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In ajuta. ui celor 
ce învață în cercurile 

pentru studierea 
Statutului U. T. M.

— Lecția a V-a, 

partea a ll-a —

Zeci de mii de locuitori ai Capitalei
l-au salutat cu câldurâ

pe președintele Sukarno
Luni a sosit în Capitala pre

ședintele Republicii Indonezia, 
dr. Sukarno, care face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

înaltul oaspete este însoțit de 
Wr. Subandrio, ministrul Aface
rilor Externe al Indoneziei, 
Adam Malik, ambasador cu mi
siune specială, dr. Suharto, mi
nistrul Dezvoltării Industriei 
Populare, dr. Tamzil, directorul 
Cabinetului Președintelui, de a Iți 
colaboratori, precum 
prezentanți ai presei 
giene.

La ora 15,06 avionul 
tălătorește președintele 
Însoțit de formații de 
cu reacție romînești, 
apariția deasupra aeroportului 
Bâneasa.

Pe aeroport, mii 
reșteni au venit 
inaltul oaspete, 
poartă pancarte pe care sînt 
înscrise cuvinte de salut adre
sate oaspetelui sau flutură ste- 
gulețe cu culorile naționale ro
mînești și indoneziene. Pe pa
vilioanele aerogării sînt înălțate 
drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și Republicii Indonezia. Pe 
frontispiciul clădirii, în limbile 
romină și indoneziană, se pot 
citi urările : „Bun sosit președin
telui Sukarno I", „Trăiască prie
tenia romîno-indoneziană 
„Trăiască pacea în lumea în
treagă l*.

In intimpinârea președintelui 
Sukarno pe aeroport se aflau 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
membru al Prezidiului Marii A-* 
dunări Naționale, prim-secretar 
al C.C. al ~ '
sescu și 
președinți 
rii Adunări 
Bodnâraș, Petre Borilă, Alexan
dru Moghioroș, Ștefan Voitec, 
Alexandru Birlădeanu, Ghera- 
sim Popa, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor, A- 
lexandru Drăghici, ministrul Afa
cerilor Interne, general de arma
tă Leontin Sălăjan, ministrul For
țelor Armate, A. Bunaciu, mi
nistrul Afacerilor Externe, Gh. 
Stoica, secretarul Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, I.. Mur
gulescu, ministrul Invățămîntului 
și Culturii, și alți membri ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
și ai guvernului precum și 
Pavel Silard, ministrul R, P. Ro
mine la Djakarta.

Sint prezenți de asemenea 
conducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai vieții științifice și 
culturale, ziariști romîni și 
străini.

Sînt de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Avionul se oprește in fața clă
dirii aeroportului. La coborîrea 
din avion inaltul oaspete este 
întîmpinat de conducătorii sta
tului nostru, cu care se salută 
cordial.

Comandantul gărzii de onoare 
aliniate pe aeroport prezintă 
raportul președintelui Sukarno. 
Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Indonezia și R. P. 
Romîne. In semn de salut se 
trag 21 de lovituri de tun.

Președintele 
de tovarășul 
Maurer, trece 
de onoare.

înaltului oaspete îi sînt pre
zentați apoi șefii misiunilor di
plomatice și persoanele oficiale 
venite in întimpinare.

Ad resin du se președintelui

și de re- 
indone-

cu care 
Sukarno 
avioane 
iși face

de bucu- 
sâ salute pe 

Mulți dintre ei

P.M.R., Anton 
Mihail Ralea, 
ai Prezidiului 

Naționale,

Moi- 
vice- 
Ma- 
Emil

Sukarno, însoțit 
Ion Gheorghe 

in revista garda

!n-
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Bucur Vasile au 
ucenici despre

La peste 80 de metri înâlțime, sudorii Bălan Ion și Dragomir 
Gheorghe, lucrează la sudarea fermelor viitorului cuptor O.S.M.

nr, 4 - al tineretului de la Hunedoara

O întîlnire 
folositoare

Din inițiativa organizației de 
bază U.T.M. de la Școala 
profesională „Republica" 

din orașul Sibiu, elevii ucenici 
s-au întîlnit de curînd cu doi 
vechi absolvenți ai școlii care 
în prezent sînt studenți ai Insti- 
tului Politehnic din Timișoara.

Cu această ocazie studenții 
Tudor Ion și 
vorbit elevilor 
munca în producție pe care au 
efectuat-o după absolvirea șco
lii profesionale, despre condițiile 
optime de studiu create de par
tid pentru oamenii muncii, des
pre ajutorul pe care l-au primit 
de la comuniști atît în perioada 
cind au lucrat in fabrică cit și 
în prezent în facultate.

VASILE C1RȚALA

La sosire pe aeroportul Băneasa.
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Cuvîntarea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Mult stimate Domnule Preșe
dinte al Indoneziei.

îmi revine cinstea deosebită 
de a vă exprima odată cu mul- 
țu nirile pentru acceptarea invi
tației noastre, adinca bucurie cu 
care poporul romîn vă intimpinâ 
pe Dv. și pe ceilalți înalți oaspeți 
indonezieni, la sosirea în Capi
tala țării noastre.

Ați pășit pe pămintul unei țări 
al cărei popor nutrește senti
mente de caldă prietenie față 
de eroicul popor indonezian, și 
de adincă considerație față de 
eminentul om de stat, conducă
tor al luptei pentru făurirea și 
consolidarea Indoneziei indepen
dente, pentru triumful principii
lor coexistenței pașnice, dr. Su
karno.

Deși situate în regiuni ale glo
bului destul de îndepărtate una 
de alta, Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Indonezia se

simt apropiate prin multe nă
zuințe comune.

Veți găsi aci un popor care, 
ca și popoarele din insulele care 
alcătuiesc patria Dv., iubește 
pacea. Poporul nostru iși consa
cră eforturile construcției pașni
ce, viitorului său luminos.

In timpul șederii Dv. printre 
noi, veți avea prilejul să vedeți 
unele din realizările Romîniei 
socialiste, să cunoașteți modul 
de viață al poporului romin, să 
constatați stima și calda afec
țiune ce vă păstrează.

Convins că vizita Dv. va fi 
rodnică pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării dintre Re
publica Populară Romină și Re
publica Indonezia, că ea va servi 
totodată cauzei păcii și colabo
rării internaționale, adresez 
celenței Voaatrc și celor ce 
însoțesc, tradiționala urare 
mînească „Bine ați venit" 1

Ex- 
vă 
ro-

Vizita la Prezidiul
Marii Adunări Naționale

Președintele Republicii Indo
nezia, dr. Sukarno, a făcut luni 
după-amiază o vizită la Prezi
diul Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romine, 
înaltul oaspete a fost însoțit de 
dr. Subandrio, ministrul Aface
rilor Externe, Adam Malik, am
basador cu misiune specială, 
dr. Suharto, ministrul Dezvol
tării Industriei Populare, dr. 
Tamzil, directorul cabinetului 
Președintelui.

La primirea președintelui Su- 
karno au luat parte tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, mem-

bru în Prezidiul Marii Adunări 
Naționale, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., Mihail Ralea, vice
președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor 
Externe, I. Murgulescu, ministrul 
învățămîntului șj Culturii.

A fost de față Pavel Silard, 
ministrul R.P. Romîne la Dja
karta.

Intre conducătorii de stat ro- 
mini și președintele Sukarno a 

o

Spectacol de g
Luni seara, la Teatrul de Ope

ră și Balet al R. P. Romine a 
avut loc un spectacol de gală dat 
în cinstea președintelui Republi
cii Indonezia, dr. Sukarno.

In sală se membri
ai Prezidiului Adunări
Naționole, miniștri, conducători 
ai instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești, generali ți 
ofițeri superiori ai forțelor noa
stre armate, oameni de știință, 
artă și culturi.

Erau prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în R. P. 
Romină și membri ai corpului 
diplomatic.

Apariția în loja oficială a pre
ședintelui Sukarno, a tovarășilor 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, mem
bru al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale. prim-secretar al 
C.C. el P.M.R., și a celorlalți 
conducători ai statului nostru a 
fost salutată de asistență prin în
delungi aplauze.

Înainte de începerea spectaco
lului au fost intonate imnurile

Cuvîntarea președintelui 
Republicii Indonezia, dr. Sukarno

Scumpe domnule președinte, 
Excelențe, doamnelor și dom

nilor,
Frați și surori, tovarăși.
Sint foarte bucuros că am pă

șit pe pămintul rominesc. Sint 
foarte recunoscător pentru invi
tația de a vizita Ro.ninia, deoa
rece știu că Romînîa și poporul 
romin sint în termeni foarte 
buni cu Indonezia.

In primul rînd aș dori să fac 
o observație. Dv., domnule pre
ședinte, m-ați numit un „emi
nent om de stat'. Lucrul acesta 
nu este întocmai 
doar Sukarno 
romin 
bung 
Dacă 
dinte,

exact. Sint 
și cer poporului 
numească doar 
fratele Karno. 

sint preșe-

să mă
Karno,

actualmente 
aceasta se datorește po-

Vizita la

Urmărind dezvoltarea gustu
lui pentru lectură la ti
neri. precum și populari

zarea cărților din bibliotecă, or
ganizația de bază U.T.M. de la 
G.A.C. Stupina, raionul Hîrșova. 
împreună cu colectivul bibliote
cii sătești au inițiat o serie de 
acțiuni interesante. Printre aces
tea se numără și discuția pe te
ma „Cartea, prietenul nostru". Cu 
acest prilej învățătoarea Victo
ria Apostol a vorbit tinerilor 

fS&s

Foto ; P. POPESCU

Cu 86 zile înainte de termen

porului meu, se datorește luptei 
poporului meu. Fără poporul 
meu eu nu sînt nimic. Fără 
poporul meu eu nu sînt decît un 
om obișnuit, un om ca oricare 
altul. Este adevărat însă că mă 
aflu aici ca să aduc salutul și 
simpatia tuturor celor ce mun
cesc din Indonezia și să vă aduc 
afecțiunea a 90 milioane de oa
meni din Indonezia.

Citesc aco'o: Hidup Persa- 
ha ba ta n Romania-Indonesia I" 
(„Trăiască prietenia romîno- 
indoneziană !“) Da ! Dai Este 
adevărat Am venit aici 
a întări prietenia dintre 
nia și Indonezia.

Vă mulțumesc pentru 
rea dv. amabilă.

despre ajutorai neprețuit j 
eared di cartea fiecărui tînăr.

Pe marginea expunerii au ur
mat discuții. Cititorii fruntași 
au vorbit despre învățămintele 
eu care s-au îmbogățit citind di
ferite cărți. Pe Alexandru Tur- 
cu, de exemplu, responsabilul e- 
chipei de tineret din G.A.C, 
cărțile agrotehnice, împrumutate 
de la bibliotecă, l-au înarmat cu 
cunoștințe care au contribuit ca 
echipa sâ obțină peste 2.000 kg. 
griu la hectar.

Victoria Lazăr, îngrijitoarea 
de păsări a găsit în cărți sfaturi 
despre îngrijirea păsărilor.

Cu acest prilej, Victoria Apos
tol a prelucrat și regulamen
tul concursului „Iubiți cartea".

După aceea tinerii au vizitat 
expoziția de cărți organizata în 
incinta bibliotecii.

După această discuție numărul 
cititorilor a crescut și mulți s-au 
înscris la concursul „Iubiți car
tea". Acum putem afirma că în 
urma acțiunilor întreprinse de 
organizația de bază U.T.M. sub 
conducerea și îndrumarea orga
nizației de partid, fiecare tînăr 
a devenit un cititor pasionat.

ROMULUS MOCANU 
înt>ă/«tor

pe

A fost terminată în întregime 
construcția tunelului de la hidrocentrala 

„V. I. Lenin“-Bicaz
Constructorii tunelului de a- 

ducțiune al hidrocentralei „V.l- 
Lenin" de la Bicaz au turnat 
duminici ultimii metri cubi de 
beton in cămășuiala interioară 
a tunelului. Cu aceasta construc
ția noti căi a apelor Bistriței 
a fost in întregime terminată. 
La construcția tunelului s-au 
excavat peste 640.000 mc steril 
și s-au turnat peste 350.000 mc 
beton.

Victoria obținută de construc
torii hidrocentralei „V. I. Lenin" 
care au terminat construcția tu-

netului cu 86 de zile mai devre
me față de plan, se datorește 
desfășurării unei susținute între
ceri între brigăzile de betoniști 
de la cele două capete ale tune
lului care au lucrat după metoda 
de betonare cu cadre de rulare. 
Merite în obținerea acestui suc
ces au muncitorii din brigăzile 
complexe de betoniști conduse 
de Tudor Moraru, Isaia Ma
ghiar, schimburile concluse de 
Cucinschi Herman Petre Crișan, 
Zoltan Bene și alții.

reședința
președintelui Sukarno

în cursul după-am-iezii, tova
rășii Jon Gheorghe Maurer, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mini
ștri, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
membru în Prezidiul Marii A- 
dunări Naționale, 
al

prim-secretar
C.C. al P.M.R., Avram Buna-

pentru 
Romî-

primi-

Exter-

Conferințe 
despre viața

aceste zile din preajma

și expuneri 
lui V. I. Lenin

ciu, ministrul Afacerilor
ne, au făcut o vizită de răspuns 
președintelui Republicii Indone
zia, dr. Sukarno, la reședința sa 
oficiala.

Vizita s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

f Agerpres)

In
aniversării zilei de naștere a 
lui V- I. Lenin au fost organi
zate pentru tinerii din raionul 
Călărași numeroase conferințe 
și expuneri despre viața și ope
ra lui Lenin, genialul învățător 
și conducător al omenirii 
citoare.

Membri ai comitetului 
nai U.T.M., ai comisiei 
nale de propagandă și învăță- 
mînt, activiști ai comitetului 
raional U.T.M. au vorbit tine
rilor despre inepuizabilul tezaur 
al învățăturii leniniste, uriașă 
forță revoluționară transforma
toare a lumii.

De exemplu, la G.A.C- Roseți,

mun-

raio- 
raio-

GA C. Rasa și în alte locuri 
activiștii comitetului raional 
U.T.M., Ștefan Uințescu și Ni
col a e Stoenescu au vorbit tine-* 
rilor despre învățătura leni
nistă.

La Casa de cultură din Că
lărași, tinerii au participat la 
un simpozion intitulat „Viața 

. și activitatea, lui Lenin“. De 
asemenea, tinerii au scris arti
cole la gazeta de perete, 
făcut fotomontaje cu 
din

au 
aspecte 

viata lui Lenin.
VIRGIL DUMITRESCU ‘ 

secretar cu problemele de 
propagandă a Comitetului 
raional U.TJd, Călărași

SEMENI LA TIMP
CÎȘTIGI!

Utemiștii Ion Ur- 
sache, Aurel Zo- 
dobrischi, P. Bu- 
duroi și C. Buduroi 
sînt cîțiva dintre 
fruntașii echipei de 
tineret de la G.A.C. 
„21 Decembrie** din 
satul Hărpășești. 
I-am căutat nu demult 
cei patru tineri. Nu i-am găsit 
însă. Nu i-am putut găsi nici pe 
ceilalți 21 utemiști din colectivă. 
Erau departe, pe cîmp, la arat 
și la semănat. I-am căutat pe 
cîmp, dar, cînd am sosit într-un 
Ioc, ei terminaseră și plecaseră 
în altă parte. Vorbesc însă cu 
drag despre acești tineri, colec
tiviștii vârstnici, printre care și 
secretarul organizației de partid, 
Vasile Maxim.

