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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Nici un tînăr tractorist sub plan!

Grăbim lucrările 
agricole de primăvară

In preajma 
aniversării 
lui V. I. Lenin

S.M.T. Chirnogeni, regiunea 
Constanța. Ei sînt hotărîți să 
contribuie cu toate forțele pen
tru a obține recolte sporite in 
anul acesta, grăbind încă de pe 
acum ritmul lucrărilor agricole 
de primăvară.

Campania agricolă de primă
vară — care se intensifică 
acum In toată țara 
prinde lucrări de care depind 
recoltele acestui an. 
rile și Insăm'nțările, 
jirea semănăturilor de toamnă, 

I. lucrările In livezi șl vil, plan- 
( tarea pomilor șl altele cer și 
>din partea tineretului eforturi 
( sporite pentru terminarea lor U 
< vreme, In cele mai bune condi- 
> țiuni.

( Tinerii mecanizatori din S.M.T. 
>și gospodăriile agricole de stat 
?au mari posibilități să intensi- 
( fice ritmul lucrărilor in campa
nie. prin folosirea cu pricepere 
> a întregii capacități de lucru 
(a tractoarelor și mașinilor agri- 
?co'e. Cuplînd mai multe mașini 
? agricole la un tractor, organi- 
< zîndu-și munca mai bine prin 
J> aplicarea graficului orar și a al- 
?tor metode Înaintate, ajutînd pe 
( cei rămași în urmă să se ridice 
( la nivelul fruntașilor, tinerii trac
toriști vor putea să folosească 
(din plin flecare zi bună de lu- 
(cru, să sporească realizările în 
?campanie și cîștlgul lor perso- 
(nal. Așa procedează mulți trac- 
\ toriști printre care și Martin 
?Moșcă și Ion Brezeu de la Gos
podăria de stat Rupea, regiunea 
( Stalin, care folosesc cuplaje de 
?cîte două semănători la un 
(tractor obțînînd o productivitate 
(sporită.
? în întrecerea socialistă a trac
toriștilor obiectivul principal să 
? fie îndeplinirea și depășirea zil- 

Î nlcă a normelor de către toți
( tractoriștii care lucrează fie In 
( schimbul de zi, fie în cel de 

I'. noapte. îndeplinirea și depășirea
? normelor, executarea unor lu
crări de bună calitate, reduce- 
< rea prețului de cost vor aduce 
(tinerilor mecanizatori mari suc- 
( cese în lupta pentru titlul de 
(„cel mai bun tractorist“ și „cea 
(mai bună brigadă de tractoriști“, 
(pentru realizarea a 1.000 hantri 
> anual cu fiecare tractor.

? Cu ocazia primirii steagului 
(de fruntașă pe țară, organizaț'a 
?de bază U.T.M. din S.M.T. Chir- 
pogeni, regiunea Constanța, și-a 
(luat o serie de angajamente Și 
(a început deja munca pentru 
(traducerea lor în viață. Urmind 
(acest exemplu, toate organizații- 
> le de bază U.T.M. din S.M.T. 
(șl gospodăriile agricole de stat 
?au datoria să organizeze cit 
(mai bine munca tineretului pen- 
( tru indeplinirea la timp a pla- 
? nulul In campania de primă- 
> vară.

Tinerii țărani muncitori din<< 
gospodăriile colective, intovără-« 
șiri agricole și din alte forme?? 
de cooperare în producția agri-« 
colă au datoria să participe zi« 
de zi la muncă, să depună toate?? 
eforturile pentru scurtarea ter- « 
menului de executare a lucrări-« 
lor. pentru lucrări de bună ca-« 
lltafe. Luptind pentru îndeplini-« 
rea minimului de zile-muncă« 
stabilit de adunarea generală,?? 
tinerii colectiviști trebuie să Iu-« 
creze în sectoarele cele mai im-« 
portante ale gospodăriei și aco-?> 
Io unde lucrările sînt mai ră-« 
mase în urmă. «

Echipele de tineret din gospo-« 
dăriile colective, fiecare utemist« 
și tînăr colectivist să participe« 
la întrecerea socialistă organi-« 
zîndu-și bine munca, să respec-« 
te regulile agrotehnice, cum slnt:« 
condiționarea și tratarea semin-« 
țelor, însămînțarea unor culturi« 
prășitoare în cuiburi așezate în« 
pătrat etc. și, dacă sînt condiții « 
să ia sub patronaj loturile se-« 
mincere. In gospodăria coiecti-« 
vă din Roșeți, regiunea Bucu-« 
rești, echipele de tineret sînt«
fruntașe la însămînțări. «

încadrați în întrecerea patrio-« 
tică, utemiștii și tinerii țăran!« 
muncitori cu gospodării indivi« 
duale au datoria să execute ia?? 
timp lucrările pe terenurile lor,« 
respectînd regulile agrotehnice.« 
Pentru a asigura însămînțarea?? 
la vreme a tuturor suprafețelor,« 
utemiștii șl tinerii țărani mun-« 
citori să organizeze echipe de a-?? 
Jutorare a familiilor bătrlnilor,« 
văduvelor, a tinerilor care-și sa-« 
tisfac stagiul militar. Ca să con-« 
tribuie la îndeplinirea sarcinii« 
de a snorl bogăția pomicolă a« 
țării, tinerii de la sate să ia« 
măsuri, cu ajutorul sfaturilor« 
populare, al inginerilor șl teh-« 
nicienilor, pentru plantarea de« 
pomi. De asemenea, ei trebuie« 
să spriline sfaturile populare în« 
acțiunile pentru scurgerea ape-« 
lor care băltesc pe ogoare, cu-« 
rătirea izlazurilor etc. «

In această perioadă, eforturi-« 
Ie țăranilor muncitori pentru« 
terminarea în scurt timp a cam-« 
paniei trebuie să fie puternic« 
sprijinite de către tinerii inte-« 
lectuaii de ia sate, în special de?? 
către inginerii și tehnicienii a-« 
gronomi. Aceștia trebuie să ex-« 
plice țăranilor muncitori rostul?? 
și însemnătatea metodelor îna-« 
intate în sporirea recoltelor,« 
si în acelaș timp să-i a-?? 
jute. la înțelegerea și aplicarea« 
politicii partidului în transfer-« 
marea socialistă a agriculturii."

Sub conducerea organizațiilor - 
de partid, organizațiile U.T.M.« 
sătești să pună în centrul ac-« 
tivității lor antrenarea întregu-^ 
lui tineret la executarea în timp« 
cit mai scurt și în bune con-« 
dițiuni a lucrărilor agricole de« 
primăvară. Comitetele regionale,« 
raionale și orășenești U.T.M. au« 
datoria să sprijine activitatea« 
organizațiilor de bază, să imbu-« 
nătățească îndrumarea acestora« 
în scopul Îndeplinirii sarcinilor« 
ce le revin în campania de pri-<< 
măvară. «

Muncind cu entuziasm, orga-« 
nizațiile U.T.M., toți utemiștii« 
și tinerii care muncesc la sate« 
vor contribui la realizarea înv 
scurt timp a sarcinilor campa << 
niei de primăvară, dovedindu-șiz 
și de această dată în fapte dra-y 
gostea față de partid, față de« 
scumpa noastră patrie — Repu-^ 
blica Populară Romînă.

„Scînteia tineretului

Oamenii muncii din țara noas
tră se pregătesc să sărbătorească 
cea de a 86-a aniversare a naș
terii lui- Vladimir Ilioi Lenin.

In întreaga țară vor avea loc 
în aceste zile numeroase adunări 
în cadrul cărora vor lua cuvîntul 
vechi luptători pentru libertatea 
și bunăstarea poporului, activiști 
de partid și de stat, oameni de 
știință, de litere și artă.

In fabrici și uzine, în instituții, 
la sate, în căminele culturale și 
colțurile roșii, vor avea loc con
ferințe.

In cadrul cursurilor oopulare 
de limba rusă vor fi citite în lim
ba romînă și în limba rusă pa
gini din operele lui Lenin, bu
căți literare închinate lui Lenin 
și vor fi audiate și discuri pe care 
sînt imprimate cuvîntări ale lui 
Lenin.

In Capitală, în cadrul comite
telor raionale ale P.M.R., 
te formele de învățămînt de par
tid, vor avea loc expuneri asu
pra principalelor teze ale lui V. 
I. Lenin despre problemele cons
trucției socialismului, cu privire 
la coexistența pașnică și la lupta 
popoarelor pentru libertate.

Cu prilejul acestei aniversări, 
Editura de stat pentru literatură 
politică a editat noi lucrări din 
operele lui Lenin.

Cu prilejul aniversării a 86 de 
ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin, pe ecranele unor ci
nematografe din Capitală și din 
țară vor rula în ziua de 21 a- 
prilie filme inspirate din viața 
marelui învățător al proletariatu
lui.

In Capitală vo.r putea fi vizio
nate în această zi filmele: „Le
nin în Octombrie“, la cinemato
grafele Republica și Elena Pa
vel, „Pagini istorice" la cinema
tograful Central, „Omul cu arma" 
la cinematograful Maxim Gorki 
și „Generația învingătoare“ la 
cinematografele Al. Sahia și Al. 
Popov.

Filme despre viața lui V. I. Le
nin vor mai fi prezentate în ziua 
de 21 aprilie și la cinema'ogra- 
fele din Ploești, Craiova, Pitești 
și Constanța.
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In. pag. 11-a
o Soarele și umbrele 

primăverii.
© Primele purtătoare ale 

insignei „Prieten al cărții".
t> Un jubileu modest

In pag. 111-a
© Măsuri la... arhivă
O Originea religiei

In pag. lV-a
© Azi, sosesc în Anglia 

N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov.

Organizația de bază U.T.M. din 
S.M.T. Chirnogeni a primit Stea
gul Roșu al C.C. al U.T.M. de or
ganizație fruntașă pe țară, pen
tru realizările obținute în mobi
lizarea tinerilor mecanizatori la 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
anul 1955.

Primind Steagul Roșu al C.C. 
al U.T.M., utemiștii și tineretul 
de la S.M.T. Chirnogeni, sub în
drumarea și conducerea organiza
ției de partid, în colaborare cu 
comitetul sindical și cu sprijinul 
colectivului de conducere, sînt 
hotărîți să lupte cu și mai mare 
avînt pentru menținerea și pe a- 
nul 1956 a Steagului Roșu al C.C. 
al U.T.M.

In acest scop el se angajează 
să contribuie la îndeplinirea sar
cinilor de plan ale stațiunii de 
mașini și tractoare pe acest an, 
sub lozinca : „nici un tînăr trac
torist sub plan“, realizînd urmă
toarele :

— Toate brigăzile utemiste și 
de tineret să îndeplinească pla
nul anual de producție în propor
ție de 105 la sută.

— Brigăzile utemiste și de ti
neret, prin lucrările de bună ca
litate, respectînd regulile agroteh
nice vor contribui la creșterea

producției la hectar față de plan 
cu cel puțin 10 la sută.

— Să reducă prețul de cost pe 
hantru cu 3 la sută.

— Să facă economii la piese de 
schimb și carburanți in valoare 
de 165.000 lei.

In vederea folosirii întregii ca
pacității de lucru a tractoarelor, 
30 de tineri tractoriști vor folosi 
agregate la semănat și întreține
rea culturilor, recoltat și treierat. 
Astfel, vor fi folosite 6 agregate 
compuse din două semănători și 
grapă, 6 agregate formate din 
cultivator, semănătoare și grapă, 
un agregat format din 4 grape 
stelate ;

— 30 pluguri tractate de trac
toarele K. D. 35 vor lucra cu 4 
brazde mari în loc de 3, iar 30 
pluguri tractate de tractoarele 
I.A.R. vor lucra cu rame de 5 
brazde mici și cu grape ;

— Vor mai fi formate 6 agre
gate a cîte două secerâ'tori-legă-

două

folosi

Angajamentul utemiștilor și tinerilor 
mecanizatori din S.M.T. Chirnogeni-Constanțaj

torl și 3 agregate a cîte 
batoze.

— 50 mecanizatori vor 
metoda graficului orar.

In lupta pentru titlul de „cel 
mai bun tractorist“ și „cea mai 
bună brigadă de tractoare“ va fi 
mobilizat întreg tineretul, iar 15 
tineri tractoriști și două brigăzi 
utemiste și de tineret vor realiza 
anual cu fiecare tractor 1.009 han- 
tri.

în sprijinul calificării celor 26 
ucenici și a ridicării continue a 
calificării profesionale a tinerilor 
tractoriști se vor organiza, cu spri
jinul conducerii stațiunii și a teh
nicienilor, consfătuiri de producție 
și demonstrații practice pentru a- 
plicarea metodelor înaintate agro
tehnice, de întreținere și exploa
tare a parcului de mașini și trac
toare. Se vor arăta și posibilitățile 
reducerii prețului de cost al lucră
rilor, tot în acest scop fiind fo
losite presa și cărțile cu caracter 
tehnic din bibliotecile volante.

în toa-

(Agerpres).
■«---------

Seară literară
Ieri după amiază la Casa Prie

teniei Romîno-Sovietice a avut 
loc o seară literară pentru tineret 
organizată de Comitetul orășenesc 
U.T.M. București, Cenaclul literar 
al tineretului și A.R.L.U.S.

Și-au dat concursul tineri 
membri ai Cenaclului literar, ti
neri scriitori și studenți ai Insti
tutului de Artă Teatrală și Ci
nematografică „I. L. Caragiale“

A urmat un program artistic 
prezentat de elevii Școlii speciale 
de coregrafie, studenții Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu“ 
și salariați ai întreprinderii Po
ligrafice nr. 1.

Intîlnire cu tineretul
Comitetul raional U.T.M. „N. 

Bălcescu" a organizat ieri după 
amiază o întîlnire între generalul 
maior Ilie Drăgan și tineretul 
din raion.

Tovarășul Ilie Drăgan le-a vor
bit tinerilor despre sărbătorirea 
zilei de 1 Mai în anii ilegalității, 
precum și despre lupta partidu
lui și a U.T.C.-ului din țara 
noastră.

La întîlnire au participat nume
roși tineri muncitori, funcționari, 
elevi și ostași din cadrul raio
nului.

A urmat un program artistic 
prezentat de echipa artistică a fa
bricii „Flamura roșie“.

procedează
>

în urma unei întîmplări nefericite,

comsomoliștii
Pentru viața 

tovarășilor lor
în urma unei întîmplări nefericite, tînărul 

muncitor Valeri Pokataev de la Uzina de trac
toare din Celeabinsk a căzut în baia de co
roziune ce depășea 90 grade, căpătînd puter
nice arsuri. In stare gravă, el a fost internat 
la secția de chirurgie a spitalului uzinei.

In ciuda străduințelor medicilor și a com
portării curajoase a bolnavului, viața acestuia 
era în pericol. Medicii au hotărît atunci să fo
losească metoda de transplantare de țesuturi 
vii. Pentru aceasta trebuia ca cineva să con
simtă la operația dureroasă de transplantare 
a pielei. Acest lucru a fost comunicat în uzină.

La biroul de secție U.T.C.L. s-au adunat to
varășii de muncă ai bolnavului. Trebuia luată 
o hotărîre. Oamenii sovietici nu-și părăsesc to
varășul în nenorocire. Cinci tineri și tinere 
au primit să facă operația de transplantare. Ei 
au dat 200 de cm. pătrați din pielea lor. Iată 
numele lor: comsomoliștii Oleg Certișcev și 
Ivan Jdanov, tinerii muncitori Maria Piatakova 
și Vladimir Kostromin și dactilografa Vera 
Stoianova.

Operația a reușit. Starea bolnavului se îm
bunătățește pe zi ce trece. El a început să 
umble și curînd va părăsi spitalul.

Pentru fapta lor nobilă directorul uzinei a 
adus mulțumiri celor cinci tineri și l-a premiat

— Cu sprijinul conducerii sta
țiunii de mașini și tractoare, două 
brigăzi utemiste și de tineret vor 
organiza munca în acest an, după 
principiul gospodăririi chibzuite.

— In adunările generale ale 
organizației U.T.M. și în grupele 
U.T.M. se vor discuta probleme 
legate de contribuția tineretului 
la îndeplinirea planului de pro
ducție, de generalizarea expe
rienței fruntașilor și a brigăzilor 
fruntașe pe stațiune, folosindu-se 
gazetele de perete, foile volante, 
gazeta satirică, panoul de onoa
re. Steagul de tractorist și bri
gadă fruntașă pe stațiune se va 
înmîna decadal, iar steagul pen
tru fruntaș pe brigadă se va în
mîna zilnic.

