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Munca politica pentru
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Ziarele de ieri au publicat 
Declarația cu privire ia 
convorbirile care au a- 

vut loc la București Intre de
legația Partidului Muncitoresc 
Romin și delegația Partidului 
Comunist Francez. Așa 
arată declarația, 
convorbirilor cele două dele
gații au examinat dezvoltarea 
legăturilor frățești între Par
tidul Muncitoresc Romin și 
Partidul Comunist Francez și 
perspectivele stringerii rela
țiilor de prietenie și colabora
re dintre popoarele romin și 
trancez, au avut un schimb de 
păreri cu privire ia principa
lele probleme ale situației po
litice internaționale și ale 
mișcării muncitorești.

O veche și tradițională prie
tenie leagă popoarele romin 
și francez. Această prietenie 
a fost cimentată in lupta lor 
comună pentru libertate, de
mocrație, progres social.

Legăturile dintre mișcarea 
muncitorească din Franța și 
Rotninia s-au dezvoltat șl 
s-au Întărit și mal mult sub 
steagul atotbiruitor al marx
ism-leninismului.

Exprimind sentimentele po
porului nostru, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej prim 
secretar al C.C. al P.M.R. a 
spus în cuvintarea ținută la 
marele miting al oamenilor 
muncii din Capitală: ,,Po
porul nostru nutrește respect 
și simpatie pentru cultura șl 
tradițiile progresiste ale Fran
ței. El urmărește cu solidari
tate frățească lupta comuniș
tilor francezi, a clasei munci
toare și a intelectualității pro
gresiste franceze pentru ce
rințele vitale ale oamenilor 
muncii, pentru pace, democra
ție, socialism, pentru indepen
denta, onoarea și demnitatea 
Franței".

Subliniind înalta prețuire 
pe care poporul francez o dă 
sprijinului acordat de oame
nii muncii din Rominia luptei 
clasei muncitoare franceze și 
a întregului popor pentru in
dependenta și onoarea Fran
ței, pentru pace, democrație 
șl socialism, tovarășul Wal
deck Rochet, conducătorul de-

cum 
in cadrul

legației P.C.F. a declarat: „în 
această măreață luptă noi ne 
simțim puternic ajutați de po
poarele țărilor socialiste a^a 
cum este și poporul dv. Noi 
ne simțim puternic ajutați nu 
numai pentru că propriul vos
tru exemplu reprezintă o mare 
forță pentru clasa muncitoare 
din țările capitaliste, ci și 
pentru că în toate chestiunile 
noi ne aflăm de aceeași parte, 
avem păreri identice44.

Expresie a prieteniei po
poarelor romin și francez, ex
presie a legăturilor frățești 
dintre muncitorimea romînâ și 
franceză, convorbirile d.ntre 
delegațiile P.M.R. și P.C.F. 
au arătat deplina identitate 
de păreri atit in ceea ce pri
vește aprecierea situației in
ternaționale cit și in ceea ce 
privește problemele mișcării 
comuniste și muncitorești din 
întreaga lume. In Declarația 
comună publicată se arată că 
cele două partide infierează u- 
neltirile cercurilor agresive im
perialiste care se străduiesc 
să mărească încordarea in re
lațiile internaționale. Conside- 
rînd că uneltirile războinice 
ale imperialiștilor pot fi îm
piedicate și tensiunea interna
țională poate fi curmată pr,n 
dezvoltarea colaborării între 
toate țările. Partidul Munci
toresc Romin și Partidul Co
munist Francez declara că-și 
vor intensifica eforturile pen
tru a contribui la rezolvarea 
problemelor de care depinde 
menținerea și consolidarea
păcii. ?

Atit P M.R. cit și P.C.F. sei 
pronunță cu hotărîre pentru ♦ 
întărirea continuă a unității * 
mișcării comuniste mondiale. ♦ 
„Reprezentanții celor doua ♦ 
partide — se spune In Decla-Î 
rația comună — consideră că ♦ 
în lupta clasei muncitoare T 
pentru întărirea păcii în lume, I 
pentru apărarea drepturilor ♦ 
oamenilor muncii și pentru 1 
socialism, unitatea mișcării I 
comuniste mondiale pe baza ♦ 
marxism-leninismului și a in- J 
ternaționalismului proletar are ț 
o importanță primordială* 4. ♦ 

în convorbirile lor, delega- J 
țiile celor două partide au ♦ 
subliniat însemnătatea uriașă ♦

a bogatei experiențe istorice a 
Uniunii Sovietice, au subliniat 
faptul că oricare ar fi parti
cularitățile economice, istorice 
și naționale ale diferitelor țări, 
partidele comuniste și munci
torești trebuie să țină seama 
că trăsăturile fundamentale 
ale revoluției socialiste și ale 
construirii socialismului — 
ilustrate de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie — 
sint comune pentru toate ță
rile.

Convorbirile rodnice de la 
București, deplina identitate 
de vederi manifestată cu a- 
cest prilej, constituie o ilus
trare vie a unității mișcării 
comuniste internaționale in 
frunte cu Uniunea Sovietică. 
Continua întărire a colaborării 
dintre P.M.R. și P.C.F. este o 
contribuție însemnată la în
tărirea unității mișcării comu
niste mondiale.

Poporul nostru muncitor șl 
tineretul patriei noastre, care 
i-au primit cu bucurie pe solii 
eroicilor comuniști francezi, ai 
poporului muncitor al Franței, 
salută din inimă semnarea 
Declarației comune de la 
București. Oamenii muncii 
din țara noastră sînt convinși 
că vizita delegației P.C.F. și 
Declarația comună semnată 
vor contribui la întărirea prie
teniei romîno-franceze, la în
tărirea cauzei păcii și socia
lismului. .

„Scinteia tineretului*
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Munca politica pentru transformarea socialista a agricul
turii a înregistrat un important succes in raionul Macin, la 
cursul zilei de 23 aprilie, îndepiinindu-și înainte de termen 
angajamentul luat în cinstea lui 1 Mai, oamenii muncii din 
raion au vestit terminarea cooperativizării agriculturii. Acesta 
esie cei de al 11-lea raion din țara și al 6-iea din regiunea 
Galați cu agricultura în întregime cooperativizaiă.

In prezent, in întregul raion ex.3tă 22 de gospodării agri
cole coiective și 42 de întovărășiri, în care peste 10.900 de 
familii ae țărani muncitori romini, ruși, ucraineni, turci, mun
cesc în comun mai mult de 37.500 hectare.

Antrenați de organeie și organizațiile de partid, mecani
zatorii din cele două stațiuni de mașini și tractoare, colecti
viștii, întovărășiți! și intelectualii satelor au folosit în munca 
de convingere a țăranilor muncitori exemplele demne ae 
urmat ale colectiviștilor din comunele și satele Carcaliu, 
Cerna, Traianu, ale intovărășiților din Garvăn, Greci, Peci- 
neaga și altele.

In munca de cooperativizare a agriculturii raionului, 
un sprijin prețios l-au dat agitatorii colectiviști din celelalte 
raioane cooperativizare din regiune. De pildă în comuna 
Jijila, zeci d© colectiviști din comuna însurăței au convins 
numeroase familii de țărani muncitori să pășească cu încre
dere în formele de cooperare în producția agricolă.

Anul acesta gospodăriile agricole colective și întovără
șirile agricole din raion și-au sporit suprafețele arabile cu 
peste 2860 hectare din lunca inundabilă a Dunării. Cea mai 
mare parte din această suprafață va fi cultivată cu porumb 
hibrid ceea ce va permite să se obțină în plug 9800 tone de 
porumb boabe. (Agerpres)
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Construcția de locuințe este în plin avînt.
Noile case ce se construiesc în piața Ross din orașul Leipzig, sînt pe terminate. 

In fotografie: primul grup de șase case date în folosință.

Ziua Mondiala a Tineretului
ÎMPOTRIVA COLONIALISMULUI

SI PENTRU COEXISTENȚA PAȘNICA

In cinstea zilei de 1 Mai

!

Realizările constructorilor de 
mașini agricole de la uzinele 
„Semănătoarea" din Cap:tală 
constituie garanția îndeplinirii 
integrale a angajamentului pe 
care și l-au luat in cinstea zilei 
de 1 Mai de a da peste plan 50 
de combine de cereale. Pină a- 
cum s-a executat montajul la 
peste 80 la sută din numărul 
combinelor stabilit prin angaja
ment. Pe una din aleile din

Fabricarea unităților de pompaj

i '

Recepție în cinstea artiștilor 
Teatrului de Stat de păpuși din Moscova

Ministerul Invățămîntuluî și 
Culturii a oferit marți seara o re
cepție in cinstea artiștilor Tea
trului de Stat de păpuși din Mos
cova condus de Serghei Obraz- 
jov, artist al poporului din 
U.R.S.S.

La recepție au participat tova
rășii acad. prof. dr. C. I. Par- 
he»n președintele A.R L.U.S.-ului, 
Constanța Crăciun, Ion Pas și 
C. Nicuță, adjuncți ai ministru-

lui Invățămîntuluf și Culturii, 
A. Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Al. 
Buican și O. Llvezeanu, vicepre
ședinți ai I.R.R.C.S., oameni de 
artă șl cultură.

A fost de față A. A. Eplșev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Recepția i-a desfășurat tntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.
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curtea uzinelor se află înșiruite 
zeci de combine de cereale din 
producția anului 1957. Tot în 
cinstea zilei de 1 Mai construc
torii de mașini de la uzinele 
„Semănătoarea44 au început Fabri
carea pieselor și a subansamble- 
lor componente ale combinei de 
recoltat porumb.

■ir
Tot atit de harnici s-au dove

dit și muncitorii Combinatului 
siderurgic din Hunedoara. Furna- 
liștii de la agregatele ,nr. 1, 2 și 
4 au depășit planul în perioada 
1-20 aprilie în medie zilnică cu 
mai mult de 50 tone de fontă. 
Numai echipele conduse de prim- 
topitorii Ion Bîldea, Avram Cul- 
da și Ion Chiroșca de la furna
lul nr. 1 au dat peste plan în a- 
ceeași perioadă 387 tone de fon
tă. Oțelarii au elaborat în pri
mele 19 zile ale lunii aprilie 132 
șarje rapide, întrecînd planul cu 
1.359 tone de otel.

Adăugind rezultatele din luna 
aceasta la cele obținute în primul 
trimestru al anului, siderurgiștii 
hunedoreni raportează că la 20 
aprilie au dat patriei peste sarci
nile de plan, 6.458 tone de fontă, 
produse de furnalele nr. 1, 2 și 
4, precum și 2.888 tone de oțel 
de la cuptoarele Martin și 3.582 
tone de laminate. Oțelarii și la- 
minorii au realizat peste angaja
mentul luat în cinstea zilei de 
1 Mai. 888 tone de oțel și 582 
tone de laminate.

Ziua de 24 aprilie este sărbăto
rită în lumea întreagă ca Zi Mon
dială a Tineretului împotriva colo
nialismului și pentru coexistență 
pașnică. Această zi, care simboli
zează solidaritatea activă a tinere
tului lumii cu tineretul țărilor co
loniale în lupta comună împotriva 
colonialismului pentru indepen
dență națională și pace, este le
gată de istorica conferință a ță
rilor afro-asiatice ținută acum doi 
ani la Bandung.

Țările afro-asiatice numără peste 
un miliard și șase sute de milioa
ne de oameni, care trăiesc în 
imensele teritorii ce se întind de 
la Oceanul Pacific pînă la coasta 
asiatică de sud-est a Atlanticului. 
Pămînturile lor sînt fertile și bo
gate, cultura lor e veche, tradițiile 
lor sînt glorioase. Cu toate ace
stea, aceste popoare, în marea lor 
majoritate, au fost și mai sînt ți
nute de colonialism în sclavaj și 
mizeria cea mai cruntă. Istoria lor 
a fost istoria unei lupte eroice, 
plină de privațiuni și sacrificii, 
pentru a sfăiîma lanțurile domi- 4 
nației străine. Astăzi, multe dintre 
aceste popoare și-au cîștigat li
bertatea și independența națio
nală, croindu-și drum spre victo
ria definitivă împotriva colonia
lismului.

Conferința de la Bandung din 
aprilie 1955 care a reunit pe re
prezentanții a 29 țări din această 
regiune a lumii pentru a discuta 
problemele de interes comun, con
stituie o etapă de importanță 
istorică în lupta popoarelor afro- 
asiatice și a tuturor popoarelor 
coloniale pentru dreptul la viață 
și un viitor luminos.

La această conferință, expri- 
mîndu-se sentimentele a sute de

de Bruno Bernini
Președinte al F.M.T.D.

milioane de oameni, s-a declarat 
în unanimitate că „colonialismul 
în toate manifestările sale este un 
rău căruia trebuie să i se pună 
capăt44 ; că este de datoria fiecă
ruia de a da „un sprijin cauzei 
libertății și independenței popoa
relor s-a cerut dezarmarea și in
terzicerea armelor termo-nucleare, 
făcîndu-se apel la toate popoarele 
de a lupta pentru coexistență paș
nică și pace în întreaga lume.

Deși doi ani nu reprezintă un 
timp prea mare, spiritul Ban- 
dung-ului a avut și are o influență 
tot mai mare asupra vieții lumii. 
De atunci, Marocul, Sudanul și 
Ghana și-au cîștigat independența. 
Agresiunea colonialistă împotriva 
poporului egiptean a suferit o ruși
noasă înfrîngere. Popoarele din Al
geria, din Cipru, din Camerun lup
tă eroic pentru independenta lor 
națională; nici un război de a-

gresiune sau represiune nu va 
mai putea frîna progresul milioa
nelor de oameni din țările încă 
sub dependență colonială, hotărîți 
să obțină independența deplină și 
să împiedice pe colonialiști de a 
exploata bogățiile țărilor lor. Po
poarele țărilor afro-asiatice luptă 
împotriva pericolului unui nou 
război; ele cer încetarea experien
țelor cu armele termo-nucleare : 
ele se pronunță împotriva pactelor 
și bazelor militare; ele își expri
mă, alături de toate popoarele, 
profunda lor dorință de pace.

Tineretul afro-asiatic a dat și 
dă o contribuție importantă la 
lupta popoarelor lor pentru pro
gres, 
retul 
ni te 
entuziasm la eforturile pentru li-

independență și pace. Tine*  
diferitelor țări recent deve- 
indepsndente participă cu

Trecerea în revistă a formațiilor artistice
studențești din Capitală

Tinerețe dăruită Festivalului
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ȘAPTE LUNI
PE ÎNTINSUL APELOR

Există o tradiție a reporterului 
poposit în portul Constanța. Pri
ma impresie pe care o comunică 
cititorului este în legătură cu ma
rea. Regret, dar voi trebui să mă 
abat de la tradiție. Marea mi s-a 
înfățișat calmă, așa cum am mai 
văzut-o de zeci de ori, lipsită de 
pretenția de a inspira reporterii. 
De altfel, și graba mă făcea poa
te insensibil față de frumusețile 
marine.

Itinerariul portuar mi-era cu
noscut. După cîteva popasuri, am 
descoperit într-o dană îndepărtată 
vasul pe care-1 căutam: „Fried
rich Engels4*.  Am urcat scara de 
lemn, legată în lanțuri și iată-mă 
oaspete al mecanicului-șef Stanică 
Dobre. Împreună, încercăm să re
constituim întîmplările prin care 
vasul a trecut cu ocazia călătoriei 
pe care a făcut-o începînd din 
toamna trecută prin Canalul de 
Suez, călătorie terminată cu mult 
mai tîrziu decît fusese proiectat.

