacțiunii nu 
va putea zdruncina această unita
te internă și externă.

Veți sărbători în curînd glo
rioasa aniversare a eliberării pa
triei voastre. Permiteți-ne ca în 
numele poporului, partidului fi

păcii. Unitatea familieivv.c uin ui ma id uai pun ic pupuaic.c și IU ludlc |drilc, • . . !
tlca de presiuni și de amestec în indiferent de natura orînduirii noastre socialiste constituie forța
.................... lor sociale. Romînia dorește și » forța reacțiunii interna- __ i- 1 tînnnla ta th'irîmn tla nnott trifi.

de oțel. Unitatea în țara noastră 
„ constituie forța noastră t unitatea 

pusene au continuat să organi- rile din Orientul Apropiat și Mij- *n. *‘n“/ partidului ți a guverna-

luptă pentru întărirea
lui, unitatea dintre partid, guvern

fringe toate dificultățile interne.iui a» apaiaiva pavii. c- - . > . ,
Această politică se bucură de ■>* pentru ca no. sîntem comuni,ti

Oman. Reprimarea prin forța ar- popor romîn care vede în ea ex- 
melor a luptei acestuia pentru li- presia intereselor sale vitale și a 
bertate șl independență nu poate năzuințelor sale, a dorinței sale 
să nu fie privită cu o vie. repro- de a trăi în liniște și pace cu 
bare de cercurile cele mal largi toate popoarele.
ale opiniei publice mondiale, care Alături de toate țările socia- 
cer încetarea intervenției armate liste, de forțele iubitoare de pace 
și respectarea voinței și drepturi- din lumea întreagă, poporul ro
tor poporului din Oman. min și guvernul Republicii Popu-

Popoarele lumii vor pace. Mi- lare Romîne sprijină cu toată 
lioane și milioane de oameni din hotărîrea eforturile neobosite ațe 
toate țările lumii cer cu tărie să R.D. Vietnam pentru îndeplini
se pună stavilă uneltirilor cercu- rea acordurilor de la Geneva, 
rilor agresive. Este în interesul tuturor po-

1 Recepția oferită 
de președintele Ho Și Min

Vizitele membrilor

Președintele Republicii Demo
crate Vietnam, Ho Și Min a oferit 
marți seara o recepție la restau
rantul „Pescăruș*4 cu prilejul vizi
tei pe care o face în țara noastră. 
La recepție au participat tovară
șii : Gh. Gheorghiu-Dej, prim se
cretar al C.C. al P.M.R., Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Miniștri, Gh. Apostol, general de 
armată Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Pîrvulescu, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Dumitru Coliu, Gr. Preoteasa, 
Leonte Răutu, general colonel 
Leontin Sălăjan, Șt. Voitec, mem
bri supleanți ai Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., lanos Fazekaș, 
Vladimir Gheorghiu, secretari ai 
C.C. al P.M.R., AI. Bîrlădeanu. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Avram Bunaciu, secretar 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, I. G. Maurer, ministrul 
Afacerilor Externe, membri ai 
C.C. al P.M;R. și ai guvernului.

conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, 
oameni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori ai for
țelor armate ale R. P. Romîne, 
șefi ai cultelor din R. P. Romînă, 
ziariști romini și străini. La re
cepție au participat tovarășii: 
Hoang Minh Giam, ministrul cul
turii al R. D. Vietnam, Hoang 
Van Hoan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din R. D. 
Vietnam, dr. Pham Ngoc Thach, 
locțiitor al ministrului Sănătății 
al R. D. Vietnam, precum și 
Nguyen Van Kinh, ambasadorul 
R. D. Vietnam în R. P. Romînă.

Au luat parte de asemenea șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați la București, membrii Amba
sadei R. D. Vietnam în R. P. Ro- 
mină și alți membri ai Corpului 
Diplomatic.

Tovarășii Ho Și Min și Chivu 
Stoica au rostit toasturi. Recep
ția s-a desfășurat într-o atmosferă 

, cordială, de caldă prietenie.

delegației vietnameze
Marjl dimineața dr. Pham 

Ngoc Thach, locțiitor al minis
trului Sănătății al R. D. Viet
nam, a vizitat Institutul de igie
nă al R. P. Romîne și Institutul 
de ftiziologie.