— Tinerii noștri muncesc toți 
cu însuflețire, spune tovarășul

In legâturâ cu activitatea 
organizațiilor U.T.M. din raionul 

Tg. Frumos pentru mobilizarea 
tineretului ia insâmințâri

în sat pe Vasile Maxim, 
aceasta aveam

(Agerpres)

avut loc 
nească.

convorbire priete-

P. Romîne și Re-

Locuitorii Capitalei U saluta cu câldurâ pe președintele Sukarno.

au mulțumii 
pentru reușit'J

de stat ale R. 
publicii Indonezia.

Spectacolul, interpretat de so
liști fruntași și mari ansambluri 
din Capitală, s-a bucurat de un 
frumos succes.

In aplauzele asistenței și artiș
tilor, președintele Sukarno și to
varășul Ion Gheorghe Maurer au 
venit pe scenă și 
călduros artiștilor 
spectacolului.

(A ger pre,)

Pentru primăvara 
de arat 132 ha. 

Le ară tractoriștii din brigada a 
treia de la S.M.T. Podul Iloaiei. 
Avem de însămînțat aproape 60 
ha. de mazăre, floarea soarelui, 
cartofi, 80 ha. porumb pentru 
boabe și 20 ha. porumb pentru 
siloz, de pe care am prevăzut să 
obținem cel puțin 40.000 kg. la 
ha. Treburile astea de primă
vară cer să fie făcute repede, la 
timp. Pot spune că băieții din 
echipa de tineret au înțeles a- 
ceasta și că fac treabă bună, sînt 
pe cîmp de dimineața pînă 
seara, lucrează rapid. Pînă azi, 
utemiștii au însămînțat mazărea, 
fasolea, cartofii, iar în prezent 
au început la porumb.

Activitatea plină de hărnicie a 
tinerilor în zilele acestea de 
campanie se datorește faptului 
că, sub conducerea organizației 
de partid, biroul organizației 
U.T.M. a dus o susținută muncă 
politica în rîndul lor, explicîn- 
du-le limpede importanța exe
cutării la timp a fiecărei lucrări 
în parte pentru 
recolte bogate. Cînd au sosit zi
lele campaniei, 
avea repartizată 
cretă, știa precis ce va avea de 
făcut în decursul întregii cam
panii. Nu le-a rămas decît să se 
apuce serios de treabă și să lupte 
fiecare pentru a se clasa pe un 
Ioc de frunte în întrecerea orga
nizată în G.A.C., pentru termi
narea grabnică a îusămînțărilor.

Din păcate însă nu peste tot 
situația e aceiași, iar în ansam
blu, pe raion, ea nu e deloc 
mulțumitoare.

In comuna Podul Iloaiei sînt 
două gospodării colective și pa
tru întovărășiri agricole. Tre
buie însămînțate în primăvara a- 
ceasta 1444 ha., dintre care a- 
proape jumătate culturi din ur
gența întîia. Or, cu cîteva zile în 
urmă aici erau însămînțate abia

obținerea unor

fiecare utemist 
o sarcină con*

65 ha. în fața unei 
astfel de situații e 
de-a dreptul stra
niu faptul că pre
ședintele - - •
popular, , _
Năstase, tehniciană 
agronom Stana Cim- 
poeșu și secretarul 

U.T.M. pe comună 
... „stăm 

Ne -apucăm în curînd 
bă-

sfatului 
tov. D.

comitetului
Gh. Arămescu afirmă că... 
binișor.
serios de treabă și-i dăm 
taie".

— Cum stați binișor, cînd nu 
s-au arat decît 65 ha. din 1444?

— Nu prea avem posibilități..* 
Așa să fie oare ? Să vedem. In 

comună au fost planificate_
lucreze în actuala campanie 64 
atelaje. Viteza zilnică de 
cm a fost stabilită Ia 35 ari pe 
atelaj. Atelajele însă nu lucrează. 
Comitetul U.T.M. pe comună nu 
și-a propus nimic concret pentru 
mobilizarea tineretului la exe
cutarea la timp a campaniei a- 
gricole de primăvară. Nu s-a 
discutat cu birourile U.T.M. de 
la gospodăriile colective și cu 
cele de la întovărășiri în vederea 
luării unor măsuri concrete și 
stabilirii de sarcini pentru fie
care tînăr, nu li s-a arătat tine- 
rikir de ce e necesar ca însă- 
mînțările să fie executate la 
timpul indicat de agrotehnică. 
Mai mult, organizațiile U.T.M. 
n-au luat atitudine împotriva a- 
celor tineri care în loc să vină 
la lucru își pierd vremea zile în 
șir plimbindu-se prin tîrguri.

Nici în comuna Bălțați nu a 
respectată viteza zilnică de lucru 
planificată. In comună există su
ficiente forțe oare, organizate și 
folosite cu chibzuință, ar fi pu
tut face ca în ziua de 28 martie 
însâmînțările din epoca întîia să 
fie terminate. Deși în comună 
sînt 200 atelaje, iar viteza zii- 

de lucru a fost stabilită la 
60 hectare în 12 zile abia s-au 
însămînțat 250 ha. Nici o treime 
deci, din cît se putea realiza.

C. SLAVIC 
corespondentul ,^cinicii tine
retului" pentru regiunea lași 

(Continuare în pag. 3 a)
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Cunoașterea politicii partidului
și lupta pentru aplicarea în viată a sarcinilor trasate
de partid îndatorire de bază a fiecărui utemist

Un rol deosebit în asigurarea 
mersului înainte spre socialism, 
spre o viață mereu mai bună a 
poporului nostru muncitor il 
are politica națională leninistă 
promovată de partidul nostru, 
politică de egalitate deplină în 
drepturi a tuturor naționalităților 
din patria noastră, politică a 
frăției dintre poporul romîn și 
minoritățile naționale.

Secole de-a rîndul clasele ex
ploatatoare au cultivat naționa
lismul și șovinismul, ura și duș
mănia între oamenii muncii ro- 
mîni și de alte naționalități, izo
larea națională. Partidul nostru 
și-a pus sarcina de a lichida a- 
ceastă moștenire a trecutului.

Datorită politicii juste a parti
dului problema națională a pu
tut fi rezolvată în R. 
deplin și definitiv, 
marxism-leninismului. 
democrat-popular a 
pentru prima oară în

In ajutorul celor ce învață în cercurile 
pentru studierea Statutului U. T. M,

P. Romînă 
pe bazele 

Regimul 
Înfăptuit 

istoria ță
rii, deplina egalitate în drepturi 
a minorităților naționale eu po
porul romîn. In legea fundamen. 
tală a statului nostru, Constitu
ția R.P.R. e consfințit principiul 
că „oamenilor, muncii, cetățeni 
ai R.P.R., fără deosebire de na
ționalitate sau de rasă, le este 
asigurată deplina egalitate în 
drepturi în toate domeniile vie
ții economice, politice și cultu
rale. Orice fel de îngrădire di
rectă sau indirectă a drepturilor 
oamenilor muncii, cetățeni ai 
R.P.R., stabilirea de privilegii 
directe sau indirecte pe temeiul 
rasei sau al naționalității cărora 
le aparțin cetățenii, orice mani
festări de șovinism, 
ură națională sau 
naționalistă șovină 
sită de lege".

Viața arată că 
laborarea oamenilor 
toate naționalitățile din țara 
noastră, făurită pe baza politicii 
marxist-leniniste a partidului 
nostru, încheagă într-o unitate de 
nezdruncinat 
muncitor din 
patrie. Aceasta constituie un iz
vor de noi și însemnate succese 
în construirea socialismului.

Continua dezvoltare a colabo
rării și prieteniei frățești dintre 
poporul ronda și minoritățile na
ționale este cauza scumpă a în
tregului popor, a maselor largi 
ale muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, tineretului.

In condițiile perioadei de tre
cere de la capitalism la socia
lism, partidul educă pe oame-n 
muncii in spiritul ascuțirii vigi
lenței lor revoluționare, penva 
zădărnicirea oricăror uneltiri aie 
elementelor dușmane, veg- -d 
totodată la lntăr -ea coctinui a 
statului democrat-popular, pa
văza cuceririlor socialiste ale 
poporului.

Sub conducerea partidului, 
statul nostru democrat-popular 
înfăptuiește o vastă activitate 
economico-organizatorică și cul- 
tural-educativă. Tocmai rolul 
conducător al partidului, înfăp
tuirea politicii partidului de că
tre stat și controlul consecvent 
al partidului asupra activității 
organelor de stat, cu antrenarea 
largă și participarea activă a 
maselor la exercitarea acestui 
control, reprezintă chezășia si
gură a faptului că statul și or
ganele sale slujesc și vor sluji 
fără abatere interesele celor ce 
muncesc, interesele mersului îna
inte. Partidul nostru promovea
ză o politică de apărare a păcii, 
a independentei și suveranității 
noastre de stat, o politică de. în
tărire permanentă a coeziunii și 
unității întregului lagăr socialist 
în frunte cu U.R.S.S., o politică 
de prietenie cu toate popoarele 
și de luptă împotriva ațîțâtorilor 
la război. Politica externă a sta
tului nostru elaborată și promo- 
vată de partid oglindește intere, 
sele vitale ale poporului nostru, 
exprimă interesele lui. Roadele 
acestei politici umplu de bucurie 
și de mtndrie pe fiecare om al 
muncii.

Succesele dobîndite pînă acum 
sub conducerea partidului ca șl ’ 
perspectivele minunate deschise 
în fața poporului nostru arată 
cu limpezime că numai înfăptui
rea politicii partidului asigură 
înflorirea patriei noastre scumpe, 
bunăstarea mereu crescindă a 
oamenilor muncii.

împreună cu întregul popor 
muncitor, tineretul consideră po
litica partidului drept o cauză a 
sa proprie, scumpă, deoarece ve
de în ea reflectarea năzuințelor 
sale cele mai înalte. Niciodată 
încă entuziasmul, curajul, avln- 
tul 
nu 
de 
de 
rii 
perspectivele minunate, recunos
cători grijii partidului, tinerii își 
găsesc cea mai deplină fericire 
în munca avîntată pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid. Muncind cu hărnicie și 
spirit de inițiativă în producție, 
învățîod cu perseverență, tînăra 
noastră generație își pune toată 
energia sa creatoare în slujba 
înfăptuirii politicii partidului. 
Pentru prima oară în istoria țării 
noastre, a apărut pe baza noilor 
noastre realități socialiste, a noii 
conștiințe a tineretului acest fe
nomen : munca voluntară, entu
ziastă a tineretului Închinată 
operei de construcție. Aceasta e 
o puternică expresie a sentimen. 
telor pe care tineretul le are 
pentru opera de făurire a soda-

ură de rasă, 
propagandă 
este pedep-

frăția și co
munei i de

familia poporului 
scumpa noastrâ

tineretului spre fapte mari 
și-au găsit asemenea putință 
afirmare ca în epoca plină 
măreție și eroism a construi- 
socialismului. $i mindri de

lismului, expresia voinței Iui de 
a contribui cit mai din plin la 
Înfăptuirea politicii partidului.

Nu poți munci insă rodnic 
pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de partid, nu-ți poți aduce 
pe deplin, in modul cel mai 
eficace, aportul în lupta pentru 
construirea socialismului daca 
nu cunoști temeinic politica 
partidului, documentele de partid 
care indică direcțiile și mijloa
cele de luptă pentru fiecare e- 
tapă. Cunoașterea profundă a 
politicii partidului e o necesitate 
vitală pentru fiecare utemist, 
pentru fiecare tînăr. Cunoașterea 
temeinică a politicii partidului 
dă fiecărui tinăr clarviziune In 
activitate, 11 înarmează In mun
ca de zi cu zi pentru socialism.

Este o obligație statutară a 
fiecărui utemist să studieze și 
să cunoască In primul rînd el 
temeinic politica partidului pen
tru a putea deveni un propagan
dist neobosit al acestei politici 
în rîndurile tineretului.

Prin întreaga sa 
Uniunea Tineretului 
urmărește înarmarea 
a tineretului cu 
liticii partidului, 
facă din fiecare 
tor activ pentru 
liticii partidului, 
tre utemiști a politicii partidului, 
lupta pentru 
transpunerea in 
viață a acestei 
politici constituie 
conținutul prin
cipal al Întregii 
activități desfă
șurate de U.T.M.

Un rot de cea 
seninătate în cunoașterea de că
tre utemiști a politicii partidului, 
in mobilizarea utemiștilor la în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid îl au adunările generale 
ale organizațiilor de bază 
U.T.M. In cadrul adunărilor ge
nerale utemiștii dezbat și stabi
lesc sarcinile concrete ce le re
vin in lumina obiectivelor puse 
de partid in fața oamenilor mun- 
cii. Informările politice cu care 
încep adunările generale au me
nirea de a-i ajuta pe utemiști să 
fie mereu 1> curent cu proble
mele politici: partidului. Iaar- 
mmdu-: pe utemiști cu cunoaște
rea pciitâdi parridului. cu cn- 
ncaș;e.-ea sarcuâor ce se tes- 
prinid pcaca rwcare Aa c la 
lspu pe.’U'a -ritfTTrea poitxa 
parudulai — aduaarSe geoe-aje 
U-T-H. «.-astitme o șccu-ă a în
soțirii active de către tineri a 
pc’itiai partidului.

Un mijloc Importa.nt pentru 
cunoașterea politica partidulm 
de către tineret sste tavățăiin- 
tul politic U.T-M. lnvâțâmtntul 
politic U.T-M. are menirea să 
corrtribue la însușirea de către 
tineri, io mod organizat, a în
vățăturii marxist-leniniste. Ia 
Înarmarea Iui eu cunoașterea 
sarcinilor puse de partid în fața 
poporului muncitor in opera de 
construire a socialismului

O formă prin care tineretul 
este ajutat să cunoască mai te
meinic politica partidului o coo- 
stituie conferințele ți expunerile 
pe diferite teme ale polities 
partidului și stătuta nostru. A- 
ceastă formă de propagare a po
liticii partidului nostru, poate da 
cele mai bune rezultate zoma" 
în cazul ciad conferiotrie 
strîns legate de sarcinile pe care 
partidul le pune in fata oameni
lor muncii tn etapa respectivi, 
de situația concretă a locuită 
unde se țin.

Organizarea de vfziw ca tine
retul la anumite obieciive indu
striale și de interes soc: al-cultu
ral realizate in ană regimului 
democrat-popular, participarea 1» 
convorbirile organizate cu acti
viștii de partid și de sfat — iată 
alte prilejuri pentru tineri de a 
cunoaște politica partid :lui.

Un rol deosebit in asigurarea 
cunoașterii cit mai temeinice de 
către tineri a politicii partidului 
il are munca cultural-artistică 
desfășurată de organizațiile 
U.T.M. Prin formele ei specifice, 
activitatea cultural-artisticâ e 
menită să ajute tineretul să cu
noască mai profund realizările 
dobîndite de poporul nostru sub 
conducerea partidului mobilizîn- 
du-i pe tineri la lupta pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid Conținutul principal al 
întregii activități cultural-artis- 
tice il constituie cunoașterea și 
aplicarea în viață a politicii 
partidului. Participind cit mai 
larg și mai intens la activități 
cultural-artistice, pline de conți
nut, inspirate din lupta tineretu
lui și a întregului nostru popor, 
sub conducerea partidului, inspi
rate din sarcinile cele mai im
portante Pe care partidul ni le 
pune tn față, utemiștii, toți tine
rii, vor fi mai puternic înarmați 
cu cunoașterea politicii partidu
lui.