Nimeni din cei care asistau la 
4 septembrie 1956 la plecarea va
sului „Friedrich Engels” către 
Arabia Saudită, nu se gîndea că a- 
ceastă călătorie va fi plină de pe
ripeții Drumul spre Suez a fost 
obișnuit. Bosforul, vechile cetăți 
ale Stambulului, Dardanelele, in
sula Mitilene — cu ruinele cetă
ții de pe partea de răsărit, insula 
Rodos, pe care se vad zidurile de 
14 m. grosime ale unei vechi ce
tăți, Mediterana... Apoi — trei zile 
numai apă și cer. Vremea era rea. 
Se dezlănțuise o furtună ce i-a în
soțit pe marinarii romîni pînă la 
intrarea în Port-Said. De aci, dru
mul le era cunoscut : cei 160 de 
km. ai Canalului de Suez. La 16 
septembrie, vasul romînesc a so
sit la punctul final al călătoriei 
sale : Jeddah, în Arabia Saudită. 
Un orășel sărăcăcios, aflat la 60 de

km. de Mecca, în care există clă
diri modeme, dar nu există ca
nalizare și unde apa este un lux. 
Jeddah-ul n-are cinematografe, 
duce lipsă de alimente și este îm- 
pînzit de cerșetori. Portul era 
foarte aglomerat, așa încît des
cărcarea cimentului a durat mai 
mult decît de obicei. De-abia

Vasul romînesc 
„F. Engels", blocat 
în Canalul de Suez 

s-a reîntors în patrie

în ziua de 27 octombrie, marina
rii romîni au putut să plece către 
Kosseir, port egiptean pe malul 
Mării Roșii, destul de departe de 
Canalul de Suez. Este un port 
foarte mic care-și datorește exis
tența unei fabrici de fosfați. De
altfel, vasul romînesc trebuia să 
încarce acolo o cantitate de fos
fați pentru Cehoslovacia.

La Kosseir domnea o agitație 
neobișnuită. Oamenii stăteau în 
cafenele și ascultau emisiunile 
posturilor de radio. Autoritățile 
prevedeau primejdia unei agresiuni 
împotriva Egiptului. Și — eveni
mentele se cunosc — aceasta a 
și început imediat. Vasul nu mai 
putea rămîne pe litoralul egiptean 
fără primejdia de a fi bombardat. 
Soluția a fost aceea de a se retrage 
în Port-Sudan din Sudan. Aci au
toritățile portuare și guvernamen
tale au primit în mod cordial pe 
navigatorii romîni. Tn primul sfert 
de oră de la oprire, ei au primit 
rezerva, de apă de care aveau ne
voie. Port-Sudanul este un oraș 
comercial, cu o climă bună, în
conjurat de o centură de munți

după care urmează deșertul. Ma
joritatea clădirilor sînt mici, iar 
pe străzi poți întîlni, alături, li
muzine și cămile. Dat fiind că era 
vorba de o ședere mai îndelun
gată, vasul a ancorat la 7 mile de
părtare de port, lingă niște insule 
de corali.

Aci marinarii romîni și-au pe
trecut cîteva săptămîni. Singura 
legătură cu patria le-o asigura ra
dioul. Seara, ascultau Bucureștiul, 
aflînd ultimele noutăți din patrie 
și mersul evenimentelor din Suez. 
Eșecul agresiunii împotriva Egip
tului le insufla speranța că ziua 
plecării spre patrie se apropie. 
Canalul era însă blocat.

Pe vas viața era normală, ase
menea perioadelor de navigație. 
Se efectuau revizii, vasul fusese 
curățat, încărcătura era aerisită. 
Organizațiile de partid, U.T.M. și 
sindicat își țineau cu regularitate 
adunările. Ba, nu încetaseră nici 
măcar cursurile profesionale.

La 7 ianuarie, vasul a intrat în 
portul Suez. Suezul este oraș mic, 
cu clădiri mari, în care stilurile 
arhitectonice modeme se îmbină 
cu cele specific orientale. Străzile 
sînt înguste, pline de vacarm, în 
afară de bulevardul principal care 
taie orașul în două. Echipajul a 
profitat de ocazie vizitînd orașul. 
Trebuie de subliniat, ca un act 
de prietenie al autorităților egip
tene, că la vas nu a fost pusă po
liția militară reglementară. In 
timp ce se afla în Suez, o parte 
din echipaj a primit concediu și a 
plecat cu mașini pînă la Port-

E. OBREA
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La uzinele „Mao-Țze-dun*  
din Capitală a început fabri
carea unitifilor de pompaj de 
5, 7, 9, și 15 tone.

De asemenea airi> •« fabri
că subansamble pentru insta
lațiile de foraj „B. V. 40' 
instalații pentru alimentarea 
motoarelor, rețele pneumatice 
și instalații de combustibil șl 
ulei.

In fotograHe: echipa de 
lăcâtușl-montori, condusă de 
Dumitru Racovită verifidnd 
ultimul malaxor de argilă, 
necesar Instalațiilor de ex
tracție a țițeiului. Malaxoarele 
vor fi exportate in R. P. Chi
neză.
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Plecarea
C. C. al P

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 

| Francez alcătuită din tovarășii 
Waldeck Rochet, membru al Bi- 

1 roului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Francez, șeful 
delegației, Georges Frischmann, 
Marcel Servin membri ai Birou
lui Politic, Madeleine Vincent și 
Roland Leroy, membri ai Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Francez.

La plecare, la aeroportul Bă- 
neasa, reprezentanții Partidului 
Comunist Francez au fost con
duși de tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Nicolae Ceau- 
șescu, losif Chișinevschi, Miron 
Constantinescu, Alexandru Mo- 
ghioroș, Constantin Pîrvulescu, 
Dumitru Coliu, Ștefan Voitec, A-

Ș
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Cortina I 
Faza pe 
București.

Sala de 
de cultură 
arhiplină. Entuziasmul specta
torilor — studenții se manifestă 
frenetic.

Lumina reflectoarelor inundă 
scena subliniind emoția partici
pant Hor.

Corul
I Gorki își face o apariție de a 
sobrietate plăcută. Formația re- 
strinsă numeric lasă loc îndoie
lilor. Dirijorul modest, atacind 
primele măsuri într-o manieră 

I discretă, parcă comunică lipsa de 
pretenții a formației ce o con
duce. Dar, aparențele înșeală... 
...Primele fragmente de melodie..

u r» uandiauiv, r reacționează atent, con
cn, Ion Gheorghe, P. Niculescu- ' centrată la un început care an- 
Mizil. Ion Pas, Petre Lupu. C. ‘■c.pează o interpretare deosebită. 
Scariat, Miron Șerban, Barbu 1 ” '
Solomon, Gh. Stoica, Sorin Toma 
și Ghizela Vass, membri ai C.C. 
al P.M.R., membri supleanți ai I 
C.C. al P.M.R., ------ . . ,
al P.M.R. și ai comitetelor regio- izrpretare de succes. Aplauze. 
nai și orășenesc București al ' Răsplata modestiei. Răsplata 
P.M.R. execuției Răsplata alegerii în re-

Inainte de plecare, un grup de pertoriu a unei bucăți inspirată 
pionieri a oferit buchete de flori [ de tinerețe, dedicată tineretului. 
reprezentanților C.C. al Partidu- (de altfel singura din întreg re- 
Iui Comunist Francez. Membrii I pertoriul oorurilor prezente pînă 
delegației și-au luat apoi 
bun de la conducătorii Partidu- relevtnd specificul 
lui Muncitoresc Romin, stringin- 
du-și mîinile cu căldură.

delegației
C. Francez

leza Augustin, A. Bunaciu, I 
Cozma. Constanta Crăciun. Pavel 
Daju. FI. Dănălache. P. Drăgoes-

fi.

>'

Concursul începe, 
centrul universitar

spectacole a Casei 
a studenților este 

specia-

Institutului Maxim

I Intr-adevăr. spre surprinderea 
tuturor: voci bune, echilibrate, 
omogene.

.. \ Piesa lui George Klein .Noi te 
activiști ai C.C. I olniam tmerefe- cunoaște o in-

----- I pertoriul oorurilor prezente pină 
rămas i acum la concurs!). Același cor, 

institutului, 
j interpretează cu egal succes „Cln- 
tecul luntrașilor de pe Volga".

(Agerpre»).

gr -

z-
7. i

Tovarășul Waldeck Rochet lșl la rămas bun de la tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.

Toată simpatia concurenților de 
la Maxim Gorki care au știut cu 
chibzuință să-și întocmească un 
repertoriu bogat tematic, echiva
lent posibilităților lor interpre
tative. ■

In concurs corul I.S.E.P.-ului! 
Precedentele il recomandă ca 

favorit. Spectatorii și nu mai pu
țin comisia speră intr-o interpre
tare de certă valoare artistică.

Deziluzie! (la pomul-lăudat... I!) 
Unanime regrete. Formafia 

I.S.E.P.-ului realizase In trecut un 
plafon, pe care azi, cu toate 
eforturile, nu a reușit să-l depă- 
șească, nici măcar să-l atingă. 
De ce? Nu e necesar să insist: 
un cor numeros, cu tradiție, că
ruia nu-i sînt permise asemenea 
fluctuații interpretative.

Repertoriul prezentat în con
curs însumează piese de efect. 
„Hora cu strigături", singura 
care a obținut succesul meritat a 
amintit de valoarea trecută, de 
omogenitatea, de subtilitățile in
terpretative pentru care corul 
I.S.E.P.-ului a primit tn repetate 
rînduri sincere aplauze.

In aceeași seară, corurile In
stitutului pedagogic 
cultății de medicină 
au

șt ale Fa- 
veterinară 

făcut prezențe agreabile, nu

VALERIU LAZAROV

Situația însămînțărilor pe țară
Timpul ploios din ultimele zile 
Încetinit ritmul Insămintărilorla

de primăvară. Sâptămîna trecută 
au mai fost arate 90.000 ha și în. 
sămînțate aproape 300.000 ha. Pe 
întreaga țară pînă la 20 aprilie 
planul arăturilor de primăvară a 
fost realizat în proporție de 90 
la sută, iar al semănăturilor de 
55 la sută. In regiunea Craiova 
s-a Insa mint at peste 84 la sută 
din suprafața planificată, iar în 
regiunile Pitești peste 77 la sută 

i și Hunedoara 70 la sută.
Porumbul a fost însămînțat pe 

aproape 1.700.000 ha., adică 45 la 
sută din suprafața planificată 
pentru acest an.

In fruntea lucrărilor agricole 
de primăvară sînt gospodăriile 
agricole colective care au îndepli- 

I nit planul însămînțărilor în pro- 
| porție de aproape 63 la sută.

Condițiile climaterice actuale 
permit desfășurarea lucrărilor a- 
gricole de primăvară în bune con. 
diții. In următoarele zile este ne
cesar să se termine arăturile și 
în regiunile Suceava, Bacău, Ga- 
lăți, lași și Ploești, care au ră
mas nejustificat în urmă. De ase
menea trebuie să se termine cît 
mai repede însămînțarea floarei. 
soarelui, inului și cînepei și să 
se continuie intens însămînțarea

porumbului. Să se dea o deosebită 
atenție însămînțării porumbului 
hibrid; In acest scop e bine ca 
schimbul seminței obișnuite de 
porumb cu sămînță hibridă să 
fie terminat în cîteva zile, mai 
ales în regiunile Ploești, Galați 
și Baia Mare. In același timp să 
se urgenteze amenajarea terenu
rilor pentru cultura porumbului 
irigat, astfel ca planul propus de 
regiuni să fie realizat.

Semănăturile de porumb exe
cutate înainte de căderea ploilor 
și care nu au răsărit, iar terenul 
a prins crustă la suprafață să fie 
grăpate cu grape stelate sau să se 
treacă cu tăvălugi cu cuie sau 
înfășurat cu sîrmă ghimpată pen
tru spargerea scoarței.

Ploile căzute și timpul relativ 
răcoros favorizează dezvoltarea 
buruienilor, fapt care cere înce
perea plivitului păioaselor.

îndată ce timpul va începe să 
se încălzească, cultivatorii de le
gume trebuie să înceapă trans, 
plantarea răsadurilor în cîmp.

Pentru înlăturarea pierderilor 
cauzate de brumele ce pot cădea 
țăranii muncitori vor pregăti gră, 
mezi de gunoi de grajd în livezi 
și grădini de legume pentru a 
fumega cu ele pomii și culturile 
de legume.



75 de ani 
de la moartea Iul

Se împlinesc 75 de ani de Ia 
moartea lui Vasile Conta, unul 
din cei mai de seamă filozofi ma
terialist! din tara noastră in vea
cul trecut.

Activitatea lui Conta ca filozof 
materialist, se desfășoară mai 
ales intre anii 1870—1882 și se 
Încadrează in acel curent de 
gindire materialistă din (ara 
noastră care Iși trăgea seva din 
izvorul nesecat al marilor des
coperiri șl cuceriri ale științelor 
naturii. Reprezentant! de seamă 
ai acestui curent erau ginditori 
iluștri ca: Or. Ștefănescu, primul 
materialist darwinist roniin, Gr. 
Cobălcescu, Emil Bacaloglu, luliu 
Baraș, renumitul om de știință 
V. Babe; șl alții.

Viata lui Vasile Conta a fost 
foarte scurtă, dar cu atit mai 
zbuciumată. Pornind dintr-un sat 
moldovenesc, el urmează școala 
primară din TIrgu Neamț, apoi 
Academia Mihăileană din lași. 
Obflnind o bursă de la o asocia
ție particulară, pleacă In străină
tate unde iși desăvirșește studiile. 
Puternic atras spre filozofie încă 
din tinerețe, el studiază tot ceea 
ce găsește la indemină in acest 
domeniu, străduindu-se să acu
muleze cit mai mult în cei cițlva 
ani petrecu}) In străinătate. Se 
reîntoarce în {ară cu trei diplome. 
Devine Jurist, apoi profesor la 
facultatea de drept din lași. Se 
împrietenește cu mulfi intelec
tuali de seamă din vremea sa. 
Printre prietenii săi se numără 
și Mihail Eminescu. Către sfir- 
șitul vieții sa,e participă activ in 
arena politică, fiind ales deputat, 
devenind apoi ministru. Ros de o 
boală nemiloasă, el pleacă în 
Italia in speranța de a se vin
deca. Era însă prea tîrziu ; nu 
mal existau posibilități de scă
pare. Se reîntoarce in fără și in 
curind se stinge din viată la 
virsta de abia 37 de ani.

★

In acest articol nu ne propu
nem decit să spicuim citeva din 
ideile filozofice ale iul Vasile 
Conta, In dorința de a atrage 
din nou atenfia asupra acestui 
Însemnat ginditor materialist ro. 
min, ale cărui idei înaintate tre
buie să constituie un bun al no
stru, al tuturor. Operele sale cele 
mal importante: „Teoria fatalis
mului" șl „Teoria ondulafiei 
universale" in care iși expune 
principalele Idei filozofice sint 
lucrări interesante, scrise într-un 
stil sobru, clar, lesne de înțeles 
pentru oricine, nu numai pentru 
cei ce s-au dedicat studiului filo
zofiei.