Oaspetele a fost însoțit de dr. 
Al. Bulla, secretar general al 
Ministerului Sănătății și Preve
derilor Sociale, și de funcționari 
superiori ai ministerului.

In cursul după-amiezii dr. 
Pham Ngoc Thach a făcut o vi
zită la Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale unde a fost 
întîmpinat de dr. Voinea Mari
nescu, ministrul Sănătății și Pre
vederilor Sociale, O. Berlogea, 
adjunct al ministrului și prof. dr. 
I. Țurai, secretar general al Mi
nisterului.

Hoang Minh Giam, ministrul 
Culturii al R. D. Vietnam, a vizi
tat in aceeași zi Combinatul po
ligrafic „Casa Scînteii — I. V. 
Stalin".

Ho Și Min 
guvernului vietnamez, să vă 
zentăm felicitările noastre 
țești pentru succesele pe __
le-ați obținut în construirea socia
lismului și să vă urăm noi suc
cese în îndeplinirea actualului 
plan cincinal.

Îndeplinirea planului vostru, pe 
lîngă prosperitatea pe care o va 
mai aduce poporului romîn, va 
contribui de asemenea la consoli
darea familiei socialismului, ne va 
ajuta și ne va încuraja și pe noi 
în , lupta pentru reunificarea pa
triei noastre și pentru construirea 
treptată a socialismului în țara 
noastră. Sărbătorind astăzi împre
ună cu voi, realizările poporului 
romîn, noi sărbătorim de aseme
nea succesele obținute de toate 
țările surori pe calea construirii 
socialismului, sărbătorim de ase
menea împreună unitatea de nez
druncinat a familiei noastre socia
liste, prietenia frățească dintre 
cele două popoare ale noastre.

Trăiască 
Romînă !

Trăiască 
Romîn !

Trăiască 
lă a marei 
în frunte cu Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste fi cu China 
populari 1

Trăiască pacea In întreaga lu
me 1

pre- 
fră- 

care

Republica Populari

Partidul Muncitoresc

unitatea indestructibi- 
familii a socialismului

Congresul 
F.M.T.D.

O acțiune contrară 
prevederilor Cartei O.N.U
NEW YORK 20 (Agerpres).— 

TASS transmite: Secretariatul 
O.N.U. a anunțat în mod oficial 
că s-a hotărît să se convoace la 
10 septembrie o sesiune specială 
a Adunării Generale a O.N.U. 
care să examineze raportul așa- 
zisului „Comitet pentru Unga
ria*4. Raportul acestui comitet, 
creat contrar prevederilor Cartei 
O.N.U., constituie un șir de ca
lomnii întocmite pe baza născo
cirilor răuvoitoare ale dușmani
lor înveterați ai poporului ungar, 
care au participat la putchul 
contrarevoluționar, iar apoi au 
fugit în străinătate.

Convocarea sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. a a- 
vut loc fără a se convoca Comi
tetul general prin consultarea în 
scris a membrilor săi.

Reprezentanța Uniunii Sovieti
ce de pe lîngă O.N.U. a pro
testat categoric împotriva convo
cării acestei sesiuni, subliniind 
că Uniunea Sovietică consideră 
ilegală și în contrazicere cu pre
vederile Cartei O.N.U. discutarea 
de către Organizația Națiunilor 
Unite a problemei situației din 
Ungaria și a raportului „Comi
tetului pentru Ungaria44.

După cum. a-a aflat reprezen
tanții Indiei și Egiptului a-au •- 
pus de asemenea continuării dis-

cutiilor absurde și dăunătoare 
pe marginea „problemei ungare**.

Țările occidentale însă, îndem
nate de Statele Unite, au insis
tat asupra convocării unei sesi
uni speciale în scopul reluării 
dezbaterilor asupra așa-zisei 
„probleme ungare**.

