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AZI SE DESCHIDE LA' VIENA
CEL DE-AL VII-LEA FESTIVAL

Proletari din toate țările, uniți-vă !

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

_______________________________ ȘTEFAN IUREȘ -------------------------
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Acești tineri din brigada de tineret „16 Februarie“ de la tîmplăria Atelierelor C.F.R. „Grivița Roșie“ 
(ac bilanțul rodnic al îndeplinirii angajamentelor în cinstea lui 23 August și a Festivalului. In cin- 
_ _ _ stea marii sărbători a eliberării patriei ei își iau noi angajamente...

În ajunul 
marii 

intîlniri

FESTIVALULUI !
Astăzî, solii tineretului lu

mii se ,-eîntîlnesc |a tra
diționala sărbătoare a 

tinerei generații, a acelei ge
nerații căreia ii aparține viito
rul și care este in cel mai înalt 
grad preocupată de problemele 
prezentului. Astăzi, la Viena, 
începe Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studenților, a 
Vll-a manifestare din șiragul 
emoționantelor sărbători ale ti
nereții luptătoare pentru pace 
și prietenie. La ora cînd rîndu- 
rile acestea văd lumina tipa
rului, pe străzile Vienei se pre
gătesc pentru defilarea inaugu
rală tineri ce aparțin a 120 de 
popoare. Au venit din toate 
colțurile lumii, de pe toate 
continentele. Vorbesc limbi di
ferite, au deosebite obiceiuri, 
convingerile lor politice de 
multe ori nu se aseamănă — 
dar peste toate îi unește invin

cibila dorință de pace și priete
nie. Pentru aceasta au străbătut 
mii de kilometri. Pentru aceas
ta unii din ei au învins opre
liști și provocări pe care le-au 
organizat dușmanii păcii și în
țelegerii între popoare. Pentru 
aceasta nu au precupețit efor
turile lor tinerești.

Festivalul înseamnă cîntec, 
dans, voie bună, dar mai mult 
decît orice înseamnă o exami
nare matură a problemelor ma
jore ale tinerei generații. Intîl- 
nindu-se, tinerii se cunosc mai 
bine, fac un schimb de păreri 
sincer, se apropie. In cadrul 
Festivalului pe care Viena îl 
găzduiește vor avea loc impre
sionante manifestări pentru 
pace, pentru prietenie între ti
neri Festivalul va arăta că ti
neretul lumii dorește o trainică 
coexistență pașnică, reglemen
tarea pozitivă a problemelor in

ternaționale litigioase, înceta
rea cursei înarmărilor și a 
„războiului rece“, interzicerea 
armei atomice și a experiențe
lor nucleare, transformarea 
Berlinului occidental într-un 
oraș al păcii, zădărnicirea re
nașterii odiosului militarism 
prusac. Tineretul lumii va ma
nifesta împotriva colonialismu
lui și imperialismului, pentru 
apărarea drepturilor vitale 
ale tinerei generații. Toc
mai țelurile nobile ale Festi
valului, țeluri ce au căpă
tat o recunoaștere internaționa
lă, au determinat sprijinul ma
siv pe care l-au acordat 1200 
organizații de tineret din toa
tă lumea, cel mai mare număr 
de organizații de tineret ce a 

„Scinteia tineretului"
(Continuare în pag. 4-a) ]

îmbujorați, cu chip senin, 
Pe căi de azur venim, plutim, 
E viu al Moscovei ecou
Cînd ne ntîlnim acum din nou, 
Cu pași ușori, de dansatori. 
Cu ale vîrstei dragi comori, 
Ca pe întregul pămînt 
Să răsune al păcii cînt.

Azi perinița s-o dansezi 
în legănat ritm vienez, 
Dunărea duce n orice val
Mii de lumini din Festival,

Prin telefon de la trimisul nostru
Vasele noastre continuau sa 

înainteze pe drumul de cleștar 
al Dunării, străjuit de sălcii 
pletoase, de cîmpie sau de șo
sea. Era în ajunul sosirii la 
Viena. O zi deosebit de fru
moasă, liniștită, cu cer senin, 
cum n-am mai avut în călătoria 
noastră. Cînd soarele abia în
cepuse să-și arate strălucirea, 
ne apropiam de Bratislava, 
Orele dimineții, pînă spre 
prînz le-am petrecut aici prin
tre prietenii cehoslovaci. Plim
barea prin Bratislava a oferit 
delegaților noștri posibilitatea 
de a cunoaște acest oraș înflori
tor. Mulți dintre prietenii no
ștri, rudele, vor primi în cu- 
rînd salutări din Bratislava. 
Sint ilustrate dăruite de gazde, 
prietenilor lor — oaspeții din 
Romînia. /Ve luăm rămas bun 
de la capitala slovacă. Cuvinte
le de salut, urările fraților no
ștri cehoslovaci se fac auzite 
pînă departe. Dacă privirile 
noastre abia mai disting tinerii 
ce ne fac semne și flutură eșar
fe, urările lOr ne întovărășesc 
cu ajutorul megafoanelor pînă' 
ce silueta orașului începe să 
dispară.

Odată cu apusul soarelui a- 
jungem și în prima localitate a 
țării-gazdă a celui de~°l VI 1-lea 
Festival — Hainburg. Locuito
rii, tineri și vîrstnici. curioși, 
vin să ne vadă.

Ne zîmbesc, ne salută cu 
mîna.

A doua zi sîntem în Viena. 
Vasele cu delegația tineretului 
Republicii Populare Romîne 
acostează pe unul din canalele 
Dunării — în Prater. Au venit 
să ne întîmpine membri ai Co
mitetului Internațional al Fes
tivalului. Sînt aci sute de tineri 
din Viena, delegați ai tineretu
lui chinez și coreean care sosi
seră cu o zi mai înainte.

Baloane și stegulețe multico
lore cu emblema Festivalului, 
eșarfe purtate de cei ce au ve
nit să ne întîmpine, întregeau

atmosfera sărbătorească cu care 
am fost înconjurați. Uralele de 
bun sosit au durat aproape ju
mătate de oră. Manifestările 
prietenești care au avut loc au 
dat lucru serios foto-reporte- 
rilor. trimișilor televiziunii și 
presei din alte țări. Entuzias
mul nostru s-a dovedit molipsi
tor îndată ce am coborît de pe 
nave. Pe iarba verde s-au în
cins hore, sîrbe și bineînțeles, 
nelipsita Perinița.

S-au strecurat printre viene- 
zii cinstiți care au venit să ne 
întîmpine și cîteva jalnice epa
ve, fugite din țară de minia 
poporului. Odată demascați de 
către tinerii noștri delegați, în
săși populația vieneză, cei pre- 
zenți, i-au înconjurat cu ostili
tate și dispreț, determinîndu-i 
să se retragă repede ca niște 
dezgustători fugari fără patrie 
ce sînt.

Delegații noștri plini de voia 
bună, au plecat să viziteze ora
șul Festivalului, locurile unda 
vom da programe etc. Seara pe 
nave a urmat un frumos pro
gram recreativ cu muzică și 
dans.

Primul drum pe care l-am 
făcut noi ziariștii, a fost la Co
mitetul de organizare a Festiva
lului. Prezența noastră acolo, 
ca și participarea la o primă 
conferință de presă, ne-a aju
tat să aflăm o sumedenie de 
amănunte interesante. Faptele 
citate în cadrul conferinței de 
presă au darul să dovedească 
că Festivalul cunoaște o am
ploare deosebită, pe care cam
pania de ponegrire desfășurată 
de cercurile reacționare nu a 
reușit s-o diminueze, A fost co
municată ziariștilor scrisoarea 
pe care cancelarul Raab a tri
mis-o Comitetului de organizare 
a Festivalului, scrisoare în care 
mulțumește pentru invitația ce
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Spre șapte țări, spre șapte mări, 
Nemuritoarele chemări
Ca pe întregul pămînt 
Stăpînească al păcii cînt.

Avem alt grai și alte legi 
Dar te-nțeleg și mă nțelegl, 
Același glob ne va purta 
Deci mîna mea cuprinde a ta 
Ard vîlvătăi în ochii tăi 
Ne întîlnim pe aceleași căi 
Ca pe întregul pămînt 
Să triumfe al păcii cînt.

Salutăm marea sărbătoare 
a tineretului de la Viena

Acad. Cezar Petrescu
Președintele Comitetului națio
nal de pregătire a Festivalului

Al șaptelea Festival Mondial al Tineretului și al 
Studenților atrage spre Viena toți ochii omenirii, 
toate cugetele, toate inimile.

Căci nu e vorba de un simplu Festival în vechiul 
înțeles al cuvîntului, cu o veche patină medievală. 
Nu numai o explozie tinerească a bucuriei de a 
trăi, exprimată în cîntece, în jocuri, în spectacole 
teatrale, în competiții sportive. Încă din cele șase 
Festivaluri precedente tineretul lumii, indiferent de 
culoare, de credințe, de concepții sociale și politice, 
a știut să-și manifeste cu fermitate în primul rind 
dreptul la viață, la muncă pașnică și creatoare, la 
pace și prietenie.

Tineretul nu mai înțelege a fi aruncat pradă mor- 
ții pe cîmpurile de bătălie, fiindcă așa dictează in- 
terese'e fabricanților de arme, interesele și ambi
țiile de acaparare ale marilor trusturi, calculele po
liticienilor sclerozați în perimate concepții prădal
nice. Ceva s-a schimbat pe lume în acest început 
de eră atomică și de eră cosmică.

Carnea de tun, eternele victime de odinioară, au 
căpătat glas.

Iși apără viața și viitorul.
Apără însăși viața și viitorul omenirii. Caută să 

transforme acest început tulbure și torturat al erei 
atomice și cosmice — veșnic amenințat de război, 
de arme nucleare, de spectrul stronțiului — pe toate 
cele urîte și rele și odioase, caută să le transforme 
în ceea ce cu adevărat s-ar fi cuvenit să fie încă 
de la primii pași : începutul unei glorioase ere de 
progres, de pace, de construcție, de creație pe noi 
temef'i întru binele și onoarea umanității. Iar re
zultatele s-au văzut Astăzi nimic, nicăieri, nu se 
mai pune la cale de către cei interesați, fără a se 
ține seama de forța uriașă și de solidaritatea tine
retului d'n cele cinci continente.

Festivalul de la Viena coincide cu Conferința de 
la Geneva și cu preludiul marelui conclav politic la 
cel mai înalt nivel, ce nu mai poate întîrzia. îm
prejurările nu spun totul ? Nu demonstrează forța 
cea nouă de afirmare a tineretului mondial, împreună 
cu forța cea nouă a mișcării pentru pace, pentru 
conviețuire și pașnice competiții sub semnul vieții, 
nu al morții și exterminărilor ?

Salutul meu celui de al șaptelea Festival Mondial 
al Tineretului și al Sludenților ospitalizat în Viena 
lui Mozart, a cîntului și a dansului nu este lipsit 
și de o firească mîndrie patriotică. Sînt sigur că 
încă odată tineretul nostru va afirma și la Viena, 
ca și în celelalte Festivaluri, marile sale energii și 
discipline creatoare pe toate tărîmurile artei — cu 
rădăcini adînci și împrospătate din nesecătuitele iz
voare ale poporului. Aceasta îmi încălzește nespus 
inima mea încă tînără, întinerită, deși după crono
logia strictă a calendarului nu s-ar crede.

Acad. prof. dr. Șt. Nicolau

' Se deschide astăzi în orașul de pe malurile 
Dunării, cel de-al Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretu'ui și Studenților. Timp de 10 zile tinerii 
din întreaga lume își vor manifesta la Viena, în 
centrul bătrînului nostru continent, adeziunea la no
bilele idei ale veacului nostru, hotărîrea de a dărui 
întreaga lor energie măreței lupte pentru pacea și 
prietenia popoarelor.

Am călătorit în anii din urmă în multe d’n țările 
Europei, Asiei, Africii și am avut fericirea de a mă 
întîlni cu mulți dintre reprezentanții tinerei gene
rații. Peste tot, idei e păcii și prieteniei, ideile festi
valurilor mondiale ale tineretului și studenților sint 
îmbrățișate cu entuziasm.

Ca om de știință ce-mi dedic toate forțele apără
rii vieții oamenilor, ca profesor al tinerei generații 
de medici dintr-o țară a Europei care a pornit cu 
succes pe drumul făuririi năzuințelor de liber
tate și fericire a omenirii — socialismul, salut 
cu toată căldura inimii mele măreața întrunire de 
pe malurile Dunării, salut tînăra generație a lumii!

Urez din tot sufletul, deplin succes Festivalului 
de la Viena. Sint pe deplin convins că marile idei 
ale Festivalului vor triumfa în întreaga lume,

Ion Jalea
artist al poporului, membru co
respondent al Academiei R.P.R„ 
președinte al Uniunii Artiștilor 

Plastici

Se întîlnesc la Viena solii tineretului lumii.
încă odată ei vor demonstra cit de aproape sînt 

în lupta pentru pace oamenii indiferent de culoare, 
de limba pe care o vorbesc, de concepții politice, de 
credințe.