— Organizația de bază și gru
pele U.T.M. vor desfășura munca 
politică în rîndul țăranilor mun
citori pentru a trece de la aso
ciații simple și întovărășiri agri
cole la gospodării agricole colec
tive.

— Munca politică, culturală șl 
sportivă se va duce în timpul cam
paniilor agricole prin grupele 
U.T.M., în cadrul organizațiilor 
de bază din sate și comune. Ute
miștii vor participa la organizarea 
de reuniuni, recenzii, informări 
politice, discuții pe teme agroteh
nice, brigăzi artistice de agita
ție precum și Ia organizarea de 
manifestări sportive, ca întrece
rile la șah, volei, atletism, fot
bal.

Felul în care se îndeplinesc an
gajamentele noastre se va ana
liza de către organizația 
decadal și la sfîrșitul 
campanii agricole.

BAZÄ

să
24

U.T.M. 
fiecărei

ORGANIZAȚIA DE
U.T.M. DIN S.M.T. CHIRNO

GENI - REGIUNEA 
CONSTANȚA

Brigada a 14-a
S.M.T.-ului Hagieni e una din 
această perioadă. Pînă în ziua

Brigada a 14-a de K. D.-uri a 
brigăzile fruntașe pe stațiune în 
de 13 aprilie, în numai 6 zile bune de lucru ea a executat 207 
hectare arătură normală.

In fotografie : de Ia stingă la dreapta membrii brigăzii: ute
miștii Vasile Mocanu, Stănică Petre, Ion Brăileanu, Constantin 
Brăileanu și Ion Budoi. In medalionul de sus șeful brigăzii, 
Ion Fota.

Foto : DUMITRU F. DUMITRU
■A

Angajamente îndeplinite
Sondorii de la Oficiul de pro

ducție nr. 2 din regiunea petroli
feră a Olteniei își îndeplinesc cu 
cinste angajamentele luate în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai. Apli- 
cînd metodele de foraj cu apă și 
de foraj cu noroaie ușoare tratate ' Constantin Popescu, 
cu cărbune, brigada condusă de 
fruntașul în producție Ion Roată 
a depășit cu 71,4 la. Sută viteza 
comercială 
1135,7 m.

La Oradea In

planificată, realizînd 
granic lună. Sondorii

Valea Jiului

au

acestei brigăzi au reușit astfel 
dea în producție sonda 251 cu 
zile înainte de termen.

Cu 22-30 zile mai devreme 
terminat lucrările de foraj și bri
găzile conduse de Toma Tăbîrcă, 

Ion Iaco- 
bescu și Ion Potecă. Petroliștii de 
la oficiul nr. 2 producție sînt ho- 
tărîți ca pînă la 1 Mai să dea în 
produoție, înainte de termen, încă 
3 sonde,

IAȘI. în întîmpinarea zilei de 
1 Mai peste 80 la sută din mun
citorii fabricii „Moldova'-Tricota- 
je" din Iași sînt antrenați in în
trecerea socialistă. Ei au trecut 
la extinderea metodelor înainta- 
te de mi'n^ Vnmc:>
va și la organizarea de brigăzi de 
producție în secția de confecție. 
Ca urmare a acestor măsuri, în 
primele 10 zile ale lunii aprilie
s-au dat peste plan 2.800 articole 
tricotate.

SUCEAVA. Realizări de seamă 
obțin în cinstea marii sărbători și 
muncitorii din întreprinderile pen
tru industrializarea lemnului din 
cadrul trustului Cîmpulung. Bri
găzile de producție conduse de 
Ion Harena și Mihai Bodvan de 
la Combinatul „Bernat Andrei"- 
Vatra Dornei au dat peste plan 
în primele 8 zile ale lunii aprilie 
138 m.c. cherestea.

în prima decadă a lunii aprilie, muncitorii 
de la Atelierele de zonă C.F.R. Oradea au re
parat peste sarcina de plan 48 vagoane de 
marfă și călători. In fruntea întrecerii sint 
echipele conduse de Petru Vereș, Gheorghe 
Sandor, Iosif Czinge, care depășesc normele 
de plan cu 60-70 la sută.

Muncitorii de la depoul C.F.R. au economi
sit in perioada 1 ianuarie 10 aprilie peste 
1.500 tone combustibil

zilei de 1 Mai, minerii Văii Jiu-

convențional.
★
obțin în întrecerea 
din întreprinderile 
In primele 12 zile

so- 
ali- 
ale

Realizări de seamă 
cialistă și muncitorii 
mentare din Oradea, 
lunii aprilie, muncitorii fabricii de produse
lactate au realizat peste plan 10.250 kg. brînză 
de Dorna și aproape 11.000 litri de lapte pas
teurizat. In aceeași perioadă, la Combinatul 
„Prodaliment" Salonta s-au produs peste plan 
3.040 kg. preparate de carne.

In preajma 
lui muncesc cu avînt sporit pentru îndeplinirea 
ritmică a planului de producție. Astfel in ulti- 
mile 6 zile, întreprinderile carbonifere din Valea 
Jiului și-au depășit planul de producție cu 2-7 
la sută. Minerii de la Aninoasa. de exemplu, au 
dat într-o singură zi 402 tone de cărbune peste 
plan.

In prima jumătate a lunii aprilie, minerii din 
Valea Jiului au scos cu 7.630 tone de cărbune 
mai mult decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. O contribuție deosebită la ob
ținerea acestor rezultate au adus brigăzile de 
mineri care și-au organizat munca după gra
ficul ciclic. Brigada condusă de tînărul miner 
Timoftei Spiridon de la mina Uricani a dat 
peste plan în această perioadă 135 tone de 
cărbune, iar cea condusă de Pavel Boyte, 128 
tone. Fruntași pe bazinul carbonifer Valea Ji
ului sînt și de data aceasta minerii de la 
I.onea care au extras în prima jumătate a 
lunii aprilie sute de tone de cărbune peste pre
vederile planului de producție.

(Agerpres).

Liudmila a primit psste o
De cîteva zile 

ploua într-una. 
Pîraiele de mun-

e se transformaseră în rîuri vije- 
ioase. Rîul Afips amenința să 
inunde grajdul în care erau în- 
:hiși caii colhozului „Drumul lui 
Ilici“ din Kuban.

Pe Liudmila o trezise în toiul 
îopții plescăitul valurilor apei ce

crescuse amenințătoare. C'nd 
dezmetici și își dădu seama 
faptul că animalele colhozului 
pot pieri înecate, ea se aruncă 
fără să ezite în apa rece a rîului 
umflat și, dezlănțuit; se puse pe 
înotat, luptîndu-se cu curentul re
pede al apei și cu frigul cale de 
un sfert de kilometru. Ajungînd 
la grajdul 
opus, fata

Bărbăție

se 
de

ce bîntuia

mie de scrisori
unul și-i duse într-un loc ferit de 
primejdie.

Comsomolista Liudmila Svobo
da nu are decît șaptesprezece ani.

Vestea despre eroismul comso- 
molistei s-a răspîndit în toată 
țara, ba chiar și peste hotare. Ea 
a primit pînă acum peste o mie 
de scrisori pe care le citește, după 
cum puteți vedea în fotografia a- 
lăturată, cu deosebită bucurie.

în cabină. Carolina și Jackie latră furioși. Se vede treaba că-s 
tare supărat!...

V

:ce se afla pe malul 
scoase caii unul cite

înValurile stîrnite de furtuna 
nordul Oceanului Atlantic amenințau să răs
toarne vasul pescăresc „Sekstan“, care se afla 
aici la pescuit. Un val uriaș acoperi puntea și 
trase după el peste bord pe A. H. Bataev, că
pitanul vasului.

Atunci a intervenit comsomolistul Alexandr 
Belomcsnbv, care a dat dovadă de prezență de 
spirit și eroism. Legîndu-se cu o frînghie, o! 
s-a aruncat în apă; a ajuns cu greu pînă la 
Bataev reușind pînă la urmă să-l salveze.

Pentru fapta sa îndrăzneață ofițerul de na
vigație Belomesnov a fost decorat

In fotografie: căpitanul vasului „Sekstan“, 
A. H. Bataev și ofițerul de navigație A. N. Be
lomesnov (dreapta).

Diferendul s-a aplanat printr-o îmbrățișare. Actorul Pîrvanov iși 
stringe la piept cei doi parteneri.

Foto : RADU COSTIN



Corespondenți
voluntari

participant! la concurs

Petru Pepelea

Primele purtătoare ale insignei
Pe urmele 

materialelor 
nepublicate

Ziieie călduroase de primăvară au adus în Cișmigiu mulți ti
neri. Pe lac au apărut primele bărci. Fotoreporterul a înregis
trat pe peliculă un aspect obișnuit pentru Cișmigiu în aceste zile.

Tn toamna anului 1955 
ne scrie un corespondentne scrie un corespondent vo- 8 
luntar — organizația U.T.M. | 
a fabricii „Ardeleanca“ din g 
Sebeș, regiunea Hunedoara, 8 
a dat o deosebită atenție pre- | 
gătirii formațiunilor culturale g 
din fabrică pentru concursul 8 
ce avea să șe desfășoare. La | 
concurs, echipa de dansuri și 8 
brigada artistică de agitație 8 
s-au bucurat de un bine meri-1 

8 
Succesul repurtat nu i-a 8 

mobilizat însă în continuare | 
pe tineri în desfășurarea unei g 
vieți culturale cît mai bogate. 8 

Amețiți de pe urma succese- ? 
lor. atît ei cit și comitetul ‘ 
organizației U.T.M. au lăsat 8 
pe drum inițiativele luate Ei ? 
au uitat de fantul că atît echi- § 
■■a de dansuri cît și brigada 8 
artisțics de agitație trebuiau 8 
să se pregătească în conți- 
niiare. îmbogățindu-și mereu g 
repertoriile. Au uitat de ase- 8 
menea de serile literare care g 
și le-au propus să le organi- 8 
zeze, de pregătirile pentru cu- 8 
cerirea insignei „Prieten al g 
CTft'i” din cadrul concursu'ui g 
„Iubiți cartea“, precum și de 8 
alte lucruri pe care și le-au 
propus să le realizeze. g

Așa își încheia scrisoarea un 8 
corespondent voluntar care g 
ne-a "informat despre această g 
stare de lucruri.

Comitetul raional U.T.M. Se- 
beș, căruia i-am trimis spre 8 
rezolvare acest semnal critic, | 
PT'ă. c9P!!Sif>3.t că cele sem-g 
nalate de corespondent sînx a- ’ 
devărate, iar pentru îndrepta-8 
rea lucrurilor au fost luate 8 
măsuri corespunzătoare. Acum, 8 
la fabrica „Ardeleanca“ — se | 
arată în continuarea răspunsu- 8 
lui primit — datorită muncii 8 
organizației U.T.M. cît și a 8 
comitetului de întreprindere, 8 
echipa de dansuri se pregă- 8 
tește temeinic, organizînd | 
chiar și unele ieșiri, ca aceea g 
din luna martie la S M.T. Mier-8 
curea, unde a prezentat un | 
frumos program artistic.

Și în ce privește munca cu 8 
cartea s-au realizat lucruri g 
frumoase, fn ultimul timp s-au 8 
înscris la concursul „Iubiți |

8
8
8
88
8
8
8
8
88
88
8
8
8
88 tat succes.
8 

' 8 
. 8

8
8
88

■ 8

„Prieten al cărții
E seară, tîrziu. După program, 

biblioteca școlii ar trebui să fie 
închisă de mult Totuși, la gea
muri clipesc în noapte lumini ve
sele și patru tinere robotesc fără 
să simtă oboseala unei zile de 
muncă : Gabriela Dragu din clasa 
IX-a A, Doina Frunză și Aurica 
Cristea, dintr-a zecea și tovarășa 
Virginica Robescu, bibliotecara 
Școlii medii de zece ani de fete 
din Bîrlad.

Penița aleargă pe hîrtie. Gîndu- 
rile elevei Gabriela Dragu se pre
schimbă în litere, literele în gîn- 
duri,

— Pregăteam recenzia romanu
lui „Mama“ pe care trebuie s-o 
țin mîine în fața elevilor — îmi 
spuse ea. L-am recitit acum 
patru săptămîni înainte de a mă 
prezenta în fața comisiei pentru 
a primi insigna de „Prieten 
cărții“.

— Și ai primit insigna î
- Da.
Gabriela Dragu — 

învățătură — visează 
filologia.

— Povestește-mi și
rugat-o — cum ai obținut insigna 
de „Prieten al cărții“.

— Nu-i ușor, tovarășe. Tova
rășa LiliâM- Pd!f?nie - profe
soara noastră de limba romînă — 
mi-a îndrumat pentru prima oară 
pașii spre lectură, spre lumea căr
ților. La început mi-a recomandat 
cărți mai ușoare, apoi, după ce 
am reușit Să-mi îmbogățesc cu
noștințele, mi-a recomandat cărți 
cît mai variate a căror lectură 
îmi dezvolta și mai mult setea de 
cultură. Devenisem cu timpul un 
cititor nelipsit al bibliotecii.

Deseori, în timpul liber, treceam 
pe la tovarășa Robescu. Cînd 
avea mulți cititori îi dădeam o

fruntașă

al

■ ±a
să studile

mie — am

9 z. u m J x* • — 6 avea xiiuill VllllUil ll UdULalll U» cartea 27 de tineri, care se o . „ , . ,
| pregătesc să obțină insigna 8 mina de ajutor, recomandindu-le
8 „Prieten al cărții“. | cărțile cele mai bune și pe care
Loooooooooooooooooooocooocsooooooooooooc? I le cunoșteam de acum foarte bine.

1. r

a

Cine nu-1 cunoaște în comuna
Lespezi pe utemistul Petru
Pepelea ? In sat i s-a dus 

vestea ca unui flăcău harnic și 
priceput, cu toate că n-are decît 
18 ani. Mama sa, Ileana, e mîn- 
dră de feciorii săi'. Și la drept vor
bind, are și de ce. Astăzi, cînd îi 
vede mari pe toți, oameni de 
ispravă, este mulțumită. Ia- 
tă-1, de pildă, pe Petru. La 14 ani 
— utemist. Nu împlinise încă 15 
ani și tinerii l-au ales în biroul 
organizației de bază U.T.M. din 
sat. Nu a fost o sarcină ușoară 
pentru vîrsta lui. Dar cînd mun
cești cu dragoste 
dește din plin. Și numai după un 
an, utemiștii l-au 
dere secretar a! organizației lor 
de bază. Utemistul Pepelea a răs
puns cu cinste încrederii ce i se 
acordase. Cînd a aflat despre or
ganizarea concursului „Iubiți 
cartea“, a format comisia și a 
început munca de popularizare. 
Citise multe cărți. Fusese doar 
bibliotecar în comună. Din ele în
vățase multe lucruri folositoare. 
Recomanda cu căldură cartea cea 
mai interesantă. Comisia din Les
pezi a fost prima din raionul 
Pașcani care a înmînat insignele 
de „Prieten al cărții“.

Auzind despre cel de al IV-lea 
concurs al căminelor culturale, a 
început să mobilizeze tinerii

și munca ro-

ales cu încre-

Coltul științei și tehnicii
Intr-una din zile, pe cînd m-ăm 
dus ca de obicei la bibliotecă, am 
aflat de organizarea concursului 
„Iubiți cartea“. Am deschis zia
rul și am citit regulamentul con
cursului, titlurile cărților indicate 
la grupe obligatorie și la grupele 
la alegere. Erau multe citite de 
mine, dar, ce-i drept, mai ales 
din grupele la alegere mai aveam 
încă de citit Am hotărît să nu 
citesc numai cîte o singură carte 
din fiecare grupă la alegere, ci să 
citesc mult mai multe cărți decît 
cerea regulamentul concursului.

A existat însă o dificultate : u- 
nele cărți le citisem mai de mult 
și trebuia deci să le recitesc, din 
altele să revăd doar unele pasaje. 
Am început să citesc romanele. 
Mi-am dat seama că ar fi mult 
mai bine dacă mi-aș nota într-un 
caiet acțiunea romanului, tema, 
caracterizarea personajelor sau 
chiar unele citate semnificative 
Așa am procedat pînă am termi
nat de citit toate cărțile din ca
drul concursului. Așteptam de-a- 
cum să mă prezint în fața comi
siei care avea să aprecieze dacă 
pot sau nu obține insigna de 
„Prieten al cărții“. Cu toate că 
mi eia un examen. ei ® discuție 
pe marginea cărților citite eram 
emoționată. Nu vă pot spune ce 
mare a fost bucuria cînd ni 
spus că merităm să obținem 
signa „Prieten al cărții“.