Presa și publicațiile de partid 
și tineret, 
important 
adresează 
neretului.
țara noastră îndeplinește un rol 
important In educarea comunistă 
a tineretului, tn propagarea con
cepției științifice despre lume a 
partidului, tn popularizarea ho- 
tărîrilor partidului și guvernului.

Un roi Însemnat In cunoaște-

activitate 
Muncitor 
temeinici 

cunoașterea po- 
urmărește să 

tânăr un luptă- 
înfăphrirea po- 

Insușirea de că-

rea de către tineret a politicii 
partidului il ocupă studierea și 
însușirea documentelor elaborate 
de Uniunea Tineretului Muncitor 
pe baza sarcinilor trasate de 
partid tineretului. Ga organiza
ție revoluționară a tineretului 
condusă direct de către partid, 
Uniunea Tineretului Muncitor, 
prin toate documentele pe care 
le elaborează răspîndește linia 
politică generală a partidului în 
masele tineretului ți ni nd seama 
de specificul preocupărilor tine
retului, spre a face din tineri, 
participant! activi pentru înfăp
tuirea politicii partidului.

Organizațiile U.T3L 
șoarâ o muncă oont 
educarea h ne ret ului *
dragostei și devotamentului pen- 
tru partid, pentru cauza socialis
mului, în spiritul glorioaselor 
tradiții revoluționare ale clasei 
muncitoare și partidului comu
nist. al luptei pline de abnega
ție pînă la sacrificiu pentru 
cauza partidului. Prin conferințe, 
întflnir., cu activiști ai partidu
lui, vizite la muzee, la locurile 
legate de istoria P.C.R., utemiștii 
trebuie ajutați si cunoască mai 
temeinic glorioasele tradiții ale 
mișcării revoluționare din țara 
noastră. lupta plină de jertfe a 
comuniștilor.

Cunoașterea politicii partidului

desfă- 
Hiă pentru 
in spiritul

LECȚIA o V-o
(partea a D-a)

mai mare In-

etapa respectivă.
□cretă a locsloi

constituie 
prin care 
oamenilor 
Presa de

un mijloc 
partidul se 
muncii, ti- 
tineret din

trebuie să aibă un caracter activ; 
ea are loc în procesul* în focul 
musai și tot in focul muncii, ai 
activitâții, s® verifică temeinicia 
acestei cunoașteri, temeinicia în
sușirii politicii partidului.

In focul muncii înflăcărate a 
Întregului popor muncitor con
dus de partid pentru înfăptuirea 
sarcinilor primului și apoi ale 
celui de al doilea cincinal tine
retul nostru muncitor, și-a adus 
o contribuție activă, lată, de 
pildă, în lupta pentru îndepli
nirea planului de stat pe anul 
1959 tineretul și-a adus apor
tul său entuziast.

Ca răspuns la chemarea p*r- 
tidauu oegaszaUile U-ȚM, ie
tegi a partxrpc cu

-j frapTl rt4r
hxirea de ca xa rrade rx> 
Bn pestra lufjorxea Mtnei 
Dcastre socta.-ste Prxa fota- 
rea mai iudiooasâ • mater.-or 
pr.me și auxiliare, unu 
zarea rațională a locului de 
muncă și folosirea in condiții cit 
mai bune a mașinilor și utila
jelor, tineretul muncitor din in
dustrie. construcții și transpor
turi a realizat in anui care a 
trecut economii in valoare le 
peste 250.000.000 lei.

Cele 4670 brigăzi și echipe 
de tineret din sectorul socialist 
al agriculturii aduc o contribu
ție importantă la sporirea pro
ducției vegetale și animale- A- 
nul irecu' tineretul a transpor
tat la cimp peste 8.000.000 tone 
de îngrășăminte, amenajind 
totodată o suprafață de 20.200 
ha. pentru irigări. Tinerii au re
dat agriculturii prin muncă pa
triotică o suprafață de aproape 
58.100 ha.

O însemnată contribuție o a- 
duce tineretul nostru mobilizat 
de organizațiile U.T-M- sub con- 
duce-ea organizațiilor de par
tid, partțăpind in masă, cu en
tuziasm milăcârat la munca vo
luntară, coatinuind as ti ei tradi
ția brigadierilor de pe marile 
șantiere nauonaie din perioada 
reconstrucției. Ce. peste 900.000 
de tineri încadrați in ’25.540 bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică au muncit voluntar la con
strucția de obiective industriale 
ș, socal-culturale, ia construc
ția de locuințe, repararea de 
tunuo și șosele, la colecta
rea a peste 151.000 tone de me
tale vechi feroase Și neferoase, 
la acțiunile de hidroameliorații, 
iritări. Insilozări, refacerea pă
șunilor și la lucrările de împă
duriri, aducind patriei economii 
in valoare de peste 160.000.000 
lei.

Ic munci și luptă activă, 
muncind și iavățind își dovedește 
tînăra noastră generație devota
mentul neclintit fată de partid. 
Numai participind la întrecerea 
socialistă și in mișcarea de ino
vații și raționalizări, activind 
in brigăzile de producție ale ti
neretului și posturile utemiste 
de control, dovedind spirit de 
inițiativă in munca, luptind ac
tiv pentru punerea în valoare a 
rezervelor interne, realizarea de 
economii, îmbunătățirea călită- 
ții produselor și reducerea pre
țului de cost, luptind 
fructificarea 
fiecărui leu 
mia noastră, 
calificarea și 
ca modernă, utemiștii din fabrici 
și uzine dovedesc că cunosc po
litica partidului, că și-au însu
șit-o temeinic- Numai contri
buind activ la transformarea so
cialistă a agriculturii, la înfiin
țarea de noi unități agricole so
cialiste Și la consolidarea celor 
existente, punînd cu energie u- 
mărul la dezvoltarea sectorului 
zootehnic, dezvoltînd avutul ob
ștesc al G.A.C.-urilor, luptind 
pentru creșterea producției agri-

pentru 
cit mai deplină a 
investit în econo- 
ridieîndu-și mereu 
însușindu-și tehni-

cole din unitățile socialiste ale 
agriculturii, utemiștii de la sate 
dovedesc cunoașterea politicii 
partidului. Numai însușindu-și 
temeinic comorile științei și cul
turii, muncind pentru legarea te
meinică a procesului de învăță- 
mint cu practica, pregătindu-se 
cu spirit de răspundere pentru 
a fi cît mai folositori în fron
tul construcției noastre socialis
te, utemiștii din școli și univer
sități dovedesc pe deplin însu
șirea temeinică a politicii parti
dului. A învăța cu perseverență 
lie la cursurile de zi, fie la cele 
serale și fără frecvență pentru 
a fi cît mai folositor construc
ției socialiste, a participa cu 
entuziasm la activitățile obștești, 
la brigăzile utemiste de muncă 
patriotică — iată ce înseamnă a 
demonstra practic cunoașterea, 
însușirea temeinică a politicii 
partidului

Studiind documentele, hotărî- 
rile partidului și guvernului, 
fiecare utemist trebuie să-și 
pună mereu întrebarea : cu ce 
contribui eu la îndeplinirea sar
cinilor ce reies din aceste do
cumente sau hotărîri ? A lupta 
activ pentru îndeplinirea sarci
nilor ce revin tineretului din 
hotărîrile partidului și guvernu
lui — iată datoria de căpetenie 
a utemiștilor. iată principala di- 

recție în care se

noașterea și în
sușirea de către 
utemiști a poli
ticii partidului.

Cunoașterea și 
însușirea pro

fundă a politicii partidului se 
manifestă insă nu numai in 
muncă a și In formarea perso
nalității tînărului, în însușirea 
înaltelor trăsături ale moralei 
comuniste înfăptuirea politicii 
partidului cere caractere dirze, 
înalte calități morale. Spiritul 
de sacrificiu pentru apărarea pa
triei și a cuceririlor revoluționa
re ale poporului, fermitatea re
voluționară, abnegația comunis
tă, spiritul de disciplină, tăria 
de a Învinge orice greutăți, cu
rajul, cinstea, modes tia. spiritul 
colectivist, tovărășesc — iată 
trăsături care dovedesc 
ru! este oâ-runs 
dc că ei a lata 
issizșit ae dec

Li a

rt pam- 
□k.
a para

re. ar

rortiporurea M ie t. ca 
fată pe Bnăr sa sădi 

și să știe Mae re are 
ce atitudine trebuie să 

de tot ceea ce se pe’.rere 
in juru- iuu Cuaoscind temeosc 
politica partidului, tinărol poate 
aprecia dacă o manifestare saa 
alta, un fenomen sau altul din 
jurul tui servește sau nu cau
zei clasei muncitoare cauzei 
construcției socialiste; el poate 
ajuta astfel din plin la promo
varea a ceea ce este nou, înain
tat. la combaterea, ta stirpirea 
a tot ceea ce frinează con
strucția noastră socialistă. în
sușirea politicii partidului are 
ca rezultat creșterea spiritului 
de combativitate creșterea vigi
lenței revoluționare a tineretu
lui

In toate împrejurările, ute- 
mistiii trebuie să dea dovadă de 
un (scutit simt de clasă, să 
combată cu cea mai mare hotă- 
rire orice manifestare care lo
vește in interesele poporului 
muncitor, să zdrobească orice u- 
neltire a dușmanului de clasă. 
Statutul U.T.M. precizează că 
fiecare membru al U-TM. este 
obligat „să dea dovadă de vi
gilentă politică in orice domeniu 
de muncă și in orice situație, să 
demaște și sa zădărnicească u- 
neltirile îndreptate împotriva re
gimului democrat-popular"—

Dușmanii regimului democrat- 
popular din rîndurile fostelor 
clase exploatatoare, rămășițele 
fasciste, vechile unelte ale bur
gheziei și moșierimii, uneltele 
cercurilor imperialiste interna
ționale nu se împacă cu gindul 
că socialismul se dezvoltă și se 
consolidează, că speranțele lor 
in restaurarea vechilor rinduieli 
n-au nici o șansă de realizare. 
Ei încearcă să întreprindă ac
țiuni care să submineze orîndui- 
rea democrat-populară, să pună 
piedici in calea construcției so
cialiste. Partidul educă pe toți 
oamenii muncii in spiritul unei 
înalte vigilențe politice și al 
combativității revoluționare, 
pentru izolarea și demascarea e- 
iementelor dușmănoase, pentru 
paralizarea oricăror uneltiri ale 
acestora.

Fiecare utemist. fiecare tînăr 
să aibă mereu trează în minte 
ideea că a fi devotat poporului 
muncitor înseamnă a fi mereu 
vigilent, a lua atitudine împo
triva a orice și a oricui lovește 
în interesele poporului muncitor. 
Tinerilor li se cere să fie ne
cruțători față de delapidatori, 
față de jefuitorii bunului obștesc 
și totodată să trezească la rea
litate pe cei ce se complac în a 
privi de la distanță asemenea 
ticăloșii și nu consideră de da
toria lor să intervină. Principiul 
„nu mă amestec, nu mă bag" 
nu are ce căuta în concepția u- 
nui tînăr înaintat, căruia nu-i 
poate fi indiferent ce se tntîm- 
plă în jurul său. Partidul ne 
învață să combatem cu cea mai 
mare tărie orice manifestare de 
gură-cască, de împăciuitorism,

de atitudine indiferentă față de 
fenomenele nesănătoase care a- 
duc prejudicii cauzei socialis
mului.

O atenție deosebită trebuie să 
acorde utemiștii luptei împotri
va oricăror manifestări ale ideo
logiei burgheze, ale putredei 
morale burgheze in rîndurile ti
neretului Adeseori, uneltirile 
criminale ale.-dușmanului, țin
tesc direct tineretul, câutînd să 
folosească drept punte de pă
trundere în rîndurile sale putre
da morală burgheză. Dușmanul 
încearcă pe toate căile să des
compună tineretul, să-l abată de 
pe calea luptei pentru socialism. 
EI caută sa atragă tinerii de 
partea sa folosindu-se de lipsa 
lor de experiență, de insuficien
ta lor maturitate politică, îm- 
pingindu-i spre corupție și des
compunere morală, iapitindu-i cu 
plăceri vicioase, atrăgîndu-i la 
beții, la acte huliganice și la 
destrăbălare. ațîțîndu-!e senti
mente ovine, naționaliste etc. 
Dușmanul încearcă să specule
ze orice urmă a moralei bur
gheze din conștiința tînărului 
orice șovăială, orice abatere de 
la calea moralei comuniste, de 
la calea — așa cum frumos spu
nea Gorki — celor „curajoși și 
generoși". De aceea, nu trebuie 
să uităm că lupta de clasă se 
dâ și in acest domeniu, că lup- 
tînd împotriva influenței ideo
logiei burgheze și mic-burgheze, 
lovim și pe această cale în duș
manul de clasă Deosebit de 
perfide și periculoase sînt ațî- 
țările șovine, rasiste, care ur
măresc să strecoare neîncrede
rea și ura intre oamenii muncii 
de diferite naționalități, să-i 
dezbine, să slăbească pe această 
cale lupta noastră comună. O 
altă cale prin care dușmanul 
tncearcâ să lovească in intere
sele construcției socialiste 
propagarea superstițiilor și 
ticismului.

Misticismul, credințele
gioase. superstițiile sint un duș
man înverșunat al luptei oame
nilor muncii pentru socialism. 
Misticismul, concepțiile religioa
se sint in flagrantă contradicție 
cu știința, dau explicații false 
istoriei și ascund adevăratele 
cauze aie dezvoltării naturii și 
scoetății. întunecă mintea oa
menilor. ii trag înapoi Religia 

ătușează pe om in lupta 
lele naturii, il inlănțuieș- 
ace ca in Ioc să iupte spre 
muși știința pemni a do
natara și a și îmbunătăți

este 
mis-
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Voinescu, reușește printr-o 
spectaculoasă intervenție să 
boxeze' balonul șutat fulgeră
tor de la cîțivo metri de 

Copil (Rapid)

Duminica sportivă
Foto : VASILE RANGA FOTBAL

Intilnirea 
internațională de țah 

dintre echipele 
R. P. Ungare 

ți R. P. Romîne
Intilnirea internațională de 

șah dintre echipele R.P. Romîne 
și R.P. Ungare a continuat luni 
cu disputarea celor 3 partide 
întrerupte, lată rezultatele teh
nice înregistrate : Laszlo Szabo 
(R. P. Ungară) — Ciocîltea 
(R.P.R.) 1-0 ; V. Lengyel (R.P. 
Ungară) — Troianescu (R.P.R.) 
1-0 ; Iuliu Szabo (R.P. Romină) 
— Pogats (R.P. Ungară) 1-0. 
în urma acestor partide echipa 
maghiară conduce cu scorul de 

—4^2 puncte.
Astăzi este programată cea 

de-a doua rundă.
(Agerpres)

Sportivii romîni 
an cucerit două titluri

U campionatele 
europene 

de tenis do masă

nul po'ibc al atemisîu-u., 
inaiaUs presupune iupta 
Împotriva oncâroc con
ți meuUutâU retrograde 
iva paraxiussu-ui. a ati- 

le muncă, 
nune unii, 

față de 
muncă, a atittan.: înapoiate 
față de fanul^e > femeie, hu- 
ligacismuluL Ute=istd este da
tor de asemenea să lupte cu 
tărie împotriva oricăror ‘ mani
festări de .națicnalism, șovinism 
sau izolare națională, împotriva 
concepțiilor mistke, a supersti
țiilor — arme veninoase in mina 
dușmanilor construcției noastre 
socialiste. Lupta intransigentă, 
fermă, împotriva oricăror rămă
șițe ale ideologiei burgheze, sub 
orice formă s-ar manifesta ele 

o importantă îndatorire 
a tuturor u'.emiștilor.