Năzuința comună o tuturor oamenilor — pacea 
— va răsuna prin zecile de mii de glasuri. Bucu
ria de a trăi va răsuna în cîntecele și jocurile ne
grilor din Africa ca și în ale tinerilor finlandezi, 
sovietici sau americani. Aducind din cele mai înde
părtate colțuri ale lumii portul, limba, obiceiurile 
lor, tinerii vor face ca după Praga, Budapesta, 
Berlin, București, Varșovia și Moscova și |a Viena 
comorile neprețuite ale folclorului popoarelor lor să 
se manifeste, dar mai ales să se exprime năzuința 
universală de a apăra pacea.

La această tradițională sărbătoare a prieteniei șf 
păcii nu pot să nu simt mindria că tineretul patriei 
noastre ca și al tuturor țărilor socialiste își va 
manifesta încă odată bucuria tinereții împlinite. Tî
năra generație a patriei noastre urmează neclintit 
drumul arătat de Partidul clasei muncitoare: con
struirea socialismului. Solii tineretului din fabrici’, 
ogoare, facultăți — de pe imensul șantier al con
strucției patriei noastre socialiste, își vor alătura 
glasurile omenirii ce cîntă pacea, bucuria vieții.

Dorința mea este ca și la Festivalul de la Viena 
nobila cauză — apărarea păcii — să triumfe întru 
binele și progresul întregii omeniri,



Creafii închinate celei de a XV -a 
a eliberării patriei

aniversări

/eșiseră din pădure. Calea 
(erată rămăsese în urmă, 
în dreapta se zărea linia 

de asfalt a șoselei Nordului, lică
rind in soare, cu carapacea ei ce- 
nușie-violetă de smoală, ra
diind aburi albi. Mareș văzu 
pompa galbenă de benzină a lui 
Gaie, cu brațul ei ruginit și cu 
limba m-ano metr ului înțepenită- 
Pe cîmpul alăturat săreau cițiva 
cai împiedicați, scuturînd capete
le. îi urma un capii dare-i lovea 
cu o biciușcă. Dinspre comunele 
învecinate soseau căruțe, grăbind 
spre bariera orașului. Goana lor 
avea ceva dezordonat, ceva ce a- 
ducea cu panica. Erau poate pri
mii evacuați din fața trupelor 
germane în marș către București. 
Se auzea zdroncănitul roților pe 
suprafața tare și chiotele înde
părtate ale cărăușilor, ridicați în

Mihai Beniuc

Casa Scìnteli
Cresc florile mereu peste morminte, 
Dispar încet aducerile aminte, 
Ce-atunci fu „azi", acu-i „odinioară“, 
Pierdut ca o cintare de vioară, 
Iar fețele prietenilor scumpi 
Zdrobiți de schije ori uciși de plumbi 
Se ncheagă evocate, greu în zare 
Ca apa morților tremurătoare. 
Tranșeele, cumplitele tranșee, 
S au înfundat; ici-colo doar crîmpee 
Mai scoate plugul, cîteodată, 
De sirmă ruginită și ghimpată. 
Nici aerul nu mai păstrează urme 
De avioane, zburătoare turme, 
Cu țivlitura bombelor căzind. 
In gind îmi (iute din cina in cind, 
Ca diamantul zgîriind fereastra -* 
E calmă zarea, nalta și albastra 1

Și ce frumoasă i dincolo de lacuri 
Casa meni.a ca sa-nirunte veacuri, 
Cu turnuri care poartă-n virfuri astre 
Arzind in seară roșii — ale noastre, 
Ca n Moscova pe turnul Spasski, roșii I 
Nu, n-aveau cum s-o vadă n vis strămoșii 
Prin mucedele vechi întunecimi; 
N-o bănuiau robitele mulțimi, 
Oriane și oe pine și de orepturi. 
Dar stele-au răsărit deodată-n piepturi 
Cind Leiiin steagul proletar l a pus 
birui.or in lumea noastră sus! 
Sint zile-nsci ise-11 calendar cu singe, 
La amintirea lor inima punge, 
Ori oaie ca o tobă la atac, 
Muitmiie s adună, se desfac, 
Și iar se stnng, mai multe, mai năvalnic, 
Prin timp tăindu-și drumul, crincen, falnic 1 
Și aici, la noi porniră val cu val... 
Cit singe curse la Național ? 
Citi nu-și dădură la Lupenl viața ? 
Și se mai uită oare dimineața 
Geroasă din vestitul februar 
La Grivita, cind glasul proletar, 
Partidul, muncitorii ncinși in luptă, 
Vestiră-n lume c-o să fie ruptă, 
Zdrobită, sfărimată tirania 
Aicea la Carpafi, in Pominia! 
Stîncoase trepte, singeros urcuș I 
Dar te-nălțași tn cei care căzuși, 
Învingător te ai înălțat și mindru! 
Temutei fiare ii venise rindul, 
Ai doborit-o și i ai pus cătușă 
Și ai deschis spre răsărit o ușă. 
Armă cu armă s-a-nirățit in drum 
Către Berlin prin flacără și fum, 
Iar zvastica se zvîrcolea n țărină!... 
Hai povestește, Dunăre bătrînă, 
De-ai apucat, in miile de ani. 
Pe țărmul tău cu truditori sărmani 
O zi de sărbătoare mai măreață 
Ca-n luna lui August la noi atunci 
Cind s a pornit din creste și din lunci 
Deodată tot poporul, țara toată? 
Era o ,mare-n vifor clătinată 1 
Din inima partidului furtuna 
Zbucni să sfarme pentru totdeauna 
Robia milenară I

— Sparge, sparge 
Furtună, putrezitele catarge, 
Corăbiile ce-au furat avutul, 
Îneacă lotrii ce-au mînjit trecutul 
Cu sînge, cu rușine, cu Ocară, 
Să facem, din temei, o altă țară! 
Aceasta era vrerea, gîndul, glasul, 
Așa pornirăm către astăzi pasul 
Să naintăm gigantic către mine ! 
In urmă, plîngăreț, cine rămîne ? 
Stea roșie, mai sus, mai sus te șuie, 
Să vadă toți că altă cale nu e !

Frumoasă-i casa dincolo de lacuri 
Menită să dureze veacuri, veacuri. 
Șt u locu-acesta eu mai dinainte. 
Bătrinule soldat, mai ții tu minte? 
Zburau dincolo bombe și obuze 
Citi n-au murit, cu singele pe buze, 

\ Cu răni in piept, cu pîntecu! deschis, 
Nainte de sau fapt semețul vis? 
Înaintau cu arman cumpănire 
Ostașilm viitoare cimitire. 
Nu mierla, plumbul șuiera prin zare. 
Mitralierele — ciocănitoare — 
Băteau nu-n trunchiuri de copaci bătrîni, 
Ci-n neînfricate trupuri de romîni. 
Dar spart fu hitleristul coif de-otel 
Și tigva hiteristului cu el 1

Frumoasă î casa dincolo de lacuri 
Și are să dureze veacuri, veacuri 
Pe unde-au fost atunci batalioane 
Acum ies Încărcate camioane 
Cu cărți, cu foi, in ele cu cuvîntul 
Partidului: Al vostru e pămintul, 
Voi ce I munciți; a voastră e uzina, 
Voi ce lucrați In ea! Lumina 
E a tuturor ce-n luptă se avîntă 
Pentru Comună — cauza noastră sfîntă.

a 
(Din volumul „Cu un ceas mai devreme**) $

— Fragmente din romanul cu același nume de Eugen Barbu —
picioare și lovind animalele in 
goană, cu furie.

Mecanicul înțelese că repausul 
pe care avea de gind să-l dea gru
pei cum ajungeau in marginea 
aerodromului se dusese dracului. 
Se vedea așa numita linie de ren 
tură, un parapet de pămînt, dea
supra căreia se afla linia ferată, 
cu luciul ei mort, două linii în
guste, pierzindu-se sub cerul fără 
culoare. In urmă, orașul; coșurile 
fabricilor abia fumegau. Aerul a 
vea o vibrație îndepărtată, 
Panorama policromă a Bucu 
reștiului se ștergea treptat la în
călzirea continuă a aerului, râmi 
nîrul numai un desen vag, fără 
contururi.

Mareș văzu într-o clipă toată 
forfota Capitalei, echipele de mo 
tocicliști și bicicliști care duceau 
de la o extremitate la alta a ora

șului, ordinele comandamentului 
forțelor patriotice : niște oameni 
plini de praf, osteniți de atîta 
nesomn, gata-gata să se prăbu
șească din șeile vehiculelor, in- 
vingindu-și cu stăruință osteneala 
ce-i dobora, pornind mai departe, 
controlîndu-și armele, pregătiți 
in orice clipă să intre in șanțuri
le de apărare. Nemții, nu prea 
petreceau de la aflarea veștii ar
mistițiului. Poale se ascundeau 
acum în oraș, sau fugeau departe 
de el, cu mașinile și trenurile 
găsite. Mecanicul nu avea timp 
să se gîndească acum la ei. Era 
ostenit dar ceva mai puternic de- 
cit slăbiciunea lui fizice îl ți
nea treaz de atîtea zile. Pictor ia 
era uproape și totdeauna senti
mentul că invingi, că ești aproa
pe de un țel la care ai gindit ani 
de zile, pentru care ai luptat in 
fiecare clipă a vieții tale, te face 
puternic, iți întărește slaba con
diție omenească.

Se gîndea și cu puțină spaimă 
că nemții ar putea pătrunde in 
oraș, că frontul nevăzut avea 
poale fisuri sau puncte slabe. 
Grupul lor era numai o verigă 
pierdută, un segment al lanțului 
de fier, aruncat inaintea teribilei 
armate germane, încolțite acum, 
inspăimintate și deci mai fio
roase. Cu un grup de parașuliști 
și cu cîteva escadrile de Stu ba
suri, nemții puteau inspăimînta 
populația orașului. Din cerul a- 
cesta limpede, aurit parcă de 
soare putea veni moarte și groa
ză. Aceeași aviație a fasciștilor 
distrusese cîteva capitale europe
ne și lucrul trebuia împiedicat 
cu orice chip,

• •••••
omulete îi ajunsese. Oame
nii lui se vedeau aproape. 
Erau asudați, plini de

praf. Măcelarul abia se mai tir a 
în urma celorlalți. Nu se văita, 
deși marșul forțat îl obosise. Ar
mele erau ținute cu o ușoară a- 
bandonare. Sergentul major avea^ 
sentimentul unei întreceri sporti
ve, voia să ajungă inaintea lor. 
Mareș se hotărî să~l lase in pace. 
Mergeau paralel cu drumul de 
asfalt, pe lîngă niște lanuri de 
porumb, căutînd cu privirile 
marginea aerodromului, gardul 
de sirmă ghimpată. îi acoperea 
încă un pilc de pomi foarte ti
neri, cu trunchiurile albicioase, 
mișcindu-se în vintul ușor cu un 
foșnet adormitor și leneș. Căru
țele refugiaților nu se mai ză
reau. Șoseaua rămăsese pustie. 
Pe linia de asfalt se așezau din 
cind in cind stoluri de vrăbii. în 
fața lor era un șanț și dinco'o 
de el, malul de lui al unui rin 
leneș. Cițiva copii, păzind caii 
liniștiți ce pășteau iarba rară din 
jur, se alergau de-a lungul apei, 
sărind din cind in cind în oglinda 
ei strălucitoare. Mai la stingu, 
dincolo de o miriște galbenă și 
țepoasă, văzură în sfirșit aero
dromul: un cimp albastru, ne.ed 
cu marginile pierdute sub linia 
orizontului.

