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Decret
cu privire la aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea 

deputaților în Marea Adunare Națională
In baza art. 26 din Legea pen. 

tru alegerea deputafilor in Marea 
Adunare Națională :

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mine, decretează:

ART. 1. — Pentru alegerile «le 
deputa(i în Marea Adunare Na
țională a Republicii Populare 
Romîne care vor avea loc la 3 
februarie 1957, se aprobă Comi
sia Electorală Centrală formată 
din următorii reprezentanți pro
puși de organizațiile oamenilor 
muncii precum și din reprezen
tanți desemnați în adunări ale 
oamenilor muncii:

Pirvulescu Constantin, membru 
al Biroului Politic al C.C. al

P.M.R., președinte al Comisiei 
Electorale Centrale;

Moraru Stelian, vicepreședinte 
al Consiliului Central al Sindica
telor din Republica Populară Ro. 
mină, vicepreședinte al Comisiei 
Eleolorale Centrale;

Belle Petre, profesor la Facul
tatea de Științe Juridice și Ad
ministrative București, secretar al 
Comisiei Electorale Centrale;

Botez Demostene, scriitor:
Breitenhofer Anton, membru al 

C.C. al P.M.R.;
Bugyi Pali, președintele Co. 

mitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii Autonome Ma. 
ghiare;

București, 3 decembrie 1956

Constituirea Consiliului Central al Frontului Democrației Populare
Luni după amiază a avut loc 

adunarea de constituire a Con
siliului Central al Frontului Demo
crației Populare pentru alegerile 
de deputați.în Marea Adunare 
Națională a R.P.R.

La adunare au luat parte nu
meroși oameni ai muncii, frun
tași in producție, oameni de ști
ință și cultură, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă, militar; 
slujitori ai diferitelor culte reli
gioase și a'.ți cetățeni.

După ce a adus participanților 
Ia adunare un călduros salut din 
partea C.C. al P.M.R., tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a făcut 
o expunere asupra sarcinilor 
Frontului Democrației Populare 
în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională a Re
publicii Populare Romi^e.

(Expunerea tovarășului(Expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej se publică mai jos)- 

Tov. Gheorghe Apostol a făcut 
apoi propuneri pentru constitui
rea Consiliului Central al Fron
tului Democrației Populare. In 
unanimitate au fost aleși membri 
ai Consiliului Centrai al F.D.P. 
tovarășii :

Gheorghiu-Dej Gheorghe, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R.; Apos
tol Gheorghe, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
Republica Populară Romma; 
Adochiței Constantin, Erou al 
Muncii Socialiste G.A.S. Coțușca, 
regiunea Suceava; acad. Bemuc 
Mihai, prim-secretar al Uniunii 
Scriitorilor din Republica Popu
lară Romînă ; Bernachi Gabriela, 
locțiitor al ministrului Prevede, 
rilor Sociale; Bujor Mihai, pre
ședintele Asociației foștilor de
ținuți și deportați politici anti- 
fâscișii; Beiea Octavian, preșe
dintele Crucii Roșii din Repu
blica Populară Romînă; Ceau
șescu Nicolae, secretar al C.C. al 
P.M.R.; Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri; 
Ciucardel Stancu, președintele în
tovărășirii agr.cole „Zorile Ro
șii". comuna Mihăești, regiunea 
Pitești; Coman luliu, președin
tele gospodăriei colective din 
comuna Luncani, regiunea Cluj; 
Cozma Petru, președintele into, 
vărășirii agricole din satul Che- 
resig, regiunea Oradea; Dancău 
Sebastian, director adjunct la

Școala medie din Oltenița, profe. 
sor emerit; Deleanu Nicolae, 
profesor universitar; Dobre Ion, 
președintele C. C. al Sindicatu
lui Petrol-Chimie-Gaz Metan; 
Dănălache Florian, prim-secretar 
al comitetului orășenesc P.M.R.- 
București ;Enescu Stela, preșe. 
dința Comitetului Femeilor De
mocrate din Republica Populară 
Romînă ; Fazekas Janoș, secretar 
al C.C. al P.M.R.; Florea Ion, 
președintele gospodăriei colecti
ve „Gh. Dimitrov" din comuna 
Ceacu, regiunea București; 
Gheltz Filip, ministrul Industriei 
Locale și Gospodăriei Comuna e; 
dr. Groza Petru, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale; 
Haidu luliu, miner-Valea Jiului, 
Erou al Muncii Socialis.e; Iliescu 
Ion, secretar al C.C. al U.T.M.; 
preot Ionescu Alexandru, Vicarul 
Arhiepiscopiei București; dr. Jus
tin Moisescu, Mitropolitul Ardea
lului ; Kain Ivan, muncitor pes
car, director general în Min ste
rul Industriei Alimentare; Lăbu- 
neț Valeriu, oțelar fruntaș la 
Combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej"-Hunedoara; Lun- 
gu Ștefan, mecanic de locomoti
vă, Erou al Muncii Socialiste — 
Depoul C.F.R.-București, Matees- 
cu Cornelia, secretar al C.C. al 
U.T.M., Mateescu Constantin, pre. 
ședințele CENTROCOOP; Marco- 
vici Leizer, secretarul Comunității 
Evreești-Iași; Moghioroș Alexan
dru, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri; Mujic Mihai, 
secretar, al Consiliului Central al 
Sindicatelor din Republica Popu
lară Romînă ; Nagy Istvăn, scrii
tor, membru corespondent al Aca
demiei Republicii Populare Romî
ne ; Neagu Vasile (Tache), bri
gadier la Schela petroliferă Bol
dești ; prof. dr. Nicolae Gh. Lupu, 
academician; Oprea I. Călin, pre
ședintele gospodăriei agricole co
lective din Gighera, regiunea 
Craiova ; acad. prof. dr. Parhon 
Constantin Ion, președinte de o- 
noare al Academiei Republicii 
Populare Romîne, președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S.; 
Paiu Afanase, maistru la Uzina de 
tractoare din Orașul Stalin ; Papp 
Francisc, scriitor, redactor.șef ad
junct al revistei „Igaz Sz6“; Par

Cuvîntarea tovarășului Gh, Gheorghiu-Dej
Tovarăși,

Alegerile pentru Marea Adu
nare Națională care va avea loc 
in curînd, vor prilejui un bilanț 
al realizărilor regimului de de
mocrație populară din ultimii 4 
ani. în același timp ele vor con
tribui la dezvăluirea și îndrepta
rea lipsurilor ce există în dife
rite sectoare de activitate. Prin 
larga participare a milioanelor de 
cetățeni la desemnarea candida- 
jilor, la adunările pe circumscrip
ții electorale, la întîlnirile cu can- 
didații, prin exercitarea dreptului 
de vot de aproape totalitatea ce
tățenilor ce au atins vîrsta pre
văzută de Constituție, alegerile 
pentru Marea Adunare Națională 
constituie o expresie a democra
tismului profund, inerent orîn- 
duirii de stat democrat-populare 
Acest democratism este și mai 
puternic scos la iveală prin re
centa modificare a Legii electo
rale adoptate de către Alarea 
Adunare Națională, care ținind 
seama de forța și soliditatea 
regimului nostru democrat-popu

Adunări de propunere a candidaților pentru Comisia Electorală Centrală
In Capitală și în țară au avut 

loc luni adunări ale organizații
lor obștești și ale oamenilor mun
cii din întreprinderi și instituții 
în care au fost propuși candidați 
pentru Comisia Electorală Cen
trală.

Astfel. în adunarea care a avut 
loc ia sediul Consiliului Central 
al Sindicatelor au fost propuși 
candidați ai Comisiei Electorale 
Centrale tovarășii Stelian Mora
ru, vicepreședinte al C.C.S. și 
prof. univ. N. Pascu, membru 
al prezidiului C.C.S., președinte 
al C.C. al Sindicatului lucrători
lor din tnvățămînt.

La uzinele „7 Noiembrie" din 
Capitală, sute de muncitori șl 
muncitoa.t eu aprobat prapur.» -

lar, a înlăturat orice îngrădire 
pentru exercitarea drepturilor 
electorale de către cetățenii Re
publicii Populare Romîne, cil ex
cepția celor condamnați de in
stanțele judecătorești la pierde
rea lor.

Stările de lucruri de la noi se 
deosebesc fundamental de cele 
existente în țările capitaliste, 
unde nenumărate opreliști de na
tură materială, juridică, rasială 
și altele răpesc milioanelor de ce
tățeni drepturile electorale.

Ținind seama de importanța pe 
care o au alegerile în viața po
litică și socială a țării, Comite
tul Central al Partidului Munci
toresc Romîn propune și de a- 
ceastă dată ca forțele democra
tice și patriotice ale întregii țări, 
înmănuncheate în Frontul Demo
crației Populare, să se prezinte 
unite în fața alegătorilor, ca ex
presie a crescîndei unități poli
tico-morale a oamenilor muncii 
din țara noastră, ca expresie a 
nezdruncinatei alianțe între cla
sa muncitoare și țărănimea mun
citoare, a prieteniei și frăției în

tre oamenii muncii de toate na
ționalitățile.

Propunem ca Frontul Democra
ției Populare, din care fac parte 
Partidul Muncitoresc Romîn, — 
forța conducătoare în Republica 
Populară Romînă, Uniunea Tine
retului Muncitor, sindicatele, or
ganizațiile obștești, cooperatis
te. culturale și științifice, să de
semneze pentru toate circum
scripțiile candidați comuni, pe 
baza propunerilor ce se vor face 
de către adunările de oameni ai 
muncii sau de către organizațiile 
componente ale Frontului Demo
crației Populare.

Ne vom strădui să fie desem
nați drept candidați oameni 
demni de această cinste și de în
crederea poporului, oameni devo
tați trup și suflet patriei noastre 
scumpe și cauzei socialismului, 
legați de masele populare, cunos- 
cuți și stimați de ele, oameni cu 
inițiativă, energie și spirit gos
podăresc, cu o înaltă ținută mo
rală, capabili să aducă un aport 
de preț la opera de conducere a 
statului nostru.

rea de a desemna drept candidat 
al lor pe filatoarea Alexovici Ma
nea Antoaneta.

Lucrătorii din Institutele știin
țifice ale Academiei Republicii 
Populare Romîne, întruniți la se
diul Academiei, au aprobat pro
punerea făcută de acad. Iorgu 
Iordan, de a desemna drept can
didat pe acad. Ștefan S. Nicolau, 
membru tn prezidiul Academiei.

La adunarea activului Comite
tului Central al Uniunii Tinere
tului Muncitor, tov. Miron Oltea- 
nu, membru tn Biroul C.C. al 
U.T.M. * propus pe tov. Ion 
Cîrcei, secretar al C.C al U.T.M.

Tov. Barbu Solomon, membru 
al C.C. «1 P.M.R., judecător la

Tribunalul Suprem, a fost propus 
drept candidat al comisiei electo
rale centrale la adunarea ce a 
avut loc luni după-amiază la 
Tribunalul Suprem al Republicii 
Populare Romîne.

Adunarea activului femeilor de
mocrate din Republica Populară 
Romînă, la propunerea tov. Stela 
Enescu, președinta C.F.D.R., a 
desemnat drept candidată pe tov. 
Elena Vîlcoci, secretară a 
C.F.D.R.

In adunarea care a avut Ioc la 
Sfatul popular al Regiunii Auto
nome Maghiaie a fost desemnat 
drept Candidat tov. Bugyi Pali, 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular regional.

Activul de partid din București,

Proletari din toate țările, uniți-vâ I
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Cîrcei loan, secretar al C. C. 
al U.T.M.;

Filoreanu Constantin, prim vi
cepreședinte al Centrocoop;

Floca Arhip, general locotenent 
M.F.A.;

lordăchescu Lascu Elena, se
cretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. București;

Manea Antoaneta, filatoare 
fruntașă în întreprinderea „7 
Noiembrie“-București;

Moldoveana Ion, strungar. 
București;

Nicolau S. Ștefan, membru al 
Academiei Republicii Populare 
Romîne;

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

Dr. PETRU GROZA

Pascu Nicolae, președintele Co
mitetului Central al Sindicatului 
Muncitorilor din Invătămînt;

Pavcl Ștefan, președintele Co
mitetului execut.v al Sfatului 
popular al regiunii București;

Solomon Barbu, membru al 
C.C. al. P.M.R.;

Tache Gheorghe, președintele 
G.A.C. Livedea — regiunea Bucu
rești ;

Verde) Ilie, membru supleant al 
C.C. al P.M.R.

Vîlcoci Elena, secretar al Co
mitetului Femeilor Democrate 
din Republica Populară Romînă, 
ca membri ai Comisiei Electorale 
Centrale.

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

AVRAM BUNACIU

dău Eremia, muncitor forestier la 
exploatările de pădure Dorna; 
Petrica Alexandru, președintele 
gospodăriei agricole colective 
„Steagul lui Lenin" din comuna 
Băbeni, regiunea Galați; Petru 
lancu, președintele întovărășirii 
agricole „7 Noiembrie" din comu
na Homocea, regiunea Bacău; 
Păun Gh. Ion, președintele gospo
dar.ei agricole colective din co
muna Nuntași, regiunea Con. 
stanța; Popovici Borislav, profe
sor universitar, președintele Co
legiului Avocaților din Timișoara; 
acad. Profiri Nicolae, președinte 
al Consiliului Central A.S.I.T.; 
Pop iosif