A-și spori vigilenta și comba
tivitatea revoluționară este pen
tru fiecare utemist, pentru fie
care tînăr o chestiune de onoare 
și de îna’.t patriotism, o chestiu
ne legată indisolubil de apăra
rea vieții noi, de realizarea vi
surilor sale îndrăznețe.

Tînăra noastră generație va 
ști prin munca sa plină de ab
negație, prin energia și entu
ziasmul sau. prin vigilenta ne
slăbită față de orice uneltire a 
elementelor dușmănoase, fată de 
orice manifestare a putredei 
ideologii și morale burgheze 
să-și aducă și în viitor aportul 
înflăcărat la înfăptuirea politi
cii partidului, politica bunăstă
rii și fericirii celor ce muncesc.

Acum, tineretul nostru, ală
turi de întregul popor munci
tor își încordează forțele pentru 
îndeplinirea sarcinilor planului 
de stat pe anul 1960 — prima 
treaptă pe drumul înfăptuirii 
planului pe șase ani ce va fi 
dezbătut la cel de-al 111-lea Con
gres al P.M.R.

însuflețită de perspectivele 
luminoase pe care i le deschide 
mărețul plan de 6 ani elaborat 
de partid, tînăra noastră gene
rație nu-și va precupeți forțele 
în îndeplinirea sarcinilor ce-i re
vin, în lupta desfășurată alături 
de întregul popor sub steagul 
partidului pentru făurirea socia
lismului pentru înflorirea pa
triei.

Act’jalc ediție o compiono- 
telor europene de tenis de 
■^osâ s-a încheiat duminica 
sec no în orașul Zagreb. Re
prezentanții țârii noastre au 
confirmat $' de data aceasta 
valoarea lor internaționala 
realizind victorii de prestigiu. 
Sportivii romîni partierpanți la 
campionatele europene au 
reușit sâ cucerească două ti
tluri de campioni europeni. 
După ce in tururile anterioare 
sport veie Angelica Rozeanu, 
Mana Alexandru au eliminat 
patru cupluri printre care și 
reduteb:Iul dublu maghiar - 
Lantoș-Kerekeș, ele au întilnit 
in finală puternicele jucătoare 
■negr.ere Evq Koczian - Șar 
iota Mathe. După o dispută 
pasionantă jucătoarele noa
stre și-au impus superioritatea 
odjudecindu-și titlul european 
cu scorul de 3-1 *(15. - 19, 19, 
8). Pentru titlul european la 
proba dublu mixt finala a 
opus două cupluri romînești : 
Mario Alexandru-Gheorghe 
Cobirzan și Angelica Rozeanu- 
Radu Negulescu.

După o intîinire frumoasă 
victoria și titlul european a re
venit perechii Maria Alexan
dru-Gheorghe Cobirzan cu 
scorul de 3-2. O comportare 
meritorie a avut și reprezen
tantul nostru Radu Negulescu 
care a reușit să ajungă în fi
nala probei de simplu unde a 
pierdut în fața valorosului ju
cător maghiar Berczik.

Celelalte întîlniri din cadrul 
întrecerilor finale s au soldat 
cu următoarele rezultate : 
simplu femei : Eva Koczian- 
llona Kerekeș 3—0. Dublu băr
bați : Berczik Sido—Gannoris 
Paskiaricius 3-0.

Etapa de duminică a campio
natului categoriei A de fotbal a 
consolidat poziția de fruntașa a 
eclupei C.C.A. Deși nu au putut 
învinge formația Rapid, fotba
liștii militari și-au mărit avan
sul în clasament întrucît echipa 
Steagul Roșu a pierdut cu 2—0 
meciul susținut cu Farul la Gon- 
stanța.

In cuplajul de pe stadionul 
„23 August" din Capitală Pro
gresul a obținut cu 1—0 victoria 
în fața echipei Dinamo care a 
ratat o serie de mari ocazii de 
a egala. Unicul punct a fost 
marcat de Oaidă in minutul 4. 
Jocul Rapid — G.C.A. nu a sa
tisfăcut, ambele echipe furnizind 
o partidă anostă. Pînă în minu
tul 82 tabela de marcaj indica 
1—0 în favoarea echipei G.G.A. 
Beneficiind de un 11 m„ echipa 
Rapid a egalat prin Ozon.

U mențiune specială merită e- 
chipa U.T. Arad care a între
cut cu scorul de 3—0 echipa 
Dinamo Bacău. Echipa clujeană 
Știința nu a știut nici de data 
aceasta să beneficieze de avan- 
tajul terenului, terminind la e- 
galitate: 1—1 cu Minerul Lu- 
peni. Jiul Petroșani, jucind a- 
casâ cu campioana țârii de anul 
trecut, a te:m.nat nedecis: 0-0.

In clasament conduce G.G.Â 
cu 26 puncte, urmată de Steagul 
Roșu eu 22 puncte, U.T. Arad 
19 puncte, Dinamo Bacău 
puncte, Farul Constanța 
flunete etc. Viitoarea etapă 
oc la 17 aprilie.

Ion Szanto, care a terminat 
învins în meciul de sabie, C 
Orban la floretă femei și A 
bert Garat, la spadă, de 
menea victorioși în toate 1 
nirile susținute. Competiția 
ținuă cu probele individuale,

TJBN1S DE C1M1
Pe terenurile clubului Pro 

sul din Gap:tal3 a luat sf 
duminică dimineața îhtllr 
internațională de tenis de < 
dintre echipele selecționate 
R.P. Române și R. Gehoslov 
Victoria a revenit echipei oa 
te cu scorul de 3—2. In ull 
zi de întreceri au fost înr< 
trate următoarele rezultate 
nice: I. Tiriac (R.P.R.) — 
da (R. Cehoslovacă) 6—1; f 
6—3; J. Jaworski. (R. 
slovacă) — Gh. Viziru 
8-6; 0—6; 3-6j 7—5;

CROS

SCRIMĂ

19
19 

are

In orașul Smolensk se desfă
șoară întâlnirea prietenească de 
scrimă dintre echipele selecțio
nate ale R.S.F.S. Ruse și R.P. 
Romine. Sportivii sovietici au 
terminat victorioși intilnirile pe 
echipe la spadă, sabie și floretă 
— masculin. Meciul de floreță 
femei a revenit echipei R. P. Ro- 
mîne, astfel că scorul final a 
fost 3—I In favoarea gazdelor. 
După cum transmite corespon
dentul agenției TASS din rîndul 
sportivilor romîni s-au remarcat

„Circuitul

G
(R.F
6-4

Gea de-a 23-a ediție a ti 
ționalului cros organizat de 
rul „L’Humanite" a reunit d 
nica în pădurea Vincennes 
Paris pe unii dintre cei mai 
loroși atleți din Uniunea St 
ticâ. R. P. Polonă, R. G 
slovacă, R.P. Rotnină, R.P. 
garia, R.P. Ungară și Fra 
Atit întrecerile masculin^ c! 
cele feminine au fost domi: 
de sportivii sovietici.' La i 
culin pe un traseu în lungim 
10 km victoria a revenit cu 

■ cutului fondist Piotr Bolotn 
cronometrat in 29’54". El a 
urmat de Artiniuk (U.R.S.S. 
Oz°g (R-P. Polonă). Atletul 
mîn A. Bara bas s-a clasat 
locul 13. La feminin (2500 
primele 5 locuri au fost ocu, 
de atletele sovietice. Prim; 
trecut linia de sosire cunos< 
campioană Nina Otkalenko 
rezultatul de 8’26”. Atletele 
mîne au ocupat următoa 
locuri; Geta Dumitrescu ( 
Zamfira Voinea (12), Lucia f 
tel (13) și Florica Grecescu (! 
Elisa beta Todorov a abando 
De remarcat că atleții romtni 
sosit la Paris, din cauza îi 
zierii avionului, cu două 
înainte de a se da startul.

primăverii"
O bună verificare a 

cicliștilor fruntași
Prima competiție 

ciclistâ importantă a 
anului, „CIRCUITUL 
PRIMĂVERII**, or
ganizată de către 
F.R.C, pe traseul din 
str. Maior Coravu, a 
oferit o reuniune pe 
deplin reușită. Desfă
șurarea probelor a 
arătat încă odată cu 
cît interes așteaptă 
iubitorii sportului cu 
pedale asemenea în
treceri, în care au 
prilejul să vizioneze 
întreaga cursă, iar nu

pregătirii

Plutonul seniorilor participa nți la „Circuitul 
primăverii" este încă destul de compact.

Foto : VAL PIETREANU

numai plecarea și so
sirea. Firește, pre
zența la startul cir
cuitului a cicliștilor 
din lotul olimpic și 
cel pentru „Cursa 
Păcii" a mărit con
siderabil interesul 
pentru această reuni
une.

„Circuitul primă
verii" a fost foarte 
binevenit, mai ales 
pentru verificarea pre
gătirii sportivilor 
fruntași. Concursul a 
constituit un bun cri
teriu de apreciere a 
cicliștilor noștri în 
vederea apropiatei 
competiții de am
ploare, ce-a de-a 
XlII-a ediție a 
„Cursei Păcii". Ase
menea probe pe cir
cuit sint foarte nece
sare, întrucît în 
„Cursa Păcii", ca și în 
alte mari probe de 
fond, participanții 
nnt supuși la viteze 
orare ridicate, zeci și 
zeci de hărțuieli, vi
raje, înfrînări și ple
cări, sprinturi pe 
străzile orașelor. Or, 
este neîndoios. „Cir
cuitul Primăverii" a 
servit în largă măsu
ră la aceasta.

Victoria detașată a 
lui Constantin Du
mitrescu (din lotul o- 
limpic), care a entu
ziasmat miile de spec
tatori de pe traseu, 
ne-a demonstrat că 
acest ciclist fruntaș se 
află într-o lăudabilă 
transformare. Plin de

hotărîre și combc 
C. Dumitrescu a c 
curat la adevărata 
valoare, așa cum 
trebui să-l vedem 
mai des. Dintre 
lergătorii care se ț 
gătesc pentru „Ci 
Păcii", mi-au plâ 
Gh. Calcișcă, băti 
ca de obicei, Șt. 
receanu și, în bl 
măsură, I. Brahar 
I. Stoica. Păcat 
doi tineri valor 
W. Zeigler și V. 
hanciue, au fost i 
piedicați de un 
defecțiuni tehnice 
concureze pot'- 
posibilităților 
reale. De asemen 
L. Zanoni, A. Șelt 
și G. Rădulescu-Ș 
ban nu sînt depa 
de o formă bună, 
„olimpicul" Zc
Cozma s-a dovedii 
fi „în vervă".

în încheiere, i 
permit sa fac o si 
liniere, care are 
nuanță de invitați 
cît mai multe cu. 
pe circuit, atît în C 
pitula cil și în p. 
vinde, asemenea ct 
cursuri servind 
dezvoltarea ciclism 
lui, atit din punct 
vedere tehnic și U 
tic. ăt și propaga 
distlc.

N1GOLAE 
GHICOMBAN 

antrenorul lotului 
R.. P. Romine peni, 

„Cursa Păcii?

nust.ee


Pe urmele 
materialelor publicate

In nota critică intitulată 
„Buletin de identitate** pu
blicată în ziarul „Șcînteia ti
neretului" nr. 3377 se preci
zau ca „semne particulare1* 
ale conductorului de tren A- 
lexandru Brodeală — com
portarea sa brutală față de 
călători.

Direcția regională C.F.R.- 
București prin adresa nr. 
1240 ne comunică că „Buleti
nul de identitate" critic pu
blicat a contribuit la „iden
tificarea** abaterilor în mun
că ale conductorului Alexan
dru Brodeală care a fost 
sancționat cu mustrare scrisă 
cu avertisment, și pierderea 
sporului de vechime pe e 
lună de zile.

★

In articolul „Miopie" —< 
publicat în „Șcînteia tine- 
retului** nr. 3282 erau criti
cați directorul și adminis
tratorul căminului Școlii 
medii nr. 3.-Sighet pentru fap
tul că deși treceau zilnic prin 
dormitoarele elevilor nu se- 
zisau lipsa de spirit gospo
dăresc ce domnea aici, nu 
luau măsuri pentru dotarea 
căminului cu mobilierul ne
cesar.

Sfatul popular raional Si- 
ghet prin adresa nr. 2222 — 
ne transmite „tratamentul" a- 
plicat:

— Directorul Școlii me
dii nr. 3 Sighet a fost criti
cat pentru slaba sa preocw- 
pare față de condițiile de 
viață ale elevilor din că
min.

— Administratorul cămi
nului, pentru neglijențele gra
ve dovedite în muncă, a fost 
sancționat cu îndepărtarea 
sa din funcție.

— Mobilierul căminului a 
fost completat.

La clubul cooperativei „Valea Jiului** din Petroșani, înaintea spectacolului.

Foto : P. PAVEL

Un reușit spectacol după Maiakovski
S-a vorbit mult în ultima vre

me despre „spectacolul agitato
ric** și despre eficiența sa poli
tică, despre accesibilitatea sa 
imediată. Spectacolul agitatoric 
pornește in primul rind de la 
textul dramatic (care chiar dacă 
nu respectă regulile precise ale 
genului dramatic și își desfă
șoară acțiunea dincolo de tipa
rele unui conflict dramatic în
chegat, în treptele unei succe
siuni dramatice ce crește de la 
un act la altul) poate să aibă 
aspectul „teatrului epic1' cum își 
numea Brecht creația sa, fie ca
racterul unei piese sau unui re
portaj dramatic.

Teatrul agitatoric își are in 
primul rînd cel mai însemnat 
merit al său în eficiența ime
diată. Spectatorul din fotoliu sau 
scaunul balconului va recepta di
rect mesajul textului, va fi e- 
moționat de el nemijlocit și va 
răspunde imediat chemării sale.