Se vede că tovarășa Dragu
dreptate: prietenia cu lumea căr
ților o ajută mult în pregătirea 
sa. Notele de cinci pe toate 
Ioanele catalogului școlar 
dovada acestui lucru.

...Școala se mîndrește 
mele purtătoare ale 
„Prieten al cărții“ -
Frunză, Dragu' și Cristea, 
miște fruntașe la învățătură.

Corespondent 
CAROL BORA

Traverse de beton

s-a 
in-

are

co- 
sînt

pri-cu
insignei 
elevele 

ute-

In toată lumea se depun astăzi 
mari eforturi pentru economisirea 
materialului lemnos și pentru în
locuirea lui cu materiale care nu 
necesită zeci de ani pentru re
generarea lor, cum este cazul pă
durilor.

Dacă ne gîndim că pe tot glo
bul se consumă anual peste 3 mi
lioane de metri cubi de lemn de 
calitate superioară numai pentru 
înlocuirea traverselor de cale fe
rată putrezite, putem înțelege cu 
ușurință aceste strădanii.

înainte cu ani se făcuseră în
cercări de a înlocui traversele de 
lemn cu traverse din beton ar
mat. Aceste traverse n-au dat însă 
rezultate, fiind rigide, distrug nd 
calea și măcinîndu-se repede.

Tehnicienii însă nu s-au dat bă
tuți, iar astăzi pe lîngă multe alte 
prefabricate de beton, traversele 
din beton armat cunosc un suc
ces trainic și înlocuiesc în măsură 
crescîndă traversele din lemn.

La întrebuințarea traverselor 
din beton armat, primul [oc în 
lume este ocupat de R. P. Unga
ră, unde 11 la sută din rețeaua 
de căi ferate a fost „așezată“ pe 
traverse din beton.

Aceste traverse de concepție 
modernă se bazează pe o nouă 
cucerire a tehnicii construcțiilor, 
fiind armate cu 48 de corzi de 
oțel cu diametrul de 2,5 mm., pre- 
tensionate. La turnarea betonului, 
aceste corzi sînt întinse cu aju
torul unui dispozitiv special. După 
priză, lăsate libere, ele comprimă 
betonul, mărind mult rezistența 
traversei și dîndu-i o însușire pe 
care betonul armat obișnuit nu o 
posedă și anume elasticitatea.

Pe aceste traverse, șinele se fi
xează cu ajutorul unor resorturi 
plate, care realizează o prindere 
elastică. Șinele sînt izolate de tra
verse cu ajutorul unor garnituri 
de cauciuc care absorb o parte 
din vibrații și permit și transmite
rea prin șine a impulsurilor elec
trice care acționează instalațiile 
de semnalizare și blocare auto
mată.

la căminul cultural, organizînd 
echipa artistică, care se pregă
tește de atunci în permanență 
pentru întrecerea pe țară.

In luna martie utemistul Pe
pelea, care este și activist extra
bugetar al comitetului raional 
U.T.M., în adunarea comuniștilor, 
la Pașcani, a fost pritnit în rîn- 
durile candidaților de partid. Vi
sul său de a fi primit în rîndurile 
acelora care sînt în frunte în tot
deauna, al comuniștilor, s-a îm
plinit.

Cu doi ani și ceva în urmă, 
răsfoind ziarul „Flacăra lașului", 
a zărit semnăturile unor mate
riale însoțite de cuvîntul „cores
pondent“. In mintea sa a început 
să se contureze din ce în ce mai 
mult ideea de a scrie și el despre 
evenimentele cele mai de seamă 
din comună. A primit îndrumări, 
a scris din ce în ce mai mult. In 
același timp, a început să scrie și 
„Scînteii tineretului”. Din ziar a 
aflat despre concursul organizat 
de redacție cu tema „Viața și 
munca tineretului din R.P.R.“. 
Ca secretar al organizației U.T.M. 
s-a gîndit că ar putea scrie ma
teriale interesante despre realiză
rile tinerilor din comuna sa. Nici 
lipsurile nu trebuie mehajate. 
Concursul a constituit un bun pri
lej pentru aceasta. La început îi 
era greu să redea întocmai, cu a- 
mănuntele cele mai convingătoare 
un anumit fapt. Dar nu s-a dat 
bătut. Ținînd seamă de indica
țiile date de redacție, a reușit să 
scrie articole din ce în ce mai 
bune.

In primăvara aceasta, pe întin
deri mari de pămînt din comuna 
Lespezi, se vor desființa haturile, 
iar tractoarele S.M.T.-urilor vor 
brăzda pămîntul întins al întovă
rășirii. Utemistul Pepelea a fost 
printre primii care și-a adus pă
mîntul în întovărășire. La fel ca 
el, mulți utemiști cu care a dis
cutat, și-au convins părinții să lu
creze pămîntul în comun, 
diat a scris redacției și 
acest lucru.

Dar cît de variate sînt 
sale! Repararea uneltelor 
muncile de primăvară, muncile în 
livadă, purtătorii insignei „Prie
ten al cărții“, pregătirile în ve
derea celui de al IV-lea concurs 
al căminelor culturale, situația 
elevilor la învățătură, munca vo
luntară și altele. Nici un eveni
ment de seamă petrecut în 
muna Lespezi nu e trecut cu ve
derea de către acest tînăr.

Recent, locuitorii comunei 
hotărît să amenajeze, încă în pri
măvara aceasta, un parc. Bine
înțeles, că de pe acum tinerii 
și-au propus să fie în fruntea a- 
cestei acțiuni. Neobosit, alături de 
el, se află și Petru Pepelea, cu 
vorba, cu fapta, cu scrisul.

TEODORA PATRUȚ

Din carnetul de reporterUN JUBILEU MODEST
Intîmplarea m-a purtat prin 

Focșani pe o stradă dosnică, 
în care noroiul nu părea a se 
simți stingher. Tn colțul stră
zii, o clădire cu înfățișare 
mohorită solicita atenția tre
cătorului. In "curte un grup 
de copii se jucau — gălă
gioși. Din depărtare tabloul 
părea obișnuit. De aproape 
puteai citi tăblița fixată pe 
perete: „Școala de surdo- 
muți“ și parcă totul îți apă
rea într-o altă lumină. întot
deauna despre asemenea școli 
aveam impresia că sînt îm
părății ale tăcerii și deznă
dejdii. îmi imaginam că li
niștea șl tristețea domnesc 
apăsătoare peste oameni, pes
te clase, peste întreaga clă
dire. Și totuși copiii care se 
dovedeau atît de zgomotoși 
erau elevi ai școlii de 
muți...

Am urcat cele cîteva 
de piatră. Un puști de 
șchioapă m-a întîmpinat 
un „bună ziua" rostit după o 
sforțare impresionantă. Am 
rămas locului, privindu-l, pînă 
cînd un băiat mai mare s-a 
apropiat și mi-a rostit ace
leași cuvinte dar degajat, ca 
șl cînd din totdeauna ar vor
bi. Mai multe ore am stat în 
această școală, am discutat 
cu profesări și cu elevi — 
da, am discutat cu elevi — 
și am ajuns la concluzia fi
rească că nu pășisem într-o 
împărăție a tăcerii și a dez-

nădejdii. Imaginea pe care 
vreme îndelungată o întreți
nusem în mintea mea o Mă
turam definitiv.

Niște htrtii găsite pe un bi- 
'rou mi-au dat posibilitatea să 
aflu despre un jubileu modest 
dar pe care tovărășii' din Focț 
șanl- îl' pregătesc cu oarecare 
înfrigurare. Este vorba de îm
plinirea a 95 de ani dela în
ființarea școlii lor. Spuneam că 
este un jubileu modest pentru 
că tot ceea ce se face în aceas
tă școală poartă pecetea mo
destiei. Este o mu,ncă uriașă,, 
ce cere abnegație, da multe, ori 
uitare d.e sine, dceea.de a face 
copiii surdo-mttți să vorbească.' 
să învețe să citească și să scrie. 
Oameni care odinioară eraiifto- 
cotiți un balast al societății pă
trund în freamătul vieții, sparg 
zidul care-i despărțise de lu
mea exterioară. Un copil, 
Aurel Bodea, din naștere sur- 
do-mut, mi-a citit cîteva rin- 
duri dintr-o carte. TI priveam 
uimit. Dar uimirea a crescut 
cînd mi-a spus că fratele său 
Dumitru, la fel surdo-mut, 
după ce a absolvit școala din 
Focșani, a devenit strungar 
într-o uzină bucureșteană. Du
mitru Bodea este apreciat în 
uzină. Am aflat și de nume
roase exemple asemănătoare. 
Mă întrebam: oare fără munca, 
modestă a grupului de profe
sori de la școala din Focșani 
ce ar fi devenit acești tineri ?

N-aș vrea ca aceste rînduri
1 să creeze impresia .că în școa
la de la Focșani instruirea co
piilor surdo-muft s-ar realiza 
lesnicios, un fel de plimbare 
pe un bulevard asfaltat. Un 
ptofSsdr îim sputiea că nu rare 
sini cazuțile• pîrjd capiii proas- 
'păt veniți in școală iau do
vadă de o adevărată înapoiere, 
Explicația, este ușor de găsit ' 
Este îndeajuns să te .gîndeșți 
la viața lor de pînă atunci. Dar 
explicațiile nu sînt suficiente 
pentru profesori. Munca de 
transformare a acestor copii 
nu îpeetiază nici un moment. 
Eiinu vă pute(i*imagina satis
facția pe cate o simte profeso
ral — cu. un an, doi în urmă 
lovit de unul din elevii săi — 
cîiid vede pe același elev a- 
plecat asupra piesei de șah 
sau citindu-l pe Sadoveanu. •

Școala din Focșani a parcurs 
un drum lung, spinos. Tn tre
cut aștepta manifestările filan
tropice ale vreunei Cuconițe dc 
moșier, tn prezent statul se în 
grijește de tot ceea ce au ne
voie elevii — de la îmbră
căminte la hrană și manuale 
Dar cei 111 elevi ai școlii aș 
teaptă să se găsească pentru 
ei și o clădire corespunzătoare. 
Ar. fi un dar prețios cu ocazia 
jubileului școlii lor.

M. RAMURA

Ing. A. NEGRU

-X

Ime- 
despre

temele 
pentru

co

au

Malul galben al Mureșului. 
Pe buza albiei rîului 
pleticește o potecă, 
ici colo, 
lului. La dreapta, 
nîndu-și , pilcurile de cătină în
mugurită. La st'nga, clocotul 
tulbure al apei de culoarea nisipu
lui. Un om venind în susul apei 
își tîrăște umbra care-i pare le
gată de picioare, lungă, lungă și 
subțire, tăvălugind parcă iarba 
izlazului țeapănă de prospețime. 
Omul abia întredeschide ochiul 
sting, fulgerat de bătaia soarelui, 
reflectată de undele ca scoarța 
lăstarilor de răchită. în spate, 
pe un dimh foșnesc pinii negrii 
din preajma unui fost conac. La 
picioarele dîmbului, încrucișate 
cîteva seînduri ascuțite la capete, 
ca niște săgeți galbene, avînd 
desenate cu negru litere. Una din 
aceste săgeți își ațintește vîrful 
spre umbra omului, ca un deget 
care vrea să arate: DATAȘENI, 
x km. (regiunea Cluj).

Omul merge dîndu-și căciula 
spre ceafă și ștergîndu-și fruntea 
cu dosul palmei La stîhga lui, pe 
mal, scîrțîie o semănătoare trasă 
de vaci florii, ce-și apleacă gru- 
majii, resemnate. Din cînd în 
cînd, o frîntură a scîrțîitului a- 
mintește de un cînt al ciocîrliei. 
Dus de această asociere, omul își 
aruncă ochii spre smalțul străve
ziu al bolții. Tremurînd din aripi, 
ca un mare fluture cenușiu, cio- 
cîrlia își aruncă trilul primăvăra- 
tic asupra ogoarelor, arămiu și 
greu ca boabele griului de primă
vară Omul ajunge la un coborîș 
oblu, unde doi stîlpi suri leagă 
mal de mal, un otgon. înțepenit 
vînjos, barcagiul vine de pe malul 
celălalt aruneîndu-și mîini'le pe 
otgon, de parcă ar vea să-l strîn- 
gă într-o

— De
— Ia, 

omul.
Ajuns 1a mal, omul plătește 

barcagiului și urcă plecat spre 
drumul ce duce către o stolire de

se îm- 
întreruptă, 

de surpăturile ma- 
lunca legă-

canură.
unde vii, măi, Văsîlie? 
de la treburi, — face

SOARELE
și umbrele primăverii

case cu garduri din seînduri 
proaspăt văruite, așezate pe lung. 
La marginea satului apucă pe o 
uliță, galbenă în bătaia soarelui 
și dungată din cînd în cînd de 
umbrele crengilor de salcîmi și 
a scîndurilor din gard După alt 
cot, dă de un loc viran asemenea 
unui petec de izlaz, unde văzîn- 
du-1, niște gîște încep să se răs
tească lungindu-și gîtul. Omul 
intră pe poartă, deasupra căreia 
se leagănă o seîndură roșie pe 
care scrie: G.A.C. „16 Februa- 
rie"-Dătășeni,

Omul intră pe una din ușile ce 
1 se deschid de după zăbrele ve
chi, complectate ici, colo, cu tăblii 
din seîndură nouă de brad și soa. 
rele și umbrele acestei primăveri 
dispar de pe fața lui.

2.
De la intrare și pînă în cî-mp 

un eșalon de care ce stau roată 
lîngă roată, unele cu jugurile în 
sus, altele cu oiștile și tînjelile 
lăsate țeapăn pe o parte. Vîntul 
ușor al primăverii mișcă într-o 
parte și în alta cartonașe și bu
căți de șiță scrise cu creion chi
mic și prinse cît mai la vedere 
de mîinile căruțelor, de oiștile 
și fundătorile lor, Sub un șopru, 
asemenea căruțelor, stau pluguri
le și rotilele, de care atîrnă ace
leași cartonașe și stinghii, pe 
care un creion chimic, stìngaci, a 
semnat : Suta Gheorghe, Moldo
van Vasile al lui Florea, Căprar 
Ioan, Căprar Aurel, Mărginean 
Adrian, Mărginean Zaharia și 
alte, și alte nume ale celor ce 
le-au purtat pe brazde. Zeci de 
primăveri și carele și plugurile 
și-au țipat scîrțîitul jalnic pe cos
tișele colinelor. Numai primăvara 
aceasta Ie-a fost dată altfel. Mul-

te dirțtre ele nici nu vor mai ieși 
la cimp. In locul lor, pe ogorul 
mirosind a fum de buruiană arsă, 
un tractor trage după el cinci tru- 
pițe lucioase care lasă în urma 
lor tot atîtea brazde afînate și a- 
dînci de țărînă măruntă ca mălaiul. 
E prima primăvară, cînd multe 
pluguri cu rotile și grindei 
lemn nu-și mai scîrțîie jalea 
ulițele satului și pe ogoare.

de 
pe

cu 
pe 
cei

3.
Intr-o cameră cu dulap, cu 

două mese și scaune, omul acela 
potrivit de stat, cu obrazul 
ars de ivînturi, cu haine de dimie, 
ce. venea pe poteca de pe malul 
Mureșului, stă la sfat răsfoind 
niște hîrtii ștampilate, în fața 
altor doi.

— După cum am hotărît în a- 
dunarea generală...

4.
Adunarea. O sală. O masă 

pînză roșie, oameni stînd 
bănci și fumînd. Printre ei,
care au adus plugurile și carele 
din curte și alții, printre care 
Mărgineanu Nistor, Căpușan Va
sile, Popa Vasile, Cioca Vaier 
Cele 109 familii se află la prima 
adunare generală a gospodăriei 
colective. Unii se scoală rînd pe 
rînd și gesticulează, strivesc ți
gările sub călcîi și încep să vor
bească. Alții mai învățați cu șe
dințele, stăpîni pe ei încep ex
punerile de motive apăsînd arătă
torul dreptei pe degetele de la 
stînga enumerînd argumentele în 
sprijinul propunerii făcute de cel 
care stă la masă și care repetă :

5.
— După cum am hotărît în 

fața adunării generale, mîine o 
să ducem porumbul la baza de

recepție, să luăm grîul de sămînță. 
S-a strîns ceva porumb...