Mareș se uită la cele două fe
mei. Erau obosite, dar nu spu
neau nimic. Le făcu tuturor semn 
să se oprească. Se culcară unul 
Ungă celălalt în șanțul șoselei. 
Mecanicului i-ar fi trebuit un bi
noclu. Privi încordat înainte. 
Dincolo de gardul de sirmă 
ghimpată se zăreau clădirile cu 
acoperiș rotund ale hangarelor. 
Deasupra, vîntul umfla sacul me
teorologic de pînză albă, ca pe o 
gușă de șarpe. Drumul era pus
tiu. Toate barierele fuseseră in- 

U. chise încă de dimineață. în afa
ră de refugiații din comunele a- 
propiate nu se mai zărea nimeni. 
Comandamentul forțelor patrioti
ce ordonase ca nici un autovehi
cul să nu mai treacă spre și 
dinspre București. Patrulele ar
matei și gărzile cetățenești înar
mate păzeau căile de acces spre 
Capitală.

umitrana nu vedea copacii. 
Lui, un pom nu-i spunea 
prea multe lucruri pentru 

că nu avusese timp să se uite la 
pomi. Abia foarte tîrziu, cu cîte
va zile în urmă băgase de sea
mă că locuise într-o casă urîtă 
și de atunci, în unele clipe de 
răgaz se întrebase dacă nu cum
va și el făcuse case urîte pentru 
alții ? își răsucea o țigare pu
turoasă din foiță galbenă de tu
tun clasa a lll-a și se gîndea că 
în zilele următoare va trebui să 
treacă neapărat să-și caute sa
lopeta în care uitase tabacherea. 
Acum era mulțumit să tragă în 
piept fumul iute și să-și priveas
că oamenii de sub comandă, pri
mind ceaiul din mîinile celor 
două femei. Nu-i trecuse nici o 
clipă prin cap că ar putea să fie 
lovit sau că vreun glonț ar pu
tea-o atinge pe Ina. Cei obiș- 
nuiți cu primejdia nu se gîndesc 
niciodată la ea, așa incit după ce 
sorbi porția de lichid fierbinte și 
înfulecă bucata de pîine neagră 
bine coaptă, își, mai inspecta o- 
dată cu privirile grupa. „Bravi 
băieți1*. Dacă vor scăpa mai repe
de, nu putea să nu le spună cîte
va cuvinte bine simțite, deși nu-i 
plăceau discursurile. Vorbise a- 
desea la mitinguri ți știa să stă
pânească atenția mulțimii, dar 
aici nu era un loc potrivit pen
tru asta. 0 bătaie pe u-măr, o 
strîngere de mina, era altceva. 
Nu erau cavaleri spanioli si stri
ge de entuziasm la fiecare foc de 
pușcă bine țintii, Luaseră aero

dromul cu pierderi foarte puți
ne, ceea ce pentru unul care nu 
se batea in fiecare zi cu o arma
tă organizată și instruită, era un 
motiv de mirulrie. li îngrijora 
tăcerea din jur. Nici dincolo, la 
cițiva kilometri lingă aerodro
mul Băneasa, nu se auzea nimic. 
Ce așteptau ?
. Aruncă mucul țigării și se ri

dică în picioare. Amorțise. Privi. 
Nici nu ploua, nici răcoare nu 
era. Aerul nu se mișca, parcă ar 
fi încremenit. Văzu pinzele yole- 
lor umflate vîntul moale și 
se gîndi că poate o să găsească 
și el o zi vreodată în viața lui 
cind o să se plimbe cu mîinile 
la spate privind cerul și iarbă. 
Și dacă o s-apuce ziua aia, aici 
o să vină să se uite pînă s-o să
tura la bărcuțele ușoare cu pînze 
pe care le saltă valurile...

erul vibra dintr-odată înfun
dat. Oamenii din șanț pri
viră în sus, în același timp 

puseră mîinile pe arme și ascul
tară încordat. Zgomotul crescu.

— Bombardiere ! Spuse Nicu- 
lescu tare. Le cunosc.

Trecură trei sau patru minute 
și se auziră primele proiectile 

Desen de A. CALISTRAT

căzînd deasupra pădurii Bănea
sa.

— Trag în nemți ! strigă ci
neva.

— Ș-ai noștri ?
Nu știa nimeni nimic. Valul 

de avioane fu aproape, undeva 
deasupra plafonului de nori. Se 
auzi bubuind repetat și văzură 
din depărtare norii exploziilor. 
Zgomotul deveni asurzitor. Se 
trăgea și de pe șosea, din apro
pierea aeroportului. Cerul se um
pluse de fum- Un colț de pădu
re ardea cu un fum gros. Dumi- 
trana își dădu seama că pe șo
seaua ce ducea spre București se 
buluceau tancurile grele nemțești 
surprinse de bombardament. Ar
deau rezervoare de benzină și 
asta se vedea după fumul gros și 
negru ridicat in aer Și se auzeau 
loviturile tunurilor antitanc.

Trecură trei valuri de avioane 
eruncind încărcătura lor înspăi
mântătoare. Bombele cădeau par
că pe fiecare metru pătrat. Pă- 
mîntul se scutura și deasupra la
cului se întinseră perdele de fum.

— Dacă rezistă zece minute, 
zob îi facem !

— Cine să reziste ?
— Ai noștri, armata...
— Rezistă nici o grijă I
— Și dacă vin încoace ?
— Să poftească !
Vocile se amestecau. Dumitra- 

na porunci su nu se miște nimeni 
și să nu-și ia ochii de la liziera 
pădurii. Se întunecase parcă. In
cendiile apropiate aduceau căl
dura lor nesuferită. Veniră pri
mii curieri. Comandamentul ce
rea să stea fiecare la postul lui 
pentru că nemții încercau să 
spargă blocada. Deocamdată ar
mata lupta bine. Bombardamen
tul îi dislocase pe germanii din 
pădure și-i scoase la șosea unde 
se luptau cu regimentele noastre. 
Erau destui morți și răniți. Se 
cerea ca în caz de retragere să nu 
«e piardă contactul cu inamicul 
cu nici un chip. Dumitrana citi
se instrucțiunile primite și dădu
se din umeri „Ia te uite la ăștia 
sa și gîndesc la retragere !“.

re urmă se făcu liniște. Cam 
un sfert de ceas. Nu o liniște de
săvârșită. Ici, colo răsunau focuri 
răzlețe de pușcă. Se dădeau lupte 
In pădure intre grupuri izolat, și

cam pe la prinz, cind credeau că 
situația se stabilizase se auziră 
iar tunurile antitanc: „Acum vor 
să forțeze șoseaua“, gîndi Mareș 
care cunoștea bine locurile. Se 
bat undeva lîngă aeroport. Ascul
tau toți cu urechile ciulite. 
Focuri de pușcă mitralieră și iar 
loviturile tunurilor antitanc. Du
mitrana merse în goană spre po
dul Băneasa, chemând o grupă 
mai mare în jurul primului tun. 
Un sergent major scruta drumul 
cu binoclul, Nu se vedea mai ni
mic. Totul era învăluit intr-un 
nor de fum des și negru.

— Se retrag ? întreabă cineva.
— Nu. Rezistă acolo.
Izbucni un foc mare care se 

întinse, apoi se auziră minele 
germane în pădure. Deasupra zi
dului vegetal săreau bucăți de 
trupuri rupte și crengi și frunze 
spulberate de explozii. Lupta du
ră încă un ceas sau două și 
spre prinz trei plutoane germane 
încercară să ia șoseaua Nordu
lui.

Cerul >e luminase puțin. To- 
mulete semnală la lizieră 
două tancuri care înaintau

în viteză spre linia de asfalt. E-

rau două broaște mari de oțel, 
cu șenilele sclipind stins in lumi
na moartă, incertă. Pe turelă stă
teau doi tanchișli cu binoclu la 
ochi. Cind își dădură seama că 
drumul e apărat, lăsară capacul 
metalic, și începură să tragă de 
departe. Tunurile antitanc fură 
impinse mai aproape, spre linia 
celor trei mesteceni.

Trecu Un sfert de ceas. Tancu
rile se scufundgșeră undeva in 
gropile din fața câmpului. Urcau 
acum probabil cu prudență pînă 
la linia ferată. Rambleul, așezat 
mai sus le ascundea deocamdată 
siluetele. Nu mai trăgea nimeni. 
Niculescu se uită la ceilalți. Spu
se uteciștilor că era timpul să 
lase pușca mitralieiă și să apuce 
sticlele cu benzină pentru că un 
tanc nu se vânează ca un iepu
re, ru glonț. Băieții rîseră ture 
și Mareș se uită mirat intr-aco
lo. Infirmierii și femeile se re
traseră spre clădirea ștrandului 
din apropiere. Fu o clipă de li
niște. Se auzea numai scîrțîitul 
caruselului și clipocitul apei în 
malul de lut.

Un minut, doua, trei...
Primul tanc urcă rambleul și 

începu să tragă. Oamenii se lăsa
ră în șanț și priviră conurile de 
țarină ridicate din pămînt. Tirul 
era imprecis. Bubui un tun. Pro
iectilul trecu pe alături și smul
se frunzișul unuia din mesteceni, 
retezindu-l de la jumătate.

— Păcat I înjură Niculescu, a 
stricat frumusețea asta de pom.

Urmă altă lovitură tot alături. 
Se ițise și al doilea tanc. In spa
te, abia atunci văzură, mișcau 
soldați germani.

— E gtopsă, sptae tare Mareș. 
Dacă nu ochim bine vin pînă 
aici.

Dumitrana se afla Ungă ser- 
vanții primului tun și comanda 
tirul. Urmară două lovituri, una 
după alta și un proiectil lovi în
tr-o șenilă. Mașina se opinti din- 
tr-odată, se răsuci ca un titirez 
și roatele înșirate pe un lanț se 
răsuciră în gol.

— Unul lajnînă ! strigă Nicu
lescu.

Turela tancului se deschise și 
afară săriră cei dinăuntru. Se 

auzi o rafală scurtă. Uteciștii tra
sară o $alvă de pușcă mitralieri. 
Un soldat căzu în fața tancului. 
Se aruncă și al doilea și fu vinat 
și el. Mașina ardea. Tunurile 
fură îndreptate spre cea de a 
doua mașină. Focurile se încruci
șară. Un proiectil căzu cu un 
plescăit moale, în lac, ridicind o 
perdea de apă.

— Trageți ca orbii, înjură 
tare studentul și-l apucă cheful 
să iasă din șanț și să se arunce cu 
o sticlă de benzină sub al doilea 
tanc care se apropia urmat de 
soldații germani. Le vedea bine 
fețele asudate și cind auzi pri
mele bubuituri ale grenadelor 
strigă cineva :

— Nu-i mai lăsați ! Acum, pe 
ei !

Mareș îl opri.
— Stai, nu e timpul ! Mai la- 

să-l să se apropie.
Trecură iar citeva secunde. Tu

nurile trăgeau încrucișat. Fu lo
vit blindajul in citeva locuri, 
dar mașina nu se opri. Cei dină
untru trăgeau înverșunat. Șanțul 
fu răscolit și cițiva din oamenii 
lui Dumitrana uciși. Se auziră 
vaiete, dar nimeni nu mai ținea 
seama de asta. Linia de trăgători 

din spatele tancurilor se apropia. 
Tunurile trebuiau să schimbe des 
linia de tragere din cauza vitezei 
cu care înainta mașina și în cu- 
rind, așa cum înțelese studentul, 
se aflau prea aproape pentru a 
mai putea fi ochiți cu precizie. 
Fără să asculte de strigătele lui 
Dumitrana, se ridică din șanț și 
cu o sticlă de benzină în mină se 
apropie de tanc, tl urmă unul 
dintre uleciști, alergind dezordo? 
nat și ferindu-se de focurile mi
tralierei de bord.

Pe Niculescu îl despărțeau 200 
de metri de mașina care se o- 
prise puțin, ca și cum ar fi cău
tat o direcție nouă. Se simțea u- 
șor ca după o baie, ti venea să 
rida de ceea ce face. „Uite să ve

Scenă din noul film romlnesc închinat mărețelor zile ale eliberării patriei noaslre — „Furtuna“, litecislul 
Andrei, unul din eroii filmului — interpretat de tînărul actor Nico-lae Enache Praida — iuti umil din 

momentele dramatice ale filmului,

dem, care-i mai al dracului ! Eu 
sau javra asta de tanc, mare cit 
un magazin de coloniale ? Există 
un punct mort unde îl ai în mi
nă. Care dracu e ăla? Totul e 
să mergi drept în bătaia tunului, 
să fii cit mai aproape de el. Dar 
de ce nu au găsit pină acum se
cretul mișcării de rotație al mi
tralierei de bord care să nu mai 
permită nici un unghi mort. 
Drace, trag pe lingă urechile 
mele. în mină simt sticla aproa
pe fierbinte care trebuie arunca
tă dedesubt sau deasupra prin tu
relă. Na, că am uitat...**.

Gifîie. lar țiuie pe la urechi 
niște muște de metal fierbinte. 
„Și ăsta s-a luat după mine. 
Aleargă la fel de bine. Unul din 
noi tot o să ajungă lingă drăgă
lașul de hambar pe roate și o 
să-l dea peste cap. Poate o să mă 
rănească. Ei și ? O să stau puțin 
în spital, dar ce contează asta 
pe lingă faptul că am izbutit cu 
mîinile goale, adică cu o sticlă 
de benzină să distrug un tanc. Ce 
e eroismul ? Poate puțină incon
știență, poate puțină beție, poate 
toate astea la un loc. Ba nu, e- 
roismul e altceva, ce dracu e ? 
Ferește capul ! Așa, acum sări la 
dreapta. Uite, aici începe un
ghiul mort. Gloanțele trec pe 
deasupra. Și în față, dincolo de 
mașina greoaie, uite mestecenii. 
Numai sint trei, sint doi. Unul a 
fost retezat. Ce simte un mestea
căn cind este ucis

O durere iute în braț, o zmu- 
citură și sticla de benzină e gata 
să cadă. Nu încă. „Ce spuneam 
eu? Am să stau nițel la spital 
și am să mă odihnesc. Uite, în 
spate nu mai e nimeni. A căzut 
și băiatul ăla, l-au atins, poate 
l-au curățat. Nu mai trage nici 
tunul antitanc. Le e frică să nu 
mă atingă pe mine. Ce prostie 
am făcut ! Am rămas numai cu 
el. Față în față. Uite ce aproape 
este. Acum sus iată turela !