Bertold Brecht a înțeles mai 
bine ca alți autori această pro
blemă. Teatrul său. călcind con
vențiile regulilor dramatice sta
bilite încă de Aristotel, urmă
rește să fie o armă imediată de 
luptă in slujba clasei munci
toare, clasă căruia dramaturgul 
i-a dedicat viața sa întreagă. în 
acest sens, multe din piesele ju
cate în Uniunea Sovietică nu in 
săli de teatru, ci în arene, in 
spații imense, pe stadioane, în 
aer liber, au caracterul unor 
chemări înflăcărate pe calea me 
sajului artistic transmis la lu
mina reflectoarelor. „Baia**. 
„Ploșnița**, „Misterul Buf** au 
fost scrise de Maiakovski, pen
tru a fi arme directe de atac îm
potriva dușmanilor socialismului. 
Poetul sparge tiparele teatrului 
obișnuit. El simplifică artistic, 
uneori anulează convenția dra 
matici. Cu mașina imaginației 
face salturi uriașe în viitor sau 
trece peste ,flerurile" lui Dante, 
din Infern în Paradis. Dincolo

Sub titlul „Box** în „Scîn- 
teia tineretului" nr. 3361 s-a 
publicat o notă prin care se 
criticau metodele brutale a- 
pticațe elevilor de învăță
torul Mircea Cozma de la 
Școala elementară din sa
tul Cumpărătura — comuna 
Bosanci — raionul Suceava.

Secțiunea de Invățămînt a 
Sfatului Popular al regiunii 
Suceava a constatat că în
vățătorul Mircea Cozma a- 
plicînd aceste metode străi
ne pedagogiei socialiste, s-a 
„autodescalificat" și-n conse
cință s-a dispus înlocuirea sa 
din funcție.

★

Achizitorul cooperativei de 
consum din comuna Cepleni- 
ța, raionul Hîrlău — „înota** 
de multă vreme în mlaștina 
afacerismului, speculînd pe 
țăranii muncitori din susnu- 
mita comună. La acest sem
nal critic publicat în „Scîn- 
teia tineretului" nr. 3361, sub 
titlul „Înot**, U.R.C.C.-Iași, 
ne arată că în urma cerce
tărilor întreprinse de organele 
de stat, achizitorul Gogoman 
Constantin, în sfîrșit „a in
trat la apă”. Pentru fraudele 
comise el a fast trimis în 
fața justiției.

ir

N.R, U.R.C.C-Iați, Sfatul 
popular Sighet și celelalte 
organe de stat în răspunsurile 
trimise ziarului, mulțumesc 
pentru ajutorul acordat prin 
publicarea materialelor cri
tice in cauză.

Mulțumiri pe care le re- 
transmîtem pe această cale 
corespondenților voluntari — 
Ion Tănase, V. Unge a nu, 
I. Gane și Vladimir Pogo- 
revici ale căror scrisori au 
stat la baza articolelor cri
tice susamintite, publicate la 
rubrica „Fișier“.

D. PAUL

de acestea bate inima uriașă a 
revoluției. Retrograzii, dușmanii 
sint spălați de „Baia** sau striviți 
ca „Ploșnița**. Revoluția mătura 
din calea viitorului pe dușmani. 
Clasa muncitoare e de neînvins, 
strigă Maiakovski și spectatorul 
simte, crede în aceasta, se simte 
solidar cu forțele noului ; e a- 
celași mare poet și în teatru ca 
și în poeme.

Teatrul Tineretului a înțeles a- 
cestea !

Inițiativa Teatrului Tineretu
lui merită de la bun început a 
fi relevată : un spectacol experi
menta] Maiakovski.

Teatrul Tineretului amplifică 
acum festivalul Maiakovski de la 
deschiderea stagiunii, dindu-i ca. 
racterul unui spectacol de am- 
ploure Meritul principal revine 
tânărului actor Al. Ciprian care 
și-a asumat rolurile de scenari- 
zator și de entuziast regizor ol 
spectacolului. Călăuzit în munci 
sa artistică de spiritul revoluțio 
nar al operei lui Maiakovski. 
unitar atît în ce privește teatrul 
cit și poezia, scenaristul a alcă 
tuit un spectacol ale cărui părți 
sini închegate armonios prin pre 
zența scenică a Poetului (Maia 
kovski), care participă activ 
atît la prezentarea fragmentelor 
de versuri înscenate, cît și la mo 
mentale din Misterul Buf. Tină 
rului spectator i se oferă astfel o 
imagine destul de cuprinzătoare 
asupra operei marelui creator 
(imagine complectată de astfel 
prin conferința succintă, dar den 
să și documentată a scriitorului 
Mihai Novicov), rezolvată inge
nios scenic, dinamizată prin miș 
careu plastică a grupurilor de 
actori.

Personajul central al spectaco 
lului, așa cum arătam și la în 
ceput, este însuși Maiakovski, 
comentator tumultos sau ironic, 
cald sau nimicitor. desfășu- 
rînd ca la un atac năpraznic, ca
dența versurilor sale puternice. 
Fantezia regizorala a desfășurat

lin aspect de Io aoofee pe aeroportul Băneosa.

S-a încheiat faza finală a trecerii In revistă 
a formațiilor artistice studențești

Duminică seara s-a încheiat 
faza finală a trecerii în revistă 
a formațiilor artistice studențești 
— ediția 1959-1960.

In cele două zile în care a 
continuat concursul (stmbătă și 
duminică), pg scena Gasei de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa" s-au prezentat spec
tacole cu piesele: „Piine și 
trandafiri" și „Nila" de Salîn- 
ski, interpretate de studenți de 
la Institutul politehnic din Gluj și 
de la Universitatea ,,G. I. Par- 
hon“-București, ,,Ziariștii" da 
Al. Mirodan și „Gale lungă" de

amplul și cunoscutul Poem al lui 
Octombrie intr-un scenariu dina, 
mic și colorat. Poetul desemnea
ză vibrant sfera acțiunii : Revo
luția. In scenă izbucnesc munci- 
torii-ostași ai Revoluției, peste 
care flutură steagul luptei și cu- 
vintul Partidului rostit de Le
nin. Atacurile și contraatacurile 
dușmanilor poporului cad sub vi
forul clasei muncitoare. Kerenski 
și ocoliți! săi, bogătașii, cadeții, 
ofițerii de cazaci sint surprinși 
sub avalanșa versurilor și ei pier 
pe scenă ca în zilele lui Octom
brie Regizorul a știut să îmbine 
dramatic fragmentele scenarizate, 
să le dea o suită logică, o creș
tere emoțională, să dea finalului

poemului un epos avîntat, opti
mist.

Mircea Anghelescu a pornit de 
la intuirea conținutului de idei 
al poemelor rostite, de la caden 
ța lor interioară. Actojul a știut 
să se ferească de primejdia fa 
cUă a rostirii ritmice „pe dina
fară" a versurilor ; le-a sub
liniat sensurile adinei, supunind 
ritmul conținutului de idei așa 
cum a făcut și poetul, atunci 
cînd a spart cu poemele sale ve 
chile canoane ale poeziei, făurind 
o nouă Poetică pe măsura ver 
sului său revoluționar. Mai cu 
seamă fragmentele de mușcătoare 
ironie și satiră au fost rostite de 
tinărul actor cu intonațiile cele 
mai firești. Fără îndoială dimen 
siunile „partiturii" au cerut ac
torului eforturi deosebite ; une 
ori însă efortul necesar patosu
lui revoluționar l-a depășit pe 
interpret care, pe alocuri și-a 
pierdut „suflul** ; personajul a 
fost însă prezent pe scenă și pu
tem afirma că acest rol este una 
din cele mai frumoase izbinzi 

Arbuzov, pie6e puse în scenă tot 
de studenți de la universitatea 
bucureșteană și „Fata tatii cea 
frumoasă" de Destelnica, în in
terpretarea studenților de la Ins
tituții agronomic din Craiova.

Studenții Universității „G. I. 
Parhon" au prezentat de aseme
nea și un proces literar după 
romanul „Setea" de Titus Po- 
povici.

La Palatul pionierilor forma- 
tiile artistice ale studenților din 
toate centrele universitare ale 
țării au dat spectacole de oîn- 
tece șl dansuri și au prezentat 
programe de brigadă.

Slmbătă seara studenții-artiști 
amatori de la Cluj au dat un 
spectocol la Casa de cultură a 
tineretului din raionul Grivifa 
Roșie, cei de la Timișoara la 
Gasa de cultură a tineretului 
din raionul Gh. Gheorghiu-Dej, 
iar colegii lor de la Iași la Casa 
de cultură a tineretului din raio
nul N. Bălcescu.

(Agerpres)

Cu ocazia vizitei in tara noas
tră a .președintelui Republicii 
Indonezia, dr. Sukarno, la Iași, 
Orașul Stalin, Baia Mare, Pi
tești și in alte localități au avut 
loc duminică și iuni conferințe 
și manifestări consacrjte. prie
teniei dintre Republica Populară 

j Romînă și Republica Indonezia. 
I Conferințele au înfățișat aspec

te din viata și lupta poporului 
; indonezian pentru libertate, din 
i lupta sa pentru pace și progres

La aceste manifestări au luat 
j parte numeroși oameni ai mun-

!
Luni după-amiază. tu sala 

I Lectoratului S.R.S.C. a avut loc 
o adunare cu prilejul Zilei in
ternaționale a foștilor deținuți 
și deportați politici antifasciști. 
Tovarășul M. Gh. Bujor, pre
ședintele Comitetului foștilor 

artistice ale lui Mircea Angheles
cu — mareînd evidenta maturi
zare a talentului său.

In „Poemul lui Octombrie** se 
cuvin remarcate citeva compozi
ții încrustate cu un umor acid : 
Victoria Mierlescu, H Polizu, I. 
Pogonat, Eugen Petrescu, și 
Mișu Andreescu.

Din păcate a fost nesatisfică- 
tor prezentat grupul muncitori
lor. Mișcarea puțin stângace a 
interpreților, rostirea greoaie a 
versurilor, neomogenitatea sceni. 
că au văduvit momentul drama
tic de unul din factorii săi cei 
mai de seamă. Asupra acestui ca
pitol trebuie să insiste cu orice 
preț regizorul Al. Ciprian. ale 
cărui calități incontestabile s-au 
făcui simțite în conturarea celor
lalte personaje. Mai puțin izbu
tită, înscenarea poemului „des
pre meserii" (prin tonul dulceag 
„infantil" pe care și l-au luat 
unii interpreți, socotind că un 
poem pentru copii trebuie redat 
în tonuri copilărești), a fost ur
mată de un emoționant moment 
— poemul „Negru și alb**, (da
torată mai cu seamă interpretării 
lui Florin Vasiliu), de „Gom- 
pers" pamflet la adresa „bossi- 
lor" sindicali din țările burghe
ze și ai demagogilor capitaliști 
și de „Pașaportul sovietic" în 
care Mircea Anghelescu a avut 
un nou succes.

Din teatrul lui Maiakovski au 
fost alese fragmente din „Miste
rul Buf**, fantasticul scenariu pe 
care poetul l-a dedicat unui spec, 
tacol agitatoric. In „Misterul 
Buf**, fantezia poetului clocotește 
nestăvilită, personajele lumii re
ale se amestecă cu acelea ale fan
tasticului : un potop imaginar 
inundă globul ; supraviețuitorii 
ca în poemul lui Dante, vor trece 
prin „infern" și „paradis" în 
momente de mare efect satiric.

Al. Ciprian a selectat fragmen
tele cele mai importante, pentru 
ca textul să poată fi înțeles în 
cadrul spectacolului experimen.

Telegramă
Liga Romină de prietenie cu 

popoarele din Asia și Africa a 
trimis secretariatului celei de-a 
doua Conferințe a popoarelor 
din Asia și Africa care are loc 
la Conakry următoarea telegra
mă :

Liga Romină de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa 
transmite participantilor la cea 
de-a doua Conferință a popoare
lor din Asia și Africa un căl
duros salut și urează succes de
plin lucrărilor Conferinței.

Asigurăm pe participanții la 
Conferință de deplina solidari
tate a poporului romîn cu lupta 
popoarelor din Asia și Africa 
împotriva imperialismului și co
lonialismului.

Ne exprimăm ferma convin
gere că această Conferință va 
aduce o nouă contribuție la 
lupta nobilă a popoarelor afro- 
asiatice pentru independentă și 
libertate, pentru apărarea păcii 
in lumea întreagă.

Informat
deținuți antifasciști, a vorbit 
despre lupta eroică și devota
mentul nețărmurit fată de po
por, a luptătorilor împotriva 
fascismului. In încheiere a fost 
votată in unanimitate o moți
une adresată Federației interna
ționale a luptătorilor de rezis
tentă, a victimelor și dettnutiior 
fascismului (F.I.R ), in care se 
exprimă hotărîrea de luptă îm
preună cu toate popoarele îm
potriva reînvierii fascismului, a 
militarismului și pentru pace in 
lumea întreagă.

★
Delegația Consiliului Central 

al Sindicatelor din R.P. Rotzjni, 
condusă de tov. Gheorghe Paloș, 
secretar al G.C.S, care a luat 
parte la lucrările celui deal 
V-lea Congres ai Confederației 
Generale "tal ene a Muncii, s-a 
înapoiat luni dimineață in Sa

tal. Deși spectacolul ar fi cerut 
să se recurgă la artificiile unei 
feerii (deci o montare deosebită) 
regizorul a izbutii ca numai prin 
citeva elemente stilizate cu u- 
mor, să surprindă cadrul propice 
acțiunii. Aici, grupurile au fost 
mult mai omogene, personajele 
fiecărui grup distingindu-se prin- 
tr-o individualitate proprie, prin, 
tr-un contur artistic personal. 
Deși întreaga distribuție și-a adus 
o contribuție efectivă, trebuie 
subliniate anumite prezențe sce
nice creatoare : D. Sireteanu, Ci. 
cerone lonescu, A. Bogoslava, 
1. Pogonat, H. Nicolaide, I. llie 
Ion și Mișu Andreescu, Doina 
Șerban, Aurora Eliad, G. Pău- 
nescu.

Spectacolul acesta ne-a întărit 
credința în cuvintele semnate în 
program de merituosul regizor 
deși debutant Al. Ciprian care a 
arătat necesitatea ca teatrul să 
ofere mai mult spectatorilor ti
neri, constructori ai socialismu
lui din operele marelui poet.

„Experiența** a avut un rezul
tat fericit. Am fi bucuroși să 
aflăm de prezența acestui spec
tacol pe scenele caselor de cul
tură, ale cluburilor muncitorești, 
la sate, in școli. începutul se 
cere continuat. Un spectacol 
Brecht realizat într-un cadru a- 
semănător ar fi deosebit de in
teresant. Un alt spectacol ar pu
tea fi dedicat pieselor cu eroi 
comsomoliști, combaterii super
stițiilor (cu fragmente din piese 
bine cunoscute) sau educării 
unei înalte conștiințe etice. Dea- 
semenea ar fi binevenite specta
cole, recitaluri din operele poie- 
ților noștri.

Prin conținutul său revolu
ționar, prin forma sa larg popu
lară (în sensul accesibilității) 
transmisă printr-o largă vibrație 
artistică, spectacolul agitatoric 
își impune prezența. Teatrul Ti
neretului deschide un drum.

AL. POPOV1C1

Zeci de mii de locuitori ai Capitalei 
I-au salutat cu căldură 
pe președintele Sukarno

(Urmare din pag. l-a) 

doneziei, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale Ion 
Gheorghe Maurer rostește un 
cuvînt de bun sosit.

la apoi cuvîntul președintele 
Sukarno. Cuvîntarea sa este pri
mită cu vii aplauze de miile de 
bucureșteni prezenți care își ma
nifestă sentimentele de caldă 
prietenie față de poporul indo
nezian și conducătorul său.

Președintele Sukarno și cei 
prezenți primesc apoi defilarea 
gărzii de onoare.

