
Plenara C. C. al U. T. M.
In zilele de 10 și 11 martie 1961 a avut Ioc 

plenara lărgită a Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Muncitor. Plenara a dezbătut sar
cinile ce revin tineretului pentru îndeplinirea 
Directivelor C.C. al P.M.R. privind criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste în cinstea ani
versării a 40 de ani de la înființarea P.C.R.

La lucrările plenarei, in afara membrilor și 
membrilor supleanți ai C.C. al U.T.M., au par
ticipat activiști ai C.C. al P.M.R., reprezentanți 
ai Consiliului Central al Sindicatelor, ai Minis
terelor Industriei Grele, Industriei Petrolului și 
Chimiei, Agriculturii, Economiei Forestiere, Bu
nurilor de Consum, Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, membrii Comisiei Centrale de Revizie 
a U.T.M., activiști ai C.C. al U.T.M., redactori- 
șefi ai publicațiilor de tineret și copii, secretari 
ai organizațiilor U.T.M. din unele mari între
prinderi, S.M.T., G.A.S, și G.A.C.

in cadrul plenarei au luat cuvîntul un mare 
număr de membri ai C.C. al U.T.M. și invitați, 
care au dezbătut pe larg modul în care tine
retul din întreprinderi, brigăzile de producție 
ale tineretului și posturile utemiste de control 
iși vor aduce contribuția la lupta pentru îmbu
nătățirea continuă a calității produselor.

Plenara a dezbătut, de asemenea, măsurile ce 
vor fi luate pentru continua îmbunătățire a 
muncii organizațiilor U.T.M. de la sate, din 

S.M.T. și G.A.S. în vederea creșterii contribuției

lor la consolidarea economică - organizatorică 
a gospodăriilor agricole colective, pentru o par
ticipare activă a tineretului la campania agri
colă de primăvară.

In cadrul plenarei au fost discutate pe larg 
și sarcinile ce revin tineretului studios în vede
rea întîmpinării glorioasei aniversări a partidu
lui cu noi succese în însușirea științei și cultu
rii, in pregătirea lor multilaterală pentru a de
veni cadre de nădejde ale economiei și culturii 
noastre socialiste.

De asemenea s-a subliniat contribuția ce o 
vor aduce utemiștii, tinerii incadrați in 
brigăzile utemiste de muncă patriotică la acțiu
nile pentru înfrumusețarea orașelor și satelor 
patriei, colectarea metalelor vechi feroase și ne
feroase, împăduriri.

Plenara a adoptat un plan de măsuri in le
gătură cu problemele discutate.

Dezbaterile din cadrul plenarei, entuziasmul 
cu care întregul nostru tineret a primit Directi
vele C.C. al P.M.R. demonstrează încă o dată 
că pentru tineretul patriei noastre, pentru mem
brii U.T.M., nu există ceva mai înălțător decit 
de a-și dărui tot elanul tineresc, toată forța de 
mlincâ și toate cunoștințele luptei pentru în
făptuirea mărețului țel pus de partid in fațo 
poporului - desăvirșirea construirii socialismu
lui în patria noastră.

cinteia
tineretului
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Pe banca 
acuzaților: 

OBSCURANTISMUL
(Proces literar 

pe marginea nuvelei 
„Icoana făcătoare 

de minuni" 
de V. Tendriakov)

Fiecare tînăr un militant
activ în frontul luptei

pentru calitate!
șa cum se arată 
în informația pu
blicată în numă
rul de față, în zi
lele de 10—11 
martie s-au desfă

șurat lucrările planerei C.C. 
al U.T.M. Plenara a dezbătut 
sarcinile ce revin organizații
lor U.T.M., tineretului, pentru 
aplicarea Directivelor C.C. al 
P.M.R. cu privire Ia criteriile 
principale ale întrecerii socia
liste în cinstea aniversării a 
40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Ro- 
minia, stabilind măsurile co
respunzătoare.

Tinăra generație, care vede 
in conducerea de către partid 
chezășia împlinirii tuturor nă
zuințelor sale consideră ani
versarea a 40 de ani de Ia 
crearea P.C.R. drept o sărbă
toare scumpă a sa. A intim- 
pina cu noi și mari succese în 
muncă, în întreaga activitate 
această mare sărbătoare — 
iată dorința fierbinte a fiecă
rui tînăr din patria noastră-

Din întreaga țară sosesc 
vești despre angajamentele pe 
care numeroase colective de 
producție și Ie iau în cadrul 
întrecerii socialiste, pe baza 
recentelor Directive ale C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socia
liste. înflăcărarea cu care toți 
oamenii muncii răspund che
mării partidului de a deschide 
larg frontul luptei pentru pro
duse de un înalt nivel calita
tiv, angajamentele luate, cons
tituie o puternică afirmare a 
voinței poporului muncitor, a 
tineretului nostru de a ridica 
întrecerea socialistă Ia un ni
vel superior, de a îmbunătăți 
necontenit calitatea produselor.

Antrenați in întrecerea so
cialistă, tinerii muncitori din 
numeroase întreprinderi, bri
găzile de producție ale tinere
tului, posturile utemiste de 
control aduc o contribuție im
portantă Ia îndeplinirea planu
rilor de producție, la reducerea 
prețului de cost al produselor 
precum și la îmbunătățirea 
continuă a calității acestora. 
Plinind în centrul activității 
lor lupta pentru o calitate su
perioară a produselor nume
roase brigăzi de producție ale 
tineretului ca cele de la Uzi
nele „Tudor Vladimirescu"- 
București, de Ia Rafinăria nr. 
1 din Ploiești, de la Fabrica de 
confecții „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“, de la „Ianoș Her- 
bak"-Cluj își îndeplinesc și își 
depășesc lună de lună planul 
de producție, obțin însemnate 
economii și realizează produse 
de bună calitate.

Plenara C.C. al U.T.M. a a- 
rătat însă, că în munca ce o 
desfășoară organizațiile U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului 
în întrecerea socialistă mai 
persistă încă manifestări de 
formalism. In unele locuri bri
găzile de producție ale tinere
tului sînt slab închegate din 
punct de vedere organizatoric, 
nu au obiective concrete în în
trecere iar unele din ele nu au 
nici program de lucru. Unele 
posturi utemiste de control 
continuă să se ocupe de pro
bleme lăturalnice, nu pun în 
centrul activității lor calitatea 
muncii tinerilor din întreprin
derea sau secția respectivă.

Directivelor C.C. al 
privire la criteriile

atenția organizațiilor 
este desfășurarea unei 
eficiente munci poiiti- 
sâ asigure cunoașterea

Pe baza 
P.M.R. cu 
principale ale întrecerii socia
liste în cinstea aniversării a 
40 de ani de Ia înființarea Par
tidului Comunist din Romînia, 
plenara C.C. al U.T.M. a sta
bilit o serie de măsuri pentru 
mobilizarea mai largă a tinere
tului la lupta pentru îmbună
tățirea continuă a calității 
produselor, pentru întărirea 
muncii politico-educative în 
rindurile tineretului.

Primul lucru care trebuie să 
stea în 
U.T.M. 
largi și 
ce care
și însușirea de către fiecare ti- 
năr a Directivelor C-C- al 
P.M.R. Să ajntăm fiecare ti- 
nâr să înțeleagă in mod pro
fund importanța pe care o 
prezintă pentru dezvoltarea 
int regii economii naționale, 
îndeplinirea sarcinii trasate de 
partid — îmbunătățirea calită
ții produselor

Lupta pentru calitatea supe
rioară a produselor e indisolu
bil legată de îmbogățirea con
tinuă, sistematică și organiza
tă a cunoștințelor profe
sionale ale fiecărui tînăr. In 
ultimul timp în această pri
vință organizațiile U.T.M. au 
obținut unele rezultate. Mai 
există însă lipsuri îndeosebi în 
întreprinderile din industria 
chimică construite în ultimii 
ani, pe șantierele de construc
ții și în întreprinderile reuti- 
Iatc de curînd cu tehnică su
perioară- E necesar ca organi
zațiile U.T.M. să ajute mai 
mult și să colaboreze mai 
struts cu conducerile intreprin-

derilor nu numai în organiza
rea cursurilor de ridicare a 
calificării și la cuprinderea tu
turor tinerilor în aceste 
cursuri ci și la elaborarea pro
gramelor, care trebuie să asi
gure tineretului o pregătire te
meinică la nivelul tehnicii și 
tehnologiei celei mai înaintate. 
Se impune de asemenea să se 
acorde mai multă atenție și 
grijă Îndrumării organizațiilor 
U.T.M. din școlile profesionale, 
astfel ca acestea să aibă mereu 
în centrul preocupărilor dez
voltarea la tineri a dragostei 
față de meseria aleasă, forma
rea lor ca muncitori și tehni
cieni înaintați- m înaltă cali
ficare și larg spirit de inițiati
vă-

Organizațiile U.T.M. au da
toria să folosească mai bine 
toate posibilitățile deosebit de 
bogate și variate de Îmbogăți
re a cunoștințelor profesionale 
ale tinerilor, cursurile de ridi
care a calificării, conferințe, 
concursuri pe profesii, schim
burile de experiență, îndruma
rea celor cu mai puțină expe
riență de către cei cu înaltă 
calificare, literatura tehnică 
etc. Lupta pentru îmbogățirea 
continuă a cunoștințelor pro
fesionale, pentru acumularea 
permanentă de noi cunoștințe 
la nivelul tehnicii moderne în 
continuu progres să devină o 
mișcare de masă a întregului 
tineret!

Un mijloc important prin 
care organizațiile U.T.M. pot 
contribui Ia îmbunătățirea ca-

„Scînteia tineretului'4

Aspect din țesătoria fabricii de 
stofe a întreprinderii „Partiza

nul Roșu“ din Brașov.
foto : AGERPRES

In cinstea aniversării a 49 de ani 
de la înființarea partidului

Angajamentul textiliștilor
de la Uzinele „7 Noiembrie" din Capitală

i și in
dia Câ
ți ate- 
pentru

primă se va introduce in fabricație numai după 
efectuarea analizelor calitative de laborator a 
fiecărui balot in parte.

O TRECERE
PRIN MUNTE

Zilele trecute muncitorii, tehnicieni 
ginerii Uzinelor textile „1 Noiembrie" 
pitală au organizat în fiecare secție 
lier în parte un studiu amănunțit
cercetarea tuturor posibilităților de îmbună
tățire a calității produselor. Pe baza propu
nerilor făcute de muncitori a fost stabilit an
gajamentul pe care colectivul uzinei ți-l ia în 
întrecerea socialistă cu celelalte întreprinderi 
textile din țară, în cinstea măreței sărbători 
a aniversării partidului.

•
lată citeva dintre angajamente i

• pentru înlăturarea posibilităților de a fo
losi bumbac necorespunzător calitativ, materia

(Continuare în pag. 3-a)

In cercul de novo-modele al Palatului Pionierilor din Capita Iă.

CUM ATI FI
Publicăm astăzi cel de-al doilea material la discuția în

cepută in numărul 3676 al ziarului nostru. In el se poves
tește o intimplare cu totul diferită de cea din primul arti
col. Vom publica in continuare și alte articole despre felul 
cum au procedat tineri aflați in împrejurări asemănătoare. 
Cu acest prilej vă invităm din nou să ne răspundeți la între
bările ce se ridică pe marginea acestor articole : Voi cum

Vestea a sosit spre seară, și 
imediat echipa a plecat 
ila fața Jocului, pornind 

de-a dreptul peste văile și mun
ții plini de prăpăstii dintre Te- 
liuc și Hunedoara, adică pe 
drumul pe care-l străbate funi- 
cularuil. Erau trei în echipă : 
maistrul Pascu și lăcătușii revi
zori Săvoiu loan și Crecan Mi
hai. Săvoiu are 18 ani, iar Cre
can vreo 24.

La ora 7 seara ei au ajuns 
Ia locul unde se produsese ac
cidentul. Despre ce era vorba ? 
Tacindu-se prin frecarea rotile
lor vagonețiilor, un fir de sînmă 
de pe cabluil principal aii funi- 
Cularuilui se rupsese. Rotile
le, agățîndu-J, il-au purtat a- 
poi cu ele cale de aproape 
trei sute de metri, adunind un 
ghemotoc uriaș de sînmă incîl- 
cită, care, la un moment dat, a 
oprit funicularul. Ca de obicei, 
trebuia să se urce cineva sus 
și să taie cu cleștele acel ghe
motoc uriaș de sînmă, căruia 
muncitorii de la funicular îi 
spun „stup". Intimplarea făcuse 
Insă ca „stupul" să se nască

exact la mijlocul distanței din
tre cei mai apropiați stîlpi, de
asupra unei 
60 de metri.

Era deci 
cind au sosit 
cui se lăsase 
cind cu el un ger aspru, uscat. 
Maistrul a stat citeva clipe de 
vorbă cu cei doi tineri.

prăpăstii de vreo

ora șapte seara, 
ei acolo, întuneri- 
peste munți, adu-

• revizia 
mașinile se

• se vor 
carde.

vitezelor și ecartoanelor la toate 
va face lunar.

înlocui complet garniturile la

• in vederea unei cit mai juste folosiri a 
relor se va face un control calitativ strict al 
relor crude și vopsite, pe faze de operații.

10

fi- 
fi-

• pentru evitarea scămoșărilor, se vor lua 
măsuri de revizuire a curățătoareior de fire la 
toate mașinile.

cuvînt
Zvelți, umerii blocului turn, lingă stele, 
Măsură-a puterii și-a vrerilor mele, 
Fumciul și vuetul apelor, clare, 
Gntate se cer fiecare.

ur

Gmpiile țârii iubite se cer și cintate, 
Văzduhul străpuns de antene, și munți și păduri 
Cu-o mie de guri de-aș cinta, cu o mie de guri 
Și cintecul meu nu le-ar spune pe toate.

înalț visul meu, fluturîndu-și, pe zări, roșii pinzele, 
Și glasul meu limpede ca de cristal, insorit,
Și îmbrățișez țara toată și toate izbinzile 
Cu un singur cuvînt dintr-un cintec — 
Și unic,
Și mare :

PARTID I

A. I. zainescu

t

PROCEDAT ?
ați fi procedat in asemenea i-arejurări ? Admirați faptele 
unor asemenea tineri ? Cum apreciați atitudinea lor ? 
noașteți fapte deosebite d - viața și munca unor tineri, 
vorbesc intr-un chip deosebrt despre devotamentul lor 
de construcția socialismu ui, rată de patria noastră ?

Scrieți-ne I

La ora 7 și cincisprezece mi
nute, cei doi tineri au început 
lucrul efectiv. Cu o r-'-ă se ’ ' 
neau de 
tăiau cu 
cată din 
mă. Era 
de grea 
lucrau însă atent 
suflînd din cind

cablu, iar cu cec -c că 
cleștele bucată <x- 
imensul g-em de sir- 
o muncă -einerp-t 

și obositoare. Cei c: 
cu răbdare, 

in cînd in an-

= Ce facem, ne apucăm 
clima de treabă ? i-a întrebat 
el îngrijorat.
- Altă soluție nu există, a 

răspuns simplu Săvoiu.
La ora 7 și citeva minute Să

voiu și apoi Crecan au urcat 
sus, pe stîlpii de susținere. S-au 
legat bine cu centurile de si
guranță și apoi au pornit ținîn- 
du-se de cablu doar în mii n i, 
ca niște acrobați, spre locul 
unde se formase „stupul", dea
supra prăpastiei imense dintre 
cei doi munți.

ni le înghețate, fmprej 
era beznă, dedes-~ 
întunecată, ier ei, 
văzduh, suspendat

Pe la ora 8 începură 
tă oboseala. Degetele 
seră și căpătaseră un 
ușor. Gerul se întețise. Sus,

să sin- 
amorți' 
tremur 

c- 
colo la înălțime, el tăia ob-c. 
ca o lamă de cuțit. Dar cei doi 
continuau să lucreze.

Maistrul le-a strigat de jcs să 
coboare nițel, să se odihnecs- 
că. Băieții sau oprit din lucru.

Să. cu a suflat în miiniîe in- 
c-e:cte și-a strigat către Pas
cu:

— E ger
— Păi eu

D-cț-vă jos nițel să vă încălziți. 
Fccem un
A :re --o să faceți treabă.

Crecan s-a uitat spre Săvoiu. 
Acesta a stat nițel in cumpănă.
- Mă... știi ce, hai să-l lăsăm 

c-ccu‘ji de foc. De asta ne 
e-ce -ouă acum ? Mai bine să 
 -cm treaba și pe urmă 
vedem noi...

S-cu început lucrul mai de- 
:cte. Săvoiu se gîndea : „fu- 
- c.crul stă încremenit de-ati- 
rec ore, ăi de la furnale, de la 
-.-redoara, așteaptă cu inima 
s:-‘-să să-l vadă mergînd și noi 
să ne prăjim lingă foc ? I Ar 
■ o-eo de tot Și-așa nu cred 
c-o s-o scoatem la capăt prea 
repede".

— f«ea Pascale, lasă bre, o 
sc ne od ihnim mai tirziu, Tre-

al dracului !
ce vă spun vouă ? I

foc, mincăm ceva.

ION BAIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)

La casa de copii școlari 

„Makarenko" din Capi-

In țara noastră, bună parte 
din cărbunele cocsificabil își 
are depozitul preistoric zăvo
rit sub talpa de stei a Seme- 
nicului, într-o vale pitorească 
ale cărei aripi de piatră se 
prelungesc lateral în bogate 
penaje silvestre.

Aici lucrează mineri iscu
siți. Faptul că mulți sînt ti
neri nu e întâmplător: în anii 
din urmă, mina a cunoscut o 
mare dezvoltare. Dintre ei 
s-au ridicat mineri cu o bună 
pregătire, cum sînt Bîrsan 
Constantin și Munteanu Petre, 
care conduc cu destoinicie 
două brigăzi de producție ale 
tineretului, cele mai bune din 
bazinul Anina-Ponor.

Recentele Directive ale Co
mitetului Central al P.M.R. 
privitoare la criteriile princi
pale ale întrecerii socialiste 
pornită în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la în
ființarea Partidului Comu
nist din Rominia au avut un 

adine în rindurile tine- 
mineri de la Anina, care 

angajat ca în cinstea 
ei glorioase aniversări, să 
ească mai bine, să ridice 

continuu calitatea muncii lor.
De pildă, în brigada condu

să de Munteanu Petre — afla
tă în întrecere cu celelalte 
brigăzi — care lucrează la 
deschiderea unei galerii de 
aeraj 
tîlnit 
pentru 
înaintare și pentru reduce
rea consumurilor specifice. 
Această preocupare, care, prin 
Directivele partidului a căpă
tat un puternic imbold, va 

' face ca rezultatelor frumoa
se obținute anterior — unele 
depășiri de plan au mers pină 
la 56 la sută — să li se adau
ge noi și noi succese.

La 600 de metri sub pămînt, 
trecînd prin munte printr-o 
galerie nesfîrșită, săpată me
tru cu metru de oamenii din 
brigada lui Munteanu, am 
sentimentul că retrăiesc ges
turile și încordarea acestora, 
că lămpile de mină — cite lu
minaseră înainte pereții acum 
îmbrăcați în beton — joacă 
fantastic în jurul meu și o lu
mină puternică mă îmbracă 
de pretutindeni. In suflet mi 
se înfiripă un sentiment de 
respect, ca un preludiu de 
poem închinat minerilor care, 
înaintea mea, au deschis a- 
ceastă cale prin adîncimi. Pe 
urmele lor, acolo unde pentru 
un singur pas de tunel ei a- 
vuseseră nevoie de ore întregi, 
mă gindesc cu emoție la cei 
care au tăiat acest drum în 
munte, la Puț Vasile, la Igă- 
zan Ion, la Macovei Constan
tin, la Petrila Mihai, la Mutu 
Constantin, la Puț Gheorghe, 
la Ilie Ion și la Tătaru Gheor
ghe — tinerii tovarăși ai lui 
Munteanu, către care ne în
dreptăm.

In această trecere prin 
munte am alături pe tînărul 
maistru Vartolomei Vasile. 
Este foarte obișnuit cu gale
ria aceasta. Pășește fără ezi
tări, ca la lumina zilei. îmi 
spune că poate merge pe aici 
chiar și fără lampă. Apoi ta
ce... 11 privesc pe furiș. Oare 
la ce se gîndește 1 Simt pe 
fața lui o preocupare. Se gîn
dește poate la ceea ce îmi 
spusese cînd ne pregăteam să 
coborîm. li preocupă accelera
rea înaintării prin straturile 
de șist fărîmicios.

La un moment dat, galeria 
se desparte în două: din stin
gă vine un curent puternic de

€

și transport, am în- 
o intensă preocupare 

depășirea vitezei de

aer. Vartolomei îmi explică: 
pe aici se face racordul de ae- 
raj cu abatajele și galeriile 
puțului nr. 1 Prima sarcină a 
brigăzii lui Munteanu a fost 
îndeplinită înainte de timpul 
stabilit și cu multă precizie.

Din cealaltă galerie, din 
dreapta, răzbat înfundat lovi
turi de ciocan pneumatic și 
de lopeți. Echipele de lărgire 
și zidire, ajutate de calupuri 
de beton, înlocuiesb armă
tura de molid — ridicată 
de minerii din fața lor — cu 
alta mai trainică. La una din 
echipe, ne oprim. Vartolomei 
Grigore și Halgoș Dumitru 
luptă și ei pentru calitate, 
pentru armături cit mai bune, 
cit mai rezistente. Unul din
tre ei ridică lampa spre pereți, 
de parcă ar vrea să-mi întă
rească cele spuse. Bolta este 
un inel compact de beton. La 
cîțiva pași, întinsă pe un pa
nou de scinduri, zăresc schița 
normativă după care se lu
crează. Cuvintul de ordine al 
zidarilor — respectarea ri
guroasă a schiței de închide
re completă a inelului, chiar 
dacă pentru aceasta trebuie 
luptat din nou cu îndărătnicii 
colți de granit...

Undeva în fundul galeriei, 
doi oameni aplecați spre lo
peți încarcă în vagonete șist 
negru, pe care ochiul meu ne. 
experimentat îl confundă ușor 
cu cărbunele. Celălalt, al trei
lea, stă aplecat spre ciocanul 
de abataj, făcînd drum șinelor 
care vor înainta încă doi-trei 
metri...

Am notat în bloc-notes mul
te pagini despre cei trei. Deși 
fiecare a venit din alt capăt 
de țară, aici, in marea fami
lie a minerilor, s-a stabilit 
între ei o legătură intimă. E- 
sențialul în formarea lor l-a 
însemnat mina, adică munca 
în abataj și — alături de a- 
ceasta — educația comunistă 
pe care au primit-o în organi
zația U.T.M. Munteanu Petre, 
cel mai matur dintre ei, deși 
destul de tînăr, își va sărbători 
în curînd 10 ani de minerit. 
Este căsătorit, are și o fetiță. 
De tovarășii săi e prețuit și 
iubit. Ca semn al încrederii, 
utemiștii de la Anina l-au 
ales secretar al organiza
ției U.T.M. Ceilalți doi, Maco- 
vei Constantin și Petrila Mi
hai, lucrează aici din 1958-1959. 
Încă de la început s-au preo
cupat de ridicarea pregătirii 
lor profesionale. Acum sînt 
deja ajutori — mineri...

Printre datele personale, 
regăsesc în bloc-notes o seamă 
de cifre, de explicații tehnice. 
Cele două feluri de date nu 
întâmplător se află alături. 
Pentru fiecare moment din 
viața intimă a tinerilor mineri 
există mai totdeauna o cores
pondență în preocupările lor 
de fiecare zi. Calitatea muncii 
lor este un rezultat firesc al 
educației pe care au primi
t-o în abataj și îndeosebi în 
organizația U.T.M., — o edu
cație a muncii, a întrecerilor 
pline de elan, a noilor și rod-

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în vag. 3-a)

Lucrările agricole
de primăvară

Cu-
care

din 
în

Lucrările agricole de pri
măvară au început de cîteva 
zile și în regiunile din nord.

Desprimăvărarea mai tim
purie și pregătirile făcute în 
perioada de iarnă au permis 
ca în multe regiuni să în
ceapă lucrările în cîmp încă 
din a doua jumătate a lunii 
februarie. în regiunile Bucu
rești și Dobrogea culturile 
din prima epocă au fost în- 
sămînțate pe 40 la sută 
suprafețele prevăzute iar
regiunile Banat, Oltenia, Plo
iești și Argeș, pe 25-32 la 
sută.

In multe gospodării agrico
le de stat și gospodării co
lective s-a terminat însămîn- 
țarea griului de primăvară* 
orzului, ovăzului și a mazărei.

în toate regiunile țării con
tinuă lucrările de întreținere 
a semănăturilor de toamnă, 
transportul îngrășămintelor 
în cîmp și se execută diferite 
lucrări în 
legume.

Vremea 
condițiile 
parcului de mașini și tractoa
re, asigurarea de semințe din 
soiuri mai productive și de 
cantități sporite de îngrășă
minte, îmbogățirea experien
ței unităților agricole socia
liste — permit executarea în- 
sămînțărilor în perioade opti
me și efectuarea la vreme a 
celorlalte lucrări menite să 
ducă la sporirea producției a- 
gricole.

livezi și grădini de

bună de lucru și 
create — mărirea
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Fa 1Pe banca acuzaților: OBSCURANTISMUL
(Proces literar pe marginea nuvelei „Icoana făcătoare de minuni" de V. Tendriakov)

reședințele tri
bunalului : To
varășe grefier, 
care sînt acu
zații și marto
rii acestui pro
ces ?
Grefierul: A

cuzați direct sînt : părintele 
Dmitri și Avdotia Danilov
na. Martorii : Rodea Gu- 
leaev, Varvara Guleaeva, 
Paraskovia Petrovna, Stepan 
Kazaciok, Meakișev, Ivan Ma- 
karovici, baba Jerebiha.

Președintele i tribunalului : 
Acum dați citire actului de la 
dosar.

A
proape toți lu
crătorii din sa
tul Gumnisci 
și foarte mulți 
de prin împre
jurimi se tiflă 
în sală. Ei ăU 
venit aici să 
vadă cum va privi instanța a- 

ceastă întâmplare, al cărei 
dramatism i-a zguduit atit de 
mult. Sînt oameni sovietici și 
vor ca noul să triumfe asu
pra vechii mentalități. Numai 
cîteva babe fi vreo doi moș
negi s-au retras temători în- 
tr-un colț, făcîndu-și semne.

Grefierul: Faptele pe care 
Ie judecăm s-au petrbcut la 
cîțiva ani după război. Copilul 
Rodea Guleaev din satul Gum- 
nișci, în vîrstă de 12 ani, a în
cercat să se sinucidă aruncîn- 
du-se într-o bulboană a riului 
Pelegovka, nu departe de lo
cul unde, cu cîteva zile 
înainte, găsise o icoană 
veche, de la care i s-a tras 
toată nenorocirea. Ducînd i- 
coana acasă, bunica lui Ro
dea, Avdotia Danilovna, a re
cunoscut în ea icoana așa-zisă 
„făcătoare de minuni a sfîntu- 
lUi Nicolae din Prund". Ea a 
socotit găsirea icoanei ca 
„semn ceresc", iar în copil a 
văzut un „ales al lui dumne
zeu" menit să devină sfînt și 
sâ se roage pentru oameni. De 
aceea l-a silit pe Rodea Gu
leaev, j:are nu da atenție aces
tor nimicuri, să poarte cruce 
la piept, să îngenunche în fața 
icoanei și să se închine. în 
casă au început să vină în fie
care zi toate bătrînele bigote 
din sat, purtătoare ale vechii 
mentalități mistice. Ele nu 
conteneau să se văicărească, 
să vorbească de „mînia lui 
dumnezeu", să-l copleșească pe 
copil cu tot felul de atenții, 
văzînd în el un sfînt binefăcă
tor, capabil să săvîrșeascâ, 
prin rugăciuni, minuni. Toate 
acestea au tulburat profund 
mintea sănătoasă a lui Rodea, 
au strecurat în cugetul lui în
doieli care duceau la misti
cism.

în sat circula superstiția că 
noaptea, în jurul orelor 12, ci
neva răzuia cu o pilă turla bi
sericii părăsite. Mulți nu cre
deau însă această născocire și 
nici Rodea Guleaev n-o cre
dea. îndoiala l a determinat 
însă să meargă noaptea la bi
serică, împreună cu alți doi 
copii, și să audă într-adevăr la 
miezul nopții, un zgomot care 
dădea impresia că ceea ce se 
vorbește este adevărat. De fapt 
era ora la care trecea trenul, 
cu al cărui zgomot turla bise
ricii, foarte apropiată de ca
lea ferată, intra în rezonanță. 
Necunoscînd însă explicația 
științifică a fenomenului și 
cuprins de o frică înspăimîn- 
tătoare, Guleaev a alergat aca
să și a căzut în genunchi în 
fata icoanelor. Apoi faptele 
s-au precipitat cu repeziciune. 
A fost smuls din vacarmul de 
acasă de învățătoarea Paras
kovia Petrovna. în lipsa aces
teia el a plecat înapoi acasă 
cu gîndul să distrugă icoana 
și să fugă. După distrugerea i- 
coanei a fost prins de Avdotia 
Danilovna și bătut pînă la sin
ge- Băiatul a fugit apoi la rîu 
cu gîndul să se înece. N-a reu
șit și a fost luat de acolo de 
Stepan Kazaciok și dus înapoi 
la casa învățătoarei.

Copilul a fost salvat, dar 
drama l-a zguduit puternic și 
i-a tulburat pentru un timp 
seninătatea, încrederea și vo
ința. Exista și pericolul ca el 
să nu-și poată reveni și să se 
distrugă iremediabil. S-ar pă
rea că principalele vinovate de 
acest lucru ar fi Avdotia Da
nilovna și Varvara Guleaeva. 
Ele poartă într-adevăr o mare 
parte din vină, alături de bă
trînele și bătrâni din sat care 
au creat în jurul copilului o 
atmosferă de coșmar și l-au 
obligat, împotriva voinței lui, 
la acte de misticism. Dar ele 
au acționat în virtutea unei 
mentalități care le-a înrobit, 
minate de frica permanentă, 
de neîncrederea în propriile 
lor forțe. Vinovați de faptul că 

această mentalitate s-a păstrat 
încă în mintea lor, se fac aceia 
care luptă tocmai pentru acest 
lucru. Cum s-a ivit icoana mi
raculoasă. părintele Dmitri a 
și apărut în satul Gumnișci ca 
să speculeze întîmplarea și să 
câștige noi credincioși, deși nu 
se poate spune că ar fi crezut 
în minuni. El nu a împiedicat 
cu nimic violarea voinței co
pilului și distrugerea liniștei 
lui, dimpotrivă a încurajat-o 
cu autoritatea pe care o avea 
asupra credincioșilor. în ace
lași timp își apăra cu precau
ție interesele lui personale, e- 
vitînd scandalurile și neînțele
gerile. Părea un om atașat pu
terii sovietice, care aprobă 
concepția nouă de viață, dar 
lupta — prin activitatea lui — 
împotriva ei. Audierea acuza
tului și a martorilor vor fi în 
măsură să lămurească mai pe 
deplin lucrurile-

T
ribunalul înce
pe audierile. în 
sală s-a așter
nut o liniște a- 
dîncă. Cei de 
față urmăresc 
eu atenție des
fășurarea procesului.

Președintele: Rodea Gulea
ev, este adevărat tot ce s-a ci
tit aici ?

Rodea : Da.
Președintele : Poți să ne spui 

ce te-a amărît mai mult în 
toată povestea asta și te-a fă
cut să-ți pierzi liniștea ?

Rodea : Mai întîi m-au ener
vat foarte mult sîcîielile mamei 
și ale bunicii care m-au obli
gat să port cruciulița la gît și 
să mă închin. Mama însă mai 
puțin, ea șovăia mult, dar o 
împingea din spate bunica. Pe 
urmă femeile acelea care ve
neau la noi și se văicăreau, 
Kindea ologul, toți așteptau 
ceva de la mine- Eram stin
gherit și uimit. într-o zi, Ste
pan Kazaciok, paznicul, mi-a 
dat o pungă cu bomboane ce- 
rmdu-mi să mă rog pentru el- 
înnebuniseră cu toții și mă fă
ceau și pe mihe să înnebunesc.

Procurorul : Permiteți-mi o 
întrebare, tovarășe președinte. 
Crezuse pînă atunci Rodea Gu
leaev în dumnezeu ?

Rodea: Nu. Nici nu m-am 
gîndit la așa ceva. Dar în zi
lele acelea am început să mă 
gindesc și la un moment dat 
chiar am crezut-

Procurorul: Determinat de 
că?

Rodea : în primul rînd pen
tru că se vorbea prea mult în 
jurul meu despre dumnezeu. 
Mai ales baba Jerebiha a tot 
pălăvrăgit despre minia dum
nezeiască, despre păcatele noa
stre care ne duc la pierzanie, 
reușind să-i sucească mamei 
capul după ce tovarășa învă
țătoare o mai luminase. Tot 
ea zicea că zgomotul din turla 
bisericii e „semn de la dum
nezeu". Pe urmă m-am gîndit 
că și Lev Tolstoi, care scri
sese cărți și era un om învă
țat, l-a căutat pe dumnezeu. 
Se zicea că l-a găsit. Atunci 
m-am gîndit și eu că s ar pu
tea să existe și mi-am zis să-l 
caut. Am mers la biserică în 
noaptea aceea de pomină, am 
auzit zgomotul de care se 
vorbea și m-am înspăimântat.

Președintele : In momentul 
acela ai crezut că există dum
nezeu ?

Rodea : Da. Am fost chiar 
convins. De aceea m-am închi
nat de bună voie.

Procurorul • Și ți-a folosit 
credința la ceva ? Te-a liniș
tit?

Rodea : Nu. Dimpotrivă. Cre
deam că mi-am pierdut liniș
tea pentru totdeauna- Viitorul 
mi se părea întunecat. Eram 
distrus.

Procurorul: Ai mai auzit 
pînă atunci vorbindu-se de 
zgomotul din turla bisericii ?

Rodea : Da, dar n-am cre
zut niciodată.

Procurorul,.• Nici n-ai fost 
curios să vezi dacă-i adevărat?

Rodea: Nu ! Ce nevoie a-1 
veam dacă nimeni nu credea?

Președintele : Ajunge Rodea. 
Stai jos și liniștește-te. Părin
te Dmitri, e rîndul dumnea
voastră să vorbiți. Sînteți con
siderat ca principal vinovat de 
cele întîmplate. Recunoașteți?

*

Pare blajin,

n sală se pro
duce mișcare, 
se aud mur
mure. îl cu
nosc mulți pe 
părintele Dmi
tri și știu ce 
fel de om este, 

înțelept, drept...
Dar cită perfidie e în sufletul
lui! Știe să trăiască bine și 
să se descurce în viață. Pre
cis că vrea să scape și de data 
aceasta basma curată. Dar 
nimeni nu crede căi va 
merge.

Dmitri: Nu- Nu sînt vinovat. 
Cu copilul nu am avut nici o 
legătură, nici n-am vorbit de 

altfel cu el pentru că nu m-a 
interesat. Eu nu mă ocup de- 
cît de treburile celor care mai 
păstrează cu evlavie credința 
în dumnezeu și sar în ajutorul 
acelora care vor să-și caute 
mîngîierea în el-

Președintele : V-ar fi fost 
într-adevăr indiferent dacă 
Rodea Guleaev ar fi crezut 
sau nu în dumnezeu ?

Dmitri: N-aș putea spune 
așa ceva- Mă bucur ori de cîte 
ori cineva se întoarce la dom
nul și primește binecuvînta- 
rea lui. Mai ales că el ar fi 
putut să atragă și alți necre
dincioși după el.

Președintele: Vasăzică vo- 
iați să vă folosiți de el. 
Știați că Avdotia Danilov
na își forțează nepotul să 
se închine și să poarte cruciu
liță la gît ?

Dmitri: Nu observasem a- 
cest lucru și cînd mi-a atras 
atenția Paraskovia Petrovna 
n-am luat în seamă. Era o 
chestiune pur familiară care 
nu mă privea, așa că nu m-am 
amestecat.

Președintele: Acceptați ca 
cineva să fie forțat să creadă?

Dmitri: Nu. Dar nu-i putem 
interzice Avdotiei Danilovna 
să-l mustre pe băiat pentru 
necredință. Regret însă sincer 
că lucrurile au ajuns atât de 
departe îneît el să spargă i- 
coana, care era un bun al tu
turor credincioșilor din partea 
locului, iar bunică-sa să-l 
bată pînă la sînge.

Procurorul: De ce a venit 
părintele Dmitri în satul Gum
nișci cînd a aflat de icoană ?

Dmitri: în primul rînd, pen
tru că trebuia să iau o hotă- 
rîre în privința icoanei pentru 
ca ea să fie pusă la îndemîna 
tuturor credincioșilor. în al 
doilea rînd, pentru că găsirea 
icoanei ar fi putut deveni un 
prilej de reîntoarcere la dum
nezeu a unora și nu avea cine 
să-i povățuiască.

Procurorul: Acuzatul crede 
că într-adevăr icoana putea 
face minuni ?

Dmitri: Minuni în adevăra
tul înțeles al cUvîntului nu. 
Dar putea întări credința oa
menilor-

Procurorul: Ce interes are 
părintele Dmitri să fie cît mai 
mulți oameni care să creadă în 
dumnezeu ?

Dmitri: Aici nu poate fi 
vorba de un interes al meu. 
Credința îi îndeamnă pe oa
meni la fapte bune.

Procurorul: Acuzatul crede 
sincer in dumnezeu ?

Dmitri : Da, deși mărturisesc 
că poate am și unele îndoieli 
în privința aceasta. Dar oa
menii trebuie să trăiască cu 
frica de dumnezeu care îi fe
rește de rele.

Procurorul: Și crede acuza
tul că un om care trăiește cu 
teama în suflet este un om li
ber ?

Dmitri: Dumneavoastră vor
biți despre libertate ca despre 
necesitatea înțeleasă.

Procurorul : Numai că prin 
necesitate noi înțelegem legile 
obiective ale naturii și socie
tății pe care omul trebuie să 
le cunoască și să acționeze 
conform lor. Credința în ceva 
ce nu există nu e o necesitate 
decît a unora care vor să tră
iască pe spinarea altora. Ce 
s-ar face acuzatul dacă n-ar 
mai fi credincioși, din ce ar 
trăi ?

Dmitri: Deocamdată nu e 
cazul să mă gindesc la acest 
lucru. Mai am încă destui 
credincioși.

Procurorul: Aha ! Destui ca 
să trăiți bine de pe spinarea 
lor, să le speculați naivitatea.

Dmitri : Nu înțeleg de ce mă 
învinuiți. Eu nu sînt împotri
va puterii sovietice și nici cu 
concepția nouă de viață nu 
sînt certat. Dimpotrivă, cu sla
bele mele puteri, ajut și eu cu 
ce pot regimul de azi. In tim
pul războiului am susținut în 
sufletul păstoriților mei cre
dința în jzbînda glorioaselor 
oștiri ruse.

Procurorul : Asta o faceți 
ca să vă puneți la adăpost, să 
înșelați vigilența opiniei 
publice. Martorii ne vor 
lămuri poate și acest lucru.

A
l doilea acuzat 
este Avdotia 
Danilovna. Pre
ședintele i se 
adresează: Sîn
teți adusă la a- 
cest proces și 
ca martoră și 
ca acuzată. Spuneți-ne: de ce 

a venit părintele Dmitri în 
casa dumneavoastră și ce a 
făcut acolo ?

Avdotia: A venit pentru că 
l-am chemat noi ca să ne 
sfătuiască ce să facem cu icoa
na. Iar de făcut n-a făcut ni
mica rău. A mai stat de vorbă 
cu noi și ne-a întărit în cre
dință.

Președintele: Cu nepotul
dumneavoastră n-a vorbit ni
mic ?

Avdotia: Nu, chiar deloc, 
mai ales că, sălbaticu’ de el, 
stătea cît mai puțin acasă.

Președintele : De ce l-ați si
lit pe nepot să poarte cruciu
lița la gît și să se închine ?

Nu vă dădeați seama că-i fa
ceți un mare rău ?

Avdotia: Cum să-i fac rău, 
păcatele mele ? Că găsise i- 
coana cea făcătoare de minuni 
și era alesul lui dumnezeu. Mă 
temeam să nu cază asupra lui 
urgia cerească.

Președintele : Bine, asta cre
deați dumneavoastră. Dar dacă 
el nu credea, de ce îl sileați 
să creadă ?

Avdotia: Ce știa el, era un 
copil și școala îl învățase să 
nu creadă. Era de datoria mea 
să-l cresc în frica domnului și 
să-1 mustru cînd calcă porun
cile lui.

Președintele : Școala i-a dat 
o educație bună, Avdotia Da
nilovna. De Ce v-ați pus dum
neavoastră împotrivă ca să 
stricați mintea copilului ? Nu 
vă dădeați seama că prin asta 
îi otrăviți sufletul ?

Avdotia : Cum să i-1 otră
vesc, doamne ia-mă ? Otravă 
este necredința cu care îi în- 
vățați dumneavoastră.

Președintele : Atunci cum vă 
explicați că băiatul și a pier
dut liniștea, a fugit de acasă, 
a spart icoana și a vrut să se 
arunce în rîu ?

Avdotia : Necuratul 1-â îm
pins să facă așa ceva. I-a luat 
necuratul mințile și l-a în
demnat să se omoare. Dar 
dumnezeu l-a iertat și hu l-a 
lăsat să moară.

Procurorul: Nu crede acu
zata că tocmai dumneaei a fost 
necuratul care l-a dus pe bă
iat la disperare ?

Avdotia: Pușchea pe lim- 
bă-ți, maică ! Cum o să fiu eu 
necuratul ? Mie mi-a părut 
rău că l-am bătut, mititelul. 
Da’ de ce l-a hulit pe dumne
zeu și a dat cu toporul în i- 
coană ? Sub vechea stăpînire 
pentru una ca asta te biciuiau 
pînă îți dădeai duhul.

Procurorul: Și ați vrea să 
fie iar ca sub vechea stăpîni
re?

Avdotia : Asta n-am spus-o. 
doamne iartă-mă, că tare greu 
o duceau oamenii pe atunci. 
Dar dacă pierd oamenii teama 
de dumnezeu poate fi rău. Se 
mînie dumnezeu pe noi și dă 
război.

Procurorul: Războiul hu-1 
face dumnezeu, îl fac cei care 
se îmbogățesc de pe urma răz
boiului, care vor să trăiască în 
huzur, asuprind popoarele.

Avdotia: Ați fi spunînd 
dumneavoastră dar eu asta 
știu, asta cred.

Președintele : Nu vă împie
dică nimeni să credeți, Avdo
tia Danilovna. Dar lăsați în 
pace pe cei ce nu cred, nu le 
stricați viața- Dumneavoastră 
ați silit-o și pe Varvara Gu
leaeva să creadă și i-ați prici
nuit multe necazuri prin asta.

Avdotia : Am silit-o eu ? A 
pedepsit-o dumnezeu pentru 
necredință. Așa că de-aia i-am 
tot spus să se roage...

Președintele : Bine, bine Av
dotia Petrovna. S-o lăsăm pe 
dînsa să ne spună.

reședințele o 
cheamă pe Var-|g| 0 vara Guleaeva

E| 9’ începe să-i
pună întrebări: 

g'ț Dumneavoastră
JK. ați primit de ia

Paraskovia Pe
trovna o educație sănătoasă. 
Cum de-ați reușit să vă rătă
ciți mintea în așa hal ?

Varvara : Cît am fost tînără 
nu m-am temut de nimic. Nu 
așteptam cu frică ziua de mîi- 
ne, nu credeam nici în dum
nezeu și nici în diavol. Dar a 
venit războiul. Stepan, . omul 
cu care trebuia să mă mărit, 
a plecat pe front. Am avut de 
la el un copil. A început pen
tru mine o viață zbuciumată. 
Mă temeam că toată fericirea 
mea s-a dus. Mă temeam de 
viitor. Simțeam nevoia unui 
ajutor și poate că l-aș fi găsit 
în altă parte dacă mama nu 
m-ar fi îmboldit mereu să mă 
rog.

Președintele: Deci socotiți 
că Avdotia Danilovna a jucat 
un rol mare in rătăcirea 
dumneavoastră ?

Varvara •• Da, da ! Așa este. 
Dacă nu m-ar fi sîcîit atîta 
cu „mai bine roagă-te“ al ei, 
apucam pe o cale mai bună.

Procurorul: Poate să ne 
spună martora dacă rugăciu
nea și credința în dumnezeu 
i-au ușurat suferințele ?

Varvara: Aș, deloc ! îmi 
pierdeam liniștea. Mă înspăi- 
mîntam de orice lucru, de
venisem superstițioasă. Dacă 
Stepan după ce s-a întors din 
război ar fi rămas acasă, lu
crurile s-ar fi îndreptat. Dar el 
a plecat și m-a părăsit. Singu
rul meu sprijin rămăsese 
mama. Ea însă nu avea în
credere în propriile ei puteri, 
ci în dumnezeu. Așa că am 
continuat să mă tem de dum
nezeu și să fiu chinuită.

Procurorul : Așadar vă dați 
seama că atîta timp cît n-ați 
crezut în dumnezeu ați fost 
fericită și că credința v-a 
provocat o mare neliniște.

Varvara: Da, îmi dau per
fect de bine seama.

Procurorul: Atunci de ce 
l-ați silit pe băiat să creadă ?

Varvara : Pentru că eu în
sămi eram rătăcită și pentru 
că mama m-a împins să fac 
acest lucru. M-a făcut să cred 
că într-adevăr copilul este 
un ales al lui dumnezeu și 
că dacă refuză să creadă îl 
voi pierde. Ce m-aș fi făcut 
eu fără el ? Dar lucrurile s-au 
petrecut invers. Era să-1 pierd 
tocmai pentru că l-am silit 
să creadă.

Procurorul: Paraskovia Pe
trovna a încercat să vă scoată 
din încurcătură. De ce n-ați 
ascultat-o ?

Varvara : Eram gata să-i 
dau ascultare. Dar atunci a 
început baba Jerebiha cu a- 
menințările cerești, cu necu
ratul care pilește turla bise
ricii. M-am întunecat deodată. 
Iar copilul a venit noaptea 
tîrziu și a căzut amețit și 
învins în fața icoanelor. Am 
rămas uluită, aproape că 
m-am bucurat, am crezut că 
e o minune. A doua zi mi-am 
dat seama că-I pierd. Cînd 
m-am dus la Paraskovia Pe
trovna să-1 iau, că fugise a- 
colo în timpul slujbei, m-am 
gîndit că totul trecuse și o 
să ne liniștim. Nu-mi mai 
păsa de icoană. Dar el își 
pierduse liniștea, mintea îi 
era tulburată. M-am convins 
atunci că teama de dumnezeu 
nu ne folosește la nimic, că 
ne întunecă gîndurile și ne 
răpește libertatea. Bine că nu 
s-a întâmplat marea nenoro
cire. De acum știu ce am de 
făcut, mi-am recăpătat încre
derea în propriile mele pu
teri.

Procurorul: Despre părin
tele Dmitri ce crezi ?

Varvara: Avea o vorbă
blindă și parcă înțeleaptă, dar 
era înșelătoare. Cît a stat la 
noi, bucățica cea mai bună de 
la masă și așternutul cel mai 
bun ale iui au fost, deși eu 
eram trudită și el nu.

Procurorul : Despre copil 
v-a spus ceva ?

Varvara : Nimic. Dar m-a 
făcut să mă tem. Spunea că 
omul cît trăiește i se otră
vește sufletul zi și noapte... 
Dacă ești năbădăios și nu te 
supui mai marilor tăi — zicea 
el — asta-i otravă. Asta mi 
s-a părut o aluzie directă la 
copil.

Procurorul : Rog instanța 
să noteze acest lucru, care 
dovedește că părintele Dmitri 
n-a fost tocmai străin de 
violarea voinței copilului.

U
rmează marto
ra Jerebiha. 
Președintele o 
întreabă: De ce, 
cînd Varvara 
Guleaeva, sfă
tuită de învă
țătoare, voia să 
salveze copilul, dumneavoas

tră v-ați amestecat pentru a-i 
schimba hotărîrea ?

Jerebiha : Cum să nu mă 
amestec, că vorbea cu păcat 
și împotriva lui dumnezeu. 
S-ar fi mîniat cel de sus. Că 
învățătoarea aia vrea să-i în- 
toarne pe toți oamenii de la 
credință. Și dacă oameni nu 
cred în dumnezeu, o sabie stă 
atârnată deasupra capetelor 
lor.

Procurorul : De unde știți 
dumneavoastră acest lucru ?

Jerebiha : Ia. de la oameni 
ca părintele Dmitri, să-i dea 
dumnezeu zile.

Procurorul: Nu v-ați dat 
seama că prin vorbele dum
neavoastră l-ați împins pe 
băiat la nenorocire ?

Jerebiha : Nu l-am împins 
eu maică, necuratul l-a îm
pins. Pentru că dumnezeu îl 
alesese ca pe un suflet curat 
și el a pîngărit sfînta icoană. 
Păi treabă e asta ?!

Procurorul: Tovarășe pre
ședinte, vă rog s-o treceți pe 
martora Jerebiha pe lista a- 
cuzaților.

Jerebiha : De ce, maică ?
Procurorul: Pentru că dacă 

v-ați fi văzut de treabă, bă
iatul nu s-ar fi dus noaptea 
la biserică și nu i-ar fi intrat 
spaima în suflet.

Jerebiha : Dumnezeu să vă 
Înțeleagă, maică. Eu asta 
știu, asta cred. O să cadă mînia 
celui de sus peste voi.

Președintele : Vedeți să nu 
cadă mînia oamenilor asu
pra voastră, celor care suciți 
mintea copiilor.

ă vină mar
torul Stepan 
Kazaciok. Spu
neți-ne, de ce 
i-ați dat o pun
gă de bom
boane lui Ro
dea Guleaev?

Stepan : Prinsesem drag de 
el, c-am auzit că găsise icoa
na și credeam că e sfînt. Și 
am și eu un necaz mare, că 
feciorii mei au plecat și m-au 
lăsat singur. Așa că i-am zis 
să se roage pentru mine în 
fața icoanei, să vină feciorul 
meu Pavel acasă, să am și eu 
un reazem de la el. că doar 
m-am trudit ca să-1 cresc.

Pneședintele - Și crezi că 
rugăciunea hi: te-ar fi aju
tat ?

Stepan : Eu așa credeam, 
că auzisem din bătrîni că 
icoana face minuni. Aveam 
și eu o nădejde. Eu copilului 
nu i-am făcut rău. De unde 
să știu eu că el nu crede în 
dumnezeu ?

Președintele : Să vină mar
torul Meakișev ! Dumneavoas
tră credeți în dumnezeu ?

Meakișev : Păi să vedeți că 
eu... mai degrabă nevastă-mea 
s-a speriat sărăcuța, au spe
riat-o că nu naște fără ope
rație.

Președintele : Nu vă mai 
ascundeți după deget. Știm, 
credeți, de ce vă feriți ?

Meakișev : Fără credință nu 
se poate trăi că nu-i rîndu- 
ială bună... De, n-ar avea nici 
un rost să-mi caut singur 
beleaua...

Președintele: Dumneavoas
tră luați cuvîntul pe la adu
nări și vă place să treceți 
drept om înaintat, deși nu 
sinteți decît un demagog. 
Cum se împacă acest lucru 
cu faptul că credeți în dum
nezeu ?

Meakișev: Deh! Fiecare 
vrea să trăiască, să nu aibă 
greutăți. Voiam să fiu și eu 
bine văzut în sat... ce să fac ? 
Dar nici fără credință nu se 
poate trăi. Cui dăuna credin
ța mea ? Că mă feream pe 
cît puteam s-o spun cuiva.

Președintele: Asta înseam
nă duplicitate, minciună și 
lașitate, Meakișev. Dumnea
voastră sînteți un om cu men
talități vechi dar vreți să a- 
păreți în lume ca avînd con' 
cepții noi.

Ivan Makarovski ! Dumnea
voastră sînteți președintele 
colhozului din Gumnișci. Ce 
știți despre cele întîmplate ?

Makarovski : Prea mult nu 
știu că am fost ocupat pînă 
peste cap. Eram în campania 
de insămințări, mă interesam 
de felul în care muncesc oa
menii, dar nu m-am gîndit 
că trebuie să-i feresc de 
sfinți. De Avdotia Danilova 
nu mă mir că a căpiat, dar 
cu Varvara nu-mi explic cum 
s-a întimplat

Președintele: V-ați interesat 
dumneavoastră mai îndea
proape de soarta ei, de su
ferințele și necazurile ei ?

Makarovski: Ce-i drept, nu.
Președintele: Asta-i ma

rele rău, tovarășe Makarovski. 
Nu trebuia s-o lăsați singură. 
Așa că indirect sînteți și dum
neavoastră vinovat de cele pe
trecute. Nu vă zic să vă răz- 
boiți cu bătrînele bigote, este 
inutil. Dar să nu le lăsați să 
otrăvească generația sovietică. 
Varvara Guleaeva aparține a- 
cestei generații, trebuia să 
aveți grijă de ea.

Makarovski .- Recunosc că 
sînt vinovat și că am multe 
de învățat din această în
tîmplare.

Președintele: Foarte bine. 
Paraskovia Petrovna ! Ce pă
rere aveți despre părintele 
Dmitri. Este el un om chiar 
așa de cinstit precum pare ?

D
in nou anima
ție. Privirile se 
îndreaptă ad
mirative spre 
această învăță
toare energică 
și stăpînă pe 
sine. Mulți lo
cuitori din sat au trecut prin 

școala ei și au avut ceva de 
învățat de la ea. „Nu se lasă 
Paraskovia, o să-l atingă pe 
popă așa cum trebuie" — se 
aude o voce din sală și multe 
alte glasuri o aprobă.

Paraskovia : E un om vechi, 
purtător al unei mentalități 
înapoiate, însă adaptat de mi
nune la condițiile noi. El nu 
calcă niciodată legile. Asta 
pentru că îi place să stea la 
adăpost, să treacă neobservat, 
neluat în seamă și să-și asi
gure propriile lui interese- în
treține vechile credințe reli
gioase, de care cred că el se 
îndoiește profund, pentru că 
din ele trăiește.

Procurorul : De unde de
duceți că se îndoiește de exis
tența lui dumnezeu ?

Paraskovia : In primul rînd 
mi-a declarat-o el, în mod 
deschis. Pe urmă din mobilul 
care-1 determină să acționeze 
așa și pe care mi l-a mărtu
risit El recunoaște că noi, 
comuniști:, trezim simțămin
tele înalte în inimile oameni
lor prin mijloacele noastre, 
dar pretindea că urmărește, 
de fapt, acerași lucru prin 
mijloacele lui. De ce a ales 
însă el ca mijloc tocmai cre
dința, teama de dumnezeu ? 
Pentru că din asta trăiește, 

și nu se poate spune că tră
iește prost. Secția raională de 
învățămînt din Zagarie n-a 
izbutit să-și facă încă rost de 
un cal. Dar părintele Dmitri 
are o brișcă nou-nouță și un 
cal bine hrănit. De unde 
bani ? De la credincioși. Ce 
s-ar face părintele Dmitri 
fără credincioși ? Cred că 
n-ar duce-o prea bine.

Procurorul: Dumneavoastră 
cum vă explicați că Varvara 
Guleaeva, pe care ați educat-o 
într-un spirit nou, a putut 
cădea într-o așa mare or
bire ?

Paraskovia: A explicat-o 
Varvara destul de bine. A 
venit războiul. A avut o dra
goste nefericită, a început să 
se teamă de ziua de mîine. 
Nu este vinovată, cum nu-i vi
novat nici Stepan Kazaciok că 
amîndoi copiii lui l-au lăsat 
singur. Cine s-a mai ocupat de 
ei? Nimeni, au fost lăsați sin
guri cu necazurile lor. Omul 
cînd e singur, cînd nu simte un 
colectiv în jurul lui, poate să 
ajungă la rătăciri. Oamenii 
nu trebuie lăsați să-și trăiască 
singuri necazurile. Așadar, să 
ne interesăm nu numai de 
munca lor, ci și de gîndurile 
lor.

Procurorul: Dar Rodea Gu’ 
leaev?

Paraskovia: Aici am șl eu o 
mare parte din vină pentru Că 
nu am combătut la timp su
perstiția despre turla biseri. 
cii, deși știam că circulă. Se 
vede de aici că uneori e bună 
și cîte o conferință dar fă
cută bine și demonstrată prac
tic.

Pe urmă, un rol nefast aici 
l-a jucat familia copilului. Eu 
i-am dat la școală o educație 
bună. Acasă, cu prilejul găsi
rii icoanei, s-a încercat să 1 se 
dea o educație contrară. Copi
lul s a zăpăcit. Cînd școala nu 
se interesează de viața copilu
lui în familie, se întîmplă 
uneori- ca el să cadă victimă 
concepțiilor înapoiate. O vic
timă este și Varvara Guleaeva 
pe care la școală tot eu am 
educat-o. Mama ei însă i-a 
stricat mintea, și același lucru 
a vrut să facă și cu nepotul 
ei-

Președintele: Vă mulțumim 
Paraskovia Petrovna. Luați loc.

A
udierea acuza
ților și marto
rilor fiind în
cheiată, tova
rășul procuror 
are cuvîntul.

Procurorul: 
Onorată in

stanță. Din depozițiile acu
zaților și ale martorilor a 
reieșit clar că :

Credința în dumnezeu, tea-1 
ma de el, este o expresie a 
neputinței omului în fața 
stihiilor naturii și ale societă
ții bazate Pe exploatare și în
tuneric, o înrobire a lui. In 
trecut, oamenii asupriți și ne
căjiți au căutat alinarea su
ferințelor lor în această 
credință. Exploatatorii s-au 
folosit de acest lucru pen
tru a-i subjuga și mai bine, 
așa că credința în dum
nezeu le convenea. Aceas
tă mentalitate, înrădăcinată 
de atîtea veacuri în sufletul 
oamenilor, nu a putut fi 
înlăturată dintr-o dată de 
puterea sovietică la toți Oa
menii, pentru că conștiința 
are tendința de a rămîne 
în urma dezvoltării vieții 
materiale. Iată de ce în țara 
sovietică s-au mai păstrat, în 
special la bătrîni, concepțiile 
religioase.

Greutățile prin care a trecut 
poporul nostru în anii din tim
pul războiului și cei imediat 
următori, au făcut posibilă a. 
pariția unor asemenea concep
ții chiar la un număr mic de 
oameni crescuți de puterea so
vietică, ca Varvara Guleaeva. 
De ce cu acești puțini oameni 
s-a petrecut o asemenea schim-i 
bare în timp ce majoritatea 
poporului și-a păstrat concep
țiile materialiste? Pentru că 
oameni ca părintele Dmitri, 
speculînd suferințele acestora, 
speculînd urmările războiului, 
au dus o propagandă mistică 
cu scopul de a mări numărul 
enoriașilor lor, de pe spinarea 
cărora trăiau. Ce s-a întîmplat 
cu cei ce l-au crezut? Cazul 
Varvarei Guleaeva și al fiu
lui ei ne-o spune clar: ei nu 
și-au recăpătat liniștea, ci și-au 
tulburat cugetul, și-au întune
cat mintea, și au pierdut încre
derea în viitor și libertatea, 
devenind astfel victime ale pă
rintelui Dmitri și ale altora de 
teapa lui.

Așadar părintele Dmitri 
se face vinovat de atentat la 
libertatea spirituală a omului, 
cucerită după atîtea lupte gre. 
le. Acționînd conform intere
selor lui meschine, părintele 
Dmitri le răpea puținelor lui 
victime liniștea și pacea pe 
care numai încrederea în pro
priile tale forțe ți-o poate da. 
Totuși se pare că părintele 
Dmitri avea idei înaintate, ți
nea cu puterea sovietică. Mar
tora Paraskovia Petrovna însă 
ne-a lămurit. Avem de a face 
cu un lup îmbrăcat în piele 
de oaie. Mai mult: din cele 
spuse de Varvara Guleaeva a 
reieșit că el nu a fost străin 
de faptul că Rodea Guleaev a 

fost forțat și brutalizat ea să 
i se bage pe gît credința.

Aceste lucruri însă părintele 
nu le-a făcut direct ci prin 
mîna altora. Funîndu-și făp
tura lui la adăpost, ferindu se 
de scandaluri, el le-a pus să 
acționeze direct pe bătrînele cu 
mentalitate veche, în special 
pe AVdotia Danilovna și pe 
baba Jerebiha. El a întreținut 
la ele atmosfera de spaimă 
mistică și a urmărit să influen 
țeze prin ele și pe cei din ju
rul lor. Așadar cele două bă- 
trîne au devenit niște unelte 
odioase în mîna perfidului 
preot, care s-a folosit de men* 
talitatea lor veche, și s-au fă, 
cut vinovate de complicitate la 
acțiunile părintelui Dmitri, 
pentru că nu și-au păstrat pen
tru ele concepțiile învechite 
utilizînd în cazul lui Rodea Gu< 
leaev forță și -teroarea.

Președintele: Apărarea are 
cuvîntul.

A vocatul: Ono
rată instanță, 
sînt un om so
vietic și am o 
concepție nouă 
despre viață, 
am fost 
mit din 

apărarea 
Cum o 
concepții 

le

nu- 
ofi- 

în 
să 
de 

detest ?

să fac 
proces, 
vechile 
pe care

ciu 
acest 
apăr 
viață -
Să mă las înșelat de hai
na de miel a părintelui Dmi
tri? Nicidecum. In apărarea lui 
nu am nimic de spus. Pentru 
bătrîne însă cer circumstanțe 
atenuante. Ele nu au lucrat di
rect la îndemnul lui Dmitri. 
Acesta era prea perfid ca să 
îndemne direct. In mod in
conștient, pradă vechilor lor 
mentalități, ele au fost influ
ențate de predicile înșelătoare 
ale preotului. Că Avdotia Da
nilovna l-a bătut pe băiat 
este pentru ea un lucru nor
mal, care ține de aceeași Ve
che mentalitate. Ea nu este 
numai victima preotului ci și 
a mentalității înapoiate înră
dăcinate în ea.

Aș mai avea de spus numai 
că nu s-a dus în sat o suficien
tă propagandă antireligioasă. 
I a explicat cineva babei Jere
biha de ce se aude acel zgo
mot în turlă ? Nu i s-a expii-
cat acest lucru nici copilului 
Rodea Guleaev- De aici, era cît 
pe-aici să se intîmple o trage
die. Acest lucru a ieșit clar 
din depoziții.

Mai mult decît atit, onorată 
instanță, nu am nimic de 
spus.

P
entru un timp 
destul dă scurt 
procesul s-a în
trerupt. Instan
ța s-a retras ca 
să formuleze 
sentința. Oa
menii nu se 
mișcă de la locurile lor. Vor

besc în șoaptă, își schimbă im
presii. Dar cînd aprodul anun
ță : „curtea !“, întreaga asis
tență se scoală în picioare și, 
în liniștea încordată ce se im
pune, ascultă sentința.

Sentința 
instanței :

Analizînd dezbaterile din 
cadrul acestui proces, in
stanța a ajuns la con
vingerea că concluziile for
mulate de procuror corespund 
adevărului, ca și concluziile a- 
părării, care a servit de fapt 
interesele și concepția noa
stră.

Instanța constată însă în a- 
celași timp că inculpații, prin 
felul în care au acționat, deși 
au adus prejudicii puterii so
vietice, nu au încălcat nici o 
lege a țării sovietice, dimpo
trivă s au folosit de ea. Legea 
sovietică prevede libertatea ori
căror concepții religioase și ea 
nu poate fi încălcată de noi. 
De aceea instanța consideră că 
rolul hotărîtor în combaterea 
și înfierarea acestor acțiuni re. 
vine opiniei publice și în spe
cial elementelor cu concepția 
și atitudinea cea mai înaintată. 
De aceea tribunalul cere opi
niei publice:

1, Să demaște și să înfiereze 
acțiunile perfide ale părinte
lui Dmitri și ale celorlalți de 
teapa Iui care — folosind to
gile sovietice și ajutind apa
rent, puterea sovietică pentru 
a se pune la adăpost — 
atentează la libertatea spiri
tuală a oamenilor, urmărind 
în fond asigurarea mijloz ce
lor lor de trai fără muncă.

2. Să izoleze pe acele per
soane de tipul Avdotiei Da
nilovna și Jerebihei. care au 
rămas roabe vechii mentali
tăți mistice, să formeze colec
tivități puternice care să-l fe
rească pe fiecare din membrii 
lor de influența nefastă a a- 
cestora.

3. Să intervină, acolo unde 
e cazul, în viața de familie si 
să excludă posibilitatea înră
dăcinării forțate a concepțiilor 
religioase in mintea copiilor.

Tribunalul cere de aseme
nea intensificarea propagan
dei împotriva misticismului 
prin toate mijloacele.

PAVEL RUXĂNDOIU



Fiecare tînăr - un militant
activ în frontul luptei

pentru calitate!
(Urmare din pag. l-a)

este întări

la
ca-

da

din 
con- 
prin 
con- 
cali-

lității produselor 
rea disciplinei tineretului în 
producție, asigurarea respectă
rii de către tineri a programu
lui de lucru, combaterea mai 
puternică a oricărei manifes
tări de nefolosire maximă a 
timpului de lucru, de lipsă de 
grijă față de mașini și unelte.

A dezvolta și mai mult la 
tineri spiritul de inițiativă, 
preocuparea de a găsi noi for
me. metode, procedee tehnice 
și tehnologice, a organiza mai 
bine mișcarea de invenții și 
inovații în rîndurile tineretu
lui — iată o altă cale prin ca
re organizațiile U.T.M. pot a- 
duce un aport însemnat 
perfecționarea continuă a 
lității produselor.

Organizațiile U.T.M. au
toria să antreneze întreaga 
masă a tineretului în întrece
rea socialistă, să asigure par
ticiparea activă a tinerilor la 
dezbaterile ce se organizează 
de către sindicate în toate co
lectivele de producție precum 
Și la stabilirea măsurilor con
crete în vederea înfăptuirii 
prevederilor Directivelor. Fie
care organizație de bază 
U.T.M., fiecare brigadă de 
producție a tineretului, fieca
re echipă de tineret 
G.A.C. etc. să stabilească 
creț ce va întreprinde și 
Ce mijloace, pe ce căi va 
tribul la îmbunătățirea
tații produselor. Esențialul este 
ca în urma acestor dezba
teri fiecare tînăr să aibă deo
sebit de dar în față sarcinile 
ce-i revin lui personal la locul 
de muncă și să lupte cu per
severență pentru îndeplinirea 
lor.

Organizațiile U.T.M. sînt 
chemate a ajuta mai mult or
ganele sindicale în organizarea 
și desfășurarea întrecerii socia
liste pe profesii. Pentru gene
ralizarea experienței pozitive 
și stimularea tinerilor ce se 
evidențiază, e necesar ca in- 
cepind cu trimestrul III al «- 
cestui an, să fie organizate pe
riodic pe orașe și raioane, in 
colaborare cu consiliile locale 
ale indicatelor, consfătuiri cu 
tinerii fruntași în întrecerea 
socialistă pe profesii.

Este necesar ca organizațiile 
U.T.M. să acorde o mare aten
ție îmbunătățirii muncii bri
găzilor <1$ producție ale tine
relului și posturi lor utemiste 
de control — unu! din mijloa
cele importante prin care or
ganizația noastră iși aduce 
contribuția la desfășurarea cu 
succes a întrecerii socialiste, 
Fiecare brigadă să aibă pro
gram de lucru concret, care 
să conțină sarcinile ce-i revin 
în cadrul întrecerii, sarcinile 
ce-î revin pentru continua îm
bunătățire a calității produ
selor. Organizațiile U.T.M. au 
datoria să ajute în permanen
ță brigăzile de producție ale 
tineretului astfel ca acestea 
să-și organizeze bine activita
tea, locul de muncă, să cunoas
că bine obiectivele ce Ie stau 
în față. De mare însemnătate 
este intărirea muncii brigăzi
lor de calitate ale tineretului 
și crearea de noi astfel de bri
găzi. Toate brigăzile de pro
ducție ale tineretului să lupte 
ca în cel mai scurt timp să 
devină și brigăzi de calitate ! 
Plenara C.C. al U.T.M. a in
dicat ca stabilirea obiectivelor 
principale ale întrecerii socia
list? dintre brigăzile de pro
ducție ale tineretului să se fa
că potrivit specificului fiecă
rei întreprinderi, ținindu-se 
seama de următoarele obiective 
principale : îmbunătățirea cali
tății produselor, respectarea 
întocmai a indicilor de calitate, 
reducerea coeficientului de re
but sau a pierderilor sub limi
ta admisă, îndeplinirea și de
pășirea ritmică și pe sortimen
te a planului de producție ; 
realizarea de economii ; apli
carea inițiativei tinerilor de la 
uzinele Tudor Vladimirescu" 
București „Pentru buna orga
nizare a locului de muncă, pen
tru curățenie și atitudine 
civilizată în producție"; par
ticiparea fiecărui membru al 
brigăzii la cursurile de ridica
re a calificării sau la învăță- 
mîntul de stat.

Stabilirea brigăzii fruntașe 
se va face de către reprezentan
ții comitetului U.T.M., ai co
mitetului sindical și ai con
ducerii tehnico-administrati- 
ve. Vor fi declarate colective 
de muncă fruntașe acele bri
găzi care trei luni consecutiv 
și-au realizat toat,e angaja
mentele în întrecerea socia
listă, au îndeplinit și depășit 
obiectivele concrete ale între
cerii. Brigăzile de tineret de
clarate colective de muncă 
fruntașe vor primi o diplomă, 
în același fel se va organiza 
întrecerea între brigăzile de 
tineret pe raioane și orașe. 
Semestrial, din rîndul brigăzi
lor celor mai bune din între
prinderi se va stabili prinlr-o 
hotărire comună a comitetului 
raional (orășenesc) U.T.M. și 
Consiliului local al sindicate
lor brigăzile fruntașe pe raion 
(oraș).

O sarcină importantă ce stă 
în fața organizațiilor U.T.M. 
este ca, preocupindu-se mai 
activ de îmbunătățirea activi
tății posturilor utemiste de 
control, să le orienteze și să 
le ajute astfel incit acestea 
să-și îndrepte principala aten
ție spre descoperirea acelor 
rezerve din munca tineri' :, 
care pot duce la îmbunătăți
rea calității produselor. 
P.U.C -urile să fie îndrumate 
să antrenez® la raidurile pe 
care le organizează muncitori 
cu cea mai înaltă calificare, 
fruntași în lupta pentru cali
tate, tehnicieni, ingineri. In- 
drumînd P.U.C.-urile să sesi- 
seze cu promptitudine lipsuri
le și rezervele existente, Să 
vină cu propuneri concrete,

organizațiile U.T.M. să urmă
rească perseverent modul cum 
sînt rezolvate aceste sesizări, 
cum sînt puse în practică 
propunerile valoroase.

Comitetele raionale și oră
șenești precum și comitetele 
U.T.M. pe întreprinderi au 
datoria să generalizeze expe
riența bună dobindită de bri
găzile de producție ale tine
retului și posturile utemiste 
de control în lupta pentru ca
litate. Această experiență bu
nă să fie larg cunoscută de 
tineri, să fie folosită și apli
cată în practică, operativ, ori
unde există condiții ca ea să 
dea rezultate valoroase.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
dezbătut pe larg sarcinile mari 
ce revin organizațiilor U.T.M. 
de la sate în lumina recentelor 
Directive ale C.C. al P.M.R.

A desfășura o muncă perse
verentă, intensă pentru înar
marea fiecărui utemist d,e la 
.sate cu cunoașterea politicii 
partidului, pentru îmbunătăți
rea activității cultural-educa
tive, a fade din toți utemiștii 
de la sate luptători activi, 
combativi, vigilențî pentru 
cauza partidului, pentru dez
voltarea G.A.C.-urilor, pentru 
transformarea socialistă a a- 
griculturii, pentru obținerea 
de recolte îmbelșugate — iată 
sarcina principală a organiza
țiilor U.T.M. din satele pa
triei, iată o sarcină de frunte 
a U.T.M.

întărirea muncii politico-or- 
ganizatorice a U.T.M. în înto
vărășiri are în perioada actu
ală o importanță foarte mare. 
Consolîdînd din punct de ve
dere organizatoric organizații
le de bază din întovărășiri, o- 
cupîndu-se de educarea politi
că și ideologică a fiecărui tî- 
năr. a fiecărui utemist lămu
rind cu răbdare, cu grijă po
litica partidului de transfor
mare socialistă a agriculturii, 
popul arizi nd viu su cosele ob
ținute de G.A.C.-urile frunta
șe, organizația noastfl rșj poa
te aduee • mare eoMrilmtie 
Ia victoria deplini a socialis- 
mnlni la sate.

Obiectivai eel mai impor
tant in munca organizațiilor 
U.T.M. din G.A.C. este munca 
politică pentru dervoltarea 
conștiinței socialiste a tineri
lor colectiviști, a dragostei lor 
pentru gospodăria colectivă, a 
înțelegerii faptului că numai 
muncind in gospodărie iși pot 
asigura lor și familiilor lor un 
viitor luminos. E necesar ca 
organizațiile U.T.M. din G.A.C. 
să fie ajutate să dezbată cu 
regularitate în adunări ge
nerale toate problemele eco
nomice ale gospodăriei și să 
stabilească măsuri concrete 
care să atragă întregul tine
ret la consolidarea acelor sec
toare unde treburile merg mai 
slab, pentru a face ca toate 
G.A.C.-urlle să se ridice la ni
velul celor fruntașe. Popu- 
larizind larg în rîndurile ti
neretului recenta hotărî re a 
partidului și guvernului cu 
privire la ajutorul acordat de 
stat gospodăriilor colective 
pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor, organizațiile U.T.M. 
să mobilizeze toți tinerii co
lectiviști la construcția de 
grajduri, saivane, la însiloza- 
rea furajelor, la întreținerea 
pășunilor, pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic.

Comitetele regionale ți ra
ionale U.T.M. au datoria să 
se ocupe cu grijă de organiza
țiile U.T.M. din noile G.A.C.- 
uri. ajutindu-le să dezbată te
meinic satcinile ce le revin și 
să stabilească măsurile care 
să ducă încă de la început la 
o participare activă a între
gului tineret din gospodărie 
la muncă, să dezvolte puter
nic dragostea față de colecti
vă, vigilența și combativitatea 
față de orice manifestare duș
mănoasă îndreptată împotriva 
G.A.C. Plenara C.C. al U.T.M. 
a subliniat că lucrul princi
pal în asigurarea unui puter
nic aport al tinerilor din 
G.A.S., G.A.C., S.M.T. în în
trecerea socialistă în perioa
da actuală îl constituie mobi
lizarea tineretului la executa
rea la timp și în bune condi- 
țiuni a tuturor lucrărilor din 
campania agricolă de primă
vară.

Organizațiile U.T.M. din 
G.A.S. și S.M.T. au datoria să 
îndrume și să ajute brigăzile 
de tineret ca acestea să-și 
stabilească angajamente 
crete privind efectuarea 
lucrări agricole de bună
tate, depășirea producției pla
nificate la hectar, buna îngri
jire a animalelor, repararea 
la timp și în bune condițiuni 
a tractoarelor și mașinilor a- 
gricole.

E necesar de asemenea, să 
fie întărită activitatea echi
pelor de tineret din G.A.C. 
pentru a contribui la sporirea 
producției agricole, la execu
tarea însămînțărilor în terme
ne optime și în bune condi
țiuni, la pregătirea condițiilor 
pentru obținerea unor recolte 
superioare precum și a unei 
producții mai mari în sectorul 
zootehnic.

Ridicarea calității muncii 
fiecărui tînăr din industrie și 
agricultură, mărirea aportu
lui tineretului în lupta pentru 
obținerea unor produse de 
înaltă calitate ia un preț de 
cost cît mai scăzut, — iată 
unitatea de măsură prin care 
va putea fi apreciată munca 
organizațiilor U.T.M. în înde
plinirea obiectivelor de mare 
însemnătate ce reies din Di
rectivele C.C. al P.M.R.

Sarcini importante revin or
ganizațiilor U.T.M. de la ora
șe și sate și in mobilizarea ti
neretului la largi acțiuni de 
muncă patriotică. Fiecare bri
gadă utemistă de muncă pa
triotică să fie ajutată să-și 
stabilească obiective concrete 
Plenara a hotărit ca luna a- 
prilie să fie declarată luna

muncii brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică pen
tru înfrumusețarea orașe
lor și satelor patriei. Aceasta 
va fi un minunat prilej de 
antrenare a întregului tineret 
în activitatea obștească.

Așa cum a subliniat Plena
ra C.C. al U.T.M., aniversarea 
partidului constituie pentru 
toate organele și organizațiile 
U.T.M. un îndemn puternic 
pentru intensificarea muncii 
organizatorice, politico-educa
tive, a întregii munci de edu
cație comunistă a tineretului, 
un minunat prilej de dezvol
tare a dragostei nețărmurite 
și a devotamentului tinerei 
noastre generații față de 
Partidul Muncitoresc Romin, 
conducătorul și îndrumătorul 
iubit al tineretului. Prin ac
țiunile politico-educative ce 
vor fi întreprinse, să dezvol
tăm totodată in rîndul tine
retului spiritul de combativi
tate și vigilență față de ma
nifestările ideologiei burghe
ze, ura neîmpăcata împotriva 
dușmanilor poporului.

In luna aprilie, în toate or
ganizațiile de bază U.T.M. se 
vor ține adunări generale 
deschise cu tema : „P.M.R. — 
conducătorul și organizatorul 
tuturor victoriilor noastre* ; 
se ver organiza întîlniri ale 
activiștilor de partid cu tine
rii muncitori, țărani, studenți, 
elevi și cu pionierii; se vor 
organiza vizite la Muzeul de 
istorie a partidului, la Mu
zeul Doftana și in alte locuri 
istorice. Organizațiile U.T.M. 
și de pionieri vor continua 
„inițiativa de la Vladimiri“ 
îngrijind muzeele, casele me
moriale, plăcile comemorative 
și alte locuri istorice care 
vorbesc despre lupta partidu
lui și clasei muncitoare.

Aniversarea partidului tre
buie să constituie an prilej de 
intensificare a participării t>- 
neretnlui la actionile eoftw- 
ral-artisziee. ia irnoanătățirea 
eeeține;dai nort ealtarale- 
La sate îndeosebi, tinerii să 
devină principalii animatori, 
sufletal activității desfășurate 
la căminele culturale. In a- 
ceastă perioadă se va organi
za concursul cultural-sportiv 
al tineretului ; în zilele de 
6-7 mai vor avea loc în orașe 
și centre raionale festivaluri 
cultural-spcrtivc ale tineretu
lui închinate aniversării parti
dului.

In fața organizațiilor U.T.AI. 
și Asociațiilor studenților stă 
sarcina de a întări munca de 
educație politieo-idcologică în 
rîndurile studențimii, de a 
crea o opinie de masă pentru 
ca aceștia, învățînd temeinic, 
să devină cadre de specialiști 
bine pregătiți, gata să meargă 
acolo unde patria va avea mai 
multă nevoie de ei.

Elevii și pionierii trebuie 
mobilizați să obțină rezultate 
cit mai bune la învățătură, să 
desfășoare cît mai bogate ac
țiuni cultural-sportive și pa
triotice.

Este o cinste pentru orga
nizația noastră hotărirea luată 
de Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R. de a se organiza pri
mirea »n organizația de pio
nieri a promoției „40 de ani 
de ia înființarea Partidului 
Comunist din Romînia". Co
mitetele regionale, raionale și 
orășenești U.T.M. au datoria 
să ajute organizația de pio
nieri ca în această promoție 
să fie încadrați cei mai buni 
și mai merituoși școlari, iar 
adunările de primire să aibă 
loc într-un cadru solemn la 
muzee, case memoriale, mo
numente ce amintesc de lupta 
partidului.

împreună cu întregul popor, 
tineretul nostru este hotărit 
să întîmpine cu cinste marea 
sărbătoare, glorioasa aniver
sare a partidului iubit. Mul
țumind din inimă partidului 
pentru minunatele perspecti
ve, pentru tot ceea ee face 
tinerețea noastră mai frumoa
să, tînăra generație a patriei 
va întîmpina aniversarea a 
40 de ani de la înființarea 
eroicului partid al comuniș
tilor prin noi și însemnate 
succese în muncă și învăță
tură.
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A doua sesiune de comunicări științifice 
Institutului de cercetări chimico-firaiceutice

In zilele de 9—11 martie a 
avut loc în Capitală cea de-a 
doua sesiune de comunicăr. 
științifice a Iastitutului de 
cercetări chimîco-'armaceutice 
din cadrul Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei.

Au luat pane acaâ 
profesori univers, tari 
stitutele de medicină 
maceutice. cercetâtori, 
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Informații
Violoncelistul Radu Aldules- 

cu, artist emerit, a plecat sîm- 
bătă dimineața într-un turneu 
în R. P. Polonă. Artistul ro- 
mîn va concerta împreună cu 
filarmonicile din Varșovia și 
Poznan și va susține un reci
tal la televiziune.

9
Teatrul „Constantin Notta- 

ra“ (fost Teatrul Armatei) a 
prezentat simbătă seara, tn 
sala din Bd. Magheru, premie
ra piesei „Antoniu și Cleo
patra" de Shakespeare, in tra
ducerea academicianului Tu
dor Vianu.

Pusă în scenă de regizorul

pe actorii
Ion Dithi-

♦
seara v m salaSimbătă

..Maxim Gorki" din Timișoara 
a avut loc un concert simfonic 
extraordinar dat de Filarmo
nica de Stat ..Banatul* sub 
conducerea dirijorului Robert 
Satanovski din R P- Polonă. 
Programul concertului a cu
prins lucrări 
Lutoslavski, 
Bedthoven.

de Rogalschi,
Schumann și

(Agerpres).

Știința București-Dvnamo Praga

Aprecieri elogioase la adresa 
echipei de hochei a R.P.R.
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rarea mecia-
bai. corespcEsdrr. tul agenției
France Presse serie sâ france-
iii au rec-ca* n:j£r_a. in pri-
roele 10 nuzine. aceea
reputind krpeed-ca pe roonni
să-și facă jocul ob-șr.ă:: _Mai
indeminatiri. ani raprxi și mai
buni patim nari — retuarcă a-
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5 recorduri mondiale 
la Moscova

ghiarnl Geza Vereș — 415 kg. 
iar pe locul trei Mohamed 
Amy (Iran) cu 397,5 kg.

indoială. aceea 
..ușorul" Serțhei 
a corectat cu 10 
mondial al lui

O trecere
(Urmare din pag. 1-a)

PE SCURT
Pe stadionul din Parcul Copi

lului >-a disputat simbătă primul 
joc din codrul campionatului 
republican de rugbi din acest an. 
Cu acest 
chipele CFJl. Gri vița Roșie și 
Rapid, victoria revenind cu sco
rul de 9—0 (3—0) primei echi
pe pnn punctele realizate de Ți- 
biWoor.

prUej s-au întâlnit e-
fjî. r - •

Artizi în Capitală se vor des
fășura două noi întâlniri C.CA.—■ 
Metalul (ora 9, teren C.C.A.) și 
Dinamo—Progresul (ora 11, sta
dion Dinamo). tn țară sînt pro
gramate intilnirile : 
CS-MS.—Știința Cluj : 
șeni : Știința—Știința București 
Brașov t Olimpia—l.T.B.

★
Sala sporturilor Dinamo din 

Capitală va găzdui astăzi di
mineață. începînd de la ora 11 
întilnirea retur dintre echipele 
femenine de volei Dinamo 
București și Partizan Belgrad, 
con tind pentru sferturile de fi
nală a'.e ..Cupei campionilor 
europeni’. In primul meci deS- 
fâșurat la Belgrad echipa iii* 
goslavă a obținut victoria cil 
scorul de 3—1-

In deschidere, de la ora 9, 
se intilnesc echipele masculin» 
Victoria București și Știința 
Galați.

lași : 
Petro-

9

★

In Capitală și în alte oraș» 
din țară încep astăzi întrece* 
rile din cadrul returului cam- 
m-onatului republican feminin 
de volei.

Spectatorii bucureșteni pdt 
urmări cîteva întâlniri intere* 
same. In sala Metalul începînd 
de la ora 9 au loc meciurile 
C.P-B —Progresul și Metalul— 
Țesătura Iași De la ora 12 în 
sala Giulești se desfășoară în- 
tilnirea Rapid—C.SM. Sibiu.

In sala sporturilor Floreascâ 
campionatul masculin progra
mează două importante întîl* 
Biri : Progresul—Petrolul Plo
iești (ora 16.30) și Dinamo Ra
pid (ora 17,30).

(Agerpres)

Cinci noi recorduri Mondia
le au stabilit sportivii sovietici 
in ziua a doua a concursului 
intemațicnal de haltere pentru 
„Premiul Orașului Moscova*. 
Cea mai valoroasă performan
tă este, fără 
realizată de
Lopatin care 
kg recordul
Bușuev. ridicind la trei stiluri 
467.5 kg (13« plus 122 5 plus 
155). In limitele aceleiași ca
tegorii Anatolii Jțun a stabi
lii două noi recorduri la stilul 
.-aruncat" — 161.5 kg și la 
„smuls“ — 127,5 kg.

La categoria semimijlocie pe 
primul loc s-a clasat Alexandr 
Kurînov cu 440 kg rezultat su
perior cu 2,5 kg recordului 
mondial. Tot Kurînov a stabi
lit un nou record lă stilul 
smuls cu o performanță de 135 
kg. In urmă lui s-a clasat ma-

In laboratorul de fizică al Școlii medii nr. 1 „Nicolae Bălcescu" din Craiova, elevii din clasa 
a X-a, sub îndrumarea profesoarei Bantea Florica, fac experiențe interesante Care-i ajută să-și 

însușească mai bine cunoștințele teoretice.
Foto : N, STELORIAN

•js5

Cum ați fi procedat ?

niceior inițiative. Iată de ce, 
in momente dificile, cind 
roca se dovedește capricioasă 
(cum s-a intîmplat la înce. 
putui lui februarie, într-o 
zonă de șisturi granuloase), ei 
își încordează eforturile și 
nu rămîn niciodată sub planul 
de producție. In asemenea 
momente, măiestria acumu
lată în muncă și educația 
comunistă își spun deopotrivă 
cuvîntul. Faptul că, în ciuda 
greutăților avute la un mo
ment dat, brigada lui Mun- 
teanu a sfîrșit luna februarie 
ca deobicei, adică depășindu-și 
și cifra de plan și propriul 
angajament de depășire, este 
cea mai frumoasă carte de vi
zită a acestui colectiv valo
ros, — ceea ce ne face să 
credem că și angajamentele 
luate în cinstea aniversării 
partidului vor fi îndeplinite 
și depășite cu același simț de 
răspundere.

Apariția Directivelor Comi
tetului Central al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste în cin
stea celei de a 40-a aniver
sări a partidului, a făcut ca a- 
cest colectiv să-și concentreze 
și mai mult eforturile pentru 
îmbunătățirea continuă a mun
cii în brigadă. Mai înainte 
de orice, conștienți că în ur
mă. vin cei care fac armătu
ra de beton, ortacii lui Mun- 
teanu nu se mulțumesc cu 
orice fel de „deschidere", nu 
se mulțumesc să lase în grija 
celor din urmă lărgirea boitei 
pînă la profilul stabilit. Dis
cutând în brigadă Directivele 
C.C. al P.M.R., ei au înțeles 
mai adine în ce constau meri
tele și realizările unui colec
tiv, și astfel — dovedind o a- 
titudine înaintată, socialistă 
în muncă — au hotărit ca, !U- 
crînd la „deschidere", să lase

prin munte
în urma lor o galerie cit mat 
apropiată dă profilul final, -» 
măi cu seamă in rocile dură, 
unde betonarea ar putea fi 
serios întârziată din cauza gra* 
bei lor. Totodată ei au lotă- 
rit folosirea mai rațională a 
timpului de lucru, incit gale-1 
riă să înainteze lunar cu încă 
doi metri față de angajamen
tele anterioare. După ieșirea 
din stratul de șist, brigada va 
realiza mecanizarea unor 
operații, ceea ce va duce 
la o și mai mare creștere a vi
tezei de înaintare. Analizîn- 
du-se consumul de explozibil 
și de lemn de mină, s-a a- 
juns la concluzia că, prin op
tima amplasare a găurilor de 
pușcare și prin refolosirea 
mai rațională a materialului 
lemnos pe măsura armării cu 
beton, se pot obține însemna
te economii — toate acestea 
realizîndu-se cu respectarea 
strictă a normelor de Securi
tate a muncii.

...La ieșirea noastră din mi
nă, cei din schimbul următor, 
al lui Puț Vasile, tocmai se 
aflau la ghișeul lămpăriei și 
verificau cilindrii de tablă, ca 
niște termosuri, în care elec
tricitatea fremăta surd.

Imaginea era simplă: trei 
mineri își primeau lămpile de 
abataj. Făceau totul cu o obiș
nuință calmă, ca o negare a 
oricăror cuvinte bombastice 
despre ei. La lumina zilei, oa
menii care au ieșit învingători 
în lupta cu muntele se poartă 
în totul firesc, cu o simplici
tate care te cucerește.

Dar acolo, în subteran, pe 
unde eu trecusem entuziasmat 
și oarecum intimidat, ei vor 
trece cu pași siguri, aproape 
fără să aibă nevoie de lămpaș 
— după cum îmi spusese și 
însoțitorul meu. In trecerea a- 
ceăsta prin munte, ei și-au în
crustat zile și nopți de mun
că plină de elan tineresc.

(Urmare din pag. l~a)

buie să-i dăm bătaie, că altfel 
e jale. Timpul trece...

Timpul însemna atunci mine
reul care nu ajungea la vreme 
la furnaile, însemna tone de 
fontă și de oțel. Ei înțelegeau 
asta mai bine ca oricine.

Așa că miezul nopții i-a gă
sit tot acolo, sus, pe cablu, 
deasupra pfăpastiei, la 60 
metri înălțime.

După aproape 6 ore de 
cru neîntrerupt, în jurul 
unu noaptea, terminaseră 
tăiat „stupul". Dar cu asta 
fecțiunea nu era lichidată, 
defectase și o piuliță 
zeta care ținea corfa 
cablul inferior.

Săvoiu a început 
crul la 
tuit să 
sau să 
zi. Era 
și extrem de dificilă pe întune
ric.

— Acuma, dacă ne-am apu
cat de-o treabă, s-o facem 
pînă la capăt, i-a răspuns el 
calm.

Și-a început să lucreze. Timp 
de o oră, fără întrerupere, s-a 
căznit să desfacă rozeta, tră- 
gînd de ea cu patentul, julin- 
du-se la degete, scrișnind și-n— 
jurînd. Nu s-ă lăsat pînă n-a 
reușit. Dor, cind a desfăcut-o, 
s-a intîmplat ceva ce era în
tr-un fel de așteptat. Desfăcîn-

de la 
prinsa

de

lu- 
orei 
de 

de- 
Se 
ro- 

i de

singur_ Iu* 
rozetă. Maistrul l-a sfă- 
se odihnească mai întîl, 
lase asta pentru a doua 
o operație primejdioasă

du-se rozeta, roțile vagonetului 
au căzut de pe cablul principal 
și, agățat doar de cel de de
desubt, acesta a căzut în hăul 
imens, balasîndu-se ca o imen
să minge neagră prin văzduh. 
In cădere, vagonetul a dat insă 
un asemenea balans celuilalt 
cablu, pe care era prins Să- 
voiu, incit acesta a început să 
fie învîrtit prin văzduh ca o ju
cărie. Săvoiu și-a dat seama de 
primejdia cumplită în care se 
afla și s-a agățat ca o pisică 
cu mîinile și picioarele de ca
blu. Dacă s-cr fi pierdut cu fi
rea, dacă ar fi fost un fricos și 
s-ar fi gîndit că poate fi arun
cat ca un nimica în prăpastie, 
și-ar fi pierdut cunoștința și ar 
fi rămas apoi agățat ca o 
zdreanță de cablu. Săvoiu insă 
nu s-a speriat.

— Măi, da’ m-a învîrtit nițel, 
le-a strigat el celorlalți doi, 
cpre-l priveau îngroziți. Parcă 
eram într-o comedie.

După o asemenea intimpiare 
cumplită, poate că altul, aflîn- 
du-se în locul lui, ar fi coborit 
și nu s-ar mai fi urcat în viața 
lui pe cablul unui funicular. 
Dar el n-a coborit, deși mais
trul l-a chemat.

— Bre, acum de-al dracului 
nu vreau să cobor. Tocmai cind 
am scăpat de greu să dau bir 
cu fugiții ?

- Mă Ioane, ți-a fost frică ? 
l-a întrebat Crecan.

fâ-

ni- 
erd

— Nu prea, i-a răspuns el 
cind pe grozavul.

Adevărul e că-l trecuseră 
țel năaușelile. Dar așa 
munca lor, acolo, la înălțime.
Trebuia să fii curajos, să ai 
mult singe rece. Fricoșii n-aveau 
decît să-și caute locul in altă 
parte. Săvoiu mai știa pe urmă 
că de ei și de nimeni altcineva 
depindea repararea funicularu- 
lui, că cei de la Hunedoara te
lefonau din oră in oră la Te
liuc : ,,Ce faceți cu funicula- 
rul ?“ Cum ar fi putut să nu-și 
facă

$i 
mai
con.

Era ora patru dimineața. Tre
cuseră nouă ore de cind urca
seră sus. Timp de o oră, au pus 
la punct ceea ce mai era de 
pus, pentru ca funicularul să 
poată funcționa normal, au tă
iat capătul 
de sirmă, 
din nou de

La ora 5 
zece ore de lucru, sus, pe ca
blu, la 60 de metri înălțime, au 
coborit. Miinile le erau amorțite 
de ger, ii dureau ochii, dege
tele le încremeniseră de efort, 
erau istoviți de emoțiile cum
plite prin care trecuseră.

Dar funicularul mergea a- 
cum. Clinchetul roților lui, ca 
strigătele monotone ale cirduri- 
lor de cocori care se îndreaptă

datoria în clipele acelea ? 
Săvoiu a rămas să lucreze 
departe, împreună cu Cre-

celălalt al firului 
ca să nu se agate 
roțile vagoneților.

dimineața, după

toamna spre țările calde, răsu
na peste munți. Minereul își 
continua iarăși drumul 
furnalele Hunedoarei.

Cei trei s-au uitat spre 
cular cîteva clipe, apoi au 
cat spre mină, unul lîngă altul, 
tăcuți și gravi, fără să-și spună 
nimic.

Nici altora n-au spus nimic. 
Am aflat despre fapta aceasta 
cu totul întîmplător, și nu de la 
ei, ci de la altcineva. Am stat 
mult timp de vorbă cu Săvoiu, 
eroul principal al acestor în
tâmplări neobișnuite. E un băiat 
înalt și frumos, cu o față roșco
vană și rotundă. A venit aici la 
Teliuc, de prin raionul Horezu. 
E utemist. Cam atît mi-a spus 
despre ei. Era zgîrcit la vorbă, 
se jena parcă să vorbească 
despre el, încerca să-și ascundă 
meritele lui din această întâm
plare neobișnuită. Am vrut să 
văd însă cum deslușește el til- 
col acestei fapte eroice a lui și 
l-am întrebat de ce a mai con
tinuat să rămînă totuși sus, 
după ce a fost răsucit și azvîr- 
lit prin aer de cablu și, mai 
ales, după ce era să-l taie va- 
gonetul.
- Păi, mi-a răspuns el sim- 

piu, de ce era să cobor? Să 
las lucrul făcut numai pe jumă
tate ? Să vină altul să facă ce 
trebuia să fac eu ? Am fost tri
mis să fac o treabă ? O fac. 
Nu ?

spre

funl- 
p Ie

A apărut

HARTA POLITICO-AOMINISTRATIVĂ 
A REPUBLICII POPULARE ROMÎNE

cu actuala împărțire 
administrativ-terîtorială

Harta este tipărită în culori și are formatul 70 pe 100 cm. 
Prețul unui exemplar 3 lei.

De vînzare la toate librăriile și magazinele de papetărie.



PESTE HOTAR
Știința sovietică în fruntea lucrările consiliului

cercetării spațiului cosmic
Ecoul mondial al lansării celei de-a 4-a nave cosmice-satelit sovietice

Cuvîntul
SilVelBBțlIor

MOSCOVA 11 (Agerpres) 
— TASS transmite: Expe
riențele biologice efectuate de 
oamenii de știință sovietici cu 
ajutorul sateliților și rachete
lor cosmice dovedesc că viața 
este întrutotul posibilă în 
condițiile imponderabilității, 
scrie în ziarul „Krasnaia 
Zvezda" I. Fedotov, candidat 
în științe medicale.

Astăzi, scrie Fedotov, 
procedează Ia studierea 
prelucrarea datelor științifice 
prețioase dobîndite în urma 
lansării celei de-a 4-a nave 
cosmice-satelit. Se fac obser
vații asupra cîinelui Cernușka 
și a celorlalte organisme vii 
care au participat Ia călătoria 
cosmică. Putem fi siguri, a- 
rată autorul articolului, că 
oamenii de știință sovietici 
vor culege informații noi care 
le vor permite să treacă la 
pregătirile directe în vederea 
zborului omului în Cosmos.

După cum a declarat la 10 
martie Vsevolod Fedinski, 
doctor în științe fizico-mate- 
matice, lansarea și înapoierea 
pe Pămînt a celei de-a patra 
nave-satelit au fost înfăptui
te în condițiile unei activități 
sporite a meteoriților, ine
rentă intervalului 9—16 mar
tie. După părerea savantului 
sovietic, astăzi se poate con
sidera ca un fapt dovedit că 
există doar o probabilitate 
practică infimă ca vehiculul 
cosmic să se ciocnească cu un 
mare meteorit.

Totodată V. Fedinski a sub
liniat că traseul celei de-a 
patra nave-satelit a străbătut 
straturile superioare extrem 
de rarefiate ale atmosferei 
terestre, unde hidrogenul are 
un rol esențial. Deși nava- 
satelit s-a deplasat în condi
țiile unei ionizări intense a 
atmosferei, generată sub ac
țiunea radiațiilor cosmice și 
solare, călătoarea cosmică, 
Cernușka, se simte bine după 
înapoierea pe Pămînt.

Intr-o convorbire avută 
corespondentul din Odesa 
agenției TASS, omul de știin
ță ucrainean Prokofi Ivan- 
cenko, doctor în științe biolo
gice, a spus că pericolul efec
tului exercitat de razele cos
mice asupra organismului viu 
este eliminat ou succes. El a 
subliniat că tehnica înapoie
rii navelor cosmice pe Pămînt 
iese din sfera experimentală. 
Se poate afirma cu siguranță 
că primul cosmonaut va fi un 
om sovietic.

Starea „pasagerilor" 
navei cosmice 

este excepțională

se
Și

CU 
al

de securitate
in problema Angoici

MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS transmite :
La Moscova au fost aduși „pasagerii" de pe cea de-a patra 

navă cosmică care a efectuat la 9 martie cu succes un zbor in 
Cosmos — ciinele Cernușka, șoareci negri, cobai și insecte, pre
cum și semințele unor plante și celelalte organisme vii aflate 
pe bordul navei satelit.

După cum s-a anunțat la Academia de Științe a U.R.S.S., 
ciinele Cernușka a suportat admirabil zborul și primele rezul
tate ale examinării lui nu au dovedit că s-ar fi produs ceva 
anormal. Starea cobailor, șoarecilor și celorlalte organisme vii 
este excepțională.

In prezent toate ființele au fost puse in condiții de laborator 
controlate și sint supuse unor observații și cercetări amănunțite.

Oamenii de știință descifrează și analizează rezultatele înre
gistrărilor radiotelemetrice ale indicilor fiziologici obținuți de 
pe bordul novei satelit.

Experiențele cu crinii Laika, Belka și Strelka care au efectuat 
anterior zboruri cosmice au arătat că activitatea vitală a ani
malelor superioare al căror organism are multe laturi comune 
cu organismul uman, se desfășoară absolut normal în timpul 
zborului.

Prin zborul diferitelor organisme aflate pe cea de-a patra 
navă satelit s-a urmărit să se obțină noi date suplimentare cu 
privire la influența diferiților factori de zbor asupra activității 
vitale și stării funcțiilor fiziologice ale organismelor, precum și 
să se afle care sint consecințele imediate și mai îndepărtate ale 
unui asemenea zbor.

„U.R.S.S. va putea în curînd 
să trimită o rachetă cu un om“

HELSINKI
„Rușii, scrie 
din Moscova 
landez „Uusi 
propiat cu încă un pas de în
făptuirea zborului cosmic al 
unui om, reușind să readucă 
pe pămint nava cosmică cu 
pasagerii săi... Oamenii de ști
ință sovietici au reușit pentru 
a doua oară să rezolve în prac
tică problema înapoierii pe pă- 
mînt, care creează cele mai 
mari piedici în calea zborului 
cosmic al unui om“.

„O reușită experiență cosmi
că, scrie în titlu „Kansan 
Uutiset". Cîinele s-a înapoiat 
teafăr. Uniunea Sovietică va 
putea în curînd să trimită o 
rachetă cu un om".

11 (Agerpres). — 
corespondentul 

al ziarului fin- 
Suomi", s-au a-

„Polâtiken", se așteaptă ca in
tr-un viitor apropiat un om 
sovietic să se îndrepte primul 
spre Cosmos '.

STOCKHOLM 11 (Agerpres). 
— Oamenii de știință sovietici 
au obținut o nouă realizare 
de o uriașă importanță, scrie 
în titlu ziarul „Ny Dag“. Nu 
este departe ziua cînd spre 
Cosmos se va îndrepta un om. 
Toate ziarele subliniază că U- 
niunea Sovietică are posibili
tatea să 
Cosmos.

trimită un om în

WASHINGTON 11 (Ager
pres). După cum anunță agen
ția France Presse, Werner Von 
Braun, directorul centrului 
pentru zboruri cosmice al Ad
ministrației naționale a S-U.A. 
pentru problemele astronauti
cs și cercetării spațiului cos
mic (N.A.S.A.), a declarat că 
oamenii de știință sovietici 
,,au un avans de mulți ani față 
de Statele Unite în ce priveș
te puterea rachetelor".

COPENHAGA 11 (Agerpres), 
— „...După cele două aterizări 
cu succes ale unor nave avînd 

,pe bord ființe vii, scrie ziarul

TOKIO 
„Oamenii 
salută încă o dată cu căldură 
noul succes ai științei sovieti
ce în lansarea și aterizarea cu 
succes a navei cosmice pe bor
dul căreia s-a aflat un ciine. 
Oamenii de știință japonezi su
bliniază că lansarea cu succes 
și aterizarea celei de-a 4-a na
ve cosmice ne apropie de zbo
rul unui om în Cosmos", astfel 
și-a început emisiunea din 10 
martie postul de radio Tokio.

Uniunea Sovietică, scrie zia
rul „Mainiți", a făcut încă un 
pas spre asigurarea securității 
zborului unui om in Cosmos. 
„Călătoria unui om 
este apropiată".

11 (Agerpres). — 
de știință japonezi

în Cosmos

„U.R.S.S. a întrecut și mai mult 
Statele Unite în domeniul 

cuceririi Cosmosului"
(Agerpres). — 

află în ajunul 
om în jurul Pă- 

,Un nou pas spre 
unui om în 
sub

PARIS 11 
„U.R.S.S. se 
lansării unui 
mîntului", „ 
lansarea unui om în Cos
mos !" — sub aceste titluri 
ziarele pariziene care au apă
rut vineri seara relatează des
pre lansarea cu succes în U- 
niunea Sovietică a celei de-a 
patra nave-satelit.

Exprimîndu-și părerea că 
Uniunea Sovietică s-a apro
piat de etapa lansării unui om 
în Cosmos, comentatorul știin
țific al ziarului „Le Monde" 
scrie că, după părerea multor 
specialiști, „recenta experiență 
sovietică constituie, poate, 
dacă nu repetiția generală în 
vederea lansării unui satelit 
avînd un om la bord, cel pu
țin un pas hotărîtor în aceas
tă direcție".

Ziarul „France-Soir“ a pu
blicat pe o pagină întreagă o 
diagramă cu sputnici, lunici, 
nave cosmice și stațiuni inter-

au 
că-

planetare automate care 
fost lansate în Cosmos de 
tre Uniunea Sovietică. Ziarul 
este de părere că „U.R.S.S. se 
află în ajunul lansării primu
lui om în jurul Pământului" 
și că ea va ocoli astfel „etapa 
inutilă a lansării unui om pe 
bordul unei rachete, lansare 
pregătită la rîndui ei de către 
americani".

Declarînd că „de acum 
înainte în Uniunea Sovietică 
s-a organizat fabricarea în se
rie de sateliți grei și rachete 
puternice (incomparabil mai 
puternice decît rachetele in
tercontinentale)" și că „Uniu
nea Sovietică s-a transformat 
într-o adevărată uzină pentru 
lansarea de sputnici supra- 
grei", ziarul atrage atenția a- 
supra faptului că prin lansa
rea cu succes a celei de-a pa
tra nave-satelit Uniunea So
vietică a întrecut și mai mult 
Statele Unite în domeniul cu
ceririi Cosmosului.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— In ședința de vineri după- 
amiază a Consiliului de Secu
ritate a continuat discutarea 
propunerii Liberiei de a se 
include pe ordinea de zi a 
Consiliului problema situației 
din Angola care se află sub 
jugul colonialiștilor portu
ghezi.

Intrucît nici un membru al 
Consiliului nu a ridicat obiec- 
țiuni împotriva propunerii Li
beriei, președintele ședinței a 
declarat ordinea de zi aproba
tă fără vot.

Delegatul Angliei, care a 
luat cuvîntul în legătură cu a- 
probarea ordinei de zi, a gă
sit cu cale să declare că guver
nul său „nu vede dovezi con
vingătoare în sensul că situa
ția din Angola ar implica o 
primejdie pentru pace și secu
ritate". Reprezentantul Franței 
s-a străduit să dovedească că 
Consiliul de Securitate n-ar fi 
îndreptățit să discute proble
ma situației din Angola.

Delegatul Turciei a sprijinit 
de asemenea pe reprezentanții 
puterilor coloniale în Consi
liul de Securitate.

Delegatul Ecuadorului și-a 
exprimat la rîndui său 
„îndoieli" în ceea ce privește 
competența Consiliului de a se

La 22 februarie 1961 s-a deschis Ia Moscova Palatul căsătoriilor.
In fotografie : După oficierea primei căsătorii in acest palat

Foto : TASS-MOSCOVA

ocupa de problema situației 
din Angola.

Apoi s-a dat cuvîntul dele
gatului Portugaliei care s-a 
străduit să prezinte pe parti- 
cipanții la mișcarea de elibe
rare națională drept un „mă
nunchi de huligani" și a for
mulat argumente ridicole în 
spirit colonialist că Angola ar 
fi „o parte cu drepturi egale 
a Portugaliei".

Delegatul U.R.S.S., V. A. 
Zorin, care a folosit dreptul 
său la răspuns, a amintit că 
delegatul Portugaliei a vorbit 
mult despre comunismul in
ternațional, despre acțiuni te
roriste și s-a referit la legi 
promulgate în Portugalia în 
secolul al XVII-lea. Trebuie 
să-i spunem, a arătat V. A. 
Zorin în continuare, că este 
absolut necesar să fie aplicate 
nu legile secolului al XVII-lea, 
ci legile celei de a doua 
jumătăți a secolului al XX-lea, 
care sortesc pieirii. colonialis
mul, inclusiv cel portughez.

A stîrnit ilaritate răspunsul 
reprezentantului Portugaliei 
care a declarat că țara sa con
tinuă să trăiască și astăzi „în 
spiritul aspirațiilor secolului 
al XVII-lea".

Cu aceasta ședința Consiliu
lui de Securitate a luat sfîrșit.

Intensificarea terorii împotriva
e din Angola

LONDRA 11 (Agerpres). — 
In colonia portugheză Angola 
se intensifică teroarea poli
țienească împotriva patrioților 
care luptă pentru independen
ța țării.

După cum relatează cores-

'•---------

în Congo sosesc 
noi grupuri 

de ofițeri belgieni
LEOPOLDVILLE IX (Ager

pres). — In pofida hotărârii 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. cu privire la retrage
rea din Congo a întregului? 
personal militar belgian, aco-1 
lo continuă să sosească mereu . 
noi grupuri de ofițeri belgieni, 
După cum anunță agenția? 
Ceteka, la 9 martie au sosit^ 
la Leopoldiville 19 ofițeri bel-? 
gieni, care au fost trimiși 
imediat în tabăra militară de 
la Thysville, unde vor instrui 
pe soldați ai lui Mobutu.

pondentul din Londra al a- 
genției France Presse, Cabrai, 
reprezentantul „Mișcării popu
lare pentru eliberarea Ango- 
lei“, a declarat că printre cei 
arestați recent de către autori
tățile portugheze în Angola se 
află cunoscutul avocat african 
Baovidea. In închisorile din 
Angola sînt întemnițați cunos- 
cuții fruntași ai mișcării de 
eliberare națională din Ango
la poetul Agostino Neto și 
preotul Ioachim de Andrade.

Cabrai a declarat că din mo
mentul începerii acțiunilor de 
masă ale africanilor împotri
va dominației lui Salazar la 
Luanda în luna februarie au 
fost arestați în total citeva 
sute de africani.

Lucrările sesiunii C. E. A. E. O.
DELHI 11 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că la 10 
martie, în cadrul lucrărilor 
celei de-a XVII-a sesiuni a 
Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Asia și Extremul Ori
ent (C.E.A.E.O.), conducătorul 
delegației sovietice G. M. 
Pușkin, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a luat cuvîntul pe 
marginea punctului de pe or
dinea de zi — „Situația eco
nomică din Asia".

G. M. Pușkin a protestat 
împotriva faptului că R. P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Vietnam și R.P. Mongolă 
nu sînt reprezentate în 
C.E.A.E.O., ca rezultat al po
liticii războiului rece.

Referindu-se la problema 
tinerelor state independente 
din Asia, reprezentantul sovie
tic a subliniat că C.E.A.E.O. 
trebuie să ajute țărilor asiati
ce să scape pentru totdeauna 
de foamete, mizerie, analfabe
tism, să-șț dezvolte economia 
pe baza industrializării — ga
ranție a independenței lor e- 
conomice.

Uniunea Sovietică, a subli
niat G. M. Pușkin; acordă

ajutor unui număr de 14 state 
din Asia și Africa, iar credi
tele acordate acestor țări so 
ridică la peste 2 miliarde ru
ble noi.

Delegatul sovietic a subli
niat că principala sursă pen
tru obținerea de mijloace în 
vederea sprijinirii dezvoltării 
țărilor slab dezvoltate este în
făptuirea dezarmării generale 
și totale.

Sîntem de părere, a subli
niat reprezentantul sovietic, că 
C.E.A.E.O. trebuie să studieze 
în mod serios urmările econo
mice și sociale ale dezarmării 
prin prisma perspectivelor 
dezvoltării țărilor din această 
regiune a lumii.

Cînd minerii din apropierea Jo hannesburgului (Uniunea Sud Africană) ou cerut îmbunătăți
rea condițiilor de .muncă poliția a deschis foc asupra lor. In fotografie i minerit în ajutorul 

unul tovarăș rănit.

Publicația „News Service" 
editată de Uniunea Inter-

Studenților, 
său număr 

privind

națională a 
publică în ultimul 
numeroase materiale 
viața ȘÎ lupta studenților din di
ferite țări. Atrage atenția un am
plu material închinat luptei pli
ne de curaj a studenților din 
Haiti împotriva regimului de 
cruntă teroare instaurat de actu
alul guvern Du- _______
val ier.

In această ța
ră, despre care 
însuși ziarul 
burghez ^Sunday 
Times" afirmă 
că este „țara po
porului muritor 
de foame" lupta 
studenților pre
cum și a maselor 
lare capătă forme tot 
ascuțite. Această țară 
considerată drept cea mai săra
că țară din arhipelagul Carai
bilor. Ea este aservită interese
lor politice și economice ale 
Statelor Unite. Urmările acestui 
fapt sînt dezastruoase pentru 
populație, in Haiti, analfabe
tismul atinge gigantica proporție 
de 90 la sută din întreaga 
populație, mortalitatea infantilă 
se ridică la cifra record de 63 
la sută, tn fața valului crestând 
de nemulțumiri guvernul Duva
lier s-a văzut nevoit să-și orga
nizeze un puternic instrument re
presiv care înghite a cincea par
te din bugetul statului I

Studenții din Haiti au înscris 
pagini glorioase în lupta lor 
împotriva dictaturii fasciste. în
că din 1946, îndată după sfinți
tul celui de-al doilea război 
mondial, au luptat împreună cu 
cele mai înaintate forțe populare

0 cronică consacrată poeziei romînești
in ziarul „Unita

la... 15 ani

ROMA 11 (Agerpres). — 
Sub titlul „Un secol de poe
zie românească", ziarul „Uni
ta" publică o cronică literară 
semnată de Renzo Nanni con
sacrată volumului „Antologia 
poeziei românești" care a apă
rut recent in limba italiană.

Subliniind că operele cele 
mai valoroase ale poeziei ro-

minești au un profund conți
nut popular, autorul relevă 
că în numeroase versuri scri
se in trecut de poeții romini, 
se resimte revolta împotriva 
jugului otoman, denunțarea 
nedreptelor rinduieli feudale, 
dragostea pentru patrie și 
popor, încrederea intr-un vii
tor luminos.

„educa- 
față de 
cultivării 
animali- 

cum a-

Conferințele acad, prof, 
Em. Condurache la Atena
ATENA 11 (Agerpres). — A- 

cad. prot Emil Condurache, care 
la invitația Facultății de litere 
și filozofie a Universității din 
Atena, face o vizită în Grecia, a 
ținut două conferințe despre cer
cetările arheologice efectuate în 
R. P. Romînă în ultimii ani și 
despre recentele descoperiri ar
heologice în coloniile antice gre. 
cești din Dobrogea.

La conferințe a luat parte un 
public numeros. Au fost pre
zinți A Orlandos, secretar gene
ral al Academiei din Atena ți 
președinte al Societății de aAeo. 
logic. prof. Daskaiakis. decanul 
Facultății de litere, acad. Mari- 
natos, decanul Facultății de

heologie, 
profesori 
studenți, 
ai Ministerului de Externe și Mi
nisterului Educației.
----- ----•------

numeroși academicieni, 
și oameni de cultură, 

precum și reprezentanți

Din rândurile miliției revoluționare din Cuba fac parte și nu
meroși tineri. Ei apără cu hotărîre cuceririle revoluției în țara lor.

LAOS: Pierderi grele 
suferite de rebeli

VIENTIANE 11 (Agerpres). — 
In legătură cu victoria obți
nută de forțele guvernamenta
le și unitățile de luptă Patet 

i Lao în regiunea importantului 
punct strategic Sala-Fukun, la 
10 martie postul de radio 

ț „Vocea Laosului" a transmis 
’ un comunicat oficial în care 

se arată că aproape 300 de re
beli au fost omorîți sau răniți 
în timpul luptelor care s-au 
dat în această regiune. Un ba
talion de rebeli a fost scos din 
luptă. 4 care de luptă și un 
tanc au fost distruse. 3 avioa
ne de tip T-6, livrate de S.U.A. 
au fost doborâte sau avariate.

Gingsterismul - produs 
tipic al modului de 
viață capitalist - ia 

amploare în multe țări din 
Europa occidentală. Franța, 
din acest punct de vedere, 
ocupă un loc de frunte. 
Concluzia la care au ajuns 
organele siguranței franceze 
este aceea că ce: mai teri
bili gangsteri care operează 
actualmente pe teritoriul a- 
cestei țări sînt tineri care au 
în medie 15—20 de ani. Sint 
rezultatele sinistrei 
ții" in spiritul urei 
om, a violenței, a 
instinctelor josnice, 
ce. Așa se explică
nume țineri in vîrstă de 15 
ani au putut deveni gang
steri I

După cum relata recent 
ziarul „Unita" cele mai im
portante centre în care de
licventa juvenilă a crescut 
îngrijorător sînt : Paris, Mar
silia, și Lyon. Numai 
cursul lunii ianuarie a.c. 
liția pariziană a arestat 
de tineri de 15-20 de 
La Marsilia au fost efectua
te 26 de arestări. Deiicven- 
ții aveau la activul lor 46 
de furturi și jafuri cu arma 
în imină. In regiunea Lyonu- 
lui au fost arestați 14 gang
steri. Numai în închisoarea 
din Fresnes își așteaptă pro
cesul 200 de tineri sub 20 
de ani.

in 
po-

22 
ani.

tâ.
"Sie

Ziarul amintit scrie mai 
departe că majoritatea °- 
cestor tineri aparțin păturilor 
avute. Sint feciori de ban: 
gaia care vor să se... distre
ze, să-și alunge plictisul unei 
vieți de trândăvie. Polițiștii 
declară acum dă ii caută pe 
delicvenți mai ales in cercu
rile suspuse. Este un semn 
elocvent al descompunerii 
societății burgheze I

GH. PURCĂREA

PE SCURT
VIENA. — La 11 martie la 
Viena s-a semnat comunicatul 
cu privire Ia rezultatele vizi
tei în Austria a lui A. Rapacki, 
ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Polone.

După cum se arată printre 
altele în comunicat, cele două 
părți consideră că în actuala 
situație internațională încheie
rea unui acord cu privire la 
dezarmarea generală și contro
lată ar avea o importanță 
deosebit de mare șî că sarcina 
tuturor statelor este să depună 
în continuare eforturi în aceas
tă direcție.

tradiționala conferință in- 
ter-germană a muncitorilor. 
La conferință participă a- 
proape 2.000 de membri ai 
sindicatelor din Germania oc
cidentală și din R. D. Germa
nă. Pe 
■rinței 
luptei 
mane, 
mare, 
către militarismul vest-german 
a războiului atomic.

ordinea de zi a confe- 
figurează problema 

clasei muncitoare ger- 
pentru pace și dezar- 
impotriva pregătirii de

i
LEIPZIG. — La 11 mar

tie s-a deschis la Leipzig

MOSCOVA. — După cum 
anunță TASS, la 10 martie la 
Moscova a fost semnat proto
colul cu privire la legăturile 
între U.R.S.S. și Franța în do
meniul științei, tehnicii, învă
țământului și culturii, pe 1961- 
1962.

pentru răsturnarea regimului an
tinațional al lui Elie Lescot. A- 
tunici au fost închise Facultățile 
de medicină și farmacie. Dar 
persecuțiile împotriva studenți
lor democrați și torturile la ca
re ei au fost supuși au luat pro
porții uriașe în timpul dictatu
rii actualului președinte Francois 
Duvalier. Cu toate acestea, stu
denții democrați continuă lupta

zațiiior studențești și în mod 
deosebit celor din America La
tină cerind sprijin pentru lupta 
lor împotriva regimului terorist.

ir

Printre alte informații din 
viața și lupta tineretului 
studios pe care „News 

Service" le publică atrage aten
ția o știre din Cuba. Este vorba 
de chemarea guvernului cuban

Răsfoind o publicație
studențească

popu- 
mai 
este

lor pentru libertatea poporului 
haitian împreună cu cele mai 
largi mase.

Datorită acestui fapt, guvernul 
a închis recent universitatea. 
Studenții au răspuns printr-o 
grevă. Ca urmare au fost opera
te numeroase arestări.

„News Service" relatează fap
tul ci regimul Duvalier nu se 
dă înlături de la nici o mîrșă- 
vie în încercarea pe care o face 
de a înăbuși lupta studenților 
pentru drepturi democratice. 
Printre victimele dictatorului din 
Haiti au fost studenții Facultății 
de științe juridice Emmanuel 
Beauvais și Hercule Regis. Vn 
alt student, Fritz Oriol a fost 
arestat, torturat și ucis mișeleș
te. Aceeași soartă au avut-o și 
Ywon Martin. Numeroși uiți stu
denți au fost întemnițați sau au 
fost nevoiți să se ascundă întru- 
cît în Haiti arestările sânt echi
valente cu moartea.

Studenții din Haiti au lansat 
un apel adresat tuturor, organi-

adresată tineretului și întregului 
popor de a participa la campa
nia de lichidare a analfabetis
mului — moștenire a anilor de 
dominație a imperialismului și 
reacțiunii.

Guvernul Cuban a proclamat 
anul 1961 „anul învățământului". 
In uzine, in orașe și în sate, se 
va duce o luptă hotărîtă pentru 
curmarea acestei rușinoase moș
teniri a trecutului. Muncitorii au 
liotărit să sprijine materialicește 
clădirea de școli. Mulți s-aii ofe
rit să permită folosirea locuin
țelor lor pentru ținerea cursuri
lor de alfabetizare.

După marea victorie a revolu
ției, guvernul Cuban a depus în
semnate eforturi pentru ridica
rea nivelului cultural al maselor, 
pentru lichidarea analfabetismu
lui. Numai în primul, an după 
victoria revoluției au fost înfiin
țate 5000 de săli de cursuri. A- 
dică, atît cit vechile regimuri eu 
construit în 56 de ani |

Anul trecut au fost date în fo
losință alte 10.000 de săli de 
curs îndeosebi în regiunile ru
rale. Numărul studenților și al 
învățătorilor a crescut la 34.000 
iar cel al elevilor a depășit ci
fra de 1.000.000 în comparație 
cu 632.000 ciți erau în 1958.

Porțile școlilor au fost deschi
se pentru fiii de muncitori și 
țărani. Statul acordă burse. Ti

neretul Cubei 
prețuiește aceste 
realizări și este 
hotărît să le a- 
pere împotriva 
atentatelor, im
perialiste.

*
„Newsl Servi

ce" publică de 
asemenea un ar

ticol în care tratează despre dis
criminările rasiale din S.U.A.

Doi studenți negri, Charlyne 
Hunter și Hamilton Holmes au 
fost expulzați din universitatea 
din Georgia chipurile „în inte
resul siguranței persoanelor 
lor..."

Samavolniciile împotriva celor 
doi studenți au fost precedate 
de mai multe demonstrații ra
siale în maniera clasică a Ku- 
Klux-Klanului.

Persecuțiile crîncene la care 
au fost supuși acești studenți, 
umilințele pe care au trebuit să 
le îndure din partea rasiștilor a- 
mericani sînt greu de zugrăvit. 
Ele demască mincinoasa „demo
crație" americană în care rasis
mul, frate geamăn cu colonia
lismul, bîntuie cumplit.

„News Service" publică de ase
menea numeroase realități pri
vind viața studenților din dife
rite țări.

DJAKARTA. — Guvernul 
Indoneziei a întrerupt com
plet relațiile cu Olanda. Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Indoneziei a incunoștiințat pe 
ambasadorul Angliei Ia Dja
karta că Indonezia nu mai 
dorește «a el să reprezinte 
interesele Olandei.

DUPĂ „ALEGERILE" DIN IRAN

GH. CHIDU

Mari demonstrații 
de protest

TEHERAN 11 (Agerpres). — 
'Modul în care s-au desfășurat 
alegerile pentru Medjlis în 
luna trecută în Iran au provo
cat nemulțumiri profunde în 
rîndui opiniei publice. In nu
meroase orașe din țară au avut 
loc demonstrații de protest.

După cum anunță agenția 
Reuter, o asemenea demonstra
ție a avut loc la 10 martie în 
localitatea Ispahan, situată la 
circa 300 hm sud de Teheran.

Acțiunile sălbatice ale politi
ei — care a fost trimisă să 
împrăștie pe demonstranți — 
au stârnit o ripostă dîrză. de
monstrația transformând 
în adevărate lupte de stradă, 
care au durat 48 de ore. 
spăimîntat de amploare» t*> 
burărilor care U vizau dsrtet 
guvernatorul local a fajH 
oraș. Agenția Reuter rebfiaăe- 
ză că ciocnirile dintre derem- 
stranți și poliție s-ac cc
opț morți, dintre care p*r-. 
polițiști precum ș. cu ~ 
răniți.
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