în jur un roi de gloanțe din 
amîndouă părțile. Capacul greu 
de metal se deschide. Un braț, 
cu un revolver. Aha, crede că-l 
las să tragă. Na ! Aruncă sticla. 
Deocamdată nimic, numai liniște. 
Ar trebui o flacără. Dacă în sti
clă nu este benzină ? Trebuie să 
fie. Este ! lată explozia“. Un 
zgomot care-i sparge timpanele. 
Se rostogolește și cade pe spate, 
în piept simte niște ace fierbinți 
care-l rup. Cineva urlă tare.

— L-ai lovit ! L-ai lovit...
Și înțepenește încet fără să mai 

poată să spună ceva, privind ce
rul învălătucit de aburi, cu fum 
deasupra și copacii : trei meste
ceni din care unul retezat la ju
mătate. Pe urmă e beznă, nemiș
care și adîncă tăcere...

★

amioanele cu răniți au ple
cat de mult. Se înserează 

și plouă mărunt ca în 
prima zi de toamnă. E seară, de 
undeva dinspre șoseaua Ploești- 
lor se mai aud lovituri de tun 
antitanc. Trupele germane se re
trag în derută. Cu utt sfert de 
ceas înainte s-a comunicat că ar
matele sovietice înaintează verti
ginos spre Capitală. Probabil că 
au aflat și nemții pentru că des
prinderea s-a făcut rapid. Avan
garda armatei romîne care a apă
rat Bucureștiul urmărește resturi

le zdrobite ale trufașului JTeh. 
maclit ce caută un loc spre mun 
un loc prin care să se strecoare 
ca o fiară rănită. Coloanele salt 
aleargă besmetic, prin ploaif 
măruntă.

Aici s-a dat ultima bătaie. E\ . t . 
s-a terminat de eîteva ceasuri 
Șoseaua Nordului a fost apărați 
de grupul acesta de oameni, îm 
puținat care așteaptă acum ordi 
nele comandamentului. în cîmpu 
pustiu și umed au rămas celt 
două tancuri arzind. Fumul întu 
necă și mai mult cerul zilei d< 
august, posomorite și triste. Tre< 
prizonierii nemți care sint djaș 
la camioanele armatei. Se atuL 
un marș. Cîteva unități se în tor< 
în oraș pentru că și-au termina 
misiunea. Pe limba de asfalt at 
rămas arme ți mnletiere, grupa 
rile de palrioți sint încărcate îi 
alte mașini care sosesc mereu. Ci 
neva strigă tare.

— Sus tovarăși, mai repede .
— S-a isprăvit ? întreabă c 

neva.
— S-a isprăvit.
Iar cîntecul acela de armonice 

de gură. Cintă unul dintre cei 
veniți cu sergentul major Tomu 
lele. Mareș privește la Dumitra 
na. Zidarul are brațul prins in 
tr o eșarfă. O schijă de grenadă 
i-a retezat un deget. Nu simit 
decit o durere surdă și strîngt 
din cind în cind din dinți. Prv 
vește mulțimea care se înghesuit 
la obloanele autocamioanelor.

— Asta a fost tot, spune mul
țumit cind ultimul om din grupt 
lui Tomulete a urcat în mașină

Mareș tot mai tace posomorit 
fără să simtă ploaia care-i curge 
pe obraz.

Zidarul nu întreabă nimic. Au 
rămas singuri. Femeile au plecai 
cu răniții tn oraș. Pe cimp arde 
cu zgomot tancul scos din luptă 
de Niculescu. Se gîndesc amin- 
doi ța același lucru, dar tac mai 
departe privind suprafața întune
cată a lacului pe care cade ploaia 
măruntă și nesfirșită. Miroase 
sfîșieto'r a pămînt umezit. Ca
mioanele pleacă. Se aud motoa
rele. Cineva întreabă :

— Nu veniți ?
— Ba da, să aștepte puțin I 

răspunse Dumitrana.
A mai rămas un camion și șo

ferul stă pe scară și fumează. 
Cițiva soldați slrîng armele de 
pe drum și le aruncă sus oame
nilor care le prind cu îndemi- 
nare.

Acum e liniște, cîmpul tace, 
oamenii își aprind țigări ferind 
focurile chibriturilor în căușul 
palmelor. S-au găsit cîteva foi de 
cort cu care se acoperă. Fumează 
și tac. Pe acoperișul cabinei șo
ferului zuruie ploaia.

Mareș se întoarce spre zidar. 
Nu mai a plâns de mult. Crede 
că nici acum nu e observat pen
tru că picăturile de apă după 
obraz îi ascund lacrimile, îi e 
frică si vorbească pentru "ă 
glasul l-ar trăda,

— Haide, zise hotărît Dumi. 
trana.

Ne așteaptă oamenii.
Mareș îl urmă. Se urcă pe la 

spatele autocamionului și cineva 
bătu cu pumnul în cabina șofe
rului.

— Gata I
Se auzi motorul și porniri. 

Ploua mărunt și norii erau 
foarte aproape.



De la trecutul întunecat
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la prezentul luminos
Anii primilor pași în viată

-rfJJ

Cită fericire ca in pragul tine 
tU să poți învăța meseria do- 
'ă avlnd create condiții optime

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Franței —- 14 iulie — tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, pre- 
ședinteile Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Pbpu 
[are Romîne a trimis președintelui 
Republicii Franceze, Charles de 
Craulle, o telegramă de felicitare 
la care președintele Republicii 
Franceze a trimis următorul răs
puns :

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE 

MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale 
Republicii Populare Romîne 

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelenței Voastre 

pentru mesajul trimis cu ocazia 
lui 14 iulie. Exprim urări pentru 
prosperitatea poporului romin.

CHARLES DE GAULLE

a

iu-

Un ghișeu filatelic 
special în c’nstea 

Festivalului
Cu începere din ziua de 26

lie, ziua deschiderii celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților pentru pace 
și prietenie de la Viena, în holul 
Poștei Centrale din Capitală func
ționează un ghișeu filatelic unde 
corespondența poștală prezentată 
de cei interesați va fi obliterată cu 
o ștampilă specială care reproduce 
insigna Festivalului.

Reducerea prețurilor 
de vinzare cu amănuntul

la vinuri, țuică 
și rachiuri naturale

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne a hotărît 
reducerea preturilor de vînzare cu amănuntul la vinuri, țuică 
și rachiuri naturale cu începere de la 26 iulie 1959.

Reducerea prețurilor la vinuri reprezintă în medie circa 23 
la sută, iar la țuică și rachiuri naturale în medie 24 la sută și 
se aplică la toate sortimentele de vinuri, țuică și rachiuri na
turale, care se vînd atît prin magazinele alimentare, cît și prin 
unitățile de alimentație publică.

Unitățile comercia’e de stat și cooperatiste vor afișa lista cu 
noile prețuri cu amănuntul la vinuri, țuică și rachiuri naturale.

Numeroase acfiuni turistice 
cu prilejul zilei de 23 August

In cinstea zilei de 23 August 
agențiile ONT-Carpați din (tară 
organizează numeroase acțiuni 
turistice pentru oamenii mun
cii. Astfel, agenția Timișoara 
va organiza ștafeta turistică

JT In pragul tinereții ei erau dornici să învețe o meserie. Au fost 
țiliți însă să pornească pe același drum de chinuri ți suferințe 
pe oare pornea orice copil sărac care voia să-și însușească o me-, 
serie pe vremea domniei exploatatorilor. (Ucenici la baros —• 
fotografie din revista reacționară „Ilustrațiunea Romînă“ — Iunie 
1935).

Și iată ce scria în 1930 un ucenic ziarului „Ținând Muncii 
tor“ 1 „Sîntem 16 ucenici interni la fabrica de tîmplărie „Ță
ranca“ din București. Muncim de la șase dimineața pînă la 11-12 
noaptea, cîte odată și mai tîrziu, iar în achimbul muncii noastre, 
primim bătaie. în loc de mîncare ni se dă niște spălătură pe care 
deseori nu o putem mînoa, cu toate că »intern flămînzi. Dormim 
toți într-o cameră foarte murdară. îmbrăcămintea care ni «e dă 
e atît de proastă, îneît acei dintre noi care nu au îmbrăcăminte 
de acasă umblă în zdrențe“, u»

de viață, de studiu, de calificare. 
După orele de teorie pe uce
nici tl așteaptă atelierele uzi
nelor dotate cu utilaj modern, 
unde fac practică, sub îndrumarea 
celor mal pricepuți maiștri, desă- 
virșindu-și cunoștințele. Totul e 
gratuit : cărțile, casa, masa, hai
nele, plnă și pasta de dinți și 
crema de ghete. Pentru fiecare 
ucenic statul nostru democrat- 
popular acordă o alocație egală 
cu 60 la sută din salariul mediu 
al unui muncitor.

In cazierul acestor minori, în dreptul numelui lor, în locul 
ocupației stăteau înscrise cuvintele : Vagabonzi — Recidivifti, 
(Fotografie din revista reacționară „Ilustrațiunea Romînă" — 
20 februarie 1930). Cine erau considerați „vagabonzi“? Mii ți 
mii de copii ai șomerilor, ai muncitorilor care se zbateau in 
mizerie fi care n-aveau cum agonisi pîinea zilnică a copiilor. Și 
acești copii erau nevoiți să plece de-acasă și să bată pe la por
țile tuturor fabricilor și atelierelor, doar, doar or putea găsi de 
lucru fi or putea învăța o meserie. Ei erau într-adevăr recidivifti t 
căutau mereu ți mereu o posibilitate de a munci, de a învăța o 
meserie.

De mic, a strlns in brațe vioa
ra, s-a contopit cu struna-l vl- 
brlndă. Avea talent. Dar porțile 
oricărei școli de muzică erau în
chise tn fața lui. tn fața tuturor 
copiilor oamenilor muncii. Șl co
pilul sărac, dar talentat n-a avui 
de ales: doar colțul străzii. Ne
numărate talente izvorlte din rin
dul poporului muncitor au fost 
înăbușite tn anii vitregi ai regi
mului burghezo-moșieresc.

Vreți să cunoașteți explicația 
cinici la această fotografie publi
cată tn numărul din 5 octombrie 
1932 al revistei ., Ilustrațiunea 
Pomină" ? Iat-o : „Artiști in deve
nire“.

Fetița de la plan a îndrăgit mu
zica. Visul el a putut să devină 
realitate. A fost primită la una din 
numeroasele școli populare de artă 
care astăzi îndrumă primii pași 
al tinerelor talente din rindul co
piilor oamenilor muncii.

In Invățămirdul artistic funcțio
nează astăzi 31 de școli elemen
tare de 7 ani și 10 școli medii, în 
care învață peste 10.000 elevi. De 
asemenea pe Ungă numeroasele 
palate și case ale pionierilor, pe 
lingă multe din cluburile munci
torești și casele de cultură, exista 
circuri de muzică sau coregrafie 
pentru copiii celor ce muncesc.

plini năzuințele de a învăța fi de a-și însuși în același timp tainele meseriei care-i atrage mai mult. 
La acest modern și mare complex școlar care numără peste 800 încăperi (săli de clasă, laboratoare, 
ateliere bine utilate necesare practicii, o cantină cu 600 de locuri, bibliotecă cu peste 30.000 de volume 
etc.) învață aproape 2500 de elevi. Numeroase asemenea complexe, mii de școli de cultură generală, sute 
de fcoli profesionale fi școli medii tehnice — oferă tuturor fiilor oamenilor muncii cele mai optime 
condiții de învățătură și calificare. Singura preocupare o copiilor celor ce muncesc este de a invăța, 

de a se pregăti ctt mai temeinic,

Pe marginea articolului :
Ajutorul 

colectivului 
e hotărâtor

‘ Am citit în ziar despre viața 
zbuciumată a Aurei și am vrea 
să fim primii care s-o sfătuim, 
să-i dăm curaj. Aura are nevoie 
de mult ajutor, în primul rînd 
din partea tinerilor din comuna 
în care locuiește. Pe noi ne-a 
mirat faptul că tinerii din Un
gureni n-au intervenit li timp 
s-o ajute să iasă din starea su
fletească grea în care se află. 
Georgeta Buică, Niculina Moise, 
Aurica Grădinaru și alte tinere 
din sat care au învățat cu Aura 
la aceeași școală erau primele 
datoare să vină în ajutorul fos
tei lor colege, s-o înconjoare cu 
toată dragostea și căldura, aju- 
tînd-o să uite cele întîmplate.

Organizația U.T.M. din satul 
Ungureni numără mulți utemiști. 
Cum se face însă că nici unul 
dintre membrii acestei organizații 
nu au încercat s-o ajute pe a-

ceastă tînără să învingă greută
țile prin care trece?