TASS transmite: La 19 august, 
Salah Bitar, ministrul Afaceri
lor Externe al Siriei, a organizat 
o conferință de presă pentru 
ziariștii sirieni și străini la care 
a făcut o declarație în legătură 
cu complotul antiguvernamental 
inspirat de S.U.A. descoperit re
cent de autoritățile siriene.

■ Siria a declarat în repetate rin- 
duri că politica ei de neutrali
tate pozitivă urmărește neade- 
rarea la nici un fel de grupări 
militare și politice, ceea ce co
respunde pe deplin hotărîrilor 
conferinței de la Bandung. „Vom 
apăra și pe viitor din răsputeri, 
a declarat Bitar, independența, 
suveranitatea și politica noastră 
națională care corespunde întru 
totul intereselor naționale ale 
poporului nostru. Nu vom permite 
nici unui străin să calce in pi
cioare suveranitatea noastră. Nu 
vom permite nici unui guvern 
străin să încerce să schimbe po
litica noastră de independență 
națională".

Vorbind despre politica State
lor Unite în Orientul Arab, Salah 
Bitar a arătat că ea nu ține sea-

★
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 19 august 
ambasada Siriei la Moscova a fă
cut cunoscut următoarele :

Guvernul Siriei dezminte în 
mod oficial știrile provenite din 
diferite surse privind așa-zisa de
misie a președintelui Republicii 
Siria.

Ambasada Siriei este împuter
nicită să declare că președintele 
Republicii Siria a plecat la spi
talul „Al Muassat* din Alexandria 
pentru a-și continua tratamentul 
și se va înapoia la Damasc vineri 
23 august 1957.

In cursul unul miting
electoral

VA

HANOI 20 (Agerpres). — Zia
rul vietnamez „Nhan Dan“ din 
18 august publică articolul inti
tulat „Prietenia frățească romî- 
no-vietnameză“, sub semnătura 
tovarășului Alexandru Moghio- 
roș, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de ..................~
publicii Populare

LENINGRAD. 
Jazz „București" 
seria de concerte 
La 20 iulie la teatrul de 
Izmailovskaia a avut loc concer
tul de închidere. De la Leningrad 
artiștii romini vor pleca la Chl- 
șlnău.

PARIS. La 18 august a avut 
Ioc la Paris un mare miting co
memorativ organizat In memo
ria celor 35 de tineri șl tinere

Miniștri al Re- 
Romîne.
Orchestra de 
și-a Încheiat 
la Leningrad, 

vară

din Rezistență, împușcați de o- 
cupanții naziști in noaptea de 16 
spre 17 august 1944 în pădurea 
Bois de Boulogne, în apropierea 
Parisului.

BERLIN. După cum anunță a- 
genția ADN, din însărcinarea pre
ședintelui Republicii Democrate 
Germane I. Dieckmann, președin
tele Prezidiului Camerei Populare 
a primit la 19 august delegația 
guvernamentală a Republicii 
Populare Mongole condusă de I- 
Țedenbal, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Mongole.

VARȘOVIA. Organele de secu
ritate ale Comandamentului 
țîei cetățenești voievodale 
Szczecin au arestat recent 
Sbigbiew Lenarczyk, agent în sluj
ba serviciului de spionaj ameri
can.

mili- 
din 
pe

Incidente serioase 
la Hamburg

PARIS. 20 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Ziarele occi- 
dentale relatează că la 18 august 
au avut loc la Hamburg incidente 
serioase in cursul unui miting 
electoral al partidului creștin-de- 
mocrat la care a încercat să ia 
cuvintul ministrul apărării de la 
Bonn, Strauss. Corespondenții de 
presă relatează că îndată după 
începerea mitingului, ministrul 
Strauss a început să rostească un 
discurs în care pleda pentru con
stituirea grabnică a noii armato 
vestgermane și pentru menținerea 
Germaniei occidentale în cadrul 
Pactului Atlantic. Asistența și-a 
manifestat dezaprobarea față da 
chemările la remilitarizarea țarii 
lansate de Strauss. Numeroși tineri 
vestgermani au organizat pe loc o 
contra-demonstrație protestînd îm
potriva planurilor războinice ale 
guvernului de la Bonn.