Fiind un adept hotă rit al ma
terialismului. Vasile Conta nu se 
împacă in ntei un fel cu idealis
mul și misticismul, lată ce scrie 
Conta la începutul lucrării safe 
„Teoria fatalismului": „In lume 
nu există decit materia care se 
mișcă și se metamorfozează pinâ 
la infinit in spațiu și timp, ascul- 
tind in toate mișcările și meta
morfozele sale de legi fatale.." 
Reiese clar afirmarea materiali
tății lumii și a unui determinism 
implacabil în natură, societate și 
gindire. Tot aici filozoful exprimă 
și ideile sale despre infinitatea 
spațiului, timpului și a mișcării. 
Intr-adevăr, o mare bogăție de 
idei într-o singură frază! Prin 
termenul de „legi fatale" Conta 
înțelegea faptul că lumea (na
tura, societatea și gindirea) este 
determinată de legi necesare, 
obiective. El susține că fenome
nele naturii și societății nu sint 
dirijate de bunul plac „al unei 
sau al mai multor ființe supra, 
omenești"...

Este deosebit de pozitivă încer
carea lui Conta de a extinde re
cunoașterea existenței legității 
obiective și asupra fenomene
lor sociale, asupra istoriei so
cietății. El insă nu poate realiza 
o concepție științifică despre dez
voltarea societății. Determinismul

Nu de mult s-au desfășurat la 
Cluj lucrările Conferinței organi
zației orășenești a Uniunii Tine
retului Muncitor Atit darea de 
seamă prezentată cit mai ales 
discuțiile purtate de delegați, au 
abordat numeroase probleme vi
tale din activitatea organizațiilor 
U T.M Din multitudinea proble
melor dezbătute în cadrul confe
rinței. problema educației comu 
niște a tineretului s-a bucurat de 
o atenție deosebită.

DE CE „ȘCHIOPĂTA 
ÎNVĂȚAM INTUL POLITIC?

Darea de seamă consemna ca 
pozitiv faptul că în anul de In- 
vătămint 195b/1957 au fost cu
prinși In cele 163 cursuri și 
cercuri politice ale UTM peste 
3.500 tineri (utemiști și tineri 
neincadrati tncă In UT M) iar 
ca „lipsuri" ale invătămtntului 
politic, a pomeni) în treacăt că 
sint cursuri și cercuri politice In 
care nu s au predat decit 1-2 lec
ții

Dacă luăm In considerație fap
tul că in orașul Clui numai ute
miști sint peste 18 000, că există 
încă mii și mii de tineri nefnca 
drați in UTM e clar că înca
drarea celor 3500 tineri in învă- 
țămintul politic al U.T M nu 
poate fi apreciată ca un „suc
ces". Dar chiar tn această si
tuație darea de seamă ar 
fi trebuit să vorbească cel pu
țin despre problemele conținutu
lui invătamîntului politic al 
U 1 M Cum se achită propagan 
diștii de sarcina lor de a face 
expuneri și a organiza discuții 
în cercuri cit mat interesante, mai 
accesibile mai pline de învăță 
minte ? Cum sini îndrumate 
cercurile șt cursurile politice ale 
UTM aentn: a lămuri cursanți 
lor principalele probleme privind 
sizusti*  politică internațională 
Winrii, oartidutei nostru oro 
bleme't rtm*ra  e economice, noii 
tire. sociale -fin etapa actuală in

VASILE CONTA
filozof materialist

Iui 
“o 
cont de existenta unor serii de 
factori materiali obiectivi și su
biectivi care acționează in com
plexitatea vieții sociale.

In ce privește gindirea și spiri
tul, el respinge tezele idealiste 
care considerau spiritul ca ceva 
aparte de corpul omenesc, inde
pendent de creer, și „care a venit 
numai să locuiască citva timp in 
corpul nostru întocmai ca un 
simplu chiriaș de casă". El afir
mă că: „Sufletul nu este o se- 
crețiune ci este o functiune".„ 
Prin aceasta Conta s-a situat, in 
unele privințe pe o treaptă su
perioară față de materialiștii vul
gari (Vogt, Biichner) după care 
gindirea nu ar fi decit o secre- 
țiune a crecrului.

Conta se situează pe poziții 
materialiste și in ce privește con
cepția sa despre mișcare și dez

aplicat la viața socială, are 
caracter mecanicist, nețintnd

W 
decit

voltare, chiar dacă așa zisa „lege 
a ondulației universale" pe care 
el o propagă nu poate fi socotită 
decit ca o încercare de a explica 
forma mișcării și dezvoltării 
lumii materiale. Mișcarea infini
tă, care, in accepțiunea filozofu
lui, este o proprietate intrinsecă 
a materiei, in desfășurarea ei are 
o formă onduliformă. Conform 
acestei teorii, lumea întreagă, in 
infinitatea ei are o dezvoltare 
neîntreruptă in formă de unde 
(curbe). Această mișcare in formă 
de unde nu se reîntoarce insă 
niciodată la punctul inițial, ci 
reîncepe de fiecare dată pomin- 
du-se de la o treaptă superioară 
față de unda Inițială.

Concepția despre mișcarea on
duliformă a materiei este in fond 
o concepție evoluționistă, supe
rioară aceleia după 
mișcarea nu poate fi 
lineară sau in formă de cerc. 
Conta rimine pe poziții evolutio
nist*  in concepția sa despre miș
care și aceasta in prîn-al riad 
datorită faptuM cl a» secriează 
existența u'tsrtor cattar »«.

Conta integrează p caaopaâe 
eroluțvoiEstc ale M Darw-e a 
legea sa generate a oadaăatKi 
universale, dar ca toate caaj dr 
rafia ce o are față de maree *■»  
de știință, el nu acceptă te sad 
necritic părerile acesteia. Ste- 
diind problema triniieraterâ «te
cii lor. Vasile Conte dă deiadk 
de cunoștințe multilaterale ri te 
domeniul științei teelngțrr Lw»e 
considerat iun. ale fiteaMte 
domeniul teologiei «tai vaăa 
și astăzi. Este ialeresare de « 
aaiat că ei s-a erupte dește! de 
mult de preWaaele enAășS ța 
hibridizării.

Ua mare merit al tei 
Conta îl constiteie poziția 
materialistă. rvelafieaietă

Vaaite
sa 
la 

problema apariției materiei rit

R o
Dovedind ia sod știlntiHe 
materia rit apare 
anumită treapta de dezvoltare a 
materiei, el depășește ca «alt 
concepțiile eeatânțifice ale mate- 
rialiștilor mecanidști. El combate 
teoria generației spontane de- 
monstrind di apariția materiei 
vii a lost precedată de ezistența 
materia „brute*  și că trecerea la 
materia vie s-a desfășurat intr-o 
perioadă îndelungată de timp, 
printr-un proces evolutiv, lin. Cu 

țara noastră ? In ce măsură se 
realizează practic aplicarea tn 
munca de zi cu zi a celor tnvă 
țațe de către cei ce frecventează 
oercurile și cursurile politice 
U T.M. ? lată doar citeva între
bări vizind principal» menire a 
tnvățămintului politic al UTM 
cărora nici darea de seamă, și 
din păcate nici delegații care au 
luat cuvintul. nu le-au dat răs
puns Și nu se poate spune că 
nu s-au realizat și lucruri bune. 
Delegații utemiștilor din între
prinderile „Tehnofrig", „Vasile 
Roaită". „Carbochim" și altele 
unde cercurile și cursurile politi
ce ale U T.M desfășoară o acti
vitate rodnică ar fi putut vorbi 
pe larg generalizînd experiența 
șl inițiativele propagandiștilor 
fruntași. Ar fi fost de asemenea 
de dorit ca cel puțin activiștii co 
mitetului orășenesc UTM să fi 
suplinit lipsa dării de seamă șl 
să fi analizat cu curaj și spirit 
de răspundere de ce șchfoapătă 
învățămintul politic al U.T.M. tn 
multe organizații de bază.

CITEVA PROBLEME 
PRIVIND MUNCA U.T.M.

IN RINDUL STUDENȚILOR 
*' ELEVILORși

rezultatele pozitiv» 
organizațiile UTM

Relevtnd 
obținute de 
din institutele de Invățămint su 
perior. Îndeosebi In direcția mo
bilizării studenților pentru a-și 
închina toate eforturile Invățătu 
rii, muncii științifice, numeroși 
delegați din facultăți s-au oprit 
in cuvintul lor asupra slăbiciuni 
lor muncii politice desfășurate d» 
unele organizații U.T.M din facul
tăți în rindurile studenților Dacă 
la Universitatea ..Victor Bahes" 
sau la Institutul politehnic oreo 
cuparea organizațiilor U.T M 
oentru ajutorarea studenților în 
procesul de invățăm'nt s-a sol 
dat cu rezultate net superioare 
față de cele obținute tn anii tre 
cuți, in schimb, tn privința edu 

toate că avem de a face, tn fond, 
cu o concepție materialistă, totuși 
aceasta conține inconsecvențe ca 
rezultat al faptului că nici in ex
plicarea apariției materiei vii 
Conta nu recunoaște existența 
saltului calitativ.

Situarea fățișă a filozofului pe 
poziții materialiste, chiar cu li
mitările pe care le-a avut, con
stituie un mare merit al lui Conta. 
Prin ideile sale, el s-a ridicat 
fățiș împotriva filozofiei oficiale, 
idealiste, din deceniile al Vlf.lea 
și VHI-lea al veacului trecut.

★

Ideile Iul Conta despre socie
tate, in majoritatea lor, sint în
tr-o flagrantă contradicție cu ca
racterul înaintat, materialist al 
gindirii sale filozofice. Dacă con
cepția sa filozofică reprezintă o 
contribuție valoroasă la dezvol
tarea materialismului, find pro
gresistă, apoi ideile sale politice 
nu numai că nu exprimă un pro
gres față de ideile social-politice 
ale unor oameni Înaintați din 
aceea perioadă, dar sint dea- 
dreptul reacționare, fiind puse in 
slujba intereselor de clasă ale 
acelei burghezii care nu lupta 
nici măcar pentru desăvirșirea 
propriei sale revoluții. Conta este 
purtătorul unor idei naționaliste 
mai ales in vremea cind era de
putat și ocupa funcția de mini
stru in guvernul brătienist. Con
cepțiile sale retrograde aruncă de
sigur o umbră asupra omului ea 
atare și demonstrează caracterul 
contradictoriu al personalității 
sale. Totuși acest lucru nu poate 
micșora și cu atit mal puțin ani
hila, contribuția pe care Conta a 
avut-o in dezvoltarea filozofiei 
materialiste din țara noastră- 
Concepția materialistă a lui 
Conta era in profundă contradic
ție cu filozofia dominantă, idea
listă a vremii. El și-a exprimat 
de mai multe ori in mod fățiș 
ideile sale antireligioase, fiind i 
unul din promotorii ateismului in 
țara noastră. Nu este intimpiător | 
că „Revista teologică" a pornit 
un atac furibund pentru com pro | 
miterea lui Vasile Conta, prin j 
combaterea concepțiilor și a po- 
ziției sale ateiste. Căci, deși nu 1 
s-a putut ridica la explicarea , 
științifică a rădăcinilor sociale 1 
ale religiai- Vasile Conta a ma
nifestat o poziție ateistă activă, j

Poziția materialistă militantă 
a lui Vasile 
bun exemplu 
ticismului.

Conta constituie un 
de combatere a nus-

Patak Eek. 
S. M. T. din

bine- dar ne-a 
ceva

— Ce anume?
In oerioada 1

de Filezerie 
s-ar tafrl, 

Careta să a.

o

facultăți 
activitatea 

ținute 
timp 
mă- 

vorbit 
orga-

cației politic*  • studenților, s 
formării conștiinței lor politice, 
munca dusă de organizațiile 
U TM are tncă serioase Lacune 

Mulți delegați au vorbit des
pre îngustimea muncii unor orga- 
nizații U.TM din facultăți 
care-și mărginesc 
doar Ia adunari generale 
La mari intervale de 
și la unele preocupări 
runte administrative S-a 
de asemenea despre unele 
nizații UTM. puține la număr 
ce-i drept (cum ar fi de pildă ce» 
de la anul I al Institutului poli
tehnic, la unii ani ai Facultăților 

In centrul dezbaterilor
educația tineretului!

de științe naturale și chimie de 
la Universitatea „Victor Babeș" și 
de la Facultatea de filologie — 
istorie a Universității „Bolyai") 
unde — datorită lipsei de preocu
pare pentru educația politică — 
există utemiști care tolerează 
existența în mijlocul lor a unor 
elemente descompuse moralicește, 
inactive pe linie de organizație, 
codașe la Învățătură, fată de care 
manifestă o îngăduință de neper, 
miș, trecindu-le cu vederea aba
terile, în numele așa zisei „cole
gialități"

Dacă darea de seamă prezen
tată conferinței n a analizat cau 
zele care au permis să existe la 
cune serioase în munca politică 
desfășurată in rindurile studenți
lor din facultăți de organizațiile 
U T.M . e pozitiv faptul că mulți 
dintre delegații prezenți la confe

O scenă din film

De ce n-are ursul coadă,
Ați auzit po

vestea „de ce 
n-are ursul coa
dă" ? Eu ara 
auzit-o mai de 
mult Povestea 
mi-a revenit in 
minte cind mă 
aflam în bi
roul tovarășului 
inginerul șef al 

Miercurea

■pnhe

rinti as analizat eu tniroritate, 
profund, tocmai aceste cauze ale 
slăbiciunilor muncii-

Tovarășul C Silasi, secretarul 
comitetului U.T-M. de la Institu
tul politehnic, tn onrîntu! său a 
relevat strădaniile studenților Fa
cultății de mecan;ci de a-și în
suși cunoștințe temeinice, fapt i- 
lustrat de altfel șt de rezultatele 
obținute la învățătură !u prima 
sesiune de examene (din 600 de 
studenți. aproape 200 au obținut 
numai calificative „foarte b:ne“ 
și „bine“). El a vorbit de ase
menea despre inițiativele unor 
organizații U-T-M din institut de

Viața de organizație

u:

Pe marginea lucrărilor 
Conferinței organizației 
orășenejti U.T M -Cluj 

—•----
a lua In dezbatere la adunări 
probleme interesante, menite să 
crească conștiința politică a ute 
miștilor. Vorbind despre slăbiciu
nile muncii politice in rindul stu 
deniilor tov Silasi arăta că mai 
există unii studenți care se de
dau la acte de indisciplină și hu
liganism și față de care 
organizații U.T.M n-au 
intransigență șl ___ . .. •
voluționară.

In practica muncii sale comite
tul orășenesc : 
multe ori doar

unele 
dovedit 

și combativitate re-

s-a mulțumit de 
să „transmită"

S-au defectat numai tn ultima 
vreme patru tractoare.

Pe ogoarele comunelor Cri- 
Bezid, Vadu lucrează 

lare ale acestui S..MT. 
ce au executat aproape 

sută din plan s-au defec-

De ce ?
ntru că duzele primite de 
■etnii mecanic Codlea sint 

slabă calitate.
urmări au astfel de si- 
Vă spun: 1. Patru trac- 

-u lucrează. 2. Comune- 
eni, Bezid și Vadu nu-și 

baliza muncile agricole de 
ui. 3 SMT.-ul Mier- 
■ traiului nu și-a reali- 

4. Trebuie să se 
salt pentru a se re- 
nerea in urmă pen- 

rctivitatea celor patru 
re.

oca In asalt dăunează de 
calității lucrărilor 

lucrărilor, tn ultima 
condiționează eali- 

tei.
mea ? lat-o. Știți de 

ursul coadă. Pentru 
ai de la centrul me- 
Codlea au făcut trac- 
eparați: de mintuială. 

i un întreg lanț 
lor. al lipsurilor 
rea ptareiui la 
area nîtrața M.

Aste-i Și't'ti "rea
ARICIUL REPORTER

pt. con!.