Numeroși pionieri și un grup 
de tineri indonezieni care stu
diază la institute de învăță mint 
superior din țara noastră încon
joară pe înaltul oaspete, ofe- 
rindu-i flori. Președintele se foto
grafiază în mijlocul copiilor.

Președintele Indoneziei salută 
prietenește mulțimea cane îl 
aclamă îndelung.

Apoi dr. Sukarno a luat loc 
lntr-o mașină deschisă, împre
ună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Chivu Stoica. Coloa
na de mașini însoțită de moto- 
eicliști s-a îndreptat spre reșe
dința înaltu-lui oaspete. Pe între
gul traseu, zeci de mii de locui
tori ai Capitalei au salutat cu 
căldură pe solul poporului indo
nezian, manifesting îndelung 
pentru prietenia romîno-indone- 
zlană, pentru pace și colaborare 
Internațională.

(Agerpres)

------•------ —

însemnate economii 
prin inovații 

Maiștrii Samoilă Roman și 
Gheorghe Stoica, de la oțelâria 
Martin nr. 2 de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, au rea
lizat un dispozitiv care, acționat 
electric, deschide automat ușile 
de la cuptoarele de 185 de tone. 
Astfel, olnd temperatura crește 
în cuptor peste limita stabilită 
ușile se deschid automat înlătu. 
rîndu-se astfel deteriorările ce 
se produceau la bolțile cuptoa
relor. Aceasta este numai una 
din inovațiile realizate în ulti
ma vreme de siderurgiștii hune- 
doreni.

De la începutul anului și pînă 
la 6 aprilie la Combinatul side
rurgic Hunedoara s-au înregis
trat 106 inovații din care 74 au 
fost aplicate in producție. Prin 
aplicarea tuturor inovațiilor pro
puse se realizează economii ante- 
calculate care depășesc suma de 
14.700.000 lei.

i I
pitaiă. La sosire, în Gara de 
Nord delegația a fost inttmpi- 
nată de M, Marin și N. Pascu, 
secretari ai C.G.S., și de acti
viști ai Consiliului Central al 
Sindicatelor.

★
Duminică a părăsit Capitala, 

tnapoindu-se tn R P. Bulgaria, 
colectivul Filarmonicii de Stat 
din Sofia care a i-treprms un 
turneu in țara noastră.

Tot duminică au plecat spre 
fiatrie compozitorii bulgari ri- 
ip Gutev, Lîubonnr Pipcov, Ște

fan Remencov și Petco Stainov, 
oaspeți ai țării noastre.

Muzicieni: bulgari au fost con
duși de reprezentanți ai Minis- 
tendui Ir. var anunțului și Suito
rii, ai Filarmonicii de Stat 
„George Enescu-, ai O.S.TJL 
Au fost de față reprezentanți x 
ambasadei R.P. Bulgaria la 
București.

♦
Zilele acestea a plecat Intr-un 

turneu In U.R.S.S. tenorul Ion 
Piso, prim-solist al Operei Ro
mine din Gluj. Artistul român va 
dnta in operele „Rigoletto" și 
„Traviata" pe scenele mai mul
tor teatre de operă din Uniunea 
Sovietică.

★
Duminică a sosit în Capitală 

baritonul Anton Iaacov din R.P. 
Bulgaria, care iși va da con
cursul ta operele „Evgneni One- 
ghin" și „Bărbierul din Sevilla“ 
ce vor fi prezentate la lași și 
Cluj.

(Agerpres)

Semeni la timp 
cîștigi!

(Urmare din pag. l-a)

Din însămînțările epocii întîia. 
abia s-au realizat 50 la sută. 
Iată deci că „greutățile4* de care 
se plîng tovarășii amintiți mai 
sus țin de fapt de felul cum se 
folosesc propriile forțe.

Organizațiile U.T.M. din a- 
ceastă comună ar putea aduce 
un aport serios la îmbunătățirea 
rapidă a situației însămînțărilor. 
Dacă din cei peste 250 de tineri 
din comună, jumătate ar fi mo
bilizați să lucreze în fiecare zi. 
ritmul însămînțărilor ar crește 
simțitor.

★

In regiunea Iași sînt raioane 
ca Murgeni, Iași și Bîrlad în 
care însămînțările din epoca în 
tîia au fost terminate la timp. 
De ce atunci în raionul Tîrgu 
Frumos, unde condițiile de lucru 
au fost asemănătoare, situația e 
alta ? Aici, pînă acum, însămîn
țările din epoca întîia au fost 
executate doar în proporție de 
58,3 la sută. Viteza zilnică de lu

La Monumentul 
Eroilor Patriei

La ora 19 președintele Repu
blicii Indonezia, dr. Sukarno, a 
depus o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Patriei. înal
tul oaspete a fost însoțit de 
dr. Subandrio, ministrul Aface
rilor Externe al Indoneziei, A- 
dam Malik, ambasador cu mi
siune specială, dr- Suharto, mi
nistrul Dezvoltării Industriei 
Populare și dr. Tamzil, directo
rul cabinetului președintelui.

împreună cu dr. Sukarno au 
venit președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romine, Ion Gheorghe Maurer, 
precum și ministrul Invă(ămîn- 
tuhri și Culturii, llie Murgule- 
scu și generalul maior Dumitru 
Constantinescu.

Pe platoul din fața monumen
tului se aflau Ațihail Ralea, vi
cepreședinte al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, gene
ral de armată Leontin Să- 
lăjan, Ministrul Forțelor Arma
te, Avram Bunaciu, ministrul A- 
facerilor Externe, Gh. Stoica,

Agențiile de presă străine 
despre călduroasa primire făcută 

președintelui Sukarno în țara noastră
Vizita de prietenie pe care dr. 

Sukarno, președintele Republicii 
Indonezia, o face începînd de 
luni în Romînia, răspunzînd in
vitației președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a 
R.P.R., Ion Gheorghe Maurer, și 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri, Chivu Stoica, este ur
mărită cu viu interes de opinia 
publică indoneziană, ca și de 
largi cercuri din alte țări.

Agenția indoneziană Antara a- 
nunță sosirea președintelui Su
karno la București, subliniind 
prietenia cu care acesta a fost 
primit în Romînia.

Relatind ca ziarele din R. P. 
Romînă au consacrat ample arti
cole acestui eveniment, Antara 
consemnează faptul că ele expri
mă simpatia și atenția cu care 
poporul romîn urmărește efortu
rile continue ale poporului și gu
vernului indonezian pentru dez
voltarea economiei și culturii și 
consolidarea independenței na
ționale a țării. Antara relevă de 
asemenea ideea că convorbirile 
dintre președintele Sukarno și 
conducătorii statului și guvernu
lui romîn vor contribui la conso
lidarea și lărgirea continuă a le
găturilor de prietenie și colabo
rare între cele două popoare, în 
interesul amîndorura și în inte
resul păcii generale.

La cinematograful

CENTRAL
Program de filme documentare 

despre Republica Indonezia
„INDONEZIA", o producție in culori a studioului Central de 

filme documentare din Moscova.

„ZORILE DEASUPRA INSULELOR-, o producție în culori a stu- 
dioului „Defa“ in colaborare cu Ministerul Informațiilor din Re

publica Indonezia.

Imagine din filmul „Zorile deasupra insulelor**.

cru planificată a fost realizată 
doar în proporție de 65,1 la 
sută. Și aceasta pentru că for
țele de care dispun unitățile a- 
gricole socialiste din raion nu au 
fost îndeajuns folosite. O bună 
parte din această vină revine de
sigur și organizațiilor U.T.M. 
pentru felul cum au răspuns de 
îndeplinirea sarcinii de a mo
biliza tineretul la buna desfășu
rare a campaniei agricole de 
primăvară. In ceea ce privește 
Comitetul raional U.T.M, Tg. 
Frumos, trebuie spus că aici s-au 
făcut planuri de măsuri bune, 
chibzuite, s-au repartizat sarcini 
concrete pe fiecare membru al 
biroului. Din păcate aceștia au 
mers însă foarte puțin pe teren, 
în mijlocul tinerilor, pentru a 
duce la îndeplinire măsurile 
stabilite. Comitetul raional 
U.T.M. trebuie să treacă de ur
gență la o muncă eficace de mo
bilizare a întregii forțe a tine' 
retului astfel ca însămînțările în 
raion să fie terminate cît mai 
urgent. 

secretarul Prezidiului Marii A« 
dunări Naționale, D. Diacone- 
scu, președintele Sfatului Popu
lar al Capitalei. Pavel Silard, 
ministrul R. P- Romîne la Dja
karta, numeroși generali și ofi
țeri superiori ai forțelor noastre 
armate.

Pe străzile din împrejurimi și 
în Piața Academiei Militare 
Generale se afla un mare nu
măr de cetățeni venifi să sa
lute pe conducătorul indonezian.

Garda de onoare aliniată pe 
platoul din fata monumentului 
a prezentat onorul- Au iost in
tonate imnurile de stat ale R.P. 
Romine și Republicii Indonezia. 
Președintele Indoneziei a depus 
apoi la monument o coroană de 
garoafe roșii și albe. Dr. Su
karno și celelalte persoane ofi
ciale indoneziene au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria eroilor romîni.

Cei prezenți au primit a<poi 
defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

A nuntind sosirea președintelui 
Sukarno la București, agenția 
United Press International rela
tează pe larg despre primirea ce 
i s-a făcut la aeroportul Bănea- 
sa, descrie căldura cu care a fost 
întâmpinat de bucureșteni și ci
tează extrase din cuvintările de 
salut rostite cu acest prilej de 
Ion Gheorghe Maurer, și de dr. 
Sukarno. Agenția reține în mod 
deosebit cuvintele președintelui 
Prezidiului Morii Adunări Na
ționale a R.P.R. referitoare la 
contribuția pe care vizita dr-ului 
Sukarno o va aduce la întărirea 
prieteniei și colaborării dintre 
cele două popoare și la faptul că 
această vizită va permite condu
cătorilor celor două state să 
examineze împreună problemele 
comune ce se pun acestor țări. 
Agenția subliniază de asemenea 
satisfacția exprimată de preșe
dintele Sukarno pentru prilejul 
ce i s-a oferiț de a vizita Romî
nia și cuvintele sale despre rela
țiile bune și prietenești existente 
în prezent între țara sa și Repu
blica Populară Romină.

Relatări asupra sosirii preșe
dintelui Sukarno la București au 
transmis de asemenea agențiile 
TASS, China Nouă, France Pres- 
se, Taniug, Associated Press și 
Reuter.

(Agerpres)
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Declarația 
comună 
bulgaro- 

indoneziană
SOFIA 11 (Agerpres). — 

După cum transmite B.T.A., la 
Sofia a fost dată publicității de
clarația comună bulgaro-indo- 
neziană cu privire la vizita fă
cută în R. P. Bulgaria de dr. 
Sukarno, președintele Republicii 
Indonezia.

Conducătorii celor două țări 
— se spune in declarație — au 
dus într-o atmosferă prietenea
scă tratative în problemele refe
ritoare la posibilitățile de lăr
gire a colaborării și au proce
dat la un schimb de păreri a- 
supra problemelor internaționa
le actuale*

Cele două părți au fost de 
acord că toate problemele inter
naționale litigioase pot fi rezol
vate prin mijloace pașnice, prin 
tratative între statele interesate.

In speranța că tratativele la 
nivel înalt, care vor începe la 
Paris la 16 mai vor indica mă
surile practice pentru slăbirea 
încordării internaționale, Repu
blica Populară Bulgaria și Repu
blica Indonezia salută cu căl
dură orice inițiativă care ar 
putea duce la dezarmarea gene
rală și totală.

Cele două părți subliniază în 
mod deosebit că popoarele Asiei 
și Africii trebuie să aibă posi
bilitatea de a-și trimite repre
zentanți la viitoarele întîlniri 
la nivel înalt.

Republica Populară Bulgaria 
și Republica Indonezia sprijină 
întrutotul lupta popoarelor îm
potriva colonialismului și impe
rialismului-

Republica Populară Bulgaria 
sprijină lupta justă a poporului 
indonezian pentru lichidarea ră
mășițelor sistemului colonial și 
pentru înapoierea Irianului de 
Vest la Republica Indonezia.

Relațiile de prietenie dintre 
R. P. Bulgaria și Republica In
donezia confirmă faptul că de
osebirile în ceea ce privește o- 
rînduirea de stat nu constituie 
o piedică pentru coexistența paș
nică a popoarelor. în legătură 
cu aceasta, Republica Indonezia 
sprijină eforturile îndrepta.e 
spre crearea unei atmosfere de 
înțelegere, colaborare și pace in 
Balcani, întreprinse de Republi
ca Populară Bulgaria.

A avut loc un schimb de pă
reri în legătură cu colaborarea 
economică și lărgirea legaturi
lor comerciale pe baza avanta
jului reciproc.

Președintele Republicii Indo
nezia, Sukarno, l-a invitat pe 
președintele Prezidiului Adună
rii Populare, Dimităr Ganev. sâ 
viziteze Indonezia la o dată ce-i 
va conveni. Invitația a fost ac
ceptată cu satisfacție.

Președintele 
Sukarno - doctor 
„Honoris Causa“ 
al Universității 

de Stat din Sofia
SOFIA 11 (Agerpres). — 

B.T.A. transmite : In dimineața 
•zilei de 11 aprilie dr. Sukarno, 
președintele Indoneziei, a primit 
titlul de doctor „Honoris Causa" 
al Universității de Stat din 
Sofia.

Salutîndu-1 pe oaspete, acad. 
D. Iordanov, rectorul universi
tății a subliniat marile merite ale 
președintelui Sukarno în elibera
rea poporului indonezian, în 
dezvoltarea culturii naționale in
doneziene și eforturile depuse 
de el pentru întărirea păcii și 
prieteniei între popoare.

Președintele Sukarno a restit 
o amplă cuvîntare.

MOSCOVA. — Ea 11 aprilie 
grupul de presă de pe Ungă pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a oferit un dejun în 
cinstea lui James Hagerty, se
cretar al Casei Albe pentru pro
blemele presei, și a celorlalți 
demnitari americani afkți în U- 
niunea Sovietică î.n legătură cu 
apropiata vizită a președintelui 
S.U.A., D. Eisenhower.

PEKIN. — La 11 aprilie s-a 
încheiat la Pekin cea de-a doua 
sesiune a Comitetului pe întrea
ga Chină al Consiliului Consul
tativ Politic Popular al celei 
de-a treia legislaturi.

BUDAPESTA. — La invitația 
Uniunii naționale a ziariștilor 
din R. P. Ungară, 1a Budapesta 
se află delegații de ziariști din 
China, Albania, Bulgaria. Ro- 
mînia. Cehoslovacia. Polonia. 
R. D. Germană, Mongolia, Co
reea. Uniunea Sovietică. La 9 
aprilie ziariștii din țările social 
liste frățești au fost primiți de 
Gyuk Kallai, membru al Birou-
lui Politic și secretar al C.C. al 
P.M.S.U., ou care au avut o 
convorbire prietenească.

ATENA. — Un purtător de cu- 
vtnt al guvernului a comunicat 
k 9 aprilie că k cererea NATO 
și, potrivit ..obligațiilor față de 
alkții săi**, guvernul grec a con
simțit ca pe insula Creta să fie 
creat un centru de instruire a 
efectivului forțelor armate ale 
țărilor membre ale NATO în mî- 
nuirea rachetelor. Instruirea e-> 
fectivului se va efectua de in
structori americani.