Am avut și noi, cu o vreme în 
urmă, un caz cînd o tînără mun- 
citoare L. D., se afla într-o îm
prejurare de viață grea. Soțul ei, 
tinăr și el, dar căzut sub influ
ența unor elemente descompuse 
moralicește, voia s-o părăsească, 
să-și destrame familia abia crea
tă. In atelier, utemiștii au obser
vat că L. D. venea mereu abătu
tă, fără elanul ce o caracteriza. 
Aflînd cele ce se petreceau cu 
ea; ne-âm pus în gînd să-l scoa
tem cît mai grabnic pe soțul ei 
de sub influența acelor indivizi: 
în același timp însă L. D. n-a 
fost lăsată singură. Ea a simțit 
d:n plin dragostea și prietenia 
fetelor din atelier...

Acum cînd acei nori vre
melnici au dispărut din viața ei 
de familie, L. D. senină și bucu
roasă, spune adesea : „Eu știu cît 
de mult prețuiește ajutorul colec
tivului într-o clipă grea 1“

Am vrea ca aceste cuvinte să 
le spună în curînd și Aura. Ute
miștii din satul ei au toate posi
bilitățile s-o ajute. Mai ales fe
tele. Ele pot s-o ia cu ele la

horă tn sat, la căminul cultural, 
la film, s-o atragă în activita
tea artistică a căminului cultu
ral.

Aurei l-a plăcut mult croitoria. 
Ea abia a împlinit 16 ani și 
are toată viața înainte. Cred ca

cel mal potrivit ar fi să meargă 
la o școală profesională să în
vețe și apoi să lucreze într-o 
fabrică.

Locul ei în societatea noastră 
nouă e acela al unei tinere care 
trebuie să privească cu curaj 
viitorul și tocmai acest lucru 
trebuie ea ajutată să-l înțeleagă.

ELENA PANDREA 
responsabilă cu munca cu fetele 

in comitetul U.TM., uzinele 
„Vasile Roaită“ București

Să intensificăm ritmul 
muncilor agricole 

de vară
Muncile agricole de vară sînt 

în toi. In majoritatea regiunilor, 
recoltarea griului se apropie de 
sfirșit. In regiunile București, Con
stanța, Ploești. Pitești, Galați și 
altele secerișul griului s-a termi
nat.

Potrivit datelor primite de Mi
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii, pînă la 23 iulie recolta de griu 
a fost strînsă de pe 92 la sută din 
suprafața cultivată. Se apropie de 
sfirșit recoltarea mazărei,. orzului 
și orzoaicei, iar a ovăzului a fost 
executată de pe 31 la sută din su
prafața cultivată.

Pînă acum au fost treierate ce
realele păioase de pe 35 la sută 
din suprafața recoltată. Această 
lucrare este avansată în regiunile 
Constanța, unde s-au treierat 80 
la sută din cerealele păioase și 
Galați — 64 la sută. Gospodăriile 
agricole de stat au secerat și tre
ierat 94 la sută din recolta de 
păioase. In gospodăriile din re
giunile Constanța, București, Plo
ești și Craiova, secerișul și treie- 
rișul griului se poate considera 
terminat. Mai mult de jumătate 
din recolta de păioase a fost treie
rată și de gospodăriile agricole 
colective. In regiunile Constanța, 
Ploești, Galați, București și Cra
iova gospodăriile colective au 
treierat 66—73 la sută d'n recoltă.

Treierișul este în general întîr- 
ziat datorită în parte timpului 
ploios din ultima săptămînă, dar 
mai ales lipsurilor în organizarea 
transportului snopilor pe arii și 
în folosirea întregii capacități de 
lucru a batozelor.

In această săptămînă au mai 
fost executate arături adinei de

O Campionatele mondiale de 
scrimă de la Budapesta se apropie 
de sfirșit. Proba de sabie, care a 
prilejuit asalturi pasionante, a 
fost cîftigată de maghiarul Rudolf 
Karpati cu 6 victorii și o înfrin- 
gere. Pe locul doi s-a clasat Med- 
leney (R.P. Ungară), iar pe locul 
trei polonezul Pawlovski. Rudolf 
Karpati, noul campion mondial de 
sabie, are virsla de 38 de ani și 
este ofițer în Armata R.P. Ungare. 
El a mai cîștigat titlul de campion 
mondial în 1954 și titlul de cam
pion olimpic în 1956.

Vineri seara a început proba 
de sabie pe echipe. Pentru semifi
nale s-au calificat echipele Fran
ței, R.P. Ungare, U.R.S.S., Angliei, 
Italiei, Belgiei, Suediei fi R. P. 
Polone, lată citeva rezultate înre
gistrate în sferturile de finale : 
Belgia—RF. Germani 9—7; Sue
dia—Elveția 12—4; R.P. Polonă— 
R.P. Romînă 9—7 ; R.P. Unga-

Cum s-o ajutăm pe Aura?“
Să meargă să învețe 

meseria dorită
Nu găsesc cuvinte cu oare 

să-mi exprim indignarea și re
volta împotriva acelui ticălos 
care și-a bătut joc de Aura,

Sînt elevă la școala medie în 
clasa a X-ă și sînt de aceeași 
vîrstă cu Aura : am împlinit și 
eu, de curînd, 16 ani. In viața 
noastră de azi eu am toate con
dițiile să învăț pentru ca mai 
tîrziu să devin o cetățeană dem
nă de patria mea dragă. Ca și 
mine, toți copiii oamenilor mun
citori din satul meu se bucură 
de o mare grijă din partea parti
dului și guvernului pentru a se 
forma ca viitori cetățeni ai so
cietății noastre noi. Aura putea 
și ea să fie alături de noi, nimic 
n-o împiedica să se bucure de-o

viață fericită. Iată de ce găsesc 
că mama ei a greșit mult cînd 
a dat-o pe mîna unor răufăcă
tori. De’ce n-a ales ea pentru 
fiica ei, care voia să învețe o 
meserie, calea pe care o urmea
ză întregul nostru tineret ? In 
patria noastră s-au înființat, as
tăzi, atitea școli în toate dome
niile. în una din aceste școli 
create de regimul nostru demo- 
crat-popular. Aura și-ar fi găsit 
fericirea de a învăța meseria 
care-i place atît de mult.

Dar dacă mama Aurei a pro
cedat greșit, o vină mare, pentru 
cele ce s-au petrecut cu ea o au 
și tinerii din sat, organizația de 
bază U.T.M. Aura a învățat pa
tru ani la școala din sat. Eă a 
avut acolo colegi și colege. Mulți 
dintre ei învăță acum mat de
parte. Cum se face însă că pe 
acești tineri care au trăit lao
laltă într-un colectiv de școală, 
odată cu terminarea celor patru 
clase nu i-a mai interesat viito
rul celuilalt ? Ce fel de colectiv 
poate fi acesta ? Colectivul de 
tineri din școala elementară In 
care am învățat eu, organizația

de bază U.T.M. din sat, nu nu
mai că se interesează de aseme
nea probleme dar îi și îndrumă 
practic pe elevi în privința vii
toarei lor profesiuni.

Părerea mea e ca Aura să fie 
ajutată să-și împlinească visul. 
Ea a plecat din sat să învețe 
meseria de croitoreasă. E o me
serie frumoasă care o pasionea
ză și Aura are toate posibilită
țile s-o învețe. Mai ales că, așa 
cum reieșea din articolul publi
cat, ea e o fată inteligentă, cu 
dragoste de muncă și învățătu
ră. Cred că ar fi bine ca Aura 
să meargă să învețe meseria do
rită la o fabrică, in acest timp, 
fetița ei să fie dată la creșă. 
După ce va învăța meseria ca
re-i place Aura va putea urma 
și alte școli superioare.

Sînt sigură că înconjurată cu 
grijă și căldură prietenească. Au
ra va deVeni o bună muncitoare. 
Intre timp fetița ei va crește și 
vor fi fericite amîndouă.

NARCISA NAH1RNEAC 
comuna Stllpeni 
regiunea Pitești

„15 ani de la eliberarea pa
triei“, la care vor participa 
turiști din toate raioanele re
giunii. Ștafeta se va desfășura 
pe cinci trasee diferite, cu 
punctul de întîlnire la comple
xul de la cabana Muntele Mic, 
unde intr-un cadru festiv se va 
fixa o placă comemorativă „15 
ani de la eliberarea patriei“.

Agențiile din Arad, Reșița 
și Lugoj, 
U.C.F.S-,

vară pe o suprafață de 200.000 
ha., realizîndu-se în total pe 15 la 
sută din suprafața prevăzută. Rit
mul de executare a arăturilor este 
nesatisfăcător. Ploile abundente, 
care au îngreunat efectuarea 
arăturilor cu mijloace meca
nizate, nu justifică decît parțial 
întîrzierea acestei lucrări, de
oarece prin folosirea atelaje
lor s-ar fi putut ara suprafețe 
de 2—3 ori mai mari decît cele 
realizate. In gospodăriile agricole 
de stat arăturile sînt întîrziate și 
din cauză că nu au fost încă 
strînse paiele de pe miriști.

După ultimele ploi, condițiile 
pentru efectuarea arăturilor s-au 
îmbunătățit. De aceea, este nece
sar ca săptămînă viitoare să se 
folosească din plin capacitatea de 
lucru a mijloacelor mecanizate și 
a atelajelor la arături. De aseme
nea trebuie să se termine în ci
teva zile recoltarea cerealelor pă
ioase și să se asigure măsuri pen
tru urgentarea căratului snopilor 
pe arii și a treierișului, precum și 
pentru livrarea întregii producții 
G.A.S. la baze de recepție și a 
producției datorate statului pentru 
plata în natură a muncilor efec
tuate de S.M.T.-uri și a cantită
ților contractate. Recoltarea și de
pozitarea fînurilor trebuie, de a- 
semenea, intensificată.

Organizînd mai bine muncile și 
folosind toate forțele existente în 
regiuni, în săptămînă viitoare o 
bună parte din lucrările agricole 
de vară pot fi terminate, asigurînd 
astfel strîngerea și depozitarea re
coltei acestui an și primele măsuri 
pentru o recoltă bună în anul 
viitor.

în colaborare cu 
organizează con

cursuri de orientare turistică. 
Se vor face de asemenea 
excursii la Orșova, Cazane, Bă
ile Herculane, Ada-Kaleh, O- 
rodea, Bocșa, Izvor, Buziaș, 
Poiana Mărului, complexul 
Păltiniș și în alte locuri.

Agenția din Timișoara a 
programat și excursii în 
U.R.S.S. pe itinerariul Chiși- 
nău—Kiev—Moscova, cu mem
bri ai gospodăriilor agricole 
colective din regiune.

Din Baia Mare se organizea
ză excursii de sfirșit de săptă
mînă la cabanele Izvoare, Mo- 
goșa și Borșa, excursii cu cercu
rile turistice pe lgniș, la Izvo- 
ru, la Poiana lui Ștefan, la 
Agriș, în Munții Apuseni etc., 
precum și săptămîni turistice 
la vîrful Gutin, riul Lăpuș, 
în munții Rodnei și în alte 
locuri.

(Agerpres)

primele măsuri 
bună în anul

(Ager preș)

ră—Elveția 8—7ț 
landa 9—1.

Z7 JR..S »S.——Fin*

® Întrecerile sportive din ca
drul celui de-al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretului fi Studen
ților de la Vierta vor începe la 
27 iulie cu primele jocuri ale tur
neului de baschet. Competițiile 
sportive vor dura 9 zile fi vor cu
prinde întreceri de atletism, fotbal, 
înot, tenis de masă, volei, baschet, 
ciclism. La jocurile sportive ale 
Festivalului vor participa peste 
120 de echipe cuprinzind citeva 
mii de sportivi din peste 20 de 
țări. Majoritatea sportivilor parti- 
cipanți au sosit la Viena. Printre 
aceștia se află sportivi din R.P. 
Chineză, Maroc, R. P. Bulgaria, 
R.P. Romînă, Iran, R.F. Germană 
fi alții. Sportivii cehoslovaci, ro- 
mini, polonezi fi bulgari locuiesc 
pe vapoarele cu oare au călătorit 
pe Dunăre pini la Viena.

O Intr-un meci internațional de 
fotbal desfășurat în oraful Bielsko 
o selecționată locală a întrecut cu 
scorul de 4—1 (2—1) echipa au
striacă „Viena".

INFORMAȚII
Sîmbătă au părăsit Capitală 

oaspeții coreeni Li Buck Men, 
scriitor, vicepreședintele Uniunii 
scriitorilor din R.P.D. Coreeană, 
și Be Tong, artist emerit, directo
rul Teatrului național dramatic 
nr. 2 din Phenian, care ne-au vi
zitat tara la invitația Comitetului 
național pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă.

Oaspeți' au avut întrevederi la 
Ministerul învățămîntului și Cul
turii. la Uniunea Scriitorilor, s-au 
întțlnlt cu oameni de teatru și 
scriitori. Ei au fost de asemenea 
primit' la Comitetul național pen
tru apărarea păcii din R. P. Ro
mînă.