6.
Aceeași intrare principală a 

gospodăriei. Pe firma proaspăt 
înălțată, cîteva care aduc sacii de 

i porumb din sat de la colectiviști. 
' In curte cîțiva dau sacii jos. Un 

om strigă :
— Ajută, Văsflie I
— S-a strîns ceva porumb — 

spune cel strigat apucînd să des
carce. Hai plecați.

7.
Peste puțin, carele pornesc spre 

baza de recepție. Deasupra, ace
eași ciocîrlie ca un fluture negru 
de noapte dă cu aripile în clopo
tul cerului parcă vrînd să evade
ze undeva, unde e mai multă 
înălțime, mai mult larg. Clopotul 
cerului lovit de aripile ei vibrea
ză triluri repezi pe care lumea le 
ia drept cîntec de ciocîrlie...

8.
Undeva pică o foaie din calen

dar, rostogolindu-și neagră, cifra 
trei din luna lui aprilie. Pe sub 
aceeași firmă intră cineva străin 
întrebînd de președintele gospo
dăriei colective. Paznicul îi pune 
mai multe întrebări.

— No, păi tovarășul președin
te e la cîmp.

— Și cum îl cheamă ?
— Cum să-l cheme? Moldo

va« Vasile a lui Gheorghe. De 
cum s-a încălzit n-a mai stat lo
cului : ni la baza de recepție ni 
după „injineriu“.

Cel venit așteaptă sosirea cuiva 
din conducerea gospodăriei. Peste 
puțin timp paznicul îi face cuno
ștință cu un om care îi întinse 
mîna șoptind :

— Măcinică Vasile, socotitor.

trepte 
o 

cu

surdo-

Oongul anunțase de mult în
ceputul spectacolului. Tn culise 
actorii se pregăteau să apară in 
arenă. Intr-o cabină, un grup de 
actori bulgari discutau. Prezența 
noastră întrerupe discuția. Todor 
Kozarov făcu oficiul de gazda 
El ne prezentă pe tovarășii săi 
Strîngeri de mină, frlnturi de 
fraze în romînește și bineînțeles 
încercări de a găsi posibilitatea 
de a discuta intr-o limbă pe care 
s-o cunoaștem cu toții. încercările 
durează cam mult dar în cele din 
urmă apare o neașteptată inter
pretă care ne facilitează convor
birea.

Kozarov ne-a făcut cunoștință 
cu Petar Pîrvanov, un actor pe 
care publicul bucureștean l-a în-

Pe ecranele indiene
Pe Raj 

admirabilii 
gabondul“, 
i-au regăsit în 
noul film creat de același co
lectiv. Raj Kapoor e și de data 
aceasta regizor și deținătorul ro
lului principal, iar cîntecele apar
țin tinerilor compozitori și poeți 
care au participat și la crearea 
„Vagabondului“. Eroul este un 
tînăr șomer cinstit, pe care un 
mare capitalist îl atrage în acti
vitatea sa murdară. „Domnul 
420“ (expresie prin care referitor 
la un articol din codul penal, 
sînt desemnați cei ce se ocupă 
de jafuri și înșelăciuni) reprezin
tă, după cum arată Abbas

Kapoor și Nargis, 
interpreti din 

spectatorii 
„Domnul

„Va- 
indieni 

420“,

...Cît de iute s-a obișnuit să 
se recomande socotitor I Primă
vara grăbește lumea. Lumea 
grăbește ca și primăvara, să 
obișnuiască cu făgașul nou...

9.
Aceeași cameră, cu dulap,

se 
se

Aceeași camera, cu dulap, cu 
două mese cap în cap și cu mai 
multe scaune. Socotitorul îi dă re
lații.

— Mai avem de însămînțat 
3 hectare de orz de primăvară, 10

— autorul scenariului — „o 
puternică satiră, demascînd nele
giuirile tuturor „domnilor 420“ 
afaceriști și capitaliști „cumse
cade“ care sînt de fapt adevărați 
tîlhari și a căror victimă e poporul 
de rînd“.

Sub îndrumarea lui Raj Kapoor 
au fost turnate încă două filme, 
create de tineri regizori. Primui
— „Vegheați“ — este, într-o anu
mită măsură, o experiență origi
nală. Prezentînd două ore din 
viața unui țăran venit la oraș, 
luat din greșeală drept hoț și 
fugărit din loc în loc, filmul arată 
ce se ascunde dincolo de fațada 
corectitudinii burgheze. Eroul, 
care în cursul acțiunii nu pronun
ță nici un cuvînt, le aruncă în față 
urmăritorilor săi, la 'sfîrșitul fil
mului, adeyărul ce i s-a dezvăluit 
în acest scurt răstimp. Celălalt 
film — „Acum nu-i departe-pînă 
la Delhi“ — constituie o ripostă 
optimistă la vechea zicătoare in
diană „Pînă la Delhi e încă 
foarte departe“, expresie a vremu
rilor cînd poporul nu vedea nici 
o nădejde de îmbunătățire a vieții 
sale grele.

de ovăz și sîntem gata...A,tot pă
mîntul ? Vreo 312 hectare.

— Vite, ceva atelaje, con
strucții ?!.

— 43 de care, (nu le-ați văzut 
rînduite afară?), 25 de vaci. Cu 
bani din bancă o să ne cumpărăm 
4 perechi de cai și 4 de boi, 100 
de oi. O să construim o magazie 
de 30 de vagoane, un grajd de 
50 capete și un saivan de vreo 
500 de oi. Și toate pînă în toam
nă. La cîteva construcții am și în- 

• ceput.
— Dar brigăzi cîte aveți pînă 

acum ?
— Brigăzile ?Is pe cîmp 1...

10.
Iată-ne la brigăzi. Cîrnpul e îm

pestrițat cu brazde proaspete. Un 
car cu grîul de sămînță tras pe 
marginea drumului. Un ulcior cu 
apă în capul unui ogor. 8 pluguri 
trag după ele firele negre ale 
brazdelor, ca niște suveici țesînd 
catifeaua ogorului. Hat nici po
meneală. In urma plugurilor, pes
te cîteva hectare mai departe, 
merg două semănători. Printre 
cei ce ară: Moldovan Ștefan, Că
pușan Gligor, Suta Ionel, Mărgi
nean Vasile — Bici și alții, aple
cați pe coarnele 
îndemnînd vitele 
caracteristice din 
tristețe moștenită

Jug, rămînînd să îndestuleze cu 
lapte casele pline de copii.

plugurilor și 
cu acele sunete 

ocare emană 
din vremuri.

— Noaao, Viola, Niooaaa I
O înțelegătoare mustrare, par

că vrînd să spună :
— Hai Viola, tată, hal, ce 

să-i faci. E greu, ce, eu nu văd ? 
Dar hai, hai că nu mai e mult — 
o minte omul.

...Dar mult tare nu va mai fi. 
Curînd nu vor mai trage vacile la

11.
Tn capul locului, mutînd com

pasul ca un pas de cocostîrc bri
gadierul Moldovan Gheorghe 
măsoară ce s-a semănat. Privește 
din cînd în cînd către cei ce în
deamnă vitele în scîrțîitul semă
nătorilor. Printre ei, Mărgineanu 
Nistor, Căpușan Vasile, Cioca 
Gheorghe,' Popa Vasile și Suta 
Pamfll.

Brigadierul, aruneîndu-și com
pasul pe umăr, pleacă undeva, 
din cotro vin răbufniri de tractor. 
Acolo va avea ce să măsoare. 
Tarlaua e întinsă. Alta e bucuria 
cînd măsori după tractor pe o 
largă tarla. Munca asta, cu vacile 
și alte greutăți inerente începutu
lui întunecă încă lumina bucurii
lor primelor zile de brigadier, aile 
lui Moldovan Gheorghe.

12.
O zi de primăvară. In Dăîășeni 

a venit poștașul cu ziarele. Cîțiva 
săteni citesc cu uimire cele scrise 
despre bucuriile din această 
mă primăvară a lor, despre 
utățile pe care le mai au și 
pe gînduri căutînd ei înșiși 
bucurii ca să 
alte necazuri 
rost, pe care 
decît oricine
ele zi de zi ca umbra cu soarele. 
Și Moldovan Vasile a lui Gheor
ghe și a lui Cia și Măcinică și 
Suta Pamfil știu mai bine rostul 
bucuriilor și vor găsi leac pentru 
greutăți mergînd pe făgașul tăiat 
în această primăvară.

ION GHEORGHE

drăgit din prima seară a apariției 
sale tn arenă. Intrarea lui Plrva- 
nov tn cameră este salutată cu,., 
lătrat de clini. Erau Carolina. și 
lackie, cei doi clini împreună cu 
care Pîrvanov prezintă programul 
său.

— Eu sînt dresor nu numai de 
clini, ci și de cai, ne spune el. 
Continuăm discuția. ll întrebăm 
cum anume a învățat textul ro- 
mlnesc.

— Foarte ușor. Numai în două 
zile. In privința aceasta am obiș
nuință. Sînt actor de pe vremea 
cînd eram de-o șchioapă.

— Sînteți numai dresor?
— Practic meseria mea de la 

13 ani. De-atunci am făcut de 
toate: am fost jongler, acrobat, 
comic...

Spectatorii sînt uimiți de măies
tria cu care Pîrvanov a dresat pe 
cei doi ciini. II întrebăm cît a- 
nume a durat dresajul.

— Un an de zile. Dar nu-i 
vorba numai de dresura propriu 
zisă. Este vorba mai ales de a 
selecționa clinii. Ceea ce contează 
tn primul rînd nu este rasa. A 
descoperi aptitudinile unui dine 
este foarte dificil.

— Cum ați găsit cîinli îm
preună cu care prezentați numă
rul din program ?

— Neînchipuit de simplu. Tn 
general, cînd întîlnesc cîte un 
dine mai frumos sau care ml se 
pare că-i mai inteligent, îl cumpăr.

— Cum ați reușit să faceți pe 
Carolina să rețină diferitele me
lodii ?

— Printr-un exercițiu continuu. 
In fiecare zi a ascultat cîte două, 
trei ore melodiile.

— Ce proiecte de viitor aveți?
— Pregătesc numere tn care 

cîinii vor juca fotbal și vor boxa.

Apreciatul artist Nicola Boicea
nov, laureat al premiului Dimi- 
trov, a terminat machiajul și este 
gata să discute cu noi. Tn fiecare 
seară publicul îl aplaudă furtu
nos. El prezintă un număr ce en
tuziasmează : echilibristică pe 
cinci rînduri de pahare așezate 
pe un cilindru în continuă mișcare. 
TI întrebăm care este taina acestei 
creații. Pare puțin surprins de în
trebare :

~~ Taină? Nici una. Este vorba 
de curaj și mai ales de perseve
rență. Alt secret nu există.

— Ai pregătit multă vreme a- 
cest număr?

— Un an. Pe atunci însă fă
ceam echilibristică numai pe trei 
rînduri de pahare. Tn urmă cu 
trei ani, mi-am îmbunătățit 
creația.

împreună cu Bioceanov apare 
în spectacol și fiica sa Temenujka, .

Actorul Boiceanov 
prezentînd numărul său 

de echilibristică

Anghel Bojilov
în numărul de acrobație pe sîrmă

le dea încredere și 
pentru a le da de 
și le știu mai bine 
altul, ca trăind cu

Todor Rozakov

tn vtrstă de 10 ani. Despre ea am 
aflat un amănunt ce merită a fi 
consemnat; deși se află de puține 
zile la București continuă cursu
rile la școala bulgară, în clasa 
a IV-a, astfel incit să nu piardă 
nici o zi de învățătură. Din exem
plul celei mai tinere actrițe a an
samblului bulgar de circ au mulți 
de învățat...

Anghel Bojilov dovedește curaj 
și deosebită măiestrie în numărul 
pe care-l prezintă: echilibristică 
pe sîrmă. E ușor de înțeles că 
nu-i de loc simplu să-ți menții 
echilibrul pe sîrmă și în același 
timp să faci încă trei, patru ope
rațiuni de jonglerie. Bojilov, deși 
tînăr, reușește să realizeze o crea
ție deosebită.

— Prezentați de mult timp a- 
cest număr ?

— De vreo 8 ani. Dar l-am per
fecționat în permanență.

— întotdeauna ați reușit să vă 
mențineți echilibrul pe sîrmă cu 
atîta măiestrie?

— Nu. La prima încercare n-am 
reușit decît o... căzătură.

— Ce vă propuneți pentru viito
rul apropiat?

— Probez jongleria cu 9 cercuri, 
bineînțeles tot pe... firul de fier.

De la simpaticul Kozarov aflăm 
că peste puține zile artiștii bul
gari ne vor părăsi (ara. Unii se 
vor duce în R.P. Ungară, iar alții 
se vor reîntoarce tn patrie. Nu 
peste multă vreme Bucureștiul va 
găzdui un nou grup de artiști ai 
circului bulgar.

E. O.
,,Scintela tineretului“
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Anul trecut, Biroul Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor a ana
lizat activitatea dusă de Co
mitetul regional U.T.M. Su
ceava, privind îndrumarea ac
tivității organizațiilor U.T.M. 
din sectorul transporturi-auto 
și construcții de drumuri și 
poduri, tn urma acestei ana
lize, Comitetul regional U.T.M. 
Suceava a organizat curind 
în colaborare cu consiliul sin
dical regional o consfătuire 
pe regiune cu tinerii din sec
torul transporturi-auto.

Comitetul regional U.T.M. 
Suceava și-a propus atunci să 
extindă metodele bune de 
muncă împărtășite tn consfă
tuire de fruntași și să ia mă
suri pentru îmbunătățirea acti
vității organizațiilor U.T.M 
din sectorul transporturi-auto. 
în planul de măsuri întocmit 
s-a prevăzut ca organizațiile 
U.T.M să se ocupe de organi
zarea muncii tinerilor în pro
ducție, de extinderea mișcării 
sutamiiste și antrenarea majo
rității șoferilor in întrecerea 
pe profesii. în sfîrșit, pentru 
îmbunătățirea muncii de edu
cație comunistă a tinerilor șo
feri, să se organizeze reuniuni, 
vizionări de filme tn colectiv, 
să se antreneze cît mai mulți 
tineri în concursul „Iubiți car
tea", la tnvățămîntul politic 
de organizație.

*

Au trecut de atunci mai bine 
de 5 luni.

în toate organizațiile de bază 
din sectorul transporturi-auto 
ale regiunii au fost deschise 
forme de invățămlnt politic. 
De asemenea au fost organi
zate 40 de brigăzi de tineret 
și 13 posturi utemiste de con
trol.

Acolo unde comitetele raio
nale U.T.M. au urmărit și au 
ajutat în mod efectiv organi
zațiile de bază s-au obținut 
rezultate pozitive Tovarășul 
Moraru Teodor, membru al 
Comitetului raional U.T.M. Va
tra Dornei, l-a ajutat personal 
pe secretarul organizației 
U.T.M de la I.A.R.T Vatra 
Dornei să desfășoare munca 
în rîndurile tinerilor. Astfel, 
au fost îndrumați către cursu
rile de calificare numeroși ti
neri. Printre aceștia 38 de ti
neri se vor prezenta tn curind 
la examenul de conducători 
auto. De asemenea au fost în
drumați să-și ridice gradul de 
calificare încă 7 șoferi care au 
urmat cu regularitate cursul de 
calificare în procesul de pro
ducție au fost organizate 3 
brigăzi de tineret pe remorci, 
care-și îndeplinesc cu cinste

sonale pe mașină folosind 
pentru lectură timpul de sta
ționare.

Organizația U.T.M. din a- 
ceastă unitate se îngrijește de 
pregătirea tinerilor pentru a 
deveni utemiști. în ultimul 
timp 6 tineri au fost primiți 
in rîndurile organizației și 
alții vor fi primiți in curind. 
Cei mai buni utemiști, care fac 
cinste organizației și sînt 
exemple tn muncă, au fost re
comandați cu căldură atunci 
cînd aceștia au cerut să devină 
candidați de partid.