Conferință internațională 
a tineretului și studenților 
pentru dezarmarea nucleară

LONDRA 11 (Agerpres). — 
La 10 aprilie s-a deschis la 
Londra conferința internațională 
a tineretului și studenților pen
tru dezarmarea nucleară, con
vocată din inițiativa organiza
țiilor studențești și de tineret 
care fac parte din „mișcarea 
pentru dezarmarea nucleara** 
din Anglia. Republica Federală 
Germană și Olanda.

La lucrările conferinței parti
cipa peste 70 de delegați și ob
servatori din 30 țări aie lumii.

La deschiderea conferinței a 
rostit o cuvîntare de salut cu
noscutul scriitor englez J. 
Priestley, vicepreședinte al Or
ganizației „Mișcarea pentru de
zarmarea nucleară44 din Anglia. 
Condamnînd cu hotărîre arma 
nucleară, Priestley a luat ati
tudine împotriva efectuării de 
experiențe nucleare subterane 
de proporții „mici** și împotriva 
așa numitei arme nucleare tac
tice. Arma nucleară trebuie să 
fie interzisă a subliniat în în
cheiere vorbitorul.

Cuvîntările delegaților orga
nizațiilor 
țești din

de tineret și studen- 
Anglia, Canada, Cey-

L’n-Ion, Eire. Cipru, Ghana și 
garia au fost pătrunse de o în
flăcărată chemare la lupta pen
tru interzicerea atlt a armei 
nucleare cît și a tuturor celor
lalte tipuri de arme de extermi
nare în

Mira 
Statele 
Statele 
pentru 
mulfi oameni din America încep 
să înțeleagă necesitatea luptei 
pentru ca „arma nuc.eară să nu 
fie niciodată folosită14. . Recenta 
anchetă efectuată in rindul opi
niei publice din S-U.A, a spus 
vorbitoarea, a arătat că 77 la 
sută din americani — reprezen
tând cele mai diferite pături ale 
societății se pronunță 
dezarmarea nucleară.

La conferință a luat 
de asemenea James 
(Canada), reprezentant 
silfului Mondial al Păcii, 
a salutat cu căldură dorința ti
neretului lumii de a ooț'ne in
terzicerea armei nucleare.

Conferința iși continuă lucră
rile.

masă.
Jechlen delegată din 
Unite a arătat că , In 
Unite crește mișcarea 
dezarmare *. Tot mai

Umăr la umăr

pentru

uvintul 
Endicott 
al Con- 

care

L

cu tineretul Cubei revoluționare
HAVANA II (Agerpres)— 

TASS transmite ; La Havana 
au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al 4-lea Congres național 
al Uniunii Tineretului Socia
list din Cuba, care a demons
trat voința și hotărirea ne
clintită a detașamentului de 
luptă ol tineretului cuban de 
a apăra și consolida cuceriri
le revoluției cubane. Congre
sul s-a desfășurat sub sem
nul întăririi unității forțelor 
întregului tineret revoluționar 
din Cuba. Delegații la con
gres au aprobat ideea creării 
unei organizații unice a în
tregului tineret revoluționar 
din Cuba. Ei au sprijinit de 
asemenea întrutotul reforma 
agrară cere se înfăptuiește in 
Cuba p «u subUnial aeces.- 
tntea ridicării contsnue « ni- 
relulni edacâni țdealapee a 
tinerettdsu\ chemind pe tine
rii membri ei argenixnțislor 
u nd. cele zi inUrenzcn onize- 
tee sindicală.

/* rezoluția at privire U

situația internațională congre
sul sprijină in unanimitate 
propunerile cu privire la de
zarmarea generală și totală 
prezentate de Uniunea 
vi etică in O.N.U.

Congresul a ales noul 
mitei executiv național

So-

co- 
al 

Uniunii Tineretului Socialist. 
Ca președinte al Comitetului 
Executiv a fost reales Ramon 
Calcines.

Reprezentanții organizații
lor de tineret frățești din di
ferite țări ale lumii, inclusiv 
Uniunea Sovietică, precum ți 
Piero Pieralli, președintele 
FJi.TJ)., care au luat cu- 
rialul la congres, au exprimat 
solidar.tatea întregului tine
ret progresist din lume eu ti- 
neretsd din Cobe R eu inîre- 
gn! pepar cnban cere luptă 
pentru inZănren Lbertăța m

luțăes.
La /• upnb» • otvc Ue 

includerea festsn a cangre- 
smlm.

Deschiderea primei

Declarația 
delegației sovietice 

la Conferința celor 10 state 
pentru dezarmare

GENEVA 10 (Agerpres). — 
Corespondentul special al agen
ției TASS transmite: Atașatul 
oe presa al delegației sovietice 
1a conferința Comitetului celor 
zece state pentru dezarmare a 
difuzat ia 10 aprilie următorul 
comunicat pentru presă :

„Declarația delegației sovie
tice la conferința Comitetului 
celor zece state pentru dezar
mare.

Potrivit unei știri din Wa
shington, transmisă de agenția 
americanii Associated Press, se
cretarul de Stat ai S.U.A., Chr. 
Herter a declarat la R aprilie în 
cad ul unei conferințe de presă 
câ Uniunea Sovietica vrea să 
întrerupă tratativele de la Ge
neva pentru dezarmare pină la 
încheierea conferinței la nivel 
înalt convocată la Paris in mai 
și a apreciat că aceasta ar fi o 
manevră a părții sovietice. A- 
genția relata în continuare, re- 
ferindu-se la declarația lui Chr. 
Herter, câ puterile occidentale 
obiectează împotriva unei între
ruperi îndelungate a conferin-

ței — de la sfîrșitul lunii aprilie 
pînă la mijlocul lunii iunie, dar 
sint gata să accepte o întreru
pere mai scurtă

Aceasta știre stîrneșie uimire, 
întrucit în realitate, problema 
ntreruperii luciărijor Comitetu

lui celor zece state pentru de
zarmare — legată de apropiata 
conferință la nivel înalt — în 
gene-e nu a fost ridicată de 
partea sovietică. Asupra proble
mei întreruperii și a duratei ei 
ide la 29 aprilie pină la 7 iu
nie) părțile au căzut de acord 
pe căile neoficiale.

Acest lucru este confirmat de 
de: arația făcută pentru presă 
la 9 aprilie de F- Eaton, șeful 
de egației S.U A. în comitetul 
ce or zece, care a spus : >,pro
blema acestei întreruperi a fost 
discutată intre cele două părți, 
a fost considerată reciproc ac
ceptabilă și s-a căzut de acord 
asupra ei. Orice indicație în le
gătură cu faptul că ea este re
zultatul stăruințelor părții so
vietice nu poate fi decît urmarea 
unei confuzii 4.

10 aprilie 1960

enizelos
este pentru o conferință 

a șefilor de guverne 
din țările balcanice

ATENA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: lntr-un inter
viu acordat unui corespondent 
ai ziarului ^Elhaos", Venizelos, 
fost prim-miaistru al Greciei, a- 
ratâ ci „tratativele duse de 
Hrușciov la Washington și la 
Paris, ca și atmosfera din preaj-

ma-

-u-

S-a deschis conferinja 
de solidaritate 

a țărilor Asiei și Africii

CONAKRY 11 (Agerpres). — 
TASS transmite f La II aprilie 
Ia Conakry, capitala Republicii 
Guineea — s-a deschis Intr-un 
cadru festiv conferința de solida
ritate a țărilor Asiei și AIridL

Seku Ture, președintele repa- 
blicii și guvernului din Guineea, 
a deschis conferința printr-ua 
discurs inaugural.

*

♦

expoziții
industriale sovietice la Bagdad

și A. KassemCuvin țările rostite de A. L Xfckoian

ai

m» tratativelor dintre șefii 
r..x puteri-, au o inriurire fa- 
vocabriâ asupra evoluției situa
tei internaționale. Actualmente 
aproape toate popoarele au re- 
nurțn la conflictul armat ca 
■ '.X de reglementare a proble- 

internaționale litigioase-.
Venizelos critică guvernul 

g~ec pentru faptul că a respins 
propunerile țârilpr socialiste, în 
soerial propunerea președintelui 
CoMUfaau de Miniștri al R. P. 
Rcral e. Chivu Stoica» de a se 
cxrroca o conferință a șefilor 
de guverne ale țărilor balcanice, 
sat - nd câ această hotărîre a
Z - - . grec an crrsiiiire o
rc« :.:ă realistă și vine în con- 
: :d cție cu dorința popoarelor 
ca divergențele să fie reglemen
tate pe cale pașnică.

Procunțindu-s» pentru accep- 
tsre’ propunerii președintelui 
CorsiL-dji de Miniștri al R. P. 
PiMurâe. Ven.'zelos ce-e guvern il
ls- sâ dea dovadă de inițiativă 
ts favoarea destinderii încordării. 
U Kâ guvernul pentru slaba 

a leaturilor econo- 
«s ai Urile socialiste, săbii- 
r~nd câ aceasta poate avea 
zrzan grave pentra econonsa 
g-eocz. date fiind AEc-oltăfk »□ 
desfacerea sârfurilar ez pe păe- 
leăe rc'.dectale.

„Concediul44 precipitat 
al lui Oberlănder

l-a

cu

Domnul Oberlănder a plecat^ 
deci, în „concediu".

Un concediu pe care nu 
dorit.

Un concediu diplomatic,
intenție de calmant pentru neli
niștea opiniei publice.

Un concediu ce se promite a 
fi fără de sfîrșit.

Naivi sint conducătorii de la 
Bonn (sau vor să pară). Cred 
ei oare serios că printr-un con
cediu" ce le-a fost impus vor 
așterne tăcere peste dosarul 
Oberlănder, că vor face uitate 
complicitățile ce-l implică di
rect în cauză pe Adenauer. Lui 
Oberlănder i s-a dat un grabnic 
,,concediu' spre a se evita o dez
batere publică în Bundestag fi 
in presă ce ar fi șifonat in mod 
grav prestigiul (dacă a mai ră» 
mas ceva din el) cabinetului fe
deral. Cind guvernul de la Bonn 
frizează ridicolul af ir mind că-i 
este străin spiritul revanșard, 
prezența in rindurile lui a călău
lui de la Lvov nu este ea în
săși cea mai puternică demas
care ? Oberlănder nu a fost un 
nazist oarecare, un trepăduș de 
mina cincea. Oberlănder este un 
criminal în. deplina accepțiune a 
cuvînlului. La conferința de pre
să de la Moscova, martori ocu
lari au descris cum anume Ober
lănder cu propria lui mină a 
ucis 15 oameni la Piatigorsk. 
„Teoretician^ al crimei nu s-a 
dat înlături de la a ucide. Po
vestea Hammerschmidt, care a 
lucrat în statul major al gene
ralului von Kleist și care l-a 
cunoscut îndeaproape pe Ober
lănder, un episod zguduitor. 
La închisoarea din Piatigorsk, 
Oberlănder a descins intr-o seară 
împreună cu un grup de prie
teni de chefuri, l-a tratat cu 
cafea și coniac franțuzesc, apoi 
au pornit prin închisoare intr-o 
plimbare nocturnă. S-au oprit in 
fața unei celule. Au observat o 
fată. Era o învățătoare învinuită 
de colaborare cu partizanii.

— Dezbracă-te ! — a răcnit 
Oberlănder.

învățătoarea a refuzat. Atunci 
Oberlănder a ordonai ofițerilor 
hiîleviști să-i smulgă vestmintele. 
Actualul ministru de la Bonn ți
nea ca de obicei, în mină un 
cnut. S-a apropiat de fată și in
tr-un acces de furie turbată a 
început s-o bata.

— Recunoaște că ești parti
zani !

Fata tăcea ioîr-o uedintiru 
piiaâ de demarate. Oberlcndef 
a ace» pjtolul fi-a împușcat-o in 

a pornit si

isprăvească de băut coniacul 
franțuzesc, împreună cu chefliii 
lui care se amuzaseră teribil.

Oberlănder este vinovat și pen
tru asasinatele in masă de la 
Lvov.

îngrozitoarele fapte nu au pu
tut fi date uitării. Peste con
știința omenirii nu se poate tre
ce cu buretele. Comisia de la 
Haga a dat faliment iar juriul 
de „onoare" a eșuat în tentati
vele de a-l reabilita pe crimi
nalul de război ce a urcat in 
ierarhia Bonnului pină la 
lud de ministru. De ce în 
dosarului Oberlănder acei

foto-

ticieni occidentali ce de obicei 
dau certificate de cumințenie re
vanșarzilor vest-germani au pre
ferat să adopte tactica struțului? 
Cazul Oberlănder este revelator 
pentru fizionomia moral-politică 
a regimului Adenauer.

Acum Oberlănder devine un 
pensionar. Dosarul lui nu se în
cheie cu aceasta. Nu se încheie 
pentru că procesul de-abia va 
trebui să fie judecat (dealtfel, 
nu peste multe zile in R.D. Ger
mană cazul Oberlănder va fi ju
decat). Acesta e un aspect. Al 
doilea este acela că vor trebui 
elucidate dedesubturile compro
misului pe care l-au acceptat 
conducătorii social-democrați 
vest-germani renunțînd la o an
chetă publică a trecutului nazist 
al lui Oberlănder. Capitularea 
liderilor social-democrației vest- 
germane a ușurat manevrele lui 
Adenauer, dar ea nu a putut 
fi ținută în secret pentru că o- 
probiul față de protectorii lui 
Oberlănder este general.

în orice caz. chiar simplul 
fapt al „concediului" lui Ober
lănder este o înfrîngere a po
liticii Bonnului.

EUGENIU OBREA

Plăcintă 
cu miros de praf 

de pușcă

Trusturile japoneze și repre
zentanții lor în guvern au 
de vînzare o marfă foarte 

proastă. Altminteri n-ar face 
alîtea eforturi s o plaseze pe 
piață, nu i-ar face o reclamă așa 
dft țipătoare. Dat fiind starea de 
spirit a zecilor de mii de tineri 
japonezi care n-au de lucru sau 
sînt prost plătiți, reclama a- 
ceasta făgăduiește marea cu sa
rea cu o singură condiție : „In- 
trați în forțele de autoapărare" 
(ce fel de autoapărare o să ve
deți mai departe). Veți deveni 
funcționari de stat. Vi se voi 
acorda gratuit hrană, îmbrăcă
minte ?i locuință, iar salariul va 
fi superior celui care se plă 
tește la firmele de înaltă cla
să... întrucit nu veți mai avea 
nici o grijă, veți putea econo
misi cel puțin 3,000 de yeni pe 
lună și în felul acesta vă veți 
putea acumula un capital pen 
tru a deschide o întreprindere, 
Îientru a vă face o educație a- 
easă și a vă căsători4*... Dai 

asta încă nu-i nimic. „Situația 
voastră materială va putea L 
garantată la fel ca cea a pri
mului ministru44... Ce mai, ade 
vărat raiul pe pămînt I

Această plăcintă ademenitoare 
este plimbată pe la nasul tine 
iilor din Japonia într-o broșura 
special întocmită și difuzată d< 
Direcția Apărării Naționale pen 
tru a recruta soldați. Și totuși 
tinerii japonezi nu se înghesui* 
de loc. Nu pentru că n-ar avea 
nevoie de tot ce se promite, ci 
pentru că știu ce poate să 1< 
aducă o astfel de plăcintă. Ea 
frige prea tare, miroase a pra 
de pușcă. A gătit o un bucata; 
în slujba remilitarizării Japo 
niei ?i a ratificării tratatulu 
militar cu S.U.A. prin a căru 
creare se pun bazele unui noi 
bloc militar agresiv în Asia d< 
nord-est. Așa că Ia ce bun sa 
lariu gras, locuința și posibili 
tatea de a întemeia un cărnii 
cu care momește broșura. dii 
moment ce trebuie să intri îi 
slujba celor care vor să ți las< 
nevasta văduvă și copiii orfani?., 

nu se lași 
făgă 
strîn 
dupî 

ne 
stră

Tinerii japonezi 
ademeniți de asemenea 
duieli deșarte. Ținîndu-se 
de brațe unul de altul, 
obiceiul poporului lor, în 
sfîrșite coloane, ei umplu 
zile orașelor japoneze împotri 
vindu-se cu hotărîre planurilo 
militariste.