In timpul șederii tn tară, oaspe
ții coreeni au vizitat întreprinderi 
și instituții de cultură din Capi
tală, precum și Valea Prahovei, 
Orașul Stalfn, Tîrgoviște, Snagov 
și litoralul Mării Negre.

★
La invitația Comitetului națio

nal pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă, a sosit în Capitală, T. 
Sztralkowski, secretar al Comitetu
lui polonez de luptă pentru pace.

★

Sîmbătă, la Casa arhitectului 
din Capitală, a avut loc vernisa
jul Expoziției proiectelor de di
plomă ale absolvenților Institutu
lui de arhitectură „Ion 
promoția 1959.

★
Sîmbătă după-amiază 

Teatrului de Estradă „0. 
a avut loc un spectacol dat de for-^ 
mațiile fruntașe participante la 
faza orășenească a celui de-al V- 
lea concurs al formațiilor artistice 
de amatori din orașul București.

Timp de mai mult de o săptă
mînă, pe această scenă s-au Infi
nit în cadrul fazei orășenești pen
tru a-și disputa întîietatea cele 
mai bune formații ale artiștilor a- 
matori bucureșteni, selecționate la 
faza raională. La această între
cere artistică au luat parte 23 de 
coruri, 25 orchestre, 40 de echipe 
de dansuri, 34 de brigăzi artistice 
de agitație.

»S1H18W itwtt

Mincu“,

tn sala
Tănase“

(Agerpres).
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Astăzi începe la Viena
FESTIVALUL

In ajunul marii întîlniri
(Urmare din pag. l-a)

i-a fost trimisă de a lua parte, 
la deschiderea marii întîlniri 
tinerești. Cancelarul a arătat că 
personal ii este ca neputință să 
participe, deoarece va lipsi din 
Viena dar un reprezentant al 
său — dr. Sclialupka — va fi 
prezent.

Pe străzile Vienei ne-am în
tâlnit cu tineri imbrăcați in pi
torești costume, vorbind feluri
te limbi. Miile de delegați pre
zenți de qfium în orașul de pe 
Dunăre conferă capitalei aus
triece o atmosferă veselă, plină 
de entuziasjnul tinereții. Din 
țările Europei de vest iau parte 
la Festival peste 7.000 de ti
neri, din răsăritul 
4.000 de delegați, din America 
Latină 1.300, din Statele Unite, 
Australia și Noua Zeelandl 
700, din Asia și Extremul O- 
rient 1.500, din Orientul Arab 
1.100, iar din Africa Neagră 
650. Delegaților li se adaugă un 
mare număr de turiști care vor 
fi prezenți la Viena spre a par
ticipa ța Festival, venind din 
aproape toate țările Europei.

Am avut ocazia să stau de 
vorbă cu tineri din numeroase 
delegații. M-am întâlnit de pil
dă cu cîțiva din cei 134 mem
bri ai delegației argentiniene. 
Din discuțiile cu ei am aflat că 
deleguția este compusă din re
prezentanți a numeroase orga
nizații de tineret, printre care 
Uniunea Studenților, Tineretul 
Radical Intransigent și Tinere
tul Comunist. Un caracter larg 
reprezentativ se oglindește și în 
cadrul delegației braziliene. în 
rindurile celor 240 de tineri se 
găsesc numeroși tineri de cele 
mai felurite orientări politice.

Vienezii, mari amatori de 
artă, urmăresc cu un vădit in
teres programele Festivalului. 
Pe stradă am putut sta de vor
bă cu oameni simpli, care în 
ciuda complotului tăcerii orga
nizat de presa reacționară, își 
exprimau satisfacția față de po
sibilitatea pe care locuitorii ca
pitalei austriece și oaspeții lor 
o au de a intra în contact cu 
comorile artistice ale atîtor po
poare. într-adevăr, în timpul 
Festivalului 5.000 de persoane 
vor susține programele artisti
ce. Amatorii de artă cu greu 
vor reuși să dea prioritate pre
ferințelor, Fără îndoială ei vor

Europei

fi atrași atît de Opera din Pekin 
cit și de baletul parizian „Ro- 
land Petit“, de baletul din Le
ningrad sau de Teatrul Națio
nal din irak etc. Vor prezenta 
spectacole pe scenele vieneze 61 
ansambluri coregrajice din 
42 de țări, 31 coruri din 13 
țări, 19 orchestre de muzică u- 
șoară din 17 țări, 12 orchestre 
folclorice din 10 țări, 7 ansam
bluri teatrale, 4 orchestre 
simfonice, 8 ansambluri de circ 
etc. Vor fi prezentate 800 pro- 
grume culturale printre 
programe naționale, 66 
me internaționale și 19 
me de gală.

Coîtcursurile artistice 
apreciate de 9 jurii ce însu
mează 116 personalități artis
tice marcante. Menționarea 
cîtorva nume este suficientă 
spre a avea o imagine clară a 
prestigiului de care se bucură 
Festivalul în lumea întreagă : 
marii cîntăreți Paul Robeson și 
Tito Schipa, pianiștii Cano 
Zecchi și Emil Gltilels, compo
zitorul Paul Constantinescu, 
violonistul Leonid Kogan, vio
loncelistul M aurice Marechal, 
coregrafii Roland Petit, 1. Moi- 
seev, balerina Galina Ulanova, 
regizorii Serghei Gherasimov și 
Cezare Zavattini, pictorul 
Rockwel Kent, criticul George 
Sadoul etc. Trebuie menționat 
că venirea lui Paul Robeson la 
Viena stârnește un interes cu 
totul deosebit. Robeson revine 
în acest oraș după 30 de ani. 
El va cînta la 1 august în ca
drul marii sărbători a păcii și 
prieteniei.

Astăzi dimineață am petrecut 
bucată de vreme la „fFiener

care 4L 
progru- 
protra

vor fi

Internaționale Messe“, acolo 
unde se află Comitetul interna
țional de organizare a Festiva
lului. Am regăsit aceeași atmos
feră de febrilă activitate. Ti
neri din diferite țări vin aci 
după diverse informații, bilete 
de spectacole etc. Nu lipsesc 
nici spontane manifestări ar
tistice : se incing pitorești dan
suri sau răsună cintece de pe 
îndepărtate continente.

Aflăm de la activiștii Comi
tetului că în cursul după-amie
zii sînt așteptați să sosească nu
meroși tineri din Algeria, An
glia, Africa de sud și Africa de 
vest. Pe acești tineri, ca și pe 
toți cei care au sosit pînă a- 
cum, in gurile Vienei îi așteap
tă sărbătorești primiri. Mai no
tez în carnet că astăzi dimi
neață au sosit delegați din ita
lia, Argentina, Uruguay, Ceylon, 
Pakistan, India, Nepal, Afga
nistan, Japonia, U.R.S.S., R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară. De fiecare dată tinerii 
vienezi și-au arătat dragon ea 
față de oaspeții lor în forme e- 
moționanle.

în cursul după-amiezii, în 
numele delegației tineretului 
din R.P.R. a fost depusă o co
roană de flori la Monumentul 
ostașilor sovietici căzuți 
luptele pentru eliberarea 
nei.

Din Republica Democrată Ger 
mană participă la Festival o de
legație compusă din 550 de tineri 
și tinere d n toate domeniile de 
activitate. Trimișii tineretului din 
R. D, Germană au plecat spre 
Viena într-un tren etajat, con
struit prin contribuția tineretului 

din întreaga republică.

o

iti 
Vie-

★

Mai sînt puține ore 
cînd 7 lovituri de gong vor a- 
nunța pe stadionul din Viena 
deschiderea Festivalului. Nu în
cape îndoială că această întîl
nire a tineretului lumii va fi un 
nou triumf al cauzei păcii^

Solii tineretului lumii

Ia Viena
La Viena a sosit primul grup 
delegația R.F. Germane care

O
din 
va lua parte la cel de-al Vll-lea 
Fest’val Mondial al Tineretului 
și Studenților. Delegația repre
zintă toate păturile populației, di
ferite opinii politice și concepții 
religioase. Pr’-ntre ei se află tineri 
muncitori și țărani, studenți și ar
tiști, pictori și sportivi, tineri spe
cialiști, membri ai Uniunii de ti
neret „Prietenii naturii“, reprezen
tanți ai organizațiilor religioase,

^Festivalul Nordului

pînă

Convorbirea dintre N. S. Hrușciov și R. Nixon
la Expoziția americană de la Moscova

OSLO 25 (Ager
pres). — Micul oraș 
portuar Kirkenes, as
cuns în Varanger- 
Fjord, va fi locul de 
întîlnire al tinerilor 
și tinerelor din regiu
nile nordice <ale Nor
vegiei, Suediei, Fin
landei și U.R.S.S-, în 
tabăra internațională 
a tineretului. Această 
întîlnire, denumită de 
tinerii norvegieni ca
re au inițiat-o „mi
cul festival“, se va 
desfășura în sprijinul

celui de-al Vll-lea 
Festival Mondial de 
la Viena.

„Festivalul Nordu
lui“ se va deschide 
odată cu Festivalul 
Mondial de la Viena, 
la 26 
ti nu a 
gust, 
lului 
pace 
tre popoare, stabilirea 
de contacte între ti
nerii și tinerele din 
diferite țări. La festi
valul de la Kirkenes

iulie, și va con- 
pînă la 2 au- 

Țelurile festiva- 
sînt aceleași : 

și prietenie în-

vor participa și tineri 
care locuiesc in zona 
cercului polar.

Programul taberei 
internaționale va fi 
foarte bogat. Se vor 
organiza excursii î 
oraș, v z te la minele 
și fabrica de înnobi
lare din localitate, 
în ziua deschiderii 
Festivalului se 
depune coroqgie de 
flori la monumentul 
ostașilor sovietici ca
re au căzut în anii 
războiului trecut.

sindicale, de tineret, precum și ti
neri și tnere care nu fac parte din 
iTci o organizație.

Multe organizații de tineret au 
hotărit să-și trimită reprezentanți 
la Festival; printre acestea se nu
mără Uniunea studenților l.berali 
d.n Germania, Tineretul liber de
mocrat din Saar, Uniunea studen
ților din Hamburg și altele. Altei 
organizații de tineret și-au expri
mat dorința de a participa oficial 
la Festival.

Ideile Festivalului Mondial, spri
jinite de tineret, au avut de în
fruntat rezistența îndîrjită a cercu
rilor reacționare militariste din 
Republica Federală Germană, care 
se sprijină în special pe conduce
rea tineretului ca toi. c — cel mai 
zc’.os apărător al politicii „războ.u- 
lui rece“.

Cu toate amenințările și intimi
dările, mulți tineri și tinere din 
R.F.G., membri și conducători ai 

Fi. Uniunii tinerilor socialiști, au ho- 
tărît să participe la Festival.

Cunoscuta militantă pe tărîm 
obștesc Klara-Maria Fassbinder, a 
declarat că delegația vestgcrmană 
va propune la Viena ca următo
rul Festival mondial să se țină in 
R.F. Germană.

O La 24 iulie a plecat la Viena 
la cel de-al Vll-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților,

La Festivalul de la Viena și-a 
anunțat participarea o delegație a 
S.U.A., de aproape 300 de tineri. 
S a anunțat prezența unei delega
ții culturale formată dintr-un an
samblu de dansuri populare, o 
grupă de balet, cîntăreți de muzi
că populară, un cor. Renumitul 
cîntăreț Paul Robeson și-a anunțat 
vizita la Viena in timpul Festiva

lului.

vor

Succes deplin 
Festivalului !

(Urmare din pag- l-a) 

sprijinit vreodată Festivalul. 
Personalități de prim rang dm 
diferite țări ale Apusului și Ră
săritului și au exprimat acor
dul cu idealurile Festivalu ui. 
Comitetele naționale de pregă
tire a Festivalului ce s-au con
stituit în aproape toate țările 
lumii au găsit un sprijin popu
lar masiv, concretizat în zeci 
și sute de forme.

Cercurile imperialiste care 
nu pierd nici o ocazie pentru 
a torpila orice inițiativă meni
tă să destindă situația interna
țională au căutat să zădărni
cească organizarea la Viena a 
Festivalului. In acest scop ele 
au făcut apel la provocatori, 
spioni, reacționari inveterați, la 
o adunătură pestriță, capabilă 
de orice treburi murdare. S-a 
ajuns pină acolo incit in 
Germania occidentală partici
parea la Festival a devenit pa- 
sibi ă de a fi socotită... delict 
judic'ar. Dar tineretul lumii nu 
a putut fi intimidat. Zecile de 
mii de tineri aflați pe străzile 
Vienei in sărbătoreștile lor 
straie, ce dau un colorit ne
obișnuit orașului, sînt cea mai 
bună dovadă a eșecului pe 
care l-au suferit dușmanii pă
cii în manevrele lor. Provoca
torii n-au tras învățăminte. 
Dușmanii Festivalului nu as
cund intenția lor de a organi
za provocări și în timpul ma
rii sărbători a tinereții. Același 
rușinos eșec îi așteaptă însă.