Rezultatele bune obținute 
pînă acum de organizația 
U.T.M. I.A.R.T. Vatra Dornei, 
se datoresc unei legături strîn- 
se cu comitetul raional U.T.M 
precum și controlului și îndru
mării permanente date de co
mitetul raional acestei organi
zații. După cum se vede, ea 
merită pe deplin steagul de or
ganizație fruntașă, pe care l-a 
primit nu de mult.

lupta pentru reducerea consu
mului de carburanți, pentru 
buna întreținere a mașinilor, . 
dacă în aceste unități, ca și 
în alte unități din sectorul 
transporturi-auto nu s-ar fi 
depășit fondul de reparații și . 
consumul de piese, întreprin
derea regională de transpor
turi Suceava ar fi fost ajutată 
să nu depășească cu 23 la sută 
în lunile ianuarie și februarie 
prețul de cost planificat.

Răspunderea comitetelor ra
ionale U.T.M. Gura Humorului 
Fălticeni șl Rădăuți nu este 
mai mică declt aceea a orga
nizațiilor de bază U.T.M. mai 
sus citate. Exemplul comitetu
lui raional U.T.M. Vatra Dor
nei, care a îndrumat îndea; 
proape activitatea organizației 
de bază de la I.A.R.T. Vatra 
Dornei și a obținut rezultate 
bune, este edificator.
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„A cui este vina?“
Comitetul regional U.T.M. 

Suceava nu trebuie să se mul
țumească însă cu succesele 
obfinute de această organiza
ție. Ea este o floare rară in 
regiune. La garajul Păltinoasa 
din raionul Gura Humorului, 
organizația U.T.M. nu se ocu
pă de îndrumarea tinerilor în 
producție și nici de celelalte 
sarcini ce-i revin. Există aici 
posibilitatea de a fi primiți in 
rîndurile organizației U.T.M. 
peste 10 tineri, insă pînă acum 
de pregătirea lor pentru a de
veni utemiști nu s-a ocupat 
nimeni. Pentru ridicarea nive
lului politic al tinerilor s-a 
deschis la timp un cerc de po
litică curentă, dar apoi nu s-au 
mai luat măsuri pentru buna 
lui funcționare. De aceea 
cursanții sînt acum tot la lec
ția l-a. Ce folos că în planul 
Comitetului raional U.T.M. 
Gura Humorului se prevede 
preocuparea față de activitatea 
organizației U.T.M de la ga
rajul Păltinoasa, dacă tovară
șul Dorohonceanu Lazăr. mem
bru al biroului comitetului ra
ional U.T.M.. a uitat de sarci
nile pe care le are? Tova
rășul Amironesei Vasile, șe
ful autobazei, stă mai mult 
la „centru" la Gura Humorului 
și mai puțin la garaj El nu 
se ocupă de îndrumarea și ca
lificarea tinerilor Dormitoarele 
nu sînt înzestrate cu cele nece
sare. iar numărul de paturi 
este insuficient

Nici Comitetul raional U.T M. 
Fălticeni nu se poate minări 
cu felul cum muncește organi-

Autobusul de persoane nr. 50.153 cu destinația Rădăuți-Su- 
cevița tocmai plecase în cursă. La o intersecție de drumuri in 
centrul orașului Rădăuți a apărut, venind cu o mare viteză, au
tocamionul nr. 25.557 condus de tînărul șofer Aureiian Sfrnă- 
ciuc.

Nerespectînd viteza legală ca și alte reguli de circulație, au
tocamionul a tamponat autobu sul de persoane. Nu s-au în
registrat victime omenești, dar ambele mașini au fost deteriorate 
și scoase din uz pentru mai mult timp, produeîndu-se pagube.

porturi-aut o, n-a urmărit și 
controlat modul cum s-au înde
plinit hotăririle luate de comi
tetul regional, in urma anali
zei Biroului C.C. al U.T.M. 
Aceasta reiese din cele a- 
rdtate pînă acum, 
merit ' " 
suși planul de măsuri în
tocmit șl expus la consfătuire 
a fost greu de găsii in arhiva 
tov. Solcan Dumitru, șeful 
sectorului evidență.

Astfel că pînă acum, hotățî- 
rile luate ''n-aui fost practic 
aplicate. Brigăzile și posturile 
utemiste de control nu-și tră
iesc viața. Nu s-au extins o 
serie de inițiative frumoase 
prevăzute în plan ca, de pildă, 
crearea de-brigăzi rapide în 
transport.. în .legătură cu pe
trecerea timpului liber, cu con
cursul „Iubiți cartea", cg bri
găzile de agitație, nu 
făcut 'aproape nimic.' 
despre inițiativa organizației 
de bază U.T.M. din centrul 
mecanizat Dornișoara : „să ci
tim in fiecare lună cel puțin o 
carte". tinerii din transporturi- 
auto regiunea Suceava nici 
n-au auzit de ea, pentru că 
tov. Dobrică Aurel, secretar cu 
problemele de propagandă al 
comitetului regional U.T.M., 
nu a luat pînă acum măsuri 
pentru extinderea inițiativei.

Comitetul regional U.T.M. 
Suceava trebuie neîntîrziat să

Este ni
să se arate că în-

s-a
Cit

Cu toate
„condițiile speciale“,

Tov. Dumitrache Nico
lae, membru în biroul co
mitetului regional U.T.M. care 
răspunde de munca în trans- 
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îmbunătățească activitatea cu 
privire la mujica tineretului 
din transporturi-auto. El tre
buie. să ajute comitetele raio
nale U;T.M. care pînă acum 
au muncit slab in direcția 
aceasta să pornească la 
lucru cu toate „condiții
le speciale" — după exem
plul celor de la I.A.R.T. Vatra 
Dornei. Comitetul regional 
U.T.M. Suceava trebuie să în
drume comitetele raionale 
U.T..M., ca acestea, dp rîndul 
lor; să ajute organizațiile de 
bază din sectorul transporturi- 
auto la organizarea muncii și 
timpului liber al tinerilor. De 
asemenea, Corhîtetul regional 
U.T.M. Suceava să studieze 
posibilitățile și iă' ia măsuri 
ca fără intirziere să dea 
sub patronajul organizațiilor 
U.T.M. din întreaga regiune 
repararea și întreținerea dru
murilor. Această acțiune ar fi 
de un real folos tinerilor șoferi 
tn lupta lor pentru a efectua 
transporturi tn bune condițiuni 
și într-un timp mai scurt. Tre
buie depus un mai mare inte
res pentru ca munca tinerilor 
din transporturi să se îmbună
tățească, ca aceștia să poată 
contribui din plin la realizarea 
sarcinilor trasate de cel de al 
ll-lea Congres al partidului 
nostru.

pornească la 
toate
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In întîmpinarea zilei de I 
Mai harnicii constructori ai 
marelui laminor de țevi fără 
sudură de la Roman depun 
străduințe pentru a grăbi 
terminarea fundației cuptoru
lui rotativ.

In fotografie: se montează 
spindlurile pentru învîrtirea 
valțurilor la perforator.

fyf/ggfa Charles Hainchelin:
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♦ a tineretului

SpartachiadaSpartachiada 
de vară 
a tineretului
de vară

300.000
DE PARTICIPANȚI

O reorganizare fără de sfîrșit
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sarcinile de plan Tinerii din 
brigada nr 1 condusă de șo
ferul. sutamltst Nichita Vicen- 
(iu Ț irculă cu atenție pe dru
murile accidentate, au grijă 
de mașini și remorci, le veri
fică pe parcurs, le spală și le 
gresează după terminarea tra
seului Aici, la l AR T Vatra- 
Dornei sini tineri șoferi ca 
Buta Gheorghe. Buzovei Nico
lae Costache I . care luptă 
pentru a deveni sutamiiști 18 
tineri participă la tntrecereu 
pe profesii iar 39 sînt frun
tași în întrecerea socialistă

Organizația UT M de la 
I.A.R.T Vatra Dornei. în co
laborare cu comitetul de între
prindere și conducerea între
prinderii, s-a ocupat să creeze 
condiții bune de muncă și via
tă tinerilor șoferi Aceștia au 
acum un atelier corespunzător, 
bine înzestrat Tinerii fruntași 
sînt stimulați cu premii in 
dormitor au bibliotecă și po
sibilitatea să se culce in paturi 
curate Ajutată de comitetul 
raional U T M . organizația 
UTM din acest I.A.RT . se 
ocupă mai activ și de educația 
șoferilor Acum, tinerii în loc 
să mai1 participe la ..bătăile 
șofereștl". cum erau denumite 
scandalurile 
care aveau 
timpul liber 
lectiv filme 
dormitor cărți. Ei și-au orga
nizat chiar mici biblioteci per
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de trist renume 
loc pe aici, tn 
vizionează în co
tar seara citesc in

zația U.T.M de la autobaza 8 
Fălticeni Această organizație o 
nu se preocupă de organizarea 8 
timpului liber al șoferilor, de | 
educația lor. Tn adunările ge o 
nerale nu se dezbat probleme 8 
legate de producție, nu se 
discută despre atitudinea șo- g 
ferilor față de muncă, despre 
îndatoririle fiecărui șofer des
pre atitudinea față de bunul 
obștesc De aceea s-au putut 
întlmpla cazuri ca ale tineri
lor șoferi Rusu Vasile și Diaco- 
nescu Vasile, care nerespectînd 
regulile de circulație au provo
cat accidente grave pentru care 
au fost deferiți justiției. Ase
menea lipsuri în preocuparea 
organizațiilor U.T M din sec
torul transporturi-auto pentru 
problemele îndeplinirii planu
lui. calității muncii, atitudinii 
socialiste față de muncă, ri
dicării nivelului politic, profe
sional și cultural. petrecerii 
timpului liber al tinerilor șo
feri se întllnesc și în alte orga
nizații U.T.M : la coloana 
auto Gura Humorului, garajul 
auto Rădăuți, unde tinerii vor 
o bibliotecă și nu o au. la ga
rajul din Fălticeni, unde ti
nerii doresc un club și nu-l au 
Dacă toate aceste organizații 
s-ar fi preocupat de îndruma
rea tineretului pentru extinde
rea întrecerii socialiste tn ve
derea îndeplinirii planului, da
că ar fi antrenat tineretul în
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Comemorarea savanților francezi 
Pierre și Marie Curie

In cadrul marilor aniversări 
culturale, Academia R.P.R. și 
Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii din R.P.R. orga
nizează o ședință solemnă 
consacrată comemorării savan
ților francezi Pierre și Mărie 
Curie.

Vor conferenția prof G. A- 
tanasiu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., despre:

„Viața și activitatea științifică 
a lui Pierre Curie1' și prof. 
Al. Sanielevici, membru-cores- 
pondent al Academiei R.P.R. 
despre: ,,Maria Sklodovska 
Curie — viața și opera“.

Ședința va avea loc joi 19 
aprilie a.c., orele 18, in sala 
Academiei R.P.R. din Calea 
Victoriei 125.

Pentru a arăta ce ne-am 
propus în actuala Spartachiadă, 
voi trece pe scurt în re
vistă realizările obținute în regiu
nea noastră cu prilejul desfășu
rării concursurilor Spartachiadei 
de iarnă a tineretului iată cîteva 
din acesta: realizări :

In regiunea noastră numărul 
participanților a trecut de 
280 000, dintre care 51.319 fete 
O participare masivă a tineretu
lui s-a înregistrat in special în 
mediul sătesc In unele comune 
din raioanele Tg. Jiu ca. de pil
dă. Corabia. Caracal și altele, 
participarea tineretului la con
cursuri a depășit procentul de 75 
la sută din numărul total al ti
nerilor. Pentru Spartachiada de 
vară a tineretului, noi ne-am pro
pus ca obiective principale:

Mobilizarea la concursuri a 
peste 300.01)0 tineri, respectarea 
întocmai a pianului calendaristic 
referitor la organizarea și desfă
șurarea concursurilor stabilite de 
regulament sporirea numărului 
de baze sportive prin construirea 
de baze sportive simple în toate 
comunele regiunii și chiar în sa
tele mai mari Pentru atingerea 
acestor obiective munca a și în
ceput tn primul rînd. membrii 
comisiei regionale de organizare 
a Spartachiadei au fost repartli 
zați pe raioane cu sarcina de a 
trece la reorganizarea și întărirea 
comisiilor raionale, orășenești și 
comunale activiztndu-se în ace
lași timp o serie de colective 
sportive care nu au desfășurat 
o activitate satisfăcătoare in pe
rioada lunilor de iarnă

Cunoscînd că un rol important 
îl are munca de popularizare a 
concursurilor, noi am trecut la ti
părirea a 2600 afișe care, pe lingă 
popularizarea disciplinelor sporti
ve incluse în regulament, mai 
conțin materiale documentare, jn. 
legătură cu construirea bazelor 
sportive simple. S-au dat indi
cații ca unele colective sportive 
aparținînd asociațiilor „Voința“, 
..Locomotiva“ și „Recolta“ să ti
părească pe cont propriu peste 
2000 de afișe cu conținut similar.

Tot ca o măsură de populariza
re. în înțelegere cu direcția re
gională 
ționate 
rea : 
„Tineri

tive din regiunea Craiova, parti
cipați cp toții la Spartachiada de 
vară a tineretului.“ Aceste ștam
pile vor fi repartizate principa
lelor oficii P.T.T.R. din regiune 
pentru a fi aplicate pe corespon
dență. S-au luat măsuri ca popu
larizarea Spartachiadei de vară 
să fie făcută și prin presa locală 
chiar și prin centrul de radiofi- 
care și radioamplificare La ci
nematografele din regiune vor fi 
prezentate diapozitive, iar între
prinderea regională cinematogra
fică va organiza la centrul de 
regipne și Fn unele raioane prin
cipale, la Turnu Severin, Cara
cal și Tg. Jiu. festivalul filmu
lui sportiv.

In ceea ce privește asigurarea 
unei bune organizări tehnice a 
concursurilor, pe lîngă măsurile 
luate în vederea amenajării de 
baze sportive complexe și simple 
și asigurarea materialelor tehnice 
necesare, ș-a trasat ca sarcină co
misiilor pe ramuri de sport să se 
ocupe in mod direct de buna or
ganizare a concursurilor. In 
plus, după data de 15 aprilie va 
începe în toate raioanele, instru
irea responsabililor cu munaa 
sportivă din comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. și a preșe
dinților colectivelor sportive

Pentru aceasta a fost recrutat 
și pregătit un corp de 22 lec
tori care vor expune lecții teh
nice și vor face demonstrații 
practice.

Toate aceste măsuri șl altele 
printre care deschiderea în cinstea 
zilei de 1 Mai a unei expoziții 
sportive permanente ca și spri
jinul pe care ni-l acordă orga
nele de partid și de stat ne vor 
ajuta să realizăm și chiar să de
pășim obiectivele’ propuse pentru 
actuala Spartachiadă

I. MUC1ONI
președintele C.C.F.S. 
al regiunii Craiova 
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ORADEA (de la coresponden
tul nostru). Colectivului sportiv 
„Metalul"-Oradea îi aparțin 
două dintre cele mai mari fabrici 
din oraș : „înfrățirea" și „Bernat 
Andrei". în aceste fabrici lucrea
ză sute de tineri dornici să facă 
sport. Dorința lor insă n-a fost 
înfăptuită pe deplin, datorită co
lectivului sportiv a cărui condu
cere se găsește în......reorganiza
re" de mai multe luni. Așa se ex
plică și faptul că la Spartachiada 
de iarnă'a tineretului, din aceste 
fabrici au participat un număr 
foarte mic de tineri (20- de înscriși 
la tenis de masă șt încă vreo cîți- 
va ce-i poți număra pe degete)

Pasivitatea de care au dat do
vadă organizațiile U.T.M din 
aceste fabrici în timpul Sparta
chiadei de iarnă continuă și acum 
Comitetul U T.M de la fabrica 
„înfrățirea" „a aflat" de Sparta
chiada de vară de mai multă vre
me, dar nici pînă în prezent el 
n-a luat nici o măsură în această 
privință. Colectivului sportiv ..Me
talul" îi aparține unul dintre cele 
mat frumoase stadioane din oraș 
LucșMe de -fimsare a acestui 
stadion se desfășoară foarte ane
voios .Cele două organizații 
UT M nu au mobilizat pe tineri 
pentru ca aceștia să ajute prin

muncă voluntară la terminarea , 
înfrumusețarea stadionului. Lip
suri asemănătoare celor de la 
„înfrățirea" și „Bernat Andrei" 
găsim și în alte organizații de 
bază U.T.M din orașul Oradea 
Ele se datoresc în cea mai mare 
parte lipsei de interes a comite
tului orășenesc U.T.M. fată de 
Spartachiada de vară. La 3 apri
lie încă nu era constituită nici co
misia orășenească de organizare 
a Spartachiadei și nici comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M nu 
au fost instruite în această pro
blemă

In vederea participării unui nu
măr cit mai mare de tineri la ac
tuala competifie de masă se im
pune ca. comitetul orășenesc 
U.T.M să treacă la desfășurarea 
unei munci concrete, să schimbe 
de acum sistemul de. „colabora
re" cu colectivele sportive, „cola
borare" care s-a rezumat în Spar
tachiada de iarnă a tineretului 
doar la un schimb de cifre sta
tistice. E timpul să se termine și 
cu „reorganizarea" conducerii co
lectivului sportiv ..Metalul" , pen
tru ca acesta, ajutat de organiza
țiile U.T M să isprăvească con
struirea stadionului, să antreneze 
un număr mai mare de tineri la 
Spartachiadă.
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P T T R. vor fi confec-
30 ștampile cu Tchema-

și tinere, sportivi și spor-
--------------------------------

Fiecare comună
va avea
o bază sportivă

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). — în cadrul lunii con
strucțiilor și amenajărilor bazelor 
sportive, in raionul Focșani, cu 
sprijinul sfaturilor populare, orga
nizațiile de bază U.T.M. antrenea
ză numeroși tineri la amenajarea 
bazelor sportive existente și la 
construirea altora noi. Așa, de 
pildă, a început și construirea a 
încă 5 terenuri de fotbal. Comi
tetul raional U.T.M Focșani, îm
preună cu comitetul raional 
C.F.S., și-au propus în planul de 
acțiune ca în fiecare comună să 
se construiască cîte un teren de 
volei (35 de terenuri de volei), 
piste de atletism și pentru curse 
cu obstacole. Utemiștii din co
muna Jariștea au început să con
struiască un teren de fotbal, unul 
de volei și o pistă de atletism 
De asemenea și tinerii din comuna 
Suvorov au început lucrările pen 
tru construirea unui teren de vo
lei. In raionul Focșani se fac in
tense pregătiri și în vederea des
fășurării competițiilor sportive din 
cadrul Spartachiadei de vară a 
tineretului.