M. MLNTEANU 

O imagiae inedită din cea 
■ai tinără așezare a țării: 
sus pe culmile Făgărașului se 
nai poate schia, dar la poalele 

munților, in o- 
rașul Victoria, 
șolariile sint de 
acum pline de 
oaspeți gălă- 
c: c 5 i.

Foto: Agerpru

sarcini secretarilor U TM di» 
! acuități, fără a-i Iadrum» Insă 
cum să muncească, ce metode să 
folosească.

Tot despre problemele privind 
educația comunistă a studenților 
a vorbit și tov. Sztranyeczki Ga
briel, asistent la catedra de știin
țe sociale a Universității „Bo 
lyai". Pe bună dreptate el arăta 
că lipsurie existente în pro
cesul complex desfășurat In 
facultate pentru creșterea vi
itorului specialist militant 
pentru linia partidului. Iși au ră. 
dăcina in lipsurile și slăbiciunile 
muncii politice de educație dusă 
in rindurile studenților. In cuvin- 
tul său el a subiiniat necesitatea 
ea în primul rind profesorii și 
asistenții să se ocupe cu toată 
răspunderea de educația politică 
marxist-leninistă a studenților, 
dlnd un ajutor concret or
ganizațiilor U.TjM din facultăți 
să-și organizeze activitatea la un 
oivel corespunzător, s-o facă mai 
vie, mai interesantă, mai plină 
de conținut. Vorbind despre ac. 
tivitatea Asociațiilor studențești și 
despre succesele obținute pe tări- 
mul atragerii studenților la 
o activitate științifică rodnică el

multilaterală, 
educația co- 

a masei stu-

valoroase pe

a subliniat totodată necesitatea 
unei strinse legături între Or
ganizațiile UTM și aceste aso
ciații și rolul ce-1 au utemlștii în 
orientarea activității Asociațiilor 
studențești către o muncă vie. in 
teresantă, atractivă, 
care contribuie la 
munlstă, patriotică 
dențești.

Unele inițiative 
tărîm educativ-cuitural, vor tre
bui extinse tn toate facultățile 
Ar fi de dorit ca să existe mult 
mai strinse legături intre organi 
zațiile UTM din facultăți și cele 
din întreprinderi, pe linia orga 
nizării unor manifestări cultural 
artistice comune a cunoașterii 
reciproce, a ajutorării leciproce. 
Mulți delegați și-au manifestat 
dorința ca legăturile — privind

Ultima întîlnire

Revalorificarea clasicilor — 
iată o problemă care preocupă 
cercurile artistice din multe țări 
Abundența de filme produse de 
diverse țări, — ecranizări ale o- 
perelor renumite din patrimoniul 
literaturii universale, este unul 
din simptomele acestei preocupări 
mai sus pomenite. Omenirea în 
mersul ei ascendent inainte. in 
creșterea ei socotește foarte im
portant să resintetizeze expe
riența de viață acumulată de-a 
lungul secolelor, să caute alte 
noi izvoare de tnțelepciune 
în creațiile marilor ei artiști, 
spre a se pregăti mai bine 
în intimpinarea viitorului, pe 
cșre oamenii progresiști de pretu
tindeni 11 vor mai bun pentru po
poare. Revalorificarea clasicilor, 
fără îndoială, dar o revalorificare 
pătrunsă de respect față de opera 
șl personalitatea acestora și nu o 
mistificare a lor — așa cum se 
mai iptimplă uneori prin occident 
— cer masele de spectatori.

Iată că cinematografia sovieti
că vine să dea un nou exemplu 
de dragoste față de marea m >ș- 
tenire a literaturii ruse, de fideli
tate față de aceasta. dind la 
iveală filmul „Ultima Intlinire" 
inspirat din creația lui V. G. Ko
rolenko. Un merit esențial al fil
mului îl aflăm tocmai in grija 
pentru spiritul care plutește >n 
povestirile „At Davan" și „Splen
dida" îmbinate cu pricepere in 
tr-un scenariu închegat, in 
constituire» eu 
expresivitate a atmosferei 

I două med:: in care se petrece 
punea lumea mic-burgheză 
Kronstadt-ul secolului XIX 
viața din locurile de surghiun 
Siberiei din acele vremuri.

Cine citește volumele de opere 
ale scriitorului cu înfățișare de 
patriarh iși dă seama cit de greu 
este să faci uneori delimitarea 
intre gazetărie și literatură la 
Korolenko, atit de mult s au in
fluențat una pe alta Cineaștii 
sovietici au reușit, dind acest 
film, să desăvtrșească aureola de 
clasic al literaturii rus*  a scriito
rului. arătind că povestirile și 
articolele acestuia au fost scrise 
eu atit talent, cu atita cunoaștere i 

re-
minuțiozitate și 

celor 
ac 
din 

»i 
ale

I

acțiunile comune cu caracter edu
cativ — dintre universitățile „V. 
Babeș * și „Bolyai" să fie mult 
mai frecvente și să cuprindă do
menii mult mai variate decit cele 
de ordin distractiv. Pe linia întă
ririi legăturii studenților cu viața 
întreprinderilor, a satelor, unde 
«a mai mare parte vor merge 
după absolvirea facultății, merită 
relevată inițiativa studenților de 
la Facultatea de agronomie care 
dau ajutor concret practic, colec
tiviștilor dintr-un sat apropiat, 
in ce privește extinderea cultivă
rii porumbului hibrid.

Tot despre problemele educa
ției tineretului a vorbit și tova
rășa Maksai Cornelia, ocuptndu- 
se de citeva probleme care pri. 
veac activitatea organizațiilor 
U.T.M. din școlile medii și a or
ganizațiilor de pionieri.

Merită cred, toată atenția din 
partea noului comitet orășenesc 
ales citeva din propunerile făcu
te de tov Maksai De pildă, ea 
a propus ca organizațiile U T.M. 
din marile întreprinderi ale ora
șului să patroneze una sau două 
școli medii Bineînțeles, aceasta 
să nu se reducă la un act formal, 
ci să însemne o serie de acțiuni 
comune organizate, menite să-i 
educe pe elevi, să le trezească 
dragostea și interesul pentru 
munca fizică, direct productivă. 
Asemenea acțiuni sint cu atit mai 
necesare cu cit nu peste mult 
timp sute de tineri din Cluj 
vor absolvi invățâmintul mediu și 
e de dorit ca tncă de pe acum 
să li se dea posibilitatea multora 
dintre ei să-și aleagă o profesiu
ne intr-un sector direct produc
tiv.

IN LOC DE CONCLUZII

In Cluj trăiesc, muncesc, în
vață. mii de tineri muncitori, mii 
de studenți. mii de elevi ai șco
lilor medii și profesionale de 
ucenici, mii de copii în școlile 
elementare, da educația cărora 
comitetul orășenesc U T.M. tre
buie să se îngrijească cu spirit 
de răspundere.

Mijloace materiale, posibilități 
există nenumărate: teatre, cine- 
matograie. muzee, biblioteci, ex 
poziții, cluburi etc.

Depinde deci numai și numai 
de felul cum va ști noul comitet 
orășenesc ales să folosească toate 
mijloacele, să activizeze mii și 
mii de cadre utemiste, trezln- 
du-le dragostea și inițiativa in

a vieții (Korolenko și-a făurit 
multe din povestiri pe baza ma
terialului cules de el ca reporter 
al diverselor ziare, pe baza pro
priilor sale acțiuni de apărare a 
oamenilor din popor, a minorită
ților naționale Împotriva abuzu
rilor și terorii autorităților ța
riste) incit nu numai că se ridi
că la o înaltă măestrie ci pot ge
nera, la rindul lor, creații remar
cabile în alte domenii ale artei.

Netemtndu-se să aplice tonu
rile de culoare respectivă în mo-

Cronica 
filmului

mentele în care materialul oferit 
de autor se apropie de lumea ci- 
novnicilor de tipul lui Akaki A- 
kakievici al lui Gogol sau de 
sfera psihologică a celor torturați 
sufletește, de tipul „umiliților și 

. obidiților" lui Dostoievski, scena
riștii B. Brodski și M. Romm au 
accentuat puternic tn același timp 
pe un filon al povestirilor lui 
Korolenko ce merita pe deplin să 
fie evidențiat: frumusețea mora
lă a oamenilor din popor, frumu
sețe care poate Ii izgonită tn 
străfundurile sufletești ale unui 
om, dar nu poate fi omorîtă și 
se afirmă la un prilej crucial.

Două asemenea clipe hotărî- 
toare luminează viața mizerabilă 
a funcționarului Kruglikov (S. 
Iakovlev). Lipsit de tărie, fricos, 
timid ei este gata să renunțe la 
iubita sa Raia (K Ignalova), 
neputind să lupte Împotriva șefu
lui său de birou, generalul Latkin 
(V Belokurov) care tinde să ob
țină mina frumoasei fete. Cind 
acesta din urmă, pentru a-i da 
lovitura de grație, pentru a-1 
batjocori peste măsură, denigrlp- 
du-1 tn ochii iubitei sale, il pune 
chiar pe Kruglikov să i-o pețeas- 
că pe Raia, în sufletul tînărului 
se petrece o revoltă profundă și. 
Intr-un acces de furie, el se răz
bună, tmpușcindu-l pe general. 
Numai amintirea acestui eveni
ment și a Iubirii sale pentru 
Raia, într-o seară cind niște că
lători i| pun să-șl povestească 
viața, are darul de a-l da noi 
forțe, de a-l face să lasă din 
supunerea sa obișnuită față de 
bestialul ofițer Arabin, spaima 
tuturor locuitorilor acelor melea 
guri siberiene Aceste două iz
bucniri ale demnității lui Kru

Patria. Bucurwti DON JUAN; Re
publica. I. C. Frimu. Volga, 23 Au 
gust : FRUMOASELE NOPȚII; V. 
Alecsandn. Elen» Pavel. Al Popov. 
Moșilor Flacăra: BONJOUR. ELE 
FANT ; Lumina : MĂGĂRUȘUL MAG- 
DANEI ; Central : AIDA : Vic
toria. Gh. Doja : VAGABONDUL 
(ambele serii) ; Donca Simo, N- 
Bălcescu CU FAȚA LA PU
BLIC YVES MONTANI). Maxim Gorki: 
'RATELE MEU BAMBUS. BASTO
NUL FERMECA!; Doina, M Emineș 
cu: RISETE TN PARADIS; Magheru. 
Inirățhea Intre popoare ULTIMA IN. 
TILN1RE; Timpuri Noi: SAPTAMfNA 
FILMULUI ROMÎNESC DE PĂPUȘI; 
Tineretului. PRltTcNt DE NOAPTE; 
Grivita: COASTA LUI ADAM; Vasile 
Roaită, Popular: URAGANUL; 
rai MISTERUL CELOR DOUA OCEA
NE; Unirea: IARTA MA; C David: 
PODHALE IN FLĂCĂRI: AI. ' 
Mai: PREA TfRZIU; Miorița.

1 r. ; 
Vasile 
Cullu-

Sahla, 
Olga

munca nobilă de creștere a tine
rei generații a orașului.

începuturile de activitate rodni
că pe tărim educativ pe care 
le-au realizat de acum multe or
ganizații. informarea politică a ti
neretului. întilniri cu oameni de 
artă, cu profesori, academicieni, 
cu vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, numărul din ce tn 
ce mai mare de participant de 
care ae bucură concursul perma
nent „Iubiți cartea", vizionările 
colective ale spectacolelor de ope
ră. teatru, cinema, vizitele la mu
zee, reuniunile distractive intere
sante și instructive, excursiile 
etc., trebuie extinse pretutin
deni astfel ca să devină o preo
cupare curentă a tuturor organi
zațiilor de bază U T.M

Poate să asigure comitetul oră. 
șenesc U T.M. o îndrumare com
petentă a fiecărei organizații de 
bază, care să țină seama in pri
mul rfnd de specificul ei, de pro
blemele deosebite ce se cer a fi 
rezolvate tn organizația respec
tivă ?

Fără îndoială că poate!
Pentru aceasta Insă trebuie să 

realizeze in primul rind două lu
cruri esențiale

Tntii, să folosească in mult mai 
mare măsură decit in trecut con
ducerea de către partid, ajutorul 
deosebit de prețios dat de comi
tetul orășenesc de partid, ocupin 
du-se totodată cu cea mai mare 
atenție de a învăța cadrele ute- 
miște din conducerile organizați
ilor de bază UTM cum trebuie 
să folosească tn întreaga lor ac
tivitate ajutorul, sprijinul, îndru
marea organizațiilor de bază de 
partid, sprijinul neprețuit al co
muniștilor

In al doilea rind. Invățînd din 
experiența comitetului orășenesc 
de partid, comitetul orășenesc al 
U T M trebuie să și creeze In ju
rul său un activ larg, puternic, 
format din cei mai buni utemiști 
pe care să-i folosească din 
plin in munca de control și 
îndrumare a organizațiilor de 
bază U.T.M. Bazlndu-și activi
tatea sa pe un nucleu pu
ternic de activiști nesalariați lo
cul „Îndrumării în general" a ac
tivității organizațiilor utemiste îl 
va lua o muncă concretă, compe- I 
tentă, de 
a muncii 
miște

îndrumare diferențiată 
fiecărei organizații ute- 

SAVIN STELIAN

glikov au valoarea unor dovezi 
a cinstei și purității lu|, recla- 
mfnd îngăduință în Judecarea 
caracterului său slab, constituind 
frumoase amintiri capabile să-I 
încălzească cit dt cit zilele ne
căjite care i-au mai rămas de 
trăit. Ele au insă și darul de a 
glorifica ființa Raiei, fata care 
n-a cedat nici o clipă, care, a- 
vfnd un caracter de luptătoare, 
s-a bătut pentru dragostea el, 
pentru a se avinta apoi, cum era 
și firesc, în marea înfruntare 
pentru fericirea poporului. Raia 
se despart» din nou de Krugli
kov, piecind să.și îndeplinească 
miiiuneș revoluționară, hăituită 
de clinii de pază ai țarismului, 
iar acesta va rămine mai departe 
tn existenta lui măruntă, umili
toare.

Neforțind nota, regizorii Gai
dar si Nevzorov s-au ferit de a 
Înzestra cu lumini fals-optimiste 
finaluț filmului. Fără Îndoială că 
Kruglikov nu se putea aștepta la 
nimic bun in traiul din vremea 
sa, iar Raia a ajuns acolo unde, 
în mod necesar, lupta ei avea 
s-o ducă- Concluzia optimistă a 
filmului se degajă insă tn mod 
logic chiar pe fundalul acestui 
sfîrșit. Dacă sint momente cind 
și oameni ca Kruglikov Înțeleg 
că nu mai trebuie răbdat la in
finit, dacă din rindurile tinere
tului cresc asemenea ființe mi
nunate ca Raia nu încape îndo
ială că tragedia lor este unul 
din miile de preludii la victoria 
poporului in lupta împotriva asu
pririi, este una din milioanele de 
jertfe pe care această victorie o 
cere.

Realizatorii filmului au Îmbi
nat cu finețe pasajele de des. 
criere a cadrului (lumea birouri, 
lor și saloanelor petersburgheze, 
iadul deportărilor siberiene), cu 
momentele de mare acuitate dra
matică, au conturat foarte reușit 
unele personaje (Kruglikov-inter- 
pretat cu multă Înțelegere d« 
ttnărul actor S. Iakovlev, Latkin 
— creionai necruțător c, 
și putred de marele 
care am avut bucuria 
jucind și ța noi 
M.H.A.T.-ului V. 
Trebuie reținut de ___
felul cum a valorificat operatorul 
frumusețea și expresiv.tatea feții 
actriței Kuna Ignatova.