Sărbătorirea zilei 
Constituției în R. P. 

Ungară
BUDAPESTA 20 (Agerpres).— 

M.T.I. transmite: La 20 august 
poporul ungar a sărbătorit în
tr-un cadru festiv Ziua constitu
ției.

Frontul Popular Patriotic și 
Consiliul Păcii pe întreaga Unga
rie au organizat 100 de mitinguri 
de masă în cele mai mari orașe 
și sate ale țării. La aceste mitin
guri au luat cuvintul conducători 
ai partidului și guvernului. La 
marele miting din orașul Kissuj- 
szalles (regiunea Szolnok) au luat 
cuvintul în fața zecilor de mii de 
oameni ai muncii Janos Kadar, 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar 
și prim secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar, și Istvan Dobi, președintele 
Prezidiului Republicii Populare 
Ungare.

La începutul cuvîntării sale, 
Iștvan Dobi, președintele Prezi
diului R. P. Ungare, a vorbit 
despre rolul mirșav al lui. Intre 
Nagy în timpul rebeliunii contra
revoluționare. Apoi el a vorbit 
despre ajutorul pe care l-au a- 
cordat Ungariei țările socialiste 
frățești și, in primul rind. Uniu
nea Sovietică.

A luat apoi cuvintul Janos Ka
dar, președintele guvernului revo
luționar muncitoresc-țărănesc un
gar.

Referindu se în continuare la 
pagubele și tulburările provo
cate de contrarevoluție in zilele 
din octombrie anul trecut, Janos 
Kadar a spus că toate acestea 
sînt acum de domeniul trecutului 
și că în 
restabilită 
constituțională și se poate spune 
cu siguranță că republica popu
lară a devenit acum mal puter
nică decît cu un an în urmă. ,

Au început lucrările pe comisii
(Prin telefon, de le trimisul 

nostru).
Astăzi după amiază, în co

drul Congresului FM.TJ)., au 
început lucrările pe comisii. 
Delegația Uniunii Tineretului 
Muncitor din țara noăstră a 
participat la toate cele 7 comi
sii care s-au deschis. Aceste co
misii au următoarele teme :

1. Cunoașterea reciprocă și 
cooperarea între organizațiile 
de tineret din țări cu regimuri 
economice fi sociale diferite.

2. Tineretul fi cooperarea eu
ropeană.

3. Tineretul, problemele co
lonialismului fi principiile Ban- 
dungului.

4. Drepturile tineretului mun
citor, dezvoltarea procesului 
tehnic, raționalizarea fi auto
matizarea industriei.

5. Tineretul agricol fi viața 
la sate.

6. Studenții, legăturile lor cu 
tineretul muncitor fi participa
rea lor la soluționarea proble
melor societății.

7. Tinerele fete în societatea 
de astăzi.

Pînă în prezent delegația 
noasțră a luat cuvintul la trei 
din cele 7 comisii. In cuvintul 
său la comisia privind cunoaște
rea reciprocă și cooperarea în
tre organizațiile de tineret din 
țări cu regimuri economice și 
sociale diferite, tovarășul Alecu 
Costică a spus printre altele :

„Tineretul romîn s-a pronun
țat și se pronunță cu căldură în 
favoarea cooperării cu organiza
țiile tineretului atît din țările 
socialiste cît și din țările capi
taliste, fără a ține seamă de o-

piniile loi yi «oncepțiil* lor 
politice. Bineînțeles ca organi
zațiile respective si aibă drept 
scop comun colaborarea inter
națională a tinerei generații, in 
favoarea păcii.

Relațiile tineretului romin, cu 
tineretul din alte țări, trebuie 
să se bazeze pe principiile res
pectului reciproc, pe respecta
rea drepturilor egale, pe nea
mestec în problemele privind 
chestiunile interne ale organi
zației, într-un spirit de sinceri
tate în toate problemele rela
țiilor reciproce.