Echipele de volei din comunele 
Gugeștl, Popești și de la G.A.S. 
Odobeștl, sub îndrumarea instruc
torilor voluntari Mircea Nicu- 
lescu, Băluță Nicolae și Ursu 
Constanța, au început 
mentele. De asemenea, 
de fotbal din comunele 
Popești și de la G.A.S. Florești 
s-au înscris pentru a participa la 
concursurile din cadrul Sparta
chiadei de vară a tineretului.

antrena- 
echipele 

Suvorov,
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In
așteptarea... VCFÜ

ti-Odată cu terminarea întrecerilor Spartachiadei de iarnă a 
neretului, unele comisii regionale și raionale de organizare a în
trecerilor s-au culcat pe laurii succeselor obținute, și-au încetat 
activitatea. în unele locuri, ca de pildă, în raioanele Slatina șl 
Drăgănești-Olt, regiunea Pitești, comisiile de organizare n-au 
făcut nimic pentru începerea întrecerilor primei etape a Spar-făput nimic pentru îpeeperea îr 
tachiadeij de vară à tineretului.
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Organizatorul: — Știți ce, tovarăși, să ne mai odihnim puțin. Mai

Primele rezultate

ORAȘUL STALIN (de la corespondentul 
nostru) — Colectivele asociației „Progresul“ din 
Orașul Stalin numără 3200 membri cuprinși în 
55 de cercuri Dintre aceștia, un număr de 2980 
au participat la Spartachiada de iarnă a tine
retului Acum încă nu s-a terminat sezonul de 
schi; munții sînt încă acoperiți cu un strat gros 
de zăpadă Insă în timp ce schiorii se bucură 
de vreme prielnică și de zăpadă abundentă, în 
oraș primăvara și-a făcut apariția; se 
fac pregătiri în vederea bunei desfășurări a com
petițiilor sportive de vară. Astfel, consiliul 
orășenesc al asociației, analizînd posibilității- 
sale pe baza experienței acumulate în sezonul 
de iarnă și-a propus să mărească numărul mem
brilor săi și, în același timp, să mobilizeze la 
diferite discipline, 6000 de participanți. Pentru 
realizarea acestui obiectiv asociația și-a întoc
mit planul de măsuri care parțial a și fost rea
lizat.

,S. 
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e pînă la vară.

In prima jumătate a lunii 
martie a.c„ căutătorii atenți 
ai noutăților literare au avut plă
cuta surpriză de a găsi în vitri
nele librăriilor o carte valoroasă 
tradusă din limba franceză și e- 
ditată de către Editura de Stat 
pentru literatură politică. Este 
vorba de lucrarea lui Charles 
Hainchelin — „Originea religiei“.

Apariția acestei cărți a fost 
primită cu un interes viu din par
tea cititorilor, interes de altfel 
ușor explicabil, dat fiind faptul 
că în domeniul istoriei religiei, 
într-un șir de ani numărul tra
tatelor de specialitate, scrise pe 
această temă in țara noastră 
se pot număra pe degete. De a- 
ceea, trebuie salutată inițiativa 
Editurii pentru literatură politi
că care, prin cartea lui Cnarles 
Hainchelin, ne-a oferit un dar 
prețios.

Lucrarea lui Charles Hainchelin 
trebuie cu atit mai mult aprecia
tă și citită cu atenție, cu cit au
torul ei este un cunoscut savant 
marxist.

Charles Hainchelin a fost unul 
dintre activiștii cunoscuți ai Par
tidului Comunist Francez încă din 
primele zile ale constituirii lui 
Ca luptător pentru drepturile po
porului și înflăcărat patriot, el a 
comandat un grup de partizani 
din Franța împotriva hitleriștilor. 
In anul 1944, cu puține zile îna
inte de eliberare, a fost omorî! 
mișelește de trădătorii pătainiști.

In cursul întregii sale vieți, 
Charles Hainchelin s-a ocupat în 
mod intens de munca științifică. 
El cunoștea bine operele clasicilor 
marxism-leninismului, precum și 
unele lucrări ale savanților so
vietici. De asemenea, a urmărit 
cu atenți! Alierile de specialita
te ale savanților burghezi. El a 
scris multe cărți și articole din 
domeniul istoriei. In mod deose
bit însă s-a interesat de proble
ma originii religiei în general, 
precum și a originii creștinismu
lui și a rolului său social. în 
special. Cartea „Originea religiei“ 
este cea mai valoroasă lucrare a 
talentatului istoric francez.

Charles Hainchelin a folosit un 
material documentar arheologic, 
etnografic și antropologic bogat 
și variat, care i-a permis înțele
gerea problemelor tratate în în
treaga lor profunzime. Ceea ce 
se remarcă îndeosebi este meto
da științifică, marxistă, folosită 
consecvent de autor în aborda
rea și rezolvarea problemelor 
puse.

Principiul conducător care a 
stat permanent în fața lui Char
les Hainchelin în analiza esen
ței religiei, a procesului de naș
tere și de dezvoltare a ei, este 
apela expus de însuși autorul, pe 
prima pagină a cărții sale : „Nu
mai marxismul permite să se dea 
răspunsuri juste la.., problemele 
strîns legate între ele ale originei 
și evoluției religiei, pentru că 
marxismul rezolvă în mod științi
fic raportul dintre existență și 
gîndire, pentru că, spre deosebire 
de o dogmă, nu înghesuie feno
menele într-un pat al lui Procust, 
ci, dimpotrivă, se îmbogățește 
necontenit datorită succeselor 
practicii sociale din toate dome
niile, în timp ce teoriile burghe
ze și revizioniste tind să ascun
dă, să voaleze trăsăturile esenția
le ale religiilor actuale“. Urmă
rind în mod științific apariția și 
dezvoltarea religiei în strînsă de
pendență cu producția socială, 
dezvoltînd rădăcinile social-eco- 
nomice și psihologice ale religiei, 
Charles Hainchelin subliniază 
permanent rolul reacționar pe 
care-1 joacă religia în întreaga is
torie de pînă acum. Prin întrea
ga lucrare trece ca un fir roșu 
concepția marxistă despre religie, 
exprimată în mod genial de Marx 
prin celebra formulă: „religia 
este opiu pentru popor“. După 
cum se știe, această formulă era 
considerată de Lenin piatra un-

*) Editura de Stat pentru li
teratură politică — 1956.

ghiulară a marxismului în înțele
gerea religiei.

De pe această poziție autorul 
analizează în prima parte a căr
ții sale problema esenței religiei 
în general. Charles Hainchelin 
subliniază că religia este o oglin
dire fantastică și falsă în con
știința socială a relațiilor dintre 
oameni și a relațiilor dintre ei și 
natură, reflectare care apare din 
cauză că oamenii, atît în socie
tatea primitivă cît și în societă
țile împărțite în clase, se află 
sub dominația unor fapte exte
rioare lor, pe care ei nti le pot 
cunoaște în întregime, pe care 
nu le pot controla și domina și 
în fața cărora ei încearcă o frică 
misterioasă. Charles Hainchelin 
critică foarte aspru concepțiile 
diferiților social-oportuniști de la 
Kautsky pînă la Max Adler, care 
au încercat să împace religia cu 
socialismul, cu mișcarea munci
torească.

Dar capitolul principal, căruia 
autorul îi acordă o atenție deo
sebită, este acela care se referă 
la însăși problema originii reli
giei. Considerentul principal după 
care se conduce Charles Hain
chelin în tratarea acestei proble
me constă în interdependența 
care există între baza economică 
a societăților antice și aceea a 
concepțiilor religioase ca elemen
te ale suprastructurii. In această 
parte a lucrării sînt combătute 
tezele idealiste asupra așa-zisului 
sentiment religiOs înnăscut, sub- 
liniindu-se faptul că „în perioa
da cea mai veche a omenirii n-a 
existat nici un fel de religie“ 
(pag. 36) și că „pentru ca religia 
să poată lua naștere, erau nece
sare o bază socială mai largă, re
lații sociale mai complexe“ (pag. 
37) După ce critică concepțiile 
reacționare ale unor cercetători 
burghezi asupra originii religiei, 
ca Tylor, Spencer, Frazer etc., 
Charles Hainchelin analizează și 
arată pe larg modul de apariție 
a formelor celor mai primitive 
ale religiei — de la totemism la 
politeism și monoteism.

In a doua parte a lucrării 
sale, autorul, pe baza unei do
cumentări foarte vaste și intere
sante, dezvoltă larg problema or
ganizării dezvoltării creștinismu
lui, a mitului lui Isus. Deosebit 
de reușită aci este analiza cau
zelor social-economice care au 
dus la apariția creștinismului — 
fapt determinat de descompune
rea politică și economică a orîn- 
duirii sclavagiste.

E de subliniat faptul că punctul 
de pornire al lui Charles Hain
chelin în analizarea rădăcinilor 
social-economice ale religiei în 
general — și ale creștinismului în 
special — este principial just. 
Insă dat fiind că această lucrare 
a fost scrisă cu mulți ani în urmă, 
autorul ei n-a avut posibilitatea 
să consulte unele date mai noi ale 
științei sovietice cu privire la co
muna primitivă și orînduirea scla
vagistă și să cunoască unele te
orii și păreri mai avansate în le
gătură cu originea diferitelor for
me ale religiei primitive. Iată de 
ce în lucrarea lui Hainchelin mai 
există unele lipsuri. De aceea, e 
de recomandat citirea atentă a 
cuvîntului introductiv al cărții 
elaborat de profesorul sovietic 
V. K Nikolski

Charles Hainchelin a urmărit 
ca în cartea sa să lămurească 
problemele principale ale originii 
religiei de pe pozițiile marxismu
lui, opunîndu-se diverselor teorii 
idealiste, antiștiințlfice. El a în
deplinit cu cinste această sarci
nă. Studierea lucrării lui Hain
chelin va ajuta în bună măsură 
la educarea științifică, la cunoaș
terea problemei originei religiei 
— problemă atît de mult 
încurcată de către ideologii bur
ghezi reacționari. Cartea va 
stîrni interesul tineretului nostru 
care — ta bogata documentare a 
lucrării, în stilul ei simplu și ușor 
de înțeles — va găsi un sprijin 
serios pentru ridicarea nivelului 
său general, politic și științific.

V. NEDELCU
Pînă în prezent a fost dat la reparat întregul 

material și echipamentul pentru diferite disci
pline cum sînt volei, fotbal, atletism etc. Au fost 
de asemenea organizate comisiile de concurs pe 
discipline.

Regulamentul și instrucțiunile de concurs au 
fost prelucrate S-au editat 500 afișe care popu
larizează Spartachiada de vară a tineretului. De 
asemenea s-a luat măsura binevenită de a se 
amenaja ștrandul din oraș care aparține aso
ciației. Aici se vor organiza ta sezonul de vară 
concursuri populare de înot Buna pregătire a 
concursurilor, măsurile organizatorico-admini- 
strative luate din timp vor asigura rpembrilor 
asociației sportive „Progresul“ din Orașul Stalin 
condiții favorabile pentru obținerea unor rezul
tate frumoase pentru ca Spartachiada de vară 
a tineretului să atragă spre sport noi și noi con
tingente de tineri.

Acord comercial între R.P.R. și R.D.Vietnam
In scopul de a contribui la dez

voltarea economiei R. D. Viet
nam și pentru strîngerea priete
niei intre cele două popoare, pe 
baza ajutorului acordat de gu
vernul R.P.R a fost semnat la 
17 aprilie 1956 la Hanoi, un 
Acord de ajutor economic și teh
nic între guvernul R.D. Vietnam 
și guvernul R.P.R.

R.P.R va livra în cursul ani
lor 1956-1957 tractoare, utilaj a- 
gricol, mașini electrice, remorci 
etc De asemenea la cererea R.D. 
Vietnam guvernul R.P.R va tri
mite specialiști și tehnicieni.

In același timp ambele guverne 
au semnat și un Acord comercial 
pentru anul 1956 prin care Repu
blica Democrată Vietnam va ex
porta : ceai, lemn, produse agri
cole, articole de artizanat și va 
importa din R.P.R. motoare elec
trice, diverse utilaje electromecar 
nice și produse de larg consum.

Tratativele au decurși într-un 
spirit de prietenie frățească și 
înțelegere reciprocă.

1 ..Scînteia tineretului“
I Pag. 3-a 18 aprilie 1956
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SâSÎiiriaa extraordinară a Adunării Populare a R.P. Buf girla

Alegerea noului președinte 
al Consiliului de Miniștri

Ședinfa a fost prezidată de dr-
Gliiorghi Atanasov, vicepreșe-

SOFIA 17 (Agerpres).
A.T.B. transmite:

La 17 aprilie cea de-a cincea dinte al Biroului Adunării Popu« 
sesiune extraordinară a Adunării lafe-, E' a anunțat că _Bjr°ijla 
Populare a Republicii Populare PL1”11' 0 scnsoare 
Bulgaria și-a continuat lucrările. ^>‘*0 cervenkov,

In largul marii
La 18 aprilie sosește in portul 

englez Portsmouth crucișătorul 
„Ordjcnikidze'' pe bordul căruia 
vin in Anglia, N. A. Bulganin 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și N. S. Hruș
ciov, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. In 
drumul spre Anglia, ctnd cruci
șătorul sovietic care navighează 
sub pavilionul președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. a 
trecut prin apele daneze, condu
cătorii sovietici au fost salutați de 
numeroși reprezentanți ai opiniei 
publice — ziariști, fotoreporteri 
etc. — care se aflau pe o navă 
militară daneză; de asemenea a- 
vioane cu reacție daneze au în
soțit cele două vase

Telegrame
MOSCOVA. — Agenția TASS a 

transmis telegramele de salut tri
mise de N. A. Bulganin și N. S. 
Hrușciov primilor miniștri ai Da
nemarcei, Suediei și Norvegiei cu 
ocazia trecerii pe lîngă țărmurile 
țărilor respective, în drum spre 
Anglia.

O declarație a lui Eden
La 17 aprilie, în Camera Comu

nelor au fost puse întrebări în 
legătură cu vizita în Anglia a 
lui N. A. Bulganin și N. S. Hruș
ciov. O serie de întrebări s-au re
ferit la apropiatele tratative din
tre oamenii de stat ai U.R.S.S. 
și Angliei.

Primul ministru, Anthony Eden 
a declarat că scopul principal al 
acestor tratative va fi „discuta
rea a numeroase probleme care 
dezbină în prezent lumea“, „Tra
tativele — a spus Eden — vor 
fi confidențiale. Nu pot declara 
dinainte că cutare sau cutare pro
blemă va fi inclusă în mod precis 
pe ordinea de zi“.