începînd de astăzi, timp de 
10 zile, Viena este un oraș al 
tinereții. Timp de 10 zile in 
Prater, în sălile de concert ale 
orașului, pe stadioane — se 
desfășoară într-o neîntreruptă 
succesiune manifestările Festi
valului. La aceste manifestări, 
alături de tinerii de pretutin

deni, sînt prezenți și solii ti
neretului nostru. Delegația ti
neretului din R.P.R. aduce la 
Festivalul de la Viena mesajul 
unui tineret ce are fericirea de 
a trăi într-o țară ce construieș
te socialismul, mesajul unui ti
neret ce simte dragostea părin
tească a partidului clasei mun
citoare.

Tineretul romîn a întîmpinat 
Festivalul în mod sărbătoresc. 
Antrenați în întrecerea în cins
tea lui 23 August și a marii 
întîln ri a tineretului lumii, ti
nerii din patria noastră au ob
ținut succese importante in 
muncă și învățătură. Aceste 
succese sînt rodul inițiativei 
tinerești, a energiei lor descă
tușate în anii puterii populare. 
Tineretul nostru are în viață 
un țel măreț și el luptă pentru 
a-1 împlini. Prezentul nostru 
este luminos, iar pentru aceas
ta gîndurile noastre pline de 
recunoștință se îndreaptă către 
partid.

La Festivalul de la Viena 
solii noștri vor arăta prieteni
lor din toate colțurile lumii nu 
numai frumusețea cîntecului și 
dansu ui rominesc, ci vor vorbi 
și despre bucuria vieții noastre 
noi, socialiste.

Astăzi cînd pe Wiener Sta
dion solii tineretului lumii se 
adună la marea manifestație 
de deschidere a Festivalului 
ne simțim alături de tinerii de 
pretutindeni adunați în orașul 
de pe malul Dunării albastre. 
Ne exprimăm convingerea fer
mă că Festivalul va fi un nou 
triumf al cauzei păcii, o nouă 
manifestare a forței celor ce 
luptă împotriva primejdiei de 
război.

Succes deplin celui de-al 
Vll-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pen
tru Pace și Prietenie 1

o delegație italiană formată din 
840 persoane, din care fac- parte 
muncitori, țărani, reprezentanți ai 
intelectualității, studenți. Delega
ția ital ană va participa la între
ceri sportive de atletism, înot, 
volei, ciclism și fotbal. Italienii 
vor participa la man.testările mu
zicale și la alte manifestări ale 
Festivalului.

• Delegația tineretului cuban, 
condusă de B. Alvarez, a părăsit 
în zorii z.lei de 24 iulie Havana, 
plecînd pe calea aerului la Viena, 
unde va lua parte la cel de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Tine
retului și Studenților.

Din delegație fac parte 156 de 
persoane — conducători ai tinere
tului, reprezentanți ai muncitorilor, 
țăranilor, armatei, studenților, ar
tiști și reputatul poet cuban Nico- 
las Guillen.

c alismului și care obține impor
tante succese în muncă și învăță
tură. Delegația va face cunoscută 
și arta albaneză ce a repurtat 

frumoase succese.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS trainsmite :

La 25 iulie ziarele „Pravda" și 
„Izvestia“ au publicat textul unei 
convorbiri care a avut loc între 
N. S. Hrușciov și R. Nixon la 
Expoziția americana de la Mosco
va. 'transmitem tetjtul convorbirii 
sub formă de expunere a lui E. 
Livoșko, corespondentul ziarului 
„Pravda“.

Vineri, cu cîteva ore înainte de 
deschiderea Expoziției naționale a 
S.U.A. de la Moscova ea a fost 
vizitată de conducători sovietici, 
ci an luat cunoștință de expona
tele pavilionului principal, ale pa
vilionului de geodezie și s-au o- 
.prit deosebit de mult în așa-nu
mita vilă americana tip, prezentată 
la expoziție. Aici irure Nikita 
Sergheevici Hrușciov și Richard 
Nixon a av’iit loc o convorbire în
suflețită și sinceră.

Examin.nd bucătăria vilei ame
ricane, N. S. Hrușciov a întrebat 
din ce material este confecționat 
echipamentul bucătăriei.

— Din oțel și aluminiu, a răs
puns Nixon.

— Gred că el ar fi mai bun și mai 
ieftin daca ar fi fost confecț.onat 
din mase plastice.

Șeful guvernului sovietic îl sfă
tuiește pe Nixon să se documen
teze asupra experienței construc
ției de apartamente în casele noi 
din Moscova. Atunci vă veți pu
tea convinge, spune el, că noile 
noastre bucătării nu sînt cu nimic 
inferioare bucătăriilor dv.

Dl. Nixon spune că în America 
se poartă grijă de nevoile gospo
dinelor.

— Și totuși la noi femeia este 
mai stimată decit în țările capita
liste, răspunde Hrușciov.

In con.inuarea convorbirii, N. S. 
HrușciO'V spune că el cunoaște teh
nica americană a construcțiilor, 
deși nu a fost în Statele Unite ale 
Americii.

— Vila prezentată de dv. este 
desigur frumoasă. Dar în ceea ce 
ne privește, nu vom construi ase
menea case. Ele sînt făcute din 
placaje și nu vor rezista mai mult 
de 20 de ani. Aceasta nu este nu
mai părerea mea. Acest lucru îl 
spun chiar reprezentanții firmelor 
americane de construcții. Odinioa
ră și noi cumpăram asemenea vile 
în Finlanda, dar acum am sistat 
cumpărările, întrucît acest lucru 
este dezavantajos. Casele trebuie 
construite în ntod temeinic, din 
beion armat și cărămidă, astfel in
cit în ele să poată locui copiii 
noș.ri și nepoț.i noștri. Vicepreșe
dintele S.U.A. remarcă că nepoții 
ar putea să aibă alte gusturi.

— Da, acest lucru este cu ade
vărat posibil, spune Nikita Ser
gheevici. Desigur, se poate înlocui 
mobilierul, dar nu avem de ce să 
dărîmam și sa ardem casele.

Curînd după aceea discuția se 
poartă pe tema felului în care pro
paganda americană înfățișează 
modul ae viața al oamen.lor so
vietici.

— In legătură cu aceasta, vreau 
să va povestesc o anecdotă orien
tală veselă, d-le Nixon. intr-o zi 
un preot musulman mergea pe un 
drum. Atunci cînd a fost în.rebat 
încotro merge, a răspuns: in
tr-acolo, pe acel rnun.e, se spune 
că acolo se distribuie pilaf gratis. 
Oamenii au năvălit în direcția in
dicată de preotul musulman. Cînd 
preotul văzu aceasta, începu sa se 
încreadă el însuși în minciuna sa 
— poate că este adevă.-ait ca a- 
colo se distribuie pilaf gratis ? — 
și se alătură celor ce fugeau spre 
munte. Așa este și cu propaganda 
dv., conchide Nikita Sergheevici 
în rîsetele tuturor celor prezenți. 
Ați născocit chiar dv. un chip fan
tezist al omului sovietic și v-ați 
încrezut în născocirea dv. Astfel 
arătați vila dv. cu bucătărie și 
credeți că prin aceasta veți uimi 
pe oamenii sovietici. Pentru ca un 
american să-și poată r^mpăra o 
asemenea vilă, el trebuie să dis
pună de foarte mulți dolari, în 
timp ce omul sovietic are dreptul 
de a cere o locuință președintelui 
sovietului orășenesc. După cum 
este știut, la noi chiriile sînt ex
trem de mici. Ele au, ca să zic 
așa,, un caracter simbolic. Dv. vor
biți mult despre libertățile dv., dar 
printre ele există și libertatea de 
a înnopta sub pod.

părea, tema acea- 
a nu fi pe placul 
american. El pre-

După cum se 
sta s-a dovedit 
interlocutorului 
feră să spună că este mai bine să 
se acorde atenție mașinilor de 
spălat și să se întreacă în fabri
carea lor decit în producerea ra
chetelor.

— Nu-1 recunosc pe dl. Nixon, 
spune în glumă N. S. Hrușciov — 
dacă ați gîndi așa cum vorbiți, 
ne-am înțelege cu ușurință. Gene
ralii dv. sînt aceia care țipă pe 
toate drumurile despre raehe.e și 
nu despre ustensile de bucătărie, 
ei sînt aceia care ne amenință cu 
rachete, ei sînt aceia care se fă
lesc ca ne pot șterge de pe fața 
pămînttilui. Dar nu vom permite 
nimănui să facă aceasta. Iar pe 
aceia care ar încerca aceasta ii 
vom trimite, așa cum se spune 
la noi in Rusia, la mama lui l\uz- 
ka (mama dracului — n.r.).

Această expresie idiomatica pune 
în încurcătură pe interpreți.

Vom mai discuta pe această 
temă în viitor, a declarat dl. Ni
xon, dind in grabă înapoi.

De ce pe viitor ? Să vorbim 
chiar acum, stăruie Nikita Ser
gheevici.

Vicepreședintele Nixon a expri
mat dorința ca în relațiile inter
naționale să nu se recurgă la me
todele de dictat și de ultimatumuri, 
întrucît ele pot sili o parte sau 
alta să inceapă un război.

N. S. Hrușc.ov împărtășește în- 
trutotul acest punct de vedere dar, 
după cum a arătat el, întreaga 
chestiune constă în a stabili cine 
recurge în realitate la dictat și ul
timatumuri. Discuțiile despre 
război seamănă cu adevărat cu o 
amenințare, a spus el.

Dar amenințările nu au nici 
un efect asupra noastră, averti
zează N. S. Hrușciov, și nici nu 
vor avea efect vreodată. Dv. nu 
veți reuși aceasta cu noi. Dv. 
aveți unele lucruri și noi avem 
unele lucruri, de altfel lucruri 
mai bune ca ale dv. fn aceste 
condiții nu este oare mai bine 
să fim prieteni ? Vrem să trăim 
în prietenie cu America și cu 
toate celelalte țări. Așadar, mai 
bine să renunțăm la discuții 
despre dictat și ultimatumuri. Să 
nu tragem de coadă pisica 
moartă.

Tonul sincer al convorbirii 
care a fost urmărită cu mare in
teres de corespondenții sovietici și 
stral'ni, precum și de numeroși 
muncitori care lucrează la con
struirea expoziției americane, a 
impresionat, după cît se pare, și 
pe dl. Nixon.

— îmi place cum vorbiți, în
credințează Nixon, la noi în Sta
tele Unite ați fi socotit un bun 
orator.

— Am tras pisica moartă de 
coadă pentru a înviora con
vorbirea, observă Nikita Ser
gheevici în glumă. Dar pisica pe 
care aș dori s-o văd moartă sînt 
bazele militare pe teritoriul străin. 
Acela care se pronunță 
menținerea aceslor baze 
împotriva păcii, acela care 
pronunță pentru lichidarea 
este pentru pace. Noi am lichidat 
bazele militare, am procedat la 
o reducere considerabilă a efec
tivului forțelor noastre armate, 
vrem să punem capăt moștenim 
grele a războmlui, să semnăm 
Tratatul de pace cu Germania și 
să lichidăm regimul de ocupa
ție din Berlinul Occidental. Dacă 
toate acestea se vor realiza, pa
cea va fi asigurată.

Apoi convorbirea se axează pe 
Conferința de la Geneva a miniș
trilor Afacerilor Externe. Se poa
te oare obține un succes la Con
ferința de la Geneva ? — întrea
bă vicepreședintele S.U.A. Desi
gur că da, răspunde cu convin
gere N. S. Hrușciov. Nu în za
dar cheltuim fonduri pentru șe
derea la Geneva a lui Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe. To
varășul Gromiko este un om bun, 
recent noi i-am conferit Ordinul 
Lenin. Dar pentru ca Conferința 
de la Geneva să fie încununată 
de succes, este necesară colabo
rarea tuturor participanților la 
tratative. Problema: război sau 
pace nu este o problemă asupra 
căreia se poate controversa și 
discuta. Acest lucru nu va duce 
la nimic bun. La această întrebare

pentru 
este 

se 
lor

răs-poate să existe un singur 
puns : pacea.

Se spune că 
mănă cu mine, 
vicepreședintele

— Numaț ca
Nikita Sergheevici pe același ton 
și revine imediat 
Conferinței de 
urați succes 
nu trebuie să 
riați printr-un 
cru este Inutil.

La sfîrșitul convorbirii N. S. 
Hrușciov întinde mîna lucrătoa
rei americane care a prezentat 
echipamentul de bucătărie.

— Va mulțumesc, scumpă gazdă, 
că ați fost amabilă să ne dați 
posibilitatea de a purta această 
discuție la bucătărie.

La ieșirea din vila americană 
„tip“ Nikita Sergheevici 
lui R. Nixon 
sovietici:

— Priviți-i,

sea-d-1 Gromîko 
observă în glumă 
Nixon, 
exterior, răspunde

k problema 
la Geneva. Dacă 
acestei conferin.e, 
căutați să ne spe- 
impas. Acest lu-

. . arată 
doi tineri muncitori

ce vulturi sînt! 
Nu i se cade guvernului nostru, 
care are asemenea vulturi, să se 
teamă de amenințările oricui ar 
fi. ~ 
ei

Priviți-i mai atent, seamănă 
oare cu robi ? Dv. organizați

în S.U.A. așa-numita „săptămtni 
a națiunilor captive“. Dar ce fel 
de robi sînt aceștia ?