S. VO1NESCU

după...

nu numai propriaGlezos: Apăr
mea persoană ci și democrația 

în Grecia

BAGDAD 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei 
de 10 aprilie a avut loc 
chiderea festivă a primei expo
ziții industriale 
festivitatea deschidere, expoz Vei 
au asistat membri ai guvernu
lui irakian in frunte cu geue- 
ralul Kassem, primul ministru 
al Irakului.

Mii de locuitori ai Bagdadu
lui s-au adunat pentru a parti
cipa la festivitatea fexWui 
expoziției.

Cu prilejul festivității deschi
derii expoziției A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S, a 
rostit o amplă cuvîntare.

A I. Mikoian a subliniat că 
curajosul popor irakian care a 
scuturat lanțurile colonialismu
lui are in poporul sovietic, un 
bun prieten in drumul său pen
tru construirea vieții noi.

O mare rarte a cuvintării sa’e 
A. I. Mikoian a consacrat o is
toriei dezvoltării economice a 
Uniunii Sovietice din primii am 
după Revoluția din Octombrie 
și pină în prezent.

în Occident mai sînt încă ca
lomniatori. a spus in continua
re A. 1. Mikoian, care afirmă 
că în Uniunea Sovietică dezvol
tarea producției și a culturii 
s-ar obține cu prețul privării de 
libertate a popoarelor... în 
Uniunea Sovietică Doporul este 
liber în adevăratul sens ai cu- 
vintului. El este educat în spi
ritul înaltei morale comuniste. 
Comportarea eroică a celor pa
tru ostași sovietici care au în
fruntat timp de 49 de zile Co
ceanul Pacific dezlănțuit în con
dițiile iernii a scos la iveală in 
mod grăitor caracterul omului 
sov>etic, a arătat roadele educa
ției sovietice.

Sperăm că actuala expoziție 
industrială a Uniunii Sovietice 
de la Bagdad va constitui o 
contribuție importantă la cauza 
lărgirii relațiilor dintre popoare
le sovietic și irakian

A luat apoi cuvintul Abdel 
Kerim Kassem, primul ministru 
al Republicii Irak. Sint foarte 
bucuros, a spus generalul Kas
sem, că particip la festivitatea 
deschiderii expoziției industria
le sovietice de la Bagdad. De
clar în fața tuturor fiilor po
porului că salutăm prietenia 
strînsă cu Uniunea Sovietică, 
întrucit această prietenie se 
bazează pe sentimentele de res
pect țață de revoluția noastră 
victorioasă din 14 iulie.

Primul ministru a declarat îfl 
continuare:

deș

sovietice. Le

M: a au?s stouua urzRătou- 
re« idee As cuau ta tai 
Auxîtas i vaucric MtoortS: O». 
nesr sovxtid ss fosa 
să izgoaeafcâ muu: As 
Ura tar. Na seri. <e
asen-euea. ci «rit is turxt ctt 
și -s xereot sâMest sâ
a'uugax otkt cowtotua «i an
ce iarerâfist An ura uossuu. 
Deriară-w ci an rtit
mâepesdent. Eber șa u
srreraz. je xoscre ca
cetatofte stata se vor haz» pe 
r'.erese'e reo^rcce. S-zrjswe 

ideea păci >a eroda—-ien 
înjghebări7 de bSorxr. an' tare. 
Această pci *.<i a sossrii sto- 
lește inte-esekr poporul.

Vorbind despre expez 11 ^s- 
dustrială sovietici d.n Bigd*i 
generalul Kassem a scos: Mul
țumesc oamenilor sovietici pes- 
tru că au organizat această ex
poziție și ne^au dat posibilita
tea să cunoaștem realizările lor. 
Aș vrea, a continuat el. ca po
porul irakian să folosească a- 
cesstă expoziție ca exemphi de

rstrrei

BAGDAD !• (Agtvpres). <- 
TASS te : Dopa cum s-a
eszMiL la 9 aprige generahil 
Kisse-? l-a X A. I.

rtfc-txesresed al 
Ccosah^K de Miocștri di

J? SS, a reșec nța sa oficia
li &a rfâf rea Mhdsterutai A-
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ATENA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 9 aprilie 
Curtea de Casație din Atena 
s-a pronustat in recursul lui 
Maaofis Gleios și L Kirkos, di
rectorul Karumi «Avghi"*. După 
cum «e știe. Glezos și Kirkos au 
fost acuzați de „ultraj la adresa 
autonlățitor* pentm uuMicarea 
în zi a ml «Avghi* a apelului 
adresat ce Manolis Glezos oa
menilor de bnnâ-credința d.n 
întreaga urne de a intensifica 
lup. a pent ti democrate in Gre
cia

La proces a luat cuvintul 
Manolis Gleans. El a spus câ 
vrea să declare încă o dată în 
mod betârit câ nu *-a făcut vi
novat de „spionaj" cum îl acuză 
autoritățile- „Singura cauză 
pentru care am fost arestat și 
deferit Ir.bunaiului militar în 
baza iegji 375 a fost că eu sînt 
director a! z a’ului ,Avghi“ și 
membru al conducerii EDA, a- 
dicâ pentru faptul că sînt un 
adversar politic al guvernului4*. 
Glezos a dec arat că vrea „să 
apere împotriva persecuției nu 
numai propria sa persoană ci 
și democrația în Grecia ".

..Sînt persecutat și în pre- 
zent“, a spus Glezos. „Guvernul

mă tine într-o închisoare pentru 
infractori de drept comun și în 
secția pent-u cei condamnați la 
moarte. Nu mă neliniș.ește 
mult aceasta, dar ea arată la 
ce metode recu-ge guvernul îm
potriva adversarului său poli
tic*'.

Curtea de Casație a modificat 
sentința dată anterior. Ea a re
dus pedeapsa suplimentară a lui 
G’.ezos de la 7 luni inch.soare 
la 2 luni, iar lui Kirkos de la 
cinci luni închisoare la 1 lună. 
Ziarului „Avghi'* i s-a retras pe 
timp de zece zile dreptul de a 
beneficia de hirte la preț redus-

In procesul 
celor 12 democrat! greci

Acuzarea 
n-a putut aduce 

nici o probă

Muncitorul Li lun-iuon (primul din dreapta) de la uzina de mașini-unelte din Șanhal (R. P. 
Chineză) a construit - împreuna cu tovarășii săi — o linie automată de producție care ridică 

productivitatea muncii de 6 ori.
Foto : CHINA NOUA

ATENA 11 (Agerpres). — în 
cursul procesului înscenat la Tri
bunalul Militar din Atena celor 
12 democrați greci, s-au încheiat 
depozițiile martorilor. Luni, 
procurorul regal Polychronopou- 
los — care a fost președintele 
completului de judecată în pro
cesul lui Manolis Glezos — și-a 
rostit rechizitoriul. în acest re
chizitoriu însuși procurorul a 
recunoscut câ „nu poate fi reți
nută acuzația de spionaj", cu
prinsă in actul de acuzare. El a 
cerut totuși pedeapsa cu închi
soarea pe viață pentru șase per
soane. pe motivul că ele ,.ar fi 
intenționat să facă sjionaj**, deși 
in cursul audierii martorilor a- 
cuzării a reieșit câ nu există ni
mic care să dovedească aceasta. 
Lipsa evidentă de probe a fă
cut ca procurorul să ceară pen
tru alți doi acuzați pedepse va
riind intre un an și jumătate și 
șase hini închisoare și punerea 
in libertate a celorlalți patru.

După cum a reieșit clar din 
desfășurarea dezbaterilor, acu
zarea nu a putut produce nici 
o singură probă concretă în spri
jinul acuzațiilor aduse celor 12 
democrați greci, deținuți în în
chisoare fără nici o hotărîre ju
decătorească de acum șase ani.

Opinia publică greacă a aflat 
cu indignare de sentințele cerute 
în rechizitoriul procurorului.
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Criza 
„rezoluarea' crizei 

mai multe săptămîni 
criză guvernamentală, 
care timp partidul de- 

mocrat-creștin a căutat să ma
nevreze în fel și chip pentru a 
ascunde eșecul suferit de o poli
tică falimentară promovată ani 
de zile, Fernando Tambroni a 
format noul guvern italian. Dar 
nici n-a apucat să viețuiască cî- 
teva zile și a și dat faliment- 
Cum se explică acest lucru ? 
După cum se știe, guvernul an
terior era format in întregime 
din reprezentanți ai partidului 
democrat-creștin. „Noul- guvern 
— zice-se, — complect modificai 
era format de asemenea numai 
din reprezentanți ai pariidului 
democrat-creștin. N-a survenit 
nimic nou. Guvernul Tamboni nu 
se deosebea prin nimic de cel 
precedent, atît referitor la po- 
politica pe care își propunea s-o 
promoveze, oit și pnn apartenen
ța politică a membrilor acestui 
cabinet. Semnificativ este și fap
tul ca In parlamentul italian, 
votul de încredere a fost dat gu
vernului de către 300 de depu- 
tați, din partea partidului demo
crat creștin și neofasciști; 293
de deputați, aparținînd diverse
lor grupări politice s-au declarat 
împotriva acestei noi variante a 
monopolului democrat creștin. 
Practic noul guvern italian, chiar 
de la pornire, se sprijinea pe o 
„majoritate44 de... 7 voturi. Dar 
slăbiciunea noului cabinet ita
lian s-a văzut mai cu seamă din 
reacțiile ce au urmat imediat 
după obținerea votului de înves
titură datorită sprijinului neo-

Realegerea"
rx e obicei strigoii nu sint pre. 
/ J tențioși. Multe 'învinuiri a- 
Ls duse lor sini nedrepte. A- 
devărul este că strigoii nu ies 
din mor mint, n-a^acă pe nimeni, 
nu schingiuiasc și nu sperie pe 
nimeni. N-au nici măcar preten
ția de.a exista realmente. Singu
ra lor pretenție este să figureze 
din cind in cind in cărțile de 
povești.

Dar orice regulă își are excep
ția ei. Printre strigoi apar spe
cimene care vo' să joace un rol 
mai însemnat. Din această ulti
mă categorie face parte Cian 
Kai și. Mor mimul politic al a- 
cestei fosile gomindaniste da
tează de multă vreme. Dar acea
sta nu a împiedicat o instituție 
la fel de fantomatică denumită 
„Adunarea Națională" din Tai
van săi realeagă ca „președin. 
iz"

Pentru ocuparea funcției da 
președinte al acestei colonii a- 
mericane n-a candidat decît o 
singură persoană: Cian Kai-și 
N-a avut loc nici o adunare e- 
lector ală, singularul candidat 
n.a rostit nici un discurs elec
toral, n-a fost lipit nici un afiș. 
Pur și simplu parodia de parla
ment, denumită „Adunarea Na
țională" a proclamat pe Cian 
Kai-și președinte al Taivanului. 
Care sînt membru acestei „Adu. 
nări" ? Sint aceiași vechi ocoliți 
ai strigoiului, numiți in această 
funcție încă din 1947, Unii din-

e obicei strigoii nu sint p 
/ J tențioș't. Multe învinuiri 

duse lor sini nedrepte.
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fasciștilor. Agenția american; 
U.P.l. relata: „Jumătate dii 
membrii partidului premierulu 
Tambroni s-au revoltat sîmbăt; 
împotriva sprijinului neofaseis 
și a cerut guvernului de curîn; 
investit să demisioneze". Cee, 
ce constata U.P.l. reprezintă 
chiar și așa, o apreciere de&tu 
da reținută. Nu numai că juma 
tata din membrii partidului de 
niocrat creștin s-au revoltat, da 
întregul partid democrat creștii 
se zbate în ghiarele crizei, da 
to-ită orientării profund rea«țic 
na-e a conducerii acestuia. Ifl 
cet dar sigur, noui guvern ita 
lian a început să se destrame 
Cel ce a dat tonul a fost Giuli< 
Pastore, ministru pentru ltali 
de sud; au urmat apoi alți mi 
niștri: Giorgio Bo, Sullo, precun 
și Rurr.or, Colombo și Zaccag 
niani. In cele din urmă întregi 
guvern Tambroni și-a dat demi 
sia.

In mod cert se văd e c. 
partidul democrat-creștin, ma 
nevrat de forțele reacționare aii 
monopolurilor și de ierarhi; 
clericală nu este capabil să rea 
lizeze acea orientare politică p1 
care o doresc masele populare 
Cea mai bană alternativă, ce; 
ne care o doresc masele popu 
fare și o evidențiază presa ita 
liană este constituirea unui gu 
vern capabil să rezolve marih 
probleme ce se află astăzi îi 
fața Italiei în care să fie repre 
zentate forțele democratice aii 
țării.

CAROL ROMAN

unui strigoi
tre ei nici nu mai locuiesc U 
Taivan. In vederea „alegerilor 
al au fost aduși care de pe undi 
se aflau, plătindu-li-se, bineințe 
Ies. spezele de transport.

Cine are nevoie de acest pu 
tregai ? Cei zece milioane de lo 
cuitori ai taivanului ? Nici gînd 
Acești locuitori cărora, după ex 
preș ia unui ziar englez „li s-i 
făcut lehamite de regimul cian 
kaișist" au manifestat un tota 
dispreț față de „alegerile prezi 
dențiale". Interesași în realege 
rea lui Cian Kai-și au fost acu 
panții americani din Taivan 
P.sie semnificativ faptul că nu 
mirea lui Cian Kai-și a avut ]oi 
într-un moment în care erau ir 
toi manevrele americano-ciankai 
șiste din Taivan.

Singurele îndeletniciri ale stri. 
golului din fotoliul prezidenția, 
sint blestemele și amenințările 
Cu ochii holbați, făptura uscati. 
și pipernicită blestemă și ame. 
nință comunismul și China Popu
lară. Uneori debitează nsemenec 
inepții incit chiar și stăpinii să 
se simt jenați.

Strigoiul din Taivan vrea în- 
1r-un ultim spasm să arate lu
mii că există. Inutil.

Ar trebui să afle Cian Kai-și 
'■eva : astăzi strigoii nu mâi 
sperie nici măcar pe copii și sint 
ne cale de dispariție chiar și din 
cărțile de povești.

ION D. GOIA