Tineretul romîn, întreține le
gături cu organizațiile de alte 
orientări și dorește să lărgească 
legăturile sale pentru că el e 
convins că există o platformă 
comună de activitate pentru 
organizațiile tineretului din lu
mea întreagă : apărarea păcii 
în interesul tinerei generații.

Noi dorim să dezvoltăm rela
țiile cu tinerii socialiști, cu ti
nerii catolici, cu tinerii din ță
rile Asiei, Africii și Americii 
Latine. Vom promova cu a- 
ceste organizații raporturi ami
cale de colaborare ,ținînd seama 
de ceea ce ne apropie și nu de 
ceea ce ne desparte, căutînd cu 
fiecare organizație punctele co
mune de contact.

Pe această linie U.T.M. își 
propune să lărgească legăturile 
cu organizațiile tineretului din 
Grecia, Turcia, Republica Fe
derală Germană, țările Scandi
navici, Franța, Italia, Belgia cu 
țările din Orientul Apropiat și

Mijlociu cu care noi avem con
tacte sporadice.

Fără îndoială, eă niciodată 
tineretul nostru nu va avea le
gături cu organizațiile fasciste 
și profasciste, pentru că tinere
tul nostru consideră că aceste 
organizații sînt în contradicție 
cu spiritul Cartei O.N.U. și de 
asemenea cu principiile umani
tare ale epocii noastre.

Noi ne propunem să partici
păm împreună cu alte organi
zații Ia acțiunile comune unde 
vom fi invitați.

După cum vă este cunoscut 
noi vom organiza în anul viitor 
în țara noastră o tabără inter
națională pentru tineretul mun
citor cu o participare de 300 
de persoane.

Noi ne propunem de aseme
nea să organizăm schimburi re
ciproce cu tinerii socialiști ita
lieni și belgieni. Noi am 
invitat de asemenea pentru a- 
nul viitor tineri din India, In
donezia, Japonia și Birmania.

în țara noastră vor avea loc 
de asemenea în 1958 două ta
bere internaționale ale studen
ților.

In încheierea cuvîntării sale 
tovarășul Alecu Costică a spus:

„Noi sîntem în favoarea ac
țiunilor comune și noi le vom 
susține independent de unde vin 
ele dacă sînt menite să contri
buie la înțelegerea tinerei ge
nerații, pentru pace și prie- 
tenie“.

In comisia referitoare la drep
turile tineretului muncitor, to-

varășul Istrate Mihai, a vor
bit pe larg de situația tineretu
lui muncitor din țara noastră. 
El s-a referit la activitatea 
F.M.TJ)., arătînd că F edera- 
ția deși a inițiat diferite acțiuni 
politice, n-a acordat suficientă 
atenție problemelor privind ti
neretul muncitor. In acest sens 
el s-a referit la experiența po
zitivă căpătată în timpul Festi
valului de la Moscova, subli
niind că întâlnirile pe profesii 
de genul celor care au avut loc 
acolo, trebuie intensificate. El 
a propus ca F.M.T.D. să orga
nizeze în colaborare cu F.S.M. 
în perioada dintre festivaluri, 
întîlniri pe activități cum ar 
fi : întîlniri ale tinerilor mi
neri, petroliști, ale tinerilor ca
re muncesc în sectorul forestier 
etc. Nu încape îndoială, a spus 
tovarășul Istrate Mihai, în în
cheiere, că astfel de acțiuni o- 
feră un prilej minunat de cu
noaștere, de schimb de expe
riență, de întărire a colaborării 
prietenești a talerilor muncitori 
din diferite țări ale lumii.

La comisia privind tinerele 
fete, tovarășa Lucia Armașu, 
după ce s-a ocupat de unele 
aspecte privind viața și activi
tatea tinerelor dirt, R.P.R., a 
făcut unele propuneri în legă
tură cu îmbunătățirea activității 
F.M.T.D. în direcția întăririi 
colaborării tinerelor fete prin 
organizarea de întîlniri interna
ționale sau pe regiuni ale lumii.

Lucrările pe comisii vor con
tinua în cursul zilei de mîine.

Kiev, 20 august 1957.
D. MIHAIL

prezent în tară a fost 
in întregime ordinea
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