Un film impresionant care do
vedește încă odată ce tezaur re
prezintă pentru cinematografie 
bogata literatură rusă.

B. DUMITRESCU

'a odios 
artist pe 

să-l vedem 
în turneul 
Belokurov), 

asemenea

Bande: RIPA DRACULUI: T. Vladl- 
muescu PĂTRATUL «; Arta: TAINA 
NOPȚII ETERNE; Mun.-x; TRANDAFI
RII LUI ALLAH; 'Ila Plntlîle: C1O 
CIOBAN, libertății: PUI DE TIGRU: 
3 Co,buc: AM FOST MAI TARE ; 
Aurei Vjelcu GARNIZOANA NEMU
RITOARE: Alianța: DREPTUL DE A 
re naște.

8.15 Materiale din presă; 8.30 — 
Muzic#; 9.00 — Muzleă <jin operete; 
9.30 - ..Roza vînturilor”; 10.00 — 
Sonata tn SI bemol major de Schubert, 
la pian Iacov Zack; 10.40 - Pin cele 
.nai cunoscute piese vocale; II.00 — 
Buletin de știri; 11.03 - Teatru la mi
crofon ; ,,A 12-a noapte” Adaptare ra
diofonic# dupâ comedia lui William 
Shakespeare; 12-38 — Muzică ușoară; 
13.00 - Buletin de știri; 13.05 - Cu 
cîntecul și jocul din regiune în re
giune; 13.29 — „Munca șl lupta po
porului nostru oglindită tn muzică”; 
14.00 - Muzică de estradă; 14.30 — 
Cotele apelor Dunării; 14-45 - Cîntă 
tînăruj tamballst Nicolae Bob Stă- 
nescu, -aureat al Festivalurilor de la 
București și Varșovia; 15-00 - Bule
tin de știri; 15.05 — Muzică din ope
rele Iul Lortzing. 15.40 - Anunțuri 
și muzică; 15.55 — Pescadoare In larg; 
16.15 - „înșîr-te mărgărite —
„Creangă povestind copiilor” - Ivan 
Turbincă; 16.45 — Cîntece de 1 Mai; 
17.00 - Buletin de știri și buletin me
teorologic; 17.15 — Recomandări din 
program; 17.19 - cîntă Mara Ianoli; 
17.35 — Un sfat bun nu strică; 18-00
- Vorbește Moscova | ; 18,30 - Muzică 
ușoară de Florentin Delmar; 19.00 — 
Buletin de știri și comentariu; |9.1Q
- Muzică de estradă. 19.45 - Răs
pundem ascultătorilo»; 19.55 - .Noap
te bună, copii” : „Aventurile Iul Chio» 
dino ' de Marcello Adgigli $i Gabriella 
Parca; 20.00 - Din viața muzicală a 
orașelor și regtuniloi patriei; 20.30
- „Părinți și copii’ ; 21-00 — Mu
zică instrumentală; 21.15 - Album
cultural; 21.45 - Melodii populare ro- 
mtnești: 22.00 — Buletin de știri, bu
letin meteorologie și sport; 2230 — 
Muzică ușoară. 22-50 - Muzică popu
lară maghiară interpretată de Scfyatt 
loslf; 23.05 — Concert simfonic. 23.52

-23.55 — Buletin de știri.

PROGRAMUL II

I4.0Q - Buletin de știri; 14.03 *-  
Formații muzicale de amatori; 14.20 — 
Pagini din literatura iugoslava: 15.00
- Program de melodii populare; 15.40
- Poemul simfonic „Pentru pace" de
Ahmed Hagiev; 16 00 - Buletin de 
știri și buletin meteorologic; 16.15 — 
Recomandări din program: 16.20 —
„Simfonismul romînesc’ : Zeno Van- 
cea; 17 15 — Tribuna Radio: 17.30 — 
Cîntă orchestra Dinu Șerbănescu; 
18.00 — Buletin de știri; 1810 —
Scriitorul Geo Bogza citește un «tag- 
ment din cartea sa în pregătire „Chi
na adorată”; 18.45 - Anunțuri și mu, 
zică; 18.55 - Sfatul medicului: In ce 
împrejurări se poate renunța la alb 
mentația naturală a copilului: 19.00 - 
Pe ordinea de zi trei cereri. Emisiu
ne realizată de I. Sava, 19.15 - Con
cert de muzică populară romînească: 
20.03 - Compozitorul săptămînii : Giu
seppe Verdi. .Othello”; 23.00 - Bu
letin de știri, buletin meteorologic și 
sport: 23.15-24.00 - Concert de
noapte.

PENIRU REGIUNEA BUCUREȘTI: 
Vremea se menține instabili cu ce. 
ru| schimbător ;l favorabil ploii tem
porare. Temperatura staționara, noap
tea va fi cuprinsă tntre 6—B grade, 
iar ziua tntre IB—20 grade. Vtntul, 
din nord-est șl est, va sufla moderat.

PENTRU URMĂTOARELE TREI ZILE 
IN ȚARA Vremea se menține Instabilă, 
cu plot locale sub formă de averse. 
Ce> schimbător, vtnt slab, cu unele 
Intensificări tn Jumătatea de sud-est 
a (Brii. Temperatura staționară. Mini
mele vor oscila tntre 3-9 grade, iar 
maximele tntre 14—24 grade.
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La lum

indus- 
ca ur- 
acestui 

al

Se luminează de ziuă. Din 
dormitoare țîșnesc brigadierii. 
Aerul proaspăt al dimineții Ie 
da fiori înviorindu-î. O ora mai 
tîrziu ei pleacă spre șantier, 
începe schimbul cel mare.

La stația de sortare a agre- 
gațelor pentru betoane sosesc 

rigadierii lui Constantin Bă
lașa. De astă dată brigadierii 
sînt fete. Paisprezece în total. 
Bălașa îi împrumută uneia blu
za salopetei, alteia îi repară 
lopata și apoi freacă cu smoa
lă o bandă transportoare care 
patinează. Patru fete încarcă 
materialul pe o bandă. Prundi- 
șul urcă în concasor, cade la 
sită și iar pe bandă. Alte fete 
aduc materialul cu roabele.

Alături de stație lucrează 
brigada a 3-a. Băieții lui Ion 
Zidaru așează șinele de cale 
ferată și bat o șosea. „Rivali
tatea**  celor două brigăzi este 
veche. Acum s-au împlinit 23 
de săptămîni de cînd Bălașa 
ține la el drapelul.

pensia și, bineînțeles, cu naționa
la Romîniei.

— Vă mai amintiți de unii ju
cători ce v-au fost atunci adver
sari ?

— Desigur. Nu am uitat pe nîcL 

unul: Albu, Sfera, Bodola, Rin
dea, Juhasz, Barâtky și atiția al
ții...

— Ce părere aveți despre me
ciul de joi ?

— Echipa pe care o aliniem est® 
foarte tînără. Prețuiesc mult fot
balul romînesc și de aceea mă fe
resc să fac vreun pronostic.

— Ce proiecte imediate aveți ?
— Peste cîteva ore... un antre

nament. Aceasta, dacă timpul ne 
va fi prielnic.

Apoi, Bozovici s-a grăbit să-și 
ajungă „băieții** urcați în auto” 
busul ce avea să-i ducă la hotel.

R, LUCIAN 
E. RAMURA

*

să cu începere de la orele 
17,55 de stațiile noastre de 
radio pe programul |I.

echipa poloneză se v« deplasa la 
Galati unde va înt’ln! In ziua de 
2 mai o selecționată locală a a- 
sociației Voința

Puglliștii asociației Voința 
privesc cu mare atenție aceste 
întîlniri antrenfndu se cu asidui
tate. Din lotul echipei fac parte, 
printre alții, cunoscuții pugiliști 
L. Ambruș, Toma Ilie, Iulian Mi
hai. Gh. Lache, C. Gherasim, D. 
Adam, M. Florescu, V Bogoi, 
N. Stoian, I. Pintea și I. Zlătaru 

afla în fața Ismailiei iar apoi, în 
aceeași zi, a treeut prin Port-Said. 
La PorbSaid erau vizibile sem
nele invaziei imperialiste. Multa 
case, cartiere întregi erau dărîma- 
te, arse.

Furtuna continua. Ea nu i-a lă
sat în pace pe marinarii noștri 
pînă la ieșirea din Bosfor. Marea 
Neagră i-a întîmpinat însă cal
mă, liniștită. Constanța era aproa
pe... Călătoria începută la 4 sep
tembrie 1956 s-a terminat la 9 a- 
prilie 1957. Șapte luni și cinci 
zile...

— Acum ? — îl întreb pe Stă- 
nică Dobre.

— Acum .. îngrijim vasul și ne 
pregătim pentru viitoarea cursă... 
Marinarului doar nu-i priește pe 
uscat.

— Care e secretul, frate ? — 
întreabă Zidaru.

— Disciplina—răspunde Bă
lașa.

Intr-adevăr, în brigada lui 
Bălașa, disciplina este lege pen
tru toți. Băieții și fetele vin 
întotdeauna la timp la lucru, 
iar la stație, în timpul muncii, 
fiecare își păstrează locul care 
lucrează. O mică deplasare de 
la locul stabilit și banda ar 
funcționa fără materiale.

Soarele urcă, și razele lui 
călduțe pătrund oblic prin fe
restrele mari ale halei netermî- 

■ -%■

nate. Joc de umbră și lumină. 
Un băiat și o fata pun cărămi
zile unui zid. Nu-i încă zidul 
locuinței lor. Mai tîrziu, poa
te — căci pe șantier, deoparte 
de uzina propriu-zisă, se clă
desc locuințe, colonia fabricii 
viitoare. De pe acum se vede 
cum va arăta noua așezare 
muncitorească.

Soarele e de-acum sus. Adie 
un vînt ușor. Nici cald, nici 
frig. Lîngă scheletul metalic se 
montează o macara. Cablul 
care o susține este ancorat de 
un pilon de beton. Lîngă el— 

grăbească ; va ajunge soarele la Foto text de :
zenit și fotografia lui Ilie Tu- y. CONSTANTINESCU
dor nu va mai fi atît de reu
șită. El lucrează lîngă o stivă E. CSIKOȘ

alți piloni. Este fundația insta
lației de compresoare și de 
absorbție.

Pe niște butoaie cu bitum 
stau cîțiva brigadieri. Ia te 
uită! Pe șantierul acesta sînt 
și oameni care nu muncesc!

— Ce faceți, băieți ?
— Așteptăm betonul... Așa 

se întîmplă cîte odată. Aștep
tăm două-trei ore 
betonul, și apoi 
ne pomenim cu 
trei-patru mașini. 
Descarcă și fac 
stînga-mprejur.. 
Să vezi atunci 
ce iureș. Nici 
n-avem timp. 
să-1 batem ca 
lumea.

Iata-1 că apare 
șeful de echipă 
Ion Anghel.

— Ne-a cam 
„obișnuit**  cu 
asta conducerea 
tehnică.

La comanda
mentul brigadie
rilor, pe o masă, 
se află o hîr- 
tie pe care scrie: — Tabel cu 
brigadierii urniși la statul de 
plată. Iată și cîteva probe : lui 
Dane Alde nu i s-au plătit 91 
lei; lui Iosif Dan — 138 Iei; 
lui Ilie Dicu — 122 lei.

De ce s-a sărit de la beton 
la statul de salarii ? — se va 
întreba poate cititorul.

Pe șantier, zilele frumoase 
care au venit dau ghes mun
cii. Brigada l-a — 94 la sută 
peste plan ; brigada 3-a — 63 
la sută. Lipsuri în organizare— 
iată cuvintele care leagă pa
ragrafele despre betonul întîr- 
ziat și statele greșite. Ce rezo
nanță au pentru conducerea 
tehnico-administrativă a șan
tierului, aceste trei cuvinte ?

A venit în sfîrșit betonul, și 
odată cu el armăturile de fier 
pentru viitorii piloni. împleti
turile metalice îi amintesc foto
reporterului că trebuie să se

de plase metalice. Are 19 ani 
și e din Stonici.

— Fruntașul secției noastre 
și un adevărat artist în me
seria sa — sună recomanda
rea.

Intr-adevăr, lucrează cu di
băcia cu care o fată ar cro
șeta.

— în famile toți sin tem con
structori — începe Tudor. Fra
tele mai mare e zidar în Bucu

rești. Altul, elev la o școală 
profesională de construcții. Eu 
am aleg meseria asta fiindcă 
îmi place cum este împletit 
fierul. Iei un fler de ici, unul 
de colo, le pui alături, între 
ele altele — și gata un sche
let de grindă.

Soarele trecut dincolo de ze- 
3 nit, poleiește întreg șantierul. 

. Fotoreporterul se urcă pe un 
| dîmb. Vrea un cadru mare. 
| Pentru fotografia viitoarei fa- 
| brici de sodă caustică ce se ri- 
I dieă aici îi va trebui un obiec- 
| tiv mult mai mare.
| — Și acum un an nu era ni-
| mic aci — ne spune un teh- 
| nician cu o ruletă.

Acum un an... Da.
Acum un an a luat ființă 

aici, lîngă Govora, unul din 
șantierele naționale ale tinere
tului. Muncitori constructori, 
sute de brigadieri tehnicieni și 
ingineri, au ridicat într-un an, 
hale, schele metalice, au turnat 
fundații, au clădit locuințe și 
pavilioane administrative. Și 
acum construcția crește înain
te.

S-a înserat în tabără un bri
gadier sădește un puiet de ci
reș. Pe terenul de fotbal încă 
mai aleargă cîțiva tineri. Peste 
puțin timp se întorc și ei la 
dormitor. Sînt cam supărați, 
căci antrenamentul de astăzi 
„n-a mers**  cum trebuie.

Lumina scade. Soarele s-a 
ascuns după munții din zare.

A trecut o zi...
A trecut o zi, Ia fel ca cele 

care aduc drapelul de fruntașă 
brigăzii lui Bălașa, care aduc 
necazuri băieților de la fun
dații și bucurii celor de la fier- 
beton.

A trecut o zi de primăvară 
pe șantierul tineretului.

RIDICAREA ECONOMICĂ 
și gospodărească a unor regiuni 

și orașe
Hotărîri ale Consiliului de Miniștri

Pentru ridicarea economică și 
gospodărească a unor regiuni și 
orașe din țara noastră, anul a- 
cesta vor începe numeroase lu
crări de interes general și vor fi 
continuate altele începute în anii 
trecuți.

Recent, Consiliul de Miniștri a 
emis hotărîri prin care se stabi
lesc măsuri în legătură cu exe
cutarea acestor lucrări.

Dezvoltarea continuă a 
triei Orașului Stalin și, 
mare, creșterea populației 
important centru industrial 
țării impun un consum sporit de 
gaze naturale. '

De curtnd a fost aprobată în
tocmirea proiectului de lărgire, 
sistematizare și extindere a re
țelei de distribuție a gazelor în 
Orașul Stalin.

★
Pentru acoperirea deficitului în 

consumul de energie electrică 
din Iași, apărut ca urmare a 
creării noilor unități industriale 
și a noilor instalații de alimen
tare cu apă a orașului, Consiliul 
de Miniștri a aprobat construi
rea unei linii electric? Roman- 
Iași de 110 kv. și a unei stafii 
de transformare la Iași.

Linia Roman-Iași va alimenta 
orașul Iași cu energie electrică 
produsă de termocentrala Bor- 
zești, iar în viitor și de hidrocen
trala „V. I. Lenin” Bicaz. Se 
creează în același timp posibili
tatea eliberării unor grupuri Die
sel, care vor putea fi folosite 
pentru amplificarea uzinelor e- 
lectrice existente în unele orașe 
sau pentru electrificarea rurală.

Tinerețe dăruită Festivalului
(Urmare din pag. l-a) 

excepționale. Stnt formații cărora 
li se impune perseverență Intru 
realizarea perspectivelor de suc
ces pe care le au.

Institutul Agronomic a alergai 
după un repertoriu de efect pe 
care l-a întocmit făctnd totală 
abstracție de valorile vocale. A 
lăsat impresia de mediocru.

In rezumat, un prim bilanț: 
sala arhiplină cu tineri entuziaști, 
succesul modestiei, și gtnduri des. 
pre „buturuga mică care... (vezi 
corul Institutului Maxim Gorki).

★
Pe scenă, ițari, opincuțe, fote, 

avlntate tn multiple mișcări.
O strălucire a culorilor, o stră

lucire a temperamentului și vita, 
litățil interpreților-studenți.

Ziua Mondială a Tineretului 
împotriva colonialismului 
și pentru coexistență pașnică

(Urmare din pag. l-a) 

chidarea moștenirii colonialismu
lui, pentru dezvoltarea economiei 
și educației naționale, pentru cul
tură și progres. In țările coloniale, 
tinerii muncitori, țărani, elevi și 
studenți, conștienți că viitorul și 
buna lor stare sînt strîns legate 
de cele ale popoarelor lor, stau 
în primele rînduri ale luptei pen
tru independența națională. Ală
turi de ei, solidari mai mult ca 
oricînd, se află tineretul tuturor 
țărilor.

Federația Mondială a Tineretu
lui Democrat și toate organizațiile 
sale membre au susținut totdeau
na aspirațiile tineretului Asiei și 
Africii și ale tuturor popoarelor 
coloniale. Din inițiativa F.M.T.D. 
s-a sărbătorit în toți anii, la 21 
februarie, Ziua internațională de 
solidaritate a tineretului cu tine
retul din țările coloniale. Prin 
eforturile și contribuția milioane
lor de tineri din lumea întreagă, 
F.M.T.D. a instituit Fondul inter
național de solidaritate în scopul 
de a acorda un ajutor concret ti
neretului din țările coloniale. Sub 
drapelul F.M.T.D., nobilele idea
luri de libertate și independență 
care animă toate popoarele colo
niale, cîștigă mase de tineri tot 
mai mari, făcînd și mai puternice 
legăturile de prietenie și solidari
tate între tineretul lumii și tine
retul țărilor coloniale.

Inspirîndu-se din spiritul Ban- 
dung ului, în luna iunie a anului 
trecut, a avut loc, în Indonezia, 
Conferința studenților afro-asiatici 
împotriva colonialismului, care a 
chemat pe toți tinerii și studenrii

Aprovizionarea cu apă a popu
lației orașului Iași constituie una 
din sarcinile centrale ale sfatului 
popular al regiunii. Pe baza unei 
notărlri a Consiliului de Miniștri, 
tn prima jumătate a anului tre
cut au început lucrările pentru a- 
limentarea orașului cu apă din 
Prut. Pentru accelerarea acestor 
lucrări, Consiliul de Miniștri a 
hotărît recent suplimentarea pla
nului de investiții capitale al 
sfatului popular al regiunii Iași.

La propunerea comitetului exe
cutiv al sfatului popular al re
giunii Bacău. Consiliul de Miniș
tri a aprobat Întocmirea proiec
tului pentru construirea unui pod 
de beton armat peste Șiret. Acest 
pod va Îmbunătăți simțitor legă
tura dintre orașele Bacău și 
Iași, dintre Bacău și unele raioa 
ne ale regiunii Galați, precum și 
dintre multe comune cu o agri
cultură dezvoltată din regiunea 
Bacău, legătură care. în momen
tul de față, se face anevoios si 
cu cheltuieli de întreținere prea 
mari printr-un pod de lemn. 
Construirea podului de beton ar
mat va asigura, pe lîngă o circu
lație mai rapidă, și o ridicare a 
nivelului de viață a locuitorilor 
de pe acest traseu, făcind legă
tura cu centrele muncitorești Ba
cău, Bîrlad, Iași.

★
In scopul asigurării circulației 

și a activității industriale eres 
etnde, Consiliul de Miniștri a a- 
probat propunerea comitetului 
executiv al sfatului popular al 
regiunii Timișoara de a se reface 
o Însemnată porțiune din drumul 
Jitin-Ciudanovița.

Consemnez din nou: succesul 
Institutului Maxim Gorki.

„Dansul din Făgăraș**  prezen
tat de formația Institutului Pe
dagogic a plăcut celor ce au re
ușit să facă abstracfie de crispa
rea tnterpreților.

„Originală" prezența tn con
curs a I.C.F.-ului. O singură pere
che interpretlnd „0 idilă" din re
giunea Stalin. Dansul, pitoresc 
prin aducerea lui nescenizaiă și 
nestilizată pe scenă, se cere 
menționat pentru pasiunea, efor
tul epuizant și mai ales îndrăz
neala interpreților, ,

★
Am epuizat primele însemnări 

din concurs. Formațiilor care au 
evoluat cu succes un sincer: bra
vo l Celor care vor evolua 
la 15 mai deplină reușită.

plnă

Asiei și Africii să sărbătorească 
laolaltă ziua de 24 aprilie, ani
versarea istorioei Conferințe de la 
Bandung. Cu prilejul reuniunii 
Consiliului său, ținută în august 
la Sofia, F.M.T.D. a aprobat pro
punerea ca în loc de 21 februarie, 
să fie sărbătorită la 24 aprilie 
„Ziua Mondială a Tineretului îm
potriva colonialismului și pentru 
coexistența pașnică**,  demonstrînd 
astfel deplina sa adeziune la 
ideile conferinței de la Bandung 
și fidelitatea sa față de tradițiile 
de solidaritate cu tineretul din 
țările afro-asiatice, față de lupta 
pentru libertate și independență a 
tineretului din țările coloniale.

Marile victorii obținute de po
poare în decursul istoriei, au ară
tat că de-acum încolo, nici o forță 
nu va putea opri destrămarea 
odiosului sistem al colonialismu
lui. Cu toate acestea, colonialiștii 
nu acceptă de bună voie pierde
rea pozițiilor lor. Unitatea și soli
daritatea internațională sînt, astăzi, 
mai mult ca oricînd, necesare 
pentru a deschide tuturor popoa
relor calea spre libertate și inde
pendența națională, într-o lume în 
care pacea să fie trainică.

In acest spirit, al întăririi legă
turilor lor de colaborare și prie
tenie, dînd sprijinul lor cauzei li
bertății și independenței popoare
lor coloniale, cerînd încetarea ex
periențelor armelor termo-nucleare, 
acționînd împotriva pericolului 
unui nou război, milioane de ti
neri din lumea întreagă sărbăto 
resc ziua de 24 aprilie ca Zi mon
dială împotriva colonialismului și 
pentru coexistență pașnică.

Vernisajul expoziției 
< „Republica Democrată 

Vietnam11
, Marți la amiază, în sala (fe 
j expoziții din b-dul Magheru a 

avut loc vernisajul Expoziției 
> „Republica Democrată Vietnam" 
r La vernisajul expoziției au luat 

parte tovarășii: Gheorghe Apos- 
toi, Alexandru Moghioroș, Janos 
Fazekaș, Anton Moisescu, Con
stanța Crăciun, Pavel Daju, P. 
Drăgoescu, C. Scarlat, Gh. Stoi
ca, Ghizela Vass, M. Macavei, 
Th. Rudenco, Bujor Almăjan, I. 
Coțoveanu, Costin Nădejde, C. 
Nicuță, D. Simulescu, M. Suder, 
Gh. Vasilichi. Al. Buican. O. Li- 
vezeanu, I. Jalea, C. Baraschi, 
reprezentanți ai instituțiilor cen
trale economlee și culturale.

Au luat parte Phan Van Su. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Vietnam la București, 
șefii unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a expo
ziției a fost rostit de tov. Con
stanța Crăciun, adjunct al mi
nistrului Invățămîntului și Cul
turii.

BEOGRADSKI S K. în București

JUCĂTORII BELGRĂDENI 
sînt optimiști, dar cu rezerve...

Beogradski S. K. a sosit în Ca
pitală. Din avionul pe care l-am 
urmărit pe ultimele sute de metri 
de zbor, descind fotbaliștii din 
Belgrad. Intră imediat în acțiune 
fotoreporterii, nu mai devreme 
însă ca primele 
cunoștințe să 
se fi făcut

Nu le acordăm 
oaspeților prea 
multe clipe de 
răgaz. II desco
perim într-un 
grup pe tînărul 
internațional — 
portarul Petar 
Radenkovici. A- 
cesta se interesa 
daca la Bucu
rești va putea 
conversa în en
gleză. Preferin
ța Iui pentru a- 
ceastă limbă ne 
este explicată 
prin aceea că 
Radenkovici este 
student în anul III al facultății 
de filologie din Belgrad, avind 
ca specialitate engleza. Preocupă
rile lui filologice nu-1 absorb însă 
într-o asemenea măsură îneît să 
uite pasiunile fotbalistice. Așa 
incit...

— Ce părere aveți despre întîl
nirea de joi ?

— Mulți dintre jucătorii echipei 
C.C.A. au evoluat în reprezenta
tiva R.P.R.. care ne-a învins anul 
trecut la Belgrad. De aceea, soco
tesc că ne va fi destul de greu...

— Și totuși ?
— Ținem foarte mult la jocul 

care se va desfășura joi. Nu am 
făcut pregătiri speciale pentru a- 
cest meci, deoarece ne găsim încă 
în campionat. De altfel, în ultima 
întîlnire cu echipa Spartak-Subo- 
tița, pe care am învins-o cu 4—L 
am avut și doi accidentați. Cu toa
te acestea dorim cu tot dinadin
sul o victorie.

Cum știam că Radenkovici este 
unul din selecționații pentru lotu
rile naționale ale Iugoslaviei, 
ne-am interesat și despre pregăti
rile în vederea preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal

— Pregătirile încep la 25 apri
lie. Meciul cu Grecia este foarte

Turneul internațional 
de șah de la Ploețti
Turneul internațional de șah 

de la Ploești se apropie de afîr- 
fit. Marți s-au continuat parti
dele întrerupte din rundele 10, 11 
și 12, inregistrindu-se următoarele 
rezultate : Bălănel-Urseanu 1—0 ; 
Krogius-Dzieckolowski 1—0; Ra- 
dovici-Puc 1—0 ; Ciocîltea-Alster 
1—0 ; Kolarov-Urseanu 1—0. La 
ora cînd transmitem această 
știre partida Bălănel-Drimmer 
continuă. Bălanei a propus remi
ză însă adversarul său a refuzat. 
Situația pe tabla de joc este 
foarte complicată.

înaintea ultimei runde care 
se va desfășura astăzi, în clasa 
ment conduce Bălane! cu 9l/j 
puncte urmat de Drimmer 8’/2 și 
Krogius cu 8’/2 puncte. Urmea
ză Kolarov și Ciocîltea 8 puncte, 
Portisch 7 puncte.

ȘAPTE LUNI
PE ÎNTINSUL APELOR

(Urmare din pag. t-a)

Said iar de acolo în patrie cu 
vase romînești. Pe aceeași cale, 
s-au reîntors pe bordul vasului la 
terminarea concediului.

La 29 martie, vasul „Fried
rich Engels**  se afla în primul 
convoi ce străbătea Canalul de 
Suez după deblocare. Se mai aflau 
două vase sovietice și cinci vase 
germane, italiene etc. Plecarea a 
fost întîrziată cîteva ore de o 
furtună de nisip.

Urmele războiului erau sezisabi- 
le ușor pe întreaga lungime a ca
nalului. Instalațiile de comunicație 
și harizajul fuseseră deteriorate. De 
aceea, navigația se făcea numai 
ziua. Autoritățile egiptene luase
ră însă măsuri pentru buna func

apropiat — 5 mai și noi privim cu 
multă seriozitate viitoarele noa
stre întîlniri.

—» Doriți să transmiteți ceva 
publicului romînesc ?

— Cu plăcere. Vreau să cunosc

aeroportLa sosirea oaspeților pe 
publicul romînesc. Năzuiesc foarte 
mult la o eventuală victorie și do
resc ca întîlnirea noastră să se 
desfășoare Jair“.

Un bărbat înalt, depărtat puțin 
de vîrsta tinereții, suporta asaltul 
cîtorva confrați. Este antrenorul 
Vojin Bozovici. Cunoscut publicu
lui nostru, deoarece Beogradski 
S. K. a apărut deseori pe stadioa
nele romînești în perioada antebe
lică, iar pe atunci Bozovici era 
una din vedetele echipei.

— Din 1934 și pînă în 1940, ne 
povestește Bozovici, am venit în 
fiecare an la București, fje cu 
echipa clubului, fie cu naționala...

—■ Cu cine ați Jucat ?
— Venus, Unirea Tricolor, Ri-

★
Repriza a doua a înttlnirii 

dintre echipele Beogradski 
S. K. și C.C.A. va fi transmi-

Echipa Progresul București întrecută la limită
PIREU 23 (prin telefon de la trimisul special Agerpres).
în continuarea turneului pe care-1 întreprinde in Grecia echipa 

de fotbal Progresul București a tnttlnit marți la Pireu formația 
Ohmpiakos în rîndul căreia au evoluat 6 membri ai reprezentativei 
naționale a Greciei. Meciul s-a desfășurat in prezența a 25.000 de 
spectatori și a prilejuit o disputa pasionată la capătul căreia gaz
dele au obținut victoria la limită cu 1—0 prin punctui înscris de 
Ifandis în minutul 4. După aspectul general al jocului Progresul 
ar fi meritat un rezultat de egalitate deoarece a dominat aproape 
tn întregime repriza a doua și a avu: mai multe situații favora
bile la poartă Atacul a juca: mai slab ca în meciul de duminică. 
Ozon și Oaidă au ratat mari ocazii de a marca.

Fotbaliștii romini vor susține duminică un nou meci la Atena, 
de data aceasta în campania echipei Aek.

Duminică întîlnire inter
națională de

Amatorii de box din Capitală 
vor avea prilejul să urmărească 
duminică dimineața o interesan
tă reuniune internațională în 
cadrul căreia pugiliștii asocia
ției Voința vor acorda revanșa 
echipei poloneze „Start". Reunju 
nea va începe la ora 10 dimineața 
și va avea loc pe stadionul Re
publicii în caz de timp nefavo
rabil întîlnirea se va desfășura 
în sala sporturilor de la Floreas- 
ca. După meciul de la București

ționare a canalului. (Aci o paran
teză: marinarii romîni au fost im
presionați de moralul ridicat al 
poporului egiptean, de încrederea 
în victoria cauzei sale drepte).

Vasul „Friedrich Engels'* * a fost 
condus prin canal de un pilot 
egiptean, De la acesta, marinarii 
noștri au aflat despre rodnica ac
tivitate a piloților romîni Carp 
Faust și Titus Stănescu. Ei pilo
tează pe partea cea mai dificilă 
a canalului între Ismajlia și Port 
Tefik. Colegii egipteni îi aprecia
ză mult, iar căpitanii vaselor pa 
nameze, italiene, germane și de 
alte naționalități pe care piloții 
romîni le-au condus au găsit nu
mai aprecieri pozitive la adresa 
lor.

La 30 martie, vasul romînesc se



Conferința de presă de la Ministerul}
Afaceri lor Externe al U. R. S. S. 24 Aprilie

Sosirea iui A. I. Mikoian 
la Viena

VIENA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite: La invitația 
guvernului austriac la 23 aprilie 
a sosit in vizită la Viena A. I. 
Mikoian, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Scopul acestei vizite este menți
nerea contactului personal cu oa
menii de stat și politici din Au
stria, precum și cunoașterea vie
ții din această țară. împreună cu 
A. I. Mikoian, au sosit In Austria 
P N. Kumîkin. locțiitor al mi
nistrului Comerțului Exterior al 
U.R.S.S., I. I. Ilicev, șeful Secției 
a 3-a pentru Europa din Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
și alte persoane.

După schimbul de saluturi, oas. 
peții sovietici și persoanele care 
îi însoțesc au plecat cu automo
bile la Viena.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 22 aprilie 
la serviciul presei din Ministe
rul Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a avut loc o conferință de presă 
la care au participat numeroși 
corespondenți sovietici și străini.

La începutul conferinței de 
presă L. F. Ilicev, șeful servi
ciului presei din Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a fă
cut o declarație in care se spune 
printre altele:

GUVERNUL 
PROPUS SPRE 
CELOR TREI 
CIDENTALE 
PRINCIPII 
NEAMESTECUL IN TREBURI
LE INTERNE ALE ȚARILOR 
ORIENTULUI APROPIAT SI 
MIJLOCIU; RESPECTAREA TU
TUROR DREPTURILOR LOR 
SUVERANE, A INTEGRITĂȚII 
LOR TERITORIALE ȘI INDE
PENDENȚEI LOR. RENUNȚA
REA LA ÎNCERCĂRILE DE A 
LE ATRAGE IN BLOCURI MI
LITARE Șl ÎNCETAREA LIVRĂ
RILOR DE ARMAMENT CĂTRE 
ACESTE ȚARI, LICHIDAREA 
BAZELOR MILITARE STRĂINE 
Șl RETRAGEREA TRUPELOR 
STRĂINE STATIONAȚE PE TE
RITORIILE ACESTOR ȚARI A- 
CORDAREA UNUI AJUTOR DE
ZINTERESAT PENTRU DEZ
VOLTAREA ECONOMICA A ȚA
RILOR ORIENTULUI APRO
PIAT Șl MIJLOCIU FARA A 
PUNE NICI UN FEL DE CON
DIȚII INCOMPATIBILE CU SU
VERANITATEA Șl DEMNITA
TEA LOR

Nu ne putem exprima dectt re
gretul că guvernele S.UA, An
gliei și Franței, invocind argu
mente complect lipsite de temei 
au avut o atitudine negativă fată 
de noua acțiune pașnică a Uniu
nii Sovietice.

In continuare, 
spus: Guvernul 
cut cunoscut în 
punctul său de ____
tură cu problemeie Orientului’a- 
propiat și Mijlociu.

UNIUNEA SOVIETICĂ NU A 
URMĂRIT Șl NU URMĂREȘTE 
IN ACEASTAREGIUNE Șl NICI 

IN ALTE REGIUNI NICI UN 
FEL DE SCOPURI INCOMPA
TIBILE CU INTERESELE NA
ȚIONALE ALE POPOARELOR 
DIN ACESTE ȚARI. NU ARE Șl 
NU TINDE SA AIBA MCI 
BAZE MILITARE. MCI CON
CESIUNI PE TERITORIILE AL
TOR ȚARI. INCLUSIV ALE ȚA
RILOR ORIENTULUI APRO
PIAT ȘI MIJLOCIU. NU A ÎN
CERCAT Șl NU INCEARCA SA 
OBȚINĂ NICI UN FEL DE PRI
VILEGII, INTRUCIT TOATE

SOVIETIC A 
EXAMINARE 

PUTERI OC- 
URMATOARELE 

FUNDAMENTALE:

L. F. Ilicev a 
sovietic a fă- 

repetate rinduri 
vedere in lega

CESTEA AR FI IN CONTRA
DICȚIE FUNDAMENTALA CU 
PRINCIPIILE LENINISTE ALE 
POLITICII EXTERNE SOVIE
TICE.

Pentru ca opinia publică din 
întreaga lume să-și dea mai 
limpede seama de adevărata ati
tudine a marilor puteri față de 
problemele Orientului Apropiat și 
Mijlociu, Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. consideră ne
cesar să dea publicității conținu
tul schimbului de scrisori dintre 
șefii guvernelor Uniunii Sovieti
ce, Angliei și Franței, care a 
avut loc în ajunul agresiunii an- 
glo-iranco-israel ene împotriva E- 
giptului.

După ce a expus pe scurt con
ținutul schimbului de scrisori 
dintre șefii guvernelor Uniunii 
Sovietice, Angliei și Franței, Ili
cev a răspuns apoi la numeroase 
intrebări puse de ziariști în le
gătură cu publicarea documente
lor. El a răspuns de asemenea si 
la alte întrebări in legătură cu 
situația internațională.

Unul dintre ziariști a întrebat 
printre altele :

— Ati putea să comentați eco
urile din străinătate In legătură 
cu propunerea sovietică cu pri
vire la încetarea definitivă sau 
temporară a experiențelor cu 
arma nucleară ? X

L. F Ilicev a răspuns printre 
altele: In măsura in care pu
tem judeca după informațiile de 
care dispunem, propunerea gu
vernului sovietic a fost întimpi- 
nată cu simpatie de cercurile 
largi ale opiniei publice dintr-o 
serie de țări.

Totodată nu putem să nu con
statăm că reprezentanții oficiali 
ai unor puteri occidentale și di
ferite organe de presă din S.UJV 
și Anglia, apropiate cercurilor 
oficiale, au adoptat o atitudine 
negativă față de noua propu
nere a guvernului sovietic cu 
privire la incetarea experiențelor 
cu arma nucleară. Se afirma fără 
nici un temei că in condițiile ni
velului actual al științei și teh- 
nicii ar putea fî ascunse explo
ziile nucleare și că prin urmare 
astfel de explozii nu pot fi con
trolate. Acesta este un argument 
vădit născocit și ci este contes
tat printre altele, de autorități 
de vază șl recunoscute in dome
niul științei.

L. F. Ilicev a spus în conti
nuare :

In ce privește Uniunea Sovie
tică, așa cum s-a arătat în repe- 
-tate rinduri, ea propune ca pro
blema încetării experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen să 
fie separată de problema generală 
a dezarmării și rezolvată in mod 
independent, chiar de pe acum, 
fără a lega un acord in această 
problemă de realizarea unei înțe
legeri asupra celorlalte probleme 
privind dezarmarea. Adoptarea 
propunerii guvernului sovietic ar 
fi o rezolvare radicală a proble
mei cu privire Ia încetarea expe
riențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen. După cum știți, Uniu
nea Sovietică a declarat că este 
gata, ca in cazul cind puterile 
occidentale nu vor considera po
sibil să accepte propunerea cu 
privire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară, să încheia 
un acord cu privire la încetarea 
temporară a acestor experiențe.

Din păcate nu se vede ca gu
vernele puterilor occidentale să 
fie dispuse să accepte această 
nouă propunere a guvernului so
vietic.

Un alt corespondent a între
bat : După părerea dv. ce influ
ență pot avea asupra evoluției 
problemei germane acordurile cu 
privire la Euratom și „piața co
mună" semnate recent la Roma 
de un grup de state occidentale 
Inclusiv R. F. Germană ?

La această întrebare L. F. Ili
cev a răspuns
Dacă vorbind de perspective
le reunificării 
stat iubitor de 
mocratic, lucru in care este inte
resat atit poporul german cit și 
toți acei care doresc o pace trei 
nică in Europa, atunci in acea
stă privință crearea Euratomu- 
lui și a „pieței comune" va avea, 
fără îndoială, un rol nefast. In 
recenta declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. in 
legătură cu crearea Euratomului 
și „pieței comune" a și fost su
bliniat faptul că realizarea aces
tor planuri va duce la ivirea •- 
nor noi piedici serioase in calea 
restabilirii unității naționale a 
poporului german, intrucit Ger. 
mania occidentală va fi atrasă si 
mai adine in sistemul grupărilor 
militare închise ale puterilor oc
cidentale opuse altor state din 
Europa.

printre altele:

Germaniei ca 
pace și ce-

A-

și-a încheiat lucrările

Primele operațiuni de exploatare 
a petrolului și a gazelor 
cu ajutorul specialiștilor 

și sovietici

în India 
romîni

GÂND 23 (Agerpres). — La 
22 aprilie și-a încheia: lucrările 
cel de-a’ 12-lea Congres 
al Partiduiui Com_.-:M din Bel
gia. In cursul cimmetii a avut 
foc o ședință închisă, în cadrul 
căreia a fost aies noul Comitet 
Central și membrii comisiilor de 
control,, politic și financiar.

După terminarea Congresului a 
avut ioc prima plenară a noului

Comitet Central al Partidului Co
munist din Belgia, !n cadrul c 
rea au fost a'eae Biroul Polii 
și secretarutul Comitetului Ce: 
trai.

Dupâ cum s-a mai aaunțat. în 
cadrul lucrărilor Congresului. to
varășul Simion Bugtr-d. membru 
în C.Q al J\M.R. a roși 

CUVft!
li» C.C. al P.MR 
mele P.MR. un 
lut

k

In nu
de sa-

Ziua Mondială a Tineretului 
împotriva colonialismului, 

pentru coexistentă pașnică
Camerunul își

sosirea sa în Camerun, în 
guvernatorul coloniilor —

cere libertate

DELHI 23 (Agerpres). — La 
20 aprilie a.c. a avut loc la Jawa- 
lamukl in statul Puniab din in
dia, solemnitatea inceperii prime
lor operațiuni de exploatare a 
petrolului și gazelor de către a- 
genția guvernamentală indiană.

Sondajul de exploatare se rea
lizează cu material rominesc, iar 
lucrările se efectuează de către 
specialiștii romîni conduși de in
ginerul Ion Petcu, in colaborare 
cu inginerii șl mecanicii indieni 
care se pregătesc 
specialiști pentru 
dustrie petroliferi 
diet. Prospectarea
realizează cu colaborarea specia
liștilor sovietici.

La solemnitatea care a avut 
loc au participat: Singh, guver
natorul statului Punjab, K. D. 
Malaviya, ministrul Oțelului, Mi
nelor șl Combustibilului in gu
vernul central, M. Magheru, mi
nistrul R.P.R. in India, consilie
rul Sergheev, reprezentantul am
basadei sovietice, reprezentanți ai 
guvernului statului Punjab și ai 
presei centrale și locale, precum 
și numeroși invitați.
. In mesajul trimis cu această

spre a deveni 
viitoarea În

de stat a In- 
geologică se

ocazie, primul 
arătat că exploatarea petrolului 
gazelor in acest stat este - 
nou și important pas. începutul 
unei mari opere îndrăznețe". El 
a adăugat ci extracția unei can
tități considerabile 
constitui un mare 
India și economia

K. D. Malaviya 
rostit discursuri subliniind rod
nica colaborare dintre guvernul 
indian, guvernul R P.R. și guver
nul U.R.S.S. pentru Începerea și 
ducerea la bun sfârșit a lucrări
lor Întreprinse în acest domeniu.

ministru Nehru a

,un

de petrol va 
succes pentru 
ei.
și Singh au

Numai Partidul Comunist 
rwolnraa problem?lor 

Cuvintarea lui
PARIS 23 (Agerpres). — 

Maurice Thorez, secretarul gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez, a rostit 
o cuvintare la adunarea membri- 

. lor Uniunii Tineretului
' din Franfa. care a avut Ioc in 
' orașul V.'azier ((Departamentul 
( Nord). Thorez a vorbit despre si- 
. tuafia crea a tineretului muncitor 
j și mai ales a minerilor din bazi- 
■ nul carbonifer Nord. El a arătat 
că ace;tia cu salarii mici, că nu re

este io știre 
care frâmlntă

si asigura 
tineretul

Maurice Thorez
'espectă regulile elementare ale 
protecției muncii, ci condsțule de 
locuit ale oamenilor muncii sini 
nesatisfăcătoare.

Thorez a declarat in continuare 
că războiul algerian creează in 
Franța primejdia fa—

In încheiere Thorez a arătat că 
viitorul aparține comunismului și 
că numai comunismul este în stare 
aă asigure rezolvarea problemelor 
care frămlntă astăzi tineretul.

O declarație
NEW YORK 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: După conferința 
președintelui Eisenhower cu Stas
sen, reprezentantul S.U.A. în sub
comitetul Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare, Casa Albă a dat pu
blicității o declarație.

In această declarație se spune 
că „președintele a reafirmat că, 
după cum a declarat secretarul de 
stat Dulles în cuvînfarea sa din 
22 aprilie, politica Statelor Unite 
constă în următoarele: „Conside
răm că controlul și reducerea ar
mamentelor sînt posibile, de dorit

a Caisei Albe
fi. In cele: din urmă, necesare. Nu 
este ohligiatoriu ca controlul să 
cuprindă ,otul deodată. De fapt 
se va rec-uica probabil un progres 
în mod treptat, in urma unor mi
turi bine chibzuite fi aplicate cu 
minuțiozifute".

După cutn anunți agenția Aso- 
ciated Press, Hagerty, secretarul 
Casei Albe pentru problemele pre
sei, a declarat că Eisenhower a ce
rut delegației S.U.A. din subcomite 
tul Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare „să acorde toată atenția 
noilor tratative care vor reîncepe 
la Londra la 24 aprilie".

Dizolvarea 
scriitorilor

Uniunii 
unguri

BUDAPESTA 23 
După cum comunică 
Afacerilor Interne al Ungariei, tn 
cadrul cercetărilor, care au avut 
loc după ce activitatea Uniunii 
scriitorilor unguri a fost între
ruptă temporar, s-a stabilit că 
un grup de membri ai uniunii a 
folosit-o ca mijloc de luptă împo
triva orînduirii de stat a R. P. 
Ungare. In baza acestui fapt, mi
nistrul Afacerilor Interne a dizol-

(Agerpres) .— 
Ministerul

ȘAN HAI. In după amiaza de 
23 aprilie, 250.000 de locuitori ai 
orașului Șanhai s-au adunat ia 
mitingul care a avut loc cu pri
lejui vizitei Iui Kliment Efremo- 
vici Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

PEKIN. După cum anunță a- 
genția China Nouă, la 22 aprilie 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, a făcut 
o vizită de răspuns lui Asanuma, 
șeful delegației partidului socia
list din Japonia, cu care a avut 
o lungă convorbire.

TOKIO. La 22 aprilie a avut 
loc la Tokio o ședință a Comi
tetului japonez de pregătire pen
tru cel de-al șaselea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților la care au fost discuta
te o serie de probleme organiza
torice.

MOSCOVA. La 22 aprilie Mi- 
haO Dales, ambasadorul Repu- 
Hkm Populare Romine In

U.R.S.S., a oferit o recepție tn 
cinstea artiștilor de la Teatrul 
Central al Armatei Sovietice cu 
prilejul prezentării pentru a 50-a 
oară a comediei dramaturgului 
romin Tudor iMușatescu „Titanic 
Vals".

LONDRA. La 22 aprilie și-a 
încheiat lucrările la Londra cel 
de-al XXV-lea Congres (extra
ordinar) al Partidului Comunist 
din Marca Britanie.

ROMA. Potrivit știrilor primi
te din Catania, în dimineața zi
lei de 22 aprilie vulcanul Etna 
a început din nouă să erupă.

NEW YORK. Ziarul „New 
York Times" anunță din Havana 
că politia a atacat o demonstra
ție de studenți și a ucis patru 
conducători ai studenților. Prin
tre cei uciși se află și Fructuoso 
Rodriguez, președintele Federa
ției Studenților.

OTTAVA. La 22 aprilie și-a 
încheiat lucrările la Toronto cel 
de al 6-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Progresist din Ca
nada.

PRAGA. La 23 aprilie, la invi
tația guvernului cehoslovac a 
sosit la P’raga, Sardar Muham
med Dauoi, primul ministru al 
Afganistanului și persoanele 
care-1 însoțesc.

SANTIAGO CHILE. Agențiile 
americane de presă anunță că o 
criză guvernamentală a izbucnit 
tn Chile. Quvernul a demisionat.

BONN. IDupă cum anunță zia
rul „Die Welt", la o întreprin
dere din apropierea orașului 
Stuttgart se desfășoară lucrări 
pentru crearea de proiectile tele
ghidate.

vat Uniunea Scriitorilor unguri.
Organele politiei au arestat pe 

scriitorul Tibor Dery pentru acti
vitate antistatală.

Infiinjarea Consiliului 
literar ungar

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — 
MTI transmite : La 20 aprilie a 
fost înființat Consiliul literar un
gar. Consiliul are sarcina de a 
discuta diferite probleme artistice 
și de a ține la curent în acest do
meniu organele guvernamentale.

Consiliul literar ungar este alcă
tuit din următorii scriitori și poeți: 
Gyfogy BoRmi, Jâzsef Fodor, Ja
nos Foldeak, Gabor Goda, Albert 
Gergely, Bela Illes, Aurel Kărpăti 
Bela Kopeci, Kalman Sandor, 
Jozsef Szauder și Gabor Tolnai.

Totodată a fost înființat Consi
liul artei dramatice, care are ur
mătoarea componență : Endre
Gellert, Ferenc Hont, Balint Ma
gyar, Istvăn Somlo, Mikloș Szine- 
tar, Arpad Teri, Jozsef Timar și 
Tibor Utor.

La 
1955, . 
Roland Pre a declarat fără încon
jur că misiunea sa constă în a 
extermina toate organizațiile pro
gresiste din Came un. Pentru a- 
ce2sta el a instituit de îndată o 
represiune judiciară, prin urmă
rirea continuă a tuturor condu
cătorilor organizațiilor progre
siste.

In timpul acestei perioade, țara 
a cunoscut o serie întreagă 
de turburări, jertfe și pri
vațiuni : mai mult*  sute de mo**I,  
mii de răniți, case incendiate, je
fuite, bunuri furate, recolte dis
truse și puternice urmăriri judi
ciare. care au adus serioase pre
judicii celor obidiți. A curs sîn- 
gele din belșug la Douala, la 
Iaounde, la Moanga, la Mombo, 
la Loum, la Nkongsamba, la 
Foumban, la Bafoussan. la Njom- 
by. Cadavrele celor omorîți au 
fost luate și aruncate fie în pă
durile virgine, fie în fluviul 
Wouri. fie în gropile comune.

Primele victime arestate au 
fost condamnate de la 2 pină la 
10 ani închisoare grea, fără nici 
o garanție că le va fi asigurată 
apărarea. Printre cei arestați se 
află directorul ziarului de infor
mații al Tineretului Democrat din 
Camerun. , La Verite“ — Theo
dore M. Matip și președintele Ti
neretului Democrat din Camerun 
— Hyacianthe Mpaye. Toți deți- 
nuții au fost obiectul unor tor
turi tipic hit ieri ste.

Din luna decembrie 1956, data 
cind guvernul francez a luat ho- 
tărirea de a impune „legea de 
îngrădire**,  în pofida hotărîrii 
poporului și tineretului de a lup
ta pentru independență națională, 
guvernul francez a declanșat un 
adevărat război împotriva mișcă
rii de eliberare. De atunci, tunu
rile și mitralierele trag și ucid 
pe patrioți. La Sa na ga-Maritime, 
Douala. Yaounde și Balmayo, sate 
întregi au fost rase de pe su
prafața pămintului. La început, 
radioul colonialist obișnuia ade

sea să comunice numărul morți- 
lor și răniților, deși cifrele co
municate erau, de cele mai multe 
ori, vădit micșorate. In prezent 
guvernul francez păstrează o tă
cere desăvîrșită asupra situației 
tragice care domnește în Ca
merun.

Atunci cind reprezentanții po
porului din Camerun au trebuit 
să plece Ia New York, la O.N.U., 
cele două guverne, cel francez și 
englez, le-au refuzat pașapoartele.

J. D. K.
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Ciprul Răsăritului” Durata vieții medii
40 de ani

Tineretul francez 
se solidarizează cu 
lupta poporului ai- 
gerian pentru ob
ținerea indepen
denței naționale.

In fotografie: un 
o 

din
aspect de la 
manifestație 
Paris.

înainte de cel de-al 
război mondial, populația 
vei, mica insulă tropicală 
Intre Japonia și Taivan, trăia 
cultivînd trestia de zahăr, fa- 
bricînd vin bun. După cel de al 
doilea război mondial, cei ce au 
supraviețuit marii bătălii pentru 
ocuparea insulei au trebuit să 
facă față unui nou gen de luptă — 
ocupația americană.

Tratatul de pace de la San 
Francisco din 1946 nu a făcut 
decît să confirme această ocupa
ție. Și astăzi încă autoritățile 
militare americane continuă să 
guverneze insula, fără să țină 
cont de faptul că locuitorii ei sînt 
japonezi. Astfel s-a născut un 
conflict între interesele și dorin
țele locuitorilor insulei și cele ale 
ocupanților americani care vor 
să facă din insulă una din cele 
mai mari și mai puternice baze 
militare ale Extremului Orient.

Pînă în prezent 42 la sută din 
pămînturile cultivate (12,7% din 
suprafața insulei) au fost utili
zate ca baze militare. Cînd ne 
gîndim la faptul că 80% din lo
cuitorii insulei sînt țărani, înțe
legem cît de inumană este acea
stă expropierea Rechiziționarea 
pământurilor din Okinava a fost 
făcută, ia rindui ei. în condiții 
de teroare. Țăranii au fost izgo
niți din casele lor, care au fost 
incendiate cu petrol. Drepturile 
poporului au fost cu desăvîrșire 
ignorate, 
național 
interzisă 
național 
panților 
meilor este nemărginită. De aceea 
nu este de mirare că Okinava a 
fost denumită „Ciprul Răsăritu
lui* 4

Indignarea locuitorilor insulei 
crește tot mai mult împotriva

doilea 
Okina- 
situată

Utilizarea drapelului 
a fost interzisă. A fost 

și învățarea imnului 
în școli. Violența ocu- 
americani împotriva fe-

ocupanților care au intenția de a 
dubla suprafață bazelor militare 
existente. Studenții Universității 
din Rukyu, singura universitate 
a insulei, au început o mare miș
care împotriva noilor planuri ale 
strategilor S.U.A. întreaga popu
lație a insulei, inclusiv guvernul 
civil recunoscut de Statele Unite, 
a luat parte la această mișcare 
care a avut un vădit caracter 
anti-american.

In ciuda acestor revendicări 
îndreptățite, autoritățile ameri
cane au declanșat o represiune 
deschisă împotriva studenților 
care organizaseră o expoziție a- 
supra calamităților bombei ato
mice și ceruseră, într-una din 
revistele lor, revenirea Okinavei 
la Japonia ; 4 conducători ai
Uniunii Studenților au fost ex
pulzați din Universitate... Toate 
aceste măsuri samavolnice nu 
ne-au intimidat. Lupta împotriva 
ocupanților americani continuă...

YUZO TANAKA

„...Două treimi din omenire 
trăiește în regiunile insuficient 
dezvoltate ale Africii, Asiei și 
Americii Latine...

Doi oameni din trei sînt ne- 
voîți să trăiască cu mai puțin 
de 35.000, uneori chiar 20.000 
de franci pe an. Rația lor ali
mentară nu depășește nicio
dată cantitatea absolut nece
sară pentru a nu muri de 
foame. Durata vieții medii este 
de 40 ani, uneori chiar numai 
de 27 de ani in unele țări. 
Mortalitatea infantilă este de 
30% etc.“...

(Din Curierul U.N.ES.C.O.)

pace și libertateVom lupta pentru
O scrisoare a Comitetului Central A. O. N. 

din Cipru
„...Vă rugăm să transmiteți sa

lutul nostru frățesc tineretului din 
toate țările precum și apelul no
stru pentru ca tînăra generație să 
fie solidară cu lupta noastră pen
tru indenpendență națională.

Colonialiștii britanici stăpînesc 
insula noastră de 78 de ani și nu 
vor să-i acorde libertate. In ciuda 
revendicărilor legitime ale tinere
lului, ale întregului popor cipriot, 
colonialiștii englezi au transformat 
insula într-o bază de război pen
tru apărarea intereselor lor în

De vorbă 1 
cu un tînâr , 

irakian i

L-am găsit pe H. Ka
rim la căminul studen
țesc, în camera sa. Pe 
masă zăresc niște ziare 
deschise, originale tn fe
lul Ier. Mă uit atent.

— Sint ziare siriene și 
libaneze — imi zise el. 
Sînt scrise, după cum 
vezi, în arabă. Din Irak 
nu-mi vin ziare.

— Dar vești primești ?
— Uneori îmi scrie cita 

un prieten.
H. Karim, un tinăr înalt 

cu obrazul smead, lumi
nat de doi ochi de tăciu
ne, a venit din îndepăr
tatul Irak să studieze în 
Romînia. In ciuda aspec
tului său grav, subliniat 
de mustața care-i umbre
ște buza, Karim e foarte 
vesel și comunicativ. 
Acest lucru m-a făcut de 
altfel să renunț la inten
ția mea de a-i lua un in
terviu și am început o 
discuție prietenească. Ka
rim mi-a vorbit mult de-

Orientul Mijlociu (exemplu: in
tervenția în Egipt).

Tineretul cipriot se pronunță 
împotriva acestei situații, se pro
nunță în favoarea păcii și liber
tății. El a declarat și declară că 
măsurile teroriste ale colonialiști
lor nu vor putea să înăbușe senti
mentele elenice de care este ani
mat și că tineretul din Cipru va 
continua lupta pentru eliberarea 
națională.

De un an de zile, colonialiștii 
au aruncat în ilegalitate organiza
ția noastră — A.O.N. — și au in
terzic revista „Tînăra generație**.  
Ei au arestat pe secretarul nostru 
general și aproape pe toți mem
brii Comitetului Central și i-au 
închis. Și toate acestea pentru că 
tineretul nostru luptă pentru li
bertate.

Guvernul Ciprului a proclamat, 
de curînd, starea de asediu și a 
pus în aplicare legea marțială. 
Arestările, teroarea, sistemnl ame
nințărilor, condamnările și execu
țiile au devenit un fenomen coti
dian al insulei noastre.

Acum o lună și jumătate gu
vernul a lichidat ultimele rămășițe 
ale drepturilor umane ale tinere
tului, aplicînd o lege specială. 
Conform acestei legi, tinerii și ti
nerele sub 27 de ani, sînt obligați 
să rămînă în case de la orele 
17,30 pînă la 5 dimineața.

In condițiile dificile ale ilegali-1 
tații în care trăim astăzi, prote
stăm împotriva acestei situații; 
denunțăm violența și militarismul 
instaurat în țara noastră și cerem 
tineretului progresist să fie solidar 
cu noi.

Declarăm că organizația noa
stră, deși activează în condiții 
grele de ilegalitate, va continua 
lupta sa pentru idealurile sfinte 
de libertate și pace.

Poliția a tras cu tunurile
spre țara sa, despre ti
neretul irakian, despre 
lupta poporului său pen
tru independență.

— Formal, Irakul e un 
stat liber. Tn rea’itate 
țara mea e o semicolo
nie. Guvernul Nuri Said 
e la cheremul imperia
liștilor străini. Și pentru 
ca să le fie pe plac, acest 
guvern a instaurat o 
cruntă teroare împotriva 
a tot ce e progresist, de
mocrat. E suficient, de 
pildă, să sufli un cuvini 
împotriva Pactului de la 
Bagdad, care a înrobit 
țara, ca să ajungi in 
pușcărie. m

— Ai făcut cumva „cu
noștință* 1 personal cu ace
ste. lucruri ?

Karim zîmbi amar.
— De șase ori am fost 

arestat.
— Și cum ai scăpat?
— N-au putut să do

vedească nimic, orictt 
m-au bătut.

Eu am scăpat încă destul 
de bine. în închisorile lui 
Nuri Said bătaia, zmul- 
gerea unghiilor, aprinde
rea părului din cap și alte 
sisteme de tortură sînt 
lucruri obișnuite. Toată 
țara este o vastă închi
soare... Să-ți dau un 
exemplu: orașul meu na
tal, capitala țării, Bag
dad, avea înainte un sin
gur iepartament poliți
enesc. Acum are patru. 
Ba nai mult — pe fie
care stradă sau ulicioară 
există cite un sectar de 
poliție. Peste douăzeci de 
mii de polițiști terorizea
ză o tușul.

— udeclnd după ve
știle trimite din Irak po
porul nu-și pleacă fruntea 
tn faia asupritorilor.

— Cînd lupți pentru 
un ideal atit de luminos 
ca libertatea patriei, nu 
te înspăimîntă armele po
lițiștilor. E drept, unii cad 
dar se ridică alții. Am a- 
vut un prieten. Il chema

Nagi Nemet. Acum cîteva 
luni a luat parte la o ma
nifestație. Poliția a tras 
fără să someze. Nemet a 
fost rănit. Polițiștii l-au 
ridicat și, neținînd seamă 
de rănile căpătate, l-au 
bătut pînă ce și-a dat su
fletul.

Karim stătu puțin pe 
glnduri, apoi continuă:

— Și cîți au mai că
zut... Cîți zac în temni
țe... Uite-te ce scrie in zi
arul acesta sirian, de
spre evenimentele din 
Irak.

Luă un ziar și-mi tra
duse ■

— în orașul El Hai, 
manifestanții s-au refugiat 
intr-un cinematograf. Po
liția a tras cu tunurile. 
Sint numeroși morți și 
răniți.,' Sau aici: Doi 
tineri țărani au fost 
spinzurați... Oamenii lui 
Nuri Said — conti
nuă Karim după ce lăsă 
ziarul — nu se dau îna
poi de la nimic. Au fost

tn stare să aresteze pe un 
om de un prestigiu atit 
ae mare ca Muslim Al 
Hakim, un șef al cultului 
mahomedan, care s-a pro
nunțat împotriva pactu
lui de la Bagdad. După 
ce l-au arestat, l-au ucis 
in secret cu ajuto
rul unei injecții otrăvi
toare. Peste cîteva zile, 
l-au împușcat și pe nepo
tul său.

Acesta e Irakul de a- 
stăzi. Poporul însă nu dă 
înapoi. Cu atit mai mult, 
cu cit știe că lupta sa 
pentru independență gă
sește sprijin în întreaga 
lume. Și eu pot să afirm 
lucrul acesta cu toată tă
ria. Am venit în Romînia 
acum aproape un an. Fe
lul în care m-au primit 
colegii mei romîni, aten
ția cu care mă înconjoară 
m-au convins o dată în 
plus că în lupta noastră 
nu sintem singuri.

DAN LAZARESCU
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