— Nikita Sergheevici, noi am 
uitat chiar acest cuvînt și ceea ce 
înseamnă el, răspund 
cești volnici cu obrajii 
și plini de sănătate.

Dl. Nixon arată Ia 
pe tinerii americani 
zvelți, care se află alături de 
căii ruși:

— Iar vulturii noștri nu 
și ei buni ?

Niki'ta Sergheevici adaugă de 
îndată :

— Tocmai de aceea trebuie ca 
ei să fie prieteni. Cîte lucruri 
bune pot face împreună 1

Vizitarea expoziției a luat sfîr- 
șit. N. S. Hrușciov și ceilalți 
conducători sovietici strîng mina 
vicepreședintelui S.U.A.

Sute, de muncitori care lucrea-» 
ză la expoziție, precum și nume
roși corespondenți îi conduc cu 
aplauze 
de salut 
tici, îi 
Hrușciov 
ceră.

zîmbind a- 
îmbujorați

rîndul 
înalți

sau
Și 

fia-

sint

furtunoase și aclamații 
pe conducătorii sovie- 
mulțumesc lui N. S. 

pentru convorbirea sin-

Srdîlnirile lui Nixon
cu oamenii sovietici■ a

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 25 iulie zia
rele din Moscova au publicat ști
rea cu privire la cele întâmpla
te în dimineața zilei de 24 
la Tîrgul Danilovsky din 
cova.

La ora 7 dimineața aici 
făcut apariția dl. Nixon, vicepre
ședintele S.U.N., cu un grup de 
persoane care îl însoțesc. Prin 
mulțimea de cetățeni care se aflau 
în Tirg, americanii au observat un 
om îmbrăcat într-un halat alb și 
Lau chemat la ei. Acest om era 
Vasili Smahtin, cantaragiu la sta
ția pentru controlul cărnii. După 
ce a aflat în ce calitate lucrează 
Smahtin, Nixon a spus ceva unui 
american care se afla în apropiere. 
Acesta din urmă a scos din port- 

de o sută de 
, , lui Smahtin.

Totodată Nixon i-a spus „luați”.
Surprins de acest gest al oaspe-

a

vizit o bancnotă 
ruble și a oferit-o

astfel trebuie să faci cunofr 
remarcă el, oare astfel tre-

iul'e 
Mot-

și-a

telui american, Vasili Smahtin 
respins banii.

Revoltat de această pomană a- 
mericană, scrie Vasili Smahtin î:^ 
ziarul „Trud“, am cerut să se adu
că la cunoștință vicepreședintelui 
că nu am nevoie de banii lui și 
că în general aceasta constituie o 
atitudine grosolană și ireverențioa
să.

îmi dau seama, la fel ca și toți 
oamenii sovietici, scrie Vasili 
Smahtin, că oaspeții de peste ocean 
au venit să ne cunoască 
dul cum trăim și cum

în

para, mo- 
muncim.

Mesajul lui
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite textul mesajului 
adresat de președintele Dwtght 
Eisenhower cu prilejul deschiderii 
Expoziției americane de la Mos
cova :

Nepufînd participa la deschide
rea Expoziției americane dm capi
tala sovietică, 1-ain rugat pe vice
președintele Statelor Unite să vă 
transmită dv. și poporului sovietic 
salutul meu personal. Consider 
această expoziție de la Sokolniki 
un simbol al Statelor Uniite și, în 
conformitate cu aceasta, vă invit 
s-o vizitați ca oaspeți ai poporului 
Statelor Unite. Animat de ace
leași sentimente, intenționez de a- 
semenea să lupt în toate împreju
rările pentru prietenia cu popoare
le Uniunii Sovietice. Aș fi foarte 
bucuros dacă mulți dintre dv. ar 
putea vizita țara noastră și ar pu
tea vedea că ceea ce înfățișează 
tablourile și exponatele de la expo
ziția noastră reprezintă o reali
tate.

Aș vrea să spun mai multe de- 
cît aceste cuvinte de salut oficial 
și să-mi 
personale, 
vietic și t 
de arme ' 
care s-a 
continuă

exprim și sentimentele 
Faptul că popoarele so- 

american au fost tovarăși 
în timpul marelui război, 
terminat acum 14 ani, 
să fie viu în memoria

Oare 
tință, 
buie să statornicești bunele relații 
între americani și oamenii so
vietici ?

j ★
După cum relatează corespon

dentul din Moscova al agenției 
Associated Press, cînd automobilul 
vicepreședintelui Nixon părăsea 
aeroportul, vicepreședintele l-a ru
gat pe șofer să oprească. El a ieșit 
din mașină și a început să siringă 
mina tuturor acelora care se gă
seau în apropiere. Apoi a observat 
pe un băiețaș cu ziare sub braț. 
„Vinzi ziare ?“ — a întrebat 
Nixon. Nu, a răspuns băiatul. 
Translatorul a explicat că în U- 
niunea Sovietică băieții nu vînd 
ziare. Nixon l-a mîngîiat pe băiat 
pe obraji.

în acest moment Nixon a obser
vat un bărbat de vîrstă mijlocie 
care străbatea mulțimea cu mîna 
întinsă. Nixon 
mulțime și a 
om. „Sînteți

s-a apropiat de 
strîns mîna acestui 
muncitor“, a spus 

Nixon, observînd hainele lui pă
tate.

Apoi el și-a permis încăodată 
să-și arate cunoștințele sale în do
meniul limbii ruse: „Vreau prie
tenie^, u spus el, folosind cuvintul 
rusesc „Prietenie“. „Și eu vreau 
prietenie, a răspuns acest om, dar 
dacă veți începe războiul vă vom 
distruge“. Nixon a zîmbit și a 
spus: „Sînteți muncitor, dar ați fi 
trebuit să ocupați un alt post“*

Pentru eliberarea lui Glezos 
și a celorlalți patrioti greci !

Din Argentina a sosit la Festi
val o numeroasă delegație ce cu
prinde tineri aparținind celor mai 
diferite organizații. Printre cei 
134 de tineri se găsesc și cîțiva 
talentați artiști care vor prezenta 

un bogat program.

Tineretul japonez va face să ră
sune la Festival hotărîrea sa fer
mă de a se opune oricăror încer
cări de a dezlănjui un război ato
mic. Printre delegații tineretului 
japonez se găsesc tineri ce au trăit 
tragedia de la Hiroșima sau Na- 
gasaki și care vor povesti priete
nilor lor de pretutindeni despre 

ororile atomice.

ATENA 25“(Agerpres). — Con
damnarea lui Mâiiolis Glezos și a 
celorlalți democrați, a arătat po
porului grec cît de mare este pe- 
rico.ul care amenința cauza demo
crației și libertății în Grecia, unde 
autor.tățile nu au pzitat să recurgă 
la teroarea judiciară împotriva tu
turor celor care nu sînt de acord 
eu politica lor.

Iată de ce mișcarea pentru eli
berarea lui Manolis Glezds și a 
celorlalți democrați se contopește 
cu mișcarea pentru anularea legi
lor ant.democratice și, in primul 
rînd, a legii 375,' pentru restabili
rea libertăților democratice în 
țară.

Poporul grec,. ______________
„Avghi“. își intensif.că lupta pen
tru eliberarea lui Manolis Glezos 
și a celorlalți democrați, • pentru 
anularea legii 375, pentru reȘtăbi- 
lirea democrației în țară și I eluda
rea lagărelor de concentrare, pen
tru legalizarea Partidului Comu- 
n st din Grecia. La 24 iulie ziarul’ 
„Avghi“ a publicat declarați.le 
unor organizații obștești, partide 
politice și ale unor reprezentanți 
de frunte ai tuturor

care dovedesc că acest program, „ i Tsirimokos, lider al Partidului
este sprijinit de cercurile largi ale uniunea democrată, subliniază în

tr-un articol publicat în ziarul 
„Anexartitos Typos“ eșecul procc- 

și celorlalți democrați. Acest pro
ces, scrie el, dă , un nou impuls 
luptei pentru libertățile democra
tice, ridică noi forțe în aceas.ă 
luptă.

Stefanopulos, liderul partidului 
burghez populist, a declarat că 
procesul a însemnat condamnarea 
la moarte a legii 375, întrucît a 
arătat necesitatea anulării ei.

opiniei publice din Grecia.
Comitetul sindical pentru apăra

rea lui Manol.s Glezos și a tradi- sului intentat "fui Manolis Glezos 
țiilo'r democratice subliniază că 
sentința împotriva lui Glezos și a 
celorlalți democrați dovedește ne
cesitatea intensificări luptei pen
tru anularea legilor antidemocrati
ce, pentru democrație în Grecia.

Comitetul de luptă pentru tradi
țiile democratice cere de asemenea 
guvernului grec să ia măsuri pen
tru revizuirea sent.nței Tribunalu
lui militar.

, subliniază ziarul Scrisoarea F.M.T.D. adresată Conferinței de la Geneva
GENEVA 25 (Agerpres). — La 

Geneva a sosit o delegație a Fede- 
raț.ei Mondiale a Tineretului De
mocrat pentru a preda o scrisoare 
a F.M.T.D. adresată participanți
lor ■•la‘Conferința miniștrilor Afa
cerilor Externe. Delegația a fost 
primită cord.al de 1. Malik, mem
bru ai delegației sovietice, care a 
avut o convorbire, prietenească cu 

curentelor, solii tineretului.

In scrisoarea F.M.T.D., care re 
unește 85.000.000 de tineri și tine
re din 97 de țări, se spune că 
toți tinerii din întreaga lume ur
măresc cu încordare dezbaterile 
Confer nței de la Geneva mai ales 
asupra problemei germane, a caret 
rezolvare constituie condiția prin
cipală pentru menținerea păcii și 
securității, pentru slăbirea încor
dării.

Eisenhower
mea. In timpul acela, în calitatea 
mea de comandant suprem al for
țelor exped.ționare aliate ale pu
terilor occidentale, am avut prilejul 
să inâ întîlnesc cu vitejii dv. osiași 
și sa constat personal vitejia lor.

La sfîrșitul acestui război, în 
august 1945, am vizitat Un.unea 
Sovietică. In timpul acestei vi
zite, asupra mea au produs o 
uriașă impresie puterea de sacri
fic.u și devotamentul popoarelor 
Uniunii Sovietice față de cauza 
apărării Rusiei mame. Faptele de 
vitejie și curajul manifestat de po
porul sovietic în t.mpul acestei a- 
părări au fost consemnate de isto
rie și sînt evidente pentru toți. Ni
mic din ceea ce s-a pdtrecut după 
această perioadă de timp nu a di
minuat adm.rația mea față de 
marele popor al Uniunii Sovietice. 
Și mai uimit am fost de succesele 
realizate de dv. în știință și indus
trie. M.-a produs o mare plăcere 
vizita făcută luna trecută la Ex
poziția sovietică din .New York și 
m-au impresionat profund energ.a 
și progresul care s-au manifestat 
în totul. M-am înapoiat la Was
hington dîndu-mi seama mai bine 
de realizările poporului sovietic și 
de tradițiile glorioase ale țăr.i 
sale. Permiteți-mi să vă încredin
țez că exprim părerea tuturor ame
ricanilor cînd spun că nu vrem 
nimic altceva decit prietenie cu 
acest popor dinamic.

Totuși trebuie să recunoaștem 
că deosebirile în politica guverne
lor au produs o fisură în alianța 
noastră dm timpul războiului.

Acest fapt m-a întristat mult, 
îndeosebi din cauză că această si
tuație nu gr trebui să existe.

Tarile noastre au un interes co
mun atît de ntare pentru pacea in
ternațională, îneît trebuie să depu
nem’ toate eforturile pentru a rea
liza o apropiere între noi. Din a- 
ccasta cauză nutțesc speranța că 
acest schimb de expoziții va con
stitui un prim pas ut d.recția res-■ 
tabilirii sentimentului de încredere 
șt unitate, pe care noi i-am încer
cat în timpul recentului război 
mondial.

Aș fi vrut să fiu la Moscova 
pentru a inaugura personal acea
stă expoziție. Speranța mea de 
demult a fost să revin în Uniunea 
Sovietică, pentru a vedea nu nu
mai pe prietenii mei d.n t mpul 

.războiului, dar de asemenea și ma
rele progres pe care l-ați ob.inut 
în refacerea orașelor și uzinelor 
dv. d.strusti. Poate va sosi timpul 
cin! aceasta dorința se va i.npl.iii, 

Pînă atunci, salutul meu de în
cheiere esie următorul : niciodată 
nu este t.rz'u să întemeiem pacea 
pe baza cinstei și dreptății. Fie ca 
acest schimb de mesaje de salut 
să ajute la realizarea unu, succes 
In această direcție.
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