Ce scrie presa engleză
„TIMES"

Ziarul „Times“ scrie următoa
rele într-un articol redacțional: 
„Popoarele rus șl englez s-au res
pectat totdeauna unul pe altul 
chiar și în timpurile cele mai 
grele. Salutul pe care poporul en
glez ti va aduce lui Hrușciov și 
Bulganin va fi expresia sinceră 
a năzuinței spre consolidarea prie
teniei între cele două popoare“.

„DAILY EXPRESS"
Observatorul ziarului „Daily 

Express“ scrie : „La Londra se 
întărește speranța că rezultatul 
nemijlocit al vizitei lui Bulgan n 
și Hrușciov va fi o nouă înțele
gere reciprocă anglo-rusă. Astfel 
apreciază situația cunoscuți di
plomat! londonezi".

Observatorul arată că, atît la 
Londra, c t și la Washington, se 
acordă o mare atenție apropiate
lor tratative.

„DAILY HERALD"
O serie de ziare își exprimă in

dignarea în legătură cu provocă
rile huliganice săvîrșite zilele tre
cute — încercarea de a da foc 
secției de la Londra a agenției 
TASS. Ziarul „Daily Herald" 
scrie că „asemenea manifestări de 
ură sălbatică sînt în totală con
tradicție cu sentimentele opiniei

publice, care privește cu încre
dere tratativele pașnice ce vcr 
avea loc și speră că ele vor fi 
încununate de succes“.

„NEWS CHRONICLE"
„News Chronlcle“ subliniază 

într-un articol redacțional că N. 
A. Bulganin și N. S. Hrușciov 
sînt oaspeții poporului englez. 
Ziarul scrie în continuare: 
„News Chron'cle“ a salutat 
totdeauna ideea acestei vizite. 
Barierele nu au fost spre folo
sul nimănui. Intr o lume astfel 
împărțită trebuie să alegi țntr-o 
măsură tot mai mare între opera
țiuni militare și tratative, trebuie 
să te cramponezi de posibilitatea 
de a duce tratative... Oaspeții 
noștri sînt adepții unei filozofii 
cu care va trebui să coexistăm 
vreme îndelungată“.

AGENȚIA „REUTER"
Agenția Reuter transmite in- 

tr-un comentariu că „primul mi
nistru Eden speră că convorbirile 
pe care le va avea cu conducă
torii sovietici, asupra tuturor pro
blemelor mondiale, începînd de la 
actuala criză din Orientul Mijlo
ciu pînă la reunificarea Germa
niei și la dezarmare, vor contri
bui mult la slăbirea încordării in
ternaționale".

Vie activitate diplomatică la Londra
In capitala Angliei se desfășoa

ră o vie activitate diplomatică tn 
preajma sosirii conducătorilor so
vietici. Agențiile de presă relevă 
interesul cu care opinia publică 
britanică a primit persoanele care 
ti însoțesc pe conducătorii sovie
tici — miniștri, specialiști tn di
ferite domenii, ziariști etc. — care 
au sosit zilele acestea pe calea

aerului la Londra. Printre altele 
corespondenții de presă anunfau 
vizita ambasadorului U.R.S.S. in 
Anglia, I. A. Malik la Ministerul 
de Externe britanic precum și în
trevederile pe care ambasadorul 
Angliei in U.R.S.S., William Hay- 
ter le-a avut cu ministrul de ex
terne, Selwyn Lloyd și cu primul 
ministru Anthony Eden.

Vizitele delegației Marii Adunări Naționale
a R. P« R. în Uniunea Sovietică

Primul ministru 
al Cey’onului 
se pronunță 

pentru neutralitate
NEW YORK 17 (Agerpres). - 

Revista „United States News and 
World Report“ a publicat inter
viul acordat de Bandaranaike, 
noul prim ministru al Ceylonu
lui.

Primul ministru s-a pronunțat 
pentru „o politică neutră, pentru 
renunțarea la apropierea de vre
un bloc de puteri etc.“.

Bandaranaike a spus că în ge
neral el „este de acord cu vede
rile d-lui Nehru“.

Fiind rugat să-și expună punc
tul de vedere în legătură cu or
ganizații de felul N.A.T.O. și 
S.E.A.T.O. primul ministru al 
Ceylonului a răspuns: „Cred în 
grupările regionale, prevăzute în 
Carta O.N.IL dar luați ca exem
plu S.E.A.T.O. Se presupune că 
aceasta este o grupare regională 
a țărilor asiatice. Totuși China nu 
face parte din ea. Cum pot exista 
în Asia grupări regionale fără 
participarea Chinei ?“ .

Răspunzînd la întrebarea dacă 
este pentru schimbul de repre
zentanțe diplomatice între Cey
lon și „țările comuniste“, primul 
ministru al Ceylonului a spus: 
„Da, cred că trebuie să se facă 
un schimb de reprezentanțe di
plomatice, mai ales cu Uniunea 
Sovietică și China“. Bandaranaike 
a răspuns afirmativ la întrebarea 
dacă ar vrea să viziteze Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Chineză.

Răspunzînd la o altă întrebare, 
Bandaranaike a dec’a-at că 
S. Hrușciov și N. A. Bulganin 
au vizitat Ceylonul în timpul 
centei lor călătorii în Asia 
Sud, deoarece „guvernul nu i-a 
invitat atunci" El a adăugat că 
„ar saluta“ vizita conducătorilor 
sovietici tn Ceylon.

Răspunzînd apoi la întrebarea 
dacă este gata să primească aju
torul pe care S.U.A. l-au propus 
recent Ceylonului, Bandaranaike 
a răspuns: „Nu exclud ajutorul 
de la nici o țară din lume. Tre
buie să examinez însă foarte a- 
tent asemenea propuneri pentru a 
stabili dacă nu sînt legate de vreo 
condiție“. El a declarat că este 
gata să primească ajutor „fără 
nici un fel de condiții" din partea 
Statelor Unite, Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare Chineze.

N. 
nu 
re
de

Declarația Ministerului AfacerilorExterne al U. R. S. S.
cu privire fa situația în Orientul Apropiat
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Zeci de patrioți 
algerieni uciți 

de tiupele franceze
ALGER 17 (Agerpres). — Pe 

teritoriul Algeriei au avut loc în 
ultimele 48 de ore lupte sînge- 
roase, în cursul cărora au fost 
uciși 208 patrioți algerieni. Co
mandamentul francez declară 
că în ziua de 15 aprilie trupele 
franceze au dat cele mai aprige 
lupte împotriva patrioților alge
rieni de la începutul mișcării de 
eliberare din Algeria. Intr-o lup
tă, care a avut Toc într-un punct 
de pe coastă, la care au participat 
vase de război și aviație, au fost 
uciși 188 de patrioți algerieni iar 
alți 75 au fost capturați.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Situația care se creează în pre
zent în regiunea Orientului Apro
piat merita o atenție serioasă din 
partea tuturor statelor și a cercu
rilor opiniei publice care sînt in
teresate în întărirea păcii gene
rale și în slăbirea continuă a în
cordării internaționale.

S-a subliniat deja in repetate 
rînduri că principala cauză a 
agravării situației internaționale 
în Orientul Apropiat și Mijlociu 
este continuarea încercărilor de a 
înjgheba și de a lărgi grupările 
militare care servesc scopurilor 
colonialismului și sint îndreptate 
atît împotriva independentei po
poarelor din această regiune, cit 
și Împotriva securității țărilor iu
bitoare de pace. Crearea uner a- 
semenea grupări a devenit sursa 
fricțiunilor și conflictelor interna
ționale in regiunea Orientului A- 
propiat și Mijlociu, cauza înrăută
țirii relațiilor statelor arabe cu 
Israelul, precum și cu Turcia, ale 
Pakistanului cu Afganistanul, ale 
Pakistanului cu India.

In loc să se ia măsuri în vede
rea stabilirii unor relații pașnice 
și de prietenie între statele inde
pendente din această regiune, pe 
baza principiilor colaborării paș
nice adoptate de conferința de ta 
Bandung a țărilor Asiei și Africii, 
unele țări sînt opuse altora, ceea 
ce creează o situație încordată în 
această regiune. Presiunile e- 
xercitate de unele puteri asupra 
statelor arabe independente in 
scopul de a le forța ca, în ciuda 
voinței lor, să Se alăture grupă
rilor menționate, ca de pilda, cu
noscutul pact de la Bagdad, con
stituie o încălcare a principiilor 
Organizației Națiunilor Unite și 
contravin intereselor păcii și se
curității internaționale.

Unul din momentele cele mai 
primejdioase ale situației din 
Orientul Apropiat este în prezent 
agravarea conflictului arabo- 
israelian. Indiferent de modul in 
care ar fi apreciate cauzele Izbuc
nirii acestui conflict, nu se poate 
să nu se vadă că anumite cercuri 
din unele state, neinteresate In 
întărirea păcii internaționale, 
caută să folosească conflictul a-

rabo-israelian în scopurile lor a- 
gresive, mergînd pînă la aducerea 
de trupe străine pe teritoriul ță
rilor din această regiune și la 
crearea de complicații militare. 
Amestecul în treburile țărilor a- 
rabe are drept scop restabilirea 
pozițiilor colonialismului in Orien
tul Apropiat, ceea ce interesează 
în mod deosebit anumite mono
poluri petrolifere. După cum se 
știe, acestor tendințe le cores
punde acordul celor trei puteri în
cheiat jn 1950. Toate acestea im
plică primejdia ivirii unui focar 
de război în această regiune, ceea 
ce nu trebuie admis.

Guvernul Uniunii Sovietice a- 
pără cu hotărîre interesele păcii 
și colaborării pașnice între po
poare. El înfăptuiește cu fermitate 
și consecvența măsuri îndreptat» 
spre destinderea încordării inter
naționale, ceea ce corespunde nă
zuințelor popoarelor tuturor țări
lor, inclusiv popoarelor din Orien
tul Apropiat.

O mare realizare a popoarelor 
în opera de asigurare a păcii și 
securității în regiunea Orientului 
Apropiat și Mijlociu a fost după 
cel de al doilea război mondial, 
stabilirea independenței naționale 
și întărirea suveranității de stat 
a unei serii de state care se a- 
flaseră pînă nu de mult în situa
ția de teritorii coloniale sau sub 
mandat. Uniunea Sovietică a ur
mărit cu simpatie și a sprijinit 
cu căldură eforturile țărilor din 
Orientul Apropiat, îndreptate spre 
stabilirea și întărirea independen
ței de stat a Egiptului, Arabiei 
Saudite, Siriei, Libanului, Yeme
nului, Iordaniei, Libiei, Sudanu
lui, Irakului, Israelului și ale 
altor state. Uniunea Sovietică a 
apreciat în egală măsură acțiunile 
Angliei și Franței care au contri
buit la rezolvarea j 
Arzătoare ale Orientului Apropiat 
pe baza recunoașterii independen
ței și suveranității statelor men
ționate.

Principiile respectării indepen
denței naționale, a suveranității 
și neamestecului în treburile in
terne ale statelor precum și ale 
rezolvării litigiilor internaționale

prin mijloace pașnice sînt con
sfințite în Carta Organizației Na
țiunilor Unite. Fiind un adept 
consecvent al acestor principii, 
guvernul sovietic a sprijinit și 
sprijină în mod sincer și pe de
plin năzuințele statelor arabe spre 
întărirea continuă a independen
ței naționale dobîndită recent, spre 
creșterea bunăstării lor economice. 

Uniunea Sovietică consideră că 
întărirea independenței și dezvol
tarea generală a statelor din O- 
rientul Apropiat este o garanție 
importantă a păcii și securității 
în această regiune De aceea gu
vernul sovietic a răspuns cu 
promptitudine și a mers in în- 
tîmpinarea năzuințelor guvernelor 
statelor susmenționate, îndrepta
te spre aceste scopuri.

Guvernul sovietic nu a căutat 
să obțină nici un fel de avantaje 
speciale și a tins să-și stabilească 
relațiile cu statele din această re
giune pe baza principiilor echita
bile, proclamate de popoarele A- 
siei și Africii la conferința de la 
Bandung.

Tinzînd să asigure întărirea 
păcii și dezvoltarea colaborării 
internaționale ținînd seama de 
interesele naționale juste ale po
poarelor tuturor țărilor, guvernul 
sovietic se pronunță cu fermitate 
împotriva încălcării păcii în O- 
rientul Mijlociu și împotriva ori» 
căror acțiuni care ar putea duce 
la izbucnirea de conflicte armate 
sau care ar putea fi folosite ca 
pretext pentru dezlănțuirea unor 
astfel de conflicte.

Guvernul sovietic consideră că 
un conflict armat in Orientul A- 
propiat poate și trebuie să fie evi
tat și că este în interesul tuturor 
statelor din Orientul Apropiat de 
a nu se lăsa atrase prin provocări 
în operațiuni militare.

iPr°«LerIleîc’î ' Guvernul sovietic consideră tot
odată ca fiind nejuste și inadmi
sibile din punctul de vedere al 
menținerii păcii generale, încer
cările de a folosi conflictul arabo- 
israelian pentru un amestec din 
afară în treburile interne ale sta
telor arabe independente sau pen
tru introducerea de trupe străine 
în regiunea Orientului Apropiat.

nrimit o scrisoare din partea lui 
. , președintele 

Consiliului de Miniștri, cu rugă« 
mintea de a fi eliberat din func« 
(ia pe ca.re o deține. El a dat ci
tire scrisorii.

In scrisoare se spune:
„Către președintele Biroului 

Adunării Populare.
Intrucît în funcția de președin

te al Consiliului de Miniștri am 
admis metode nejuste de muncă 
care au adus anumite prejudicii 
muncii de stat, rog Adunarea 
Populară să mă elibereze din 
funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republic.» 
Populare Bulgaria.

Cu stimă,
VILCO CERVENKOV“

în legătură cu cele expuse mal sus, guvernul 
sovietic declară :

1. Uniunea Sovietică va acorda sprijinul ne
cesar măsurilor Organizației Națiunilor Unite 
Îndreptate spre găsirea căilor șl mijloacelor pen
tru Întărirea păcii in regiunea Palestinei și pen
tru Îndeplinirea hotăririlor respective ale Con
siliului de Securitate.

2. Uniunea Sovietică consideră că este nece
sar să se ia In viitorul apropiat măsuri pentru 
slăbirea incordării existente in regiunea Pales
tinei, fără un amestec din afară care este in 
contradicție cu voința statelor din Orientul 
Apropiat și cu principiile Națiunilor Unite.

Uniunea Sovietică cheamă părțile Interesate 
să se abțină de la orice acțiuni care ar putea

duce la agravarea situației de-a lungul actua
lei linii de demarcație, stabilită de acordurile de 
armistițiu dintre t&rile arabe și Israel, și să ia 
măsurile necesare pentru Îmbunătățirea situației 
grele a sutelor de mii de refugiat! arabi lipsiți 
de adăpost și de mijloace de subzistentă.

Uniunea Sovietică consideră că in interesul 
întăririi păcii și securității internaționale, este 
necesar să se urmărească reglementarea pașnică 
trainică a problemei palestiniene, pe o bază reci
proc acceptabilă, ținindu-se seama de interesele 
naționale juste ale părților interesate.

în ceea ce-1 privește, guvernul sovietic iși ex
primă hotărirea de a contribui Împreună cu ce
lelalte state la rezolvarea pașnică a probleme
lor nereglementate.

KIEV 17 (Agerpres). — TASS 
transmite:

La 16 aprilie a sosit la Kiev un 
grup de membri ai delegației Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne în frunte cu 
Constantin Pîrvulescu, președin
tele Marii Adunări Naționale.

In cea de a doua jumătate a 
zilei de 16 aprilie, membrii dele
gației Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romine, care 
se află la Kiev, l-au vizitat pe 
D. S. Korotcenko, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene.

★
SARATOV 17. (Agerpres). — 

Un grup de membri ai delegației 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Rom'ne a făcut la 
16 aprilie o vizită lui K. F. Bobî-

lev, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Sovietului Orășenesc 
Saratov.

Apoi oaspeții au făcut o plim
bare prin oraș și au vizitat uzina 
de rulmenți. Aci muncitorii uzinei 
au remis delegației o invitație a- 
dresată muncitorilor și specialiști
lor din industria de rulmenți a 
Romîniei de a vizita uzina din 
Saratov pentru schimb de ex
periență. Tov. Ion Pas, locțiitor 
al ministrului Culturii al Repu
blicii Populare Romîne, a mulțu
mit în numele delegației pentru 
invitație și la rindul său a invitat 
pe muncitorii șl specialiștii din 
Saratov să viziteze Romînia.

IN FOTOGRAFIE: Delegația 
vizitînd camera de lucru a lui 
Lenin la Kremlin.

ODESA. — La 17 aprilie a 
sosit la Odesa vaporul argenti
nian „Entrerios" aaucînd pe bor
dul său aproape 800 de persoane 
care au plecat în America Latină 
din regiunile de vest ale Ucrainei 
și Bielorusiei înainte de unirea 
acestor regiuni cu R.S.S. Ucrai- 
----- s n c c Bielorusă inneană și R.S.S.
1939

DJAKARTA. — La 17 aprilie 
Aii Sastroamidjojo, primul minis
tru al Indoneziei, a convocat o 
conferință de presă >n cadrul că
reia a răspuns la întrebările puse 
de corespondenți ai presei indone
ziene și străine. întrebat fiind 
dacă Indonezia va accepta ajutor 
economic din partea Uniunii So
vietice, Sastroamidjojo a spus că 
guvernul condus de ei in principiu 
nu refuză ajutor din partea nici 
unei țări cu condiția ca acest a- 
jutor să nu fie legat de obligații 
politiee și militare.

HANOI. — La 9 aprilie 1956.
i-----------—----------------
„Scînteia tineretului"

Pag. 4-a 18 aprilie 1956

Fam Van Dong, ministrul Aface
rilor Externe al Republicii Demo
crate Vietnam a adresat o scri
soare lui V. M. Molotov și Sel
wyn Lloyd, președinții conferin
ței de la Geneva. în care se a- 
rată răspunderea ce revine gu
vernului Franței și a autorităților 
din Vietnamul de sud în ceea ce 
privește îndeplinirea pe viitor a 
acordurilor de ia Geneva.

LONDRA. — Răspunzînd unor 
interpelări în Camera Comunelor, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei, Selwyn L'.oyd, a făcut la 
16 aprilie o declarație cu privire 
la desfășurarea lucrărilor subco
mitetului Comisiei O.N U. pentru 
dezarmare, care au loc în prezent 
la Londra. Lloyd a declarat că 
U.R.S.S. a acceptat multe din pro 
punerile cuprinse în memorandu
mul inițial anglofrancez și a a- 
dăugat că deși există incă diver 
gențe considerabile „în privința 
unor probleme s-a obținut fără 
îndoială un succes“. Potrivit ce
lor arătate de Lloyd, în prezent 
se depun eforturi pentru a înlă
tura divergențele care au mai 
rămas.

Ctnd marfa îi rămîne nevîndută 
în prăvălie, negustorul o împa
chetează într-un nou ambalaj, îi 
pune o etichetă atrăgătoare și o 
vinde ca pe o marfă proaspătă. 
Dar conținutul nu se schimbă. E 
același — vechi și mucegăit. Pri
mii clienți — se întîmplă — se 
înșeală. Mult timp, însă, șmeche
ria nu poate rămîne nedescope
rită.

Cam la fel procedează actual
mente și monopoliștii din Wa
shington, Londra și Paris, căutîrid 
să-și ascundă adevăratele intenții 
față de unele popoare ale Asiei, 
Africii sau Americii Latine, sub 
o etichetă nouă, strălucitor poleită. 
Desigur, noul colonialism își arată 
masca zîmbitoare nu oriunde. In 
unele părți ca în țările Africii de 
Nord, Cipru, Kenia, colonialiștii 
continuă să-și manifeste rapaci
tatea cu o brutalitate la fel de sin- 
geroasă ca și acum 50 de ani.

Noi ne vom ocupa aici doar de 
unele aspecte mai evidente ale 
„noului" colonialism.

O privire succintă asupra des
fășurării evenimentelor politice tn 
aceste regiuni ale lumii ne va a- 
juta să înțelegem mai bine esența 
trucajului imperialist.

Odată cu sfîrșitul celui de al 
doilea război mondial și după vic
toria revoluției chineze, s-a accen
tuat procesul de destrămare a 
sistemului colonial al imperialis
mului. Numeroase alte state au 
sfărîmat jugul colonial dobîndin- 
du-și independența. Astfel, India, 
Birmania Afganistanul, Indone
zia, Egiptul au devenit state su
verane. 1.200.000.000 de oameni— 
aproape jumătate din populația 
globului pămîntCsc — au frint bi
ciul colonialiștilor, iși creează o 
viață nouă.

Lupta pentru independență na
țională a popoarelor din colonii și 
semicolonii a devenit și mai pu
ternică în ultimul an. Conferința 
de la Bandung a avut un răsunet 
uriaș în întreaga lume, tocmai 
pentru că a fost o expresie a ma
rilor transformări petrecute după

și monopoliștii din Wa-

ETICHETĂ NOUĂ
conținut vechi

cel de al doilea război mondial 
în viața popoarelor de pe aceste 
două continente. Reprezentanții 
popoarelor Asiei și Africii au con
damnat sistemul colonial și au 
cerut statelor care subjugaseră 
alte țări, să acorde libertatea și 
independența națiunilor care su
feră de pe urma dominației 
străine.

Principiile coexistenței pașnice 
și soluționării problemelor litigi
oase pe calea tratativelor, apro
bate acum un an la Bandung, an 
fost recunoscute de opinia publică 
mondială ca singurul drum ce 
poate duce spre pace.

In anul care s-a scurs de la 
Conferința țărilor Asiei și Africii, 
au apărut noi state independente 
pe harta lumii: Sudanul. Maro
cul. Tunisia.

Intr-adevăr, trăim vremuri cînd 
la ordinea zilei se află problema 
lichidării totale a sistemului colo
nial. Biciul vătafilor coloniali și 
mitralierele legiunilor străine nu 
mai pot ține in frîu milioanele de 
oameni care năzuiesc spre liber
tate și luptă pentru cucerirea ei, 
adesea cu arma în mină „înainte 
vreme — scria cu amărăciune un 
ziar din S.U.A. — steagul ame
rican pe un automobil era. in ță
rile din Orient, ca un fel de scri
soare de recomandare chiar din 
partea profetului, în timp ce azi 
e o țintă bună pentru trăgători“.

Ca să adoarmă vigilența mase
lor asuprite ce tind spre liberta
te, ca floarea spre lumină, colonia
liștii au schimbat eticheta, lăsînd 
vechiul conținut mucegăit.

O formă mult trîmbițată pe care 
a luat-o noua tactică a colonialiș
tilor, în special americani, este 
așa numitul „ajutor“ economic pe 
care îl oferă țărilor slab dezvol
tate. Ce se ascunde în spatele a- 
cestei „filantropii“, este clar. Nu 
a existat niciodată, și nici nu va 
exista, vreun capitalist care să 
facă filantropie de dragul filan
tropiei. Colonialiștii dau un dolar 
sub formă de „ajutor“ pentru ca 
apoi să obțină în schimb 10 do
lari prin exploatarea popoarelor 
care au primit acest „ajutor".

Așa se explică de ce în Kuweit, 
de pildă, o companie americană a 
obținut intr-un singur trimestru 
un profit egal cu tot capitalul în
vestit acolo pînă în prezent, lucru 
pentru care în S.U.A. le-ar fi tre
buit cel puțin 6—7 ani pentru a-1 
realiza. Iar o companie engleză 
care exploatează petrolul din Irak, 
la un capital de 70.000000 de lire 
sterline are un beneficiu anual de 
50.000.000 de lire sterline I Sena
torul american Walter George re
cunoaște de altfel că „ajutorarea" 
coloniilor e o afacere destul de 
bună, „deoarece 77 de cenți din 
fiecare dolar cheltuit in acest scop 
rămîn de fapt la noi și contribuie 
la prosperitatea noastră economi
că, iar cei 23 de cenți care merg 
în străinătate ne sînt restituiți 
dublu“.

Din cele relatate putem lesne 
înțelege de ce guvernul american 
a prezentat congresului S.U.A. un 
proiect pentru exercițiul fiscal 
1956-1957 tn care se prevede mă
rirea alocațiilor de „ajutorare" a 
țărilor coloniale la 5 miliarde de

dolari, față de 2,8 miliarde de do
lari cît era pînă acum. Din acești 
bani, peste 3 miliarde de dolari 
sînt destinați „ajutorului cu ca-, 
racter militar".

Nu e un secret pentru nimeni 
acum că „ajutoarele" imperialiste 
cu firma Wall-Streetului sau City- 
ului, au principala menire de a 
atrage țările binecuvîntate cu o 
astfel de mană în orbita politicii 
agresive a occidentului — poli
tică regizată de S.U.A. Așa dar 
faptul că între „ajutorul“ ameri
can, de pildă, și diferitele pacte 
războinice există o strînsă legă
tură și interdependență, nimeni 
nu-i poate tăgădui.

De pildă, cunoscutul pact de la 
Bagdad și tratatul S.E.A.T.O. nu 
sînt altceva decît o formă de sub
jugare economică și politică, dș 
atragere a țărilor participante la 
ele în diferite aventuri militare.

Crearea de coaliții militare și 
opunerea unor țări altora este de 
fapt continuarea străvechii metode 
de subjugare a popoarelor „dez-‘ 
bină și domnește“. Pactul de la 
Bagdad caută să submineze uni
tatea țărilor Orientului Arab. 
S.E.A.T.O. cea a țărilor Asiei de 
sud-vest. iar foloasele acestei dez
binări le trag colonialiștii De a- 
ceea popoarele coloniale se opun 
cu tărie noilor încercări pe care 
imperialiștii le fac pentru a-și 
menține pozițiile în Asia, Africa 
și oriunde le dictează interese'e

Referindu-se la atitudinea țări
lor coloniale față de noua tactică 
a S.U.A., „New-York Times“ scrie 
că „aceste popoare au amintiri 
dureroase în ce privește domina

ția occidentală și ele suspectează 
programul de ajutor al S.U.A. ca 
făcînd parte dintr-o conspirație 
pentru perpetuarea sau reînvierea 
colonialismului“. Avînd în vedere 
aceleași fapte, .lames Richard, 
președintele comisiei pentru Afa
cerile Externe a Camerei reprezen
tanților a S.U.A. afirma cu cttva 
timp în urmă plin de tristețe: 
„Este inutil să se trimită arma
ment unor oameni care nu doresc 
să lupte“...

Numeroase fapte dovedesc că 
noua tactică folosită în colonii de 
S.U.A. și companionii lor nu dă 
roadele așteptate de ei. E semni
ficativ în acest sens faptul că, de 
curînd, Eisenhower, s-a pronunțat 
în fapt pentru intervenția armată 
împotriva popoarelor din Orientul 
arab.

Au apus însă timpurile ctnd 
problemele vitale ale unor țări 
ca Iordania, Egiptul sau altele 
se discutau la Londra, iar repre
zentanții guvernelor respective nu 
erau primiți nici măcar în anti
camera sălii de consiliu. Astăzi, 
aceste popoare singure Iși hotă
răsc soarta.

India, alături de R P Chineză 
a intrat în rîndurile marilor pu
teri.

Ideile înaintate care au răsunat 
cu un an în urmă la Bandung. 
continuă să însuflețească lupta 
pentru libertate a popoarelor încă 
asuprite de colonialiști. Florile 
colonialismului, care altădată îm
podobeau coroanele regilor petro
lului, ai metalelor rare, ai cau
ciucului, ai fierului și cărbune
lui, s-au ofilit. Edificiul colonialis- 

• mului, clădit pe oasele frînte ale 
milioanelor de robi, se prăbușește, 
făcînd să se zdruncine din temelii 
intregul sistem capitalist. Și nici 
o mască, nici 
fi de ajutor.

Popoarele 
sub eticheta 
lui ambalaj, 
își poleiază 
străvechiului

o poleială nu-i poate

Asiei și Africii văd 
strălucitoare a nou- 
cu care imperialiștii 

marfa, putregaiul 
colonialism.
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Biroul a propus Adunării Popu
lare să accepte cererea lui Vîlko 
Cervenkov și să-l elibereze din 
funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri ai Repub.icll 
Populare Bulgaria.

Propunerea a fost adoptată în 
unanimitate.

Apoi Adunarea Populară a tre
cut la următorul punct de pe or
dinea de zi: Alegerea Președin« 
teiui Consiliului de Min'ș ri.

In numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Bulga
ria, al Biroului Consiliului Națio
nal al Frontului Patriotic și al gru
purilor parlamentare ale Partidu
lui Comunist din Bulgaria și al 
Uniunii Populare Agrare din Bul
garia, deputatul Toilor Jivkov a 
propus ca in funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria să fie 
numit tovarășul Anton lugov.

După ce a făcut o expunere de 
motive in legătură cu propune
rea sa, Todor Jivkov a declarat: 
„Propun Adunării Populare să a- 
dopte următoarea hotărîre:

„Adunarea Populară îl numeșta 
pe tovarășul Anton lugov ca pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria".

Ingăduiți-mi să-mi exprim con
vingerea că această propunere va 
fi aprobată în unanimitate de că
tre toți deputății Adunării Popu
lare.

Deputății au ales în unanimi
tate pe tovarășul Anton lugov 
ca președinte al Consiliului de 
Miniștri ai R. P. Bulgaria.

Ghiorghi Atanasov, a dat apoi 
citire propunerii lui Anton Iu- 
gov, președintele Consiliului de 
Miniștri, care a cerut Adunării 
Populare să aprobe schimbările 
în componența guvernului. De
putății au adoptat tn unamitate 
propunerea și au numit pe Gheor. 
ghi Țankov. prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și pre
ședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, Gheorghi Traikov 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Raiko Damianov, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și președinte al Comitetului 
de Urbanistică și Arhitectură, 
generalul de armată Ivan Mihai- 
!ov vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Vîlco Cervenkov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Karlo Lukanov, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și președinte al Comitetului 
pentru problemele Muncii și Sa
lariilor.

Sesiunea a confirmat pe ceilalți 
membri ai guvernului așa cum 
au fost aleși de cea de a doua 
sesiune a Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria în ședința din 16 
ianuarie 1954.

Incinerarea 
tov. Paul Luchian

Marți după amiază, la crema
toriul „Cenușa" a avut loc inci
nerarea tov. Paul Luchian, vechi 
membru al Partidului Muncitoresc 
Romîn, cunoscut activist pe tărî.u 
obștesc.

Au participat numeroși activiști 
de partid, de stat și ai organiza
țiilor de masă, membri ai corpu
lui didactic, ziariști, reprezentanți 
ai I.R.R.C.S., studenți.

Tovarășii Mihai Hașeganu, rec
torul Institutului de științe eco
nomice și planificare „V. I. Le- 
nin“, Ștefan Cruceru, secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R. și Mihail Roșianu, pre
ședintele Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, au evocat personalitatea 
și munca tovarășului Paul Lu
chian.

Spactacolela de azi
CINEMATOGRAFE: Patria, IC. 

Frimu: Carola Lamberti; Ma- 
ghem, Filimon Slrbu, Elena Pa- 
vel, Al. Sahia, Donca Simo, 1 
Mai: Cavalerul fără lege; Repu
blica, V. Alecsandri. București, În
frățirea Intre popoare. Flacăra, 23 
August: Infidelele; Maxim Gorki, 
Timpuri Noi: Povestea viteazului 
Baiaia; Lumina: Tata, mama, bo
na și... eu; Central: Crainquebille; 
Victoria. Arta. Miorița: Serenada 
străzii; Tineretului: O primăvară 
la Budapesta; Al. Popov, Aurel 
Vlaicu: Nufărul roșu; 8 Martie. 
Volga: Ciocîrlia și Ilie în luna de 
miere; Grivița: Vagabondul (seria 
H-a); Vasile Roaită: Cei doi; Cul
tural: Matrozul Cijik; Unirea: 
Zvăpăiata; C. David: Vagabondul 
(Seria I-a); T. Vladlmirescu: Li- 
liomfi; Munca: Accidentul; Car* 
păți: Submarinul 232; Moșilor. 
Rahova: Orele speranței: Gh. Coș- 
buc. M. Eminescu: Urmărirea; 
Ilie Pintilie: Star fără voie; Popu
lar: Sfîrșitul unei cariere; 8 Mai: 
Reprezentație de gală; Libertății: 
Prietenia marilor popoare; N. 
Bălcescu : Drum periculos; Olga 
Bancic: N-a dansat decît o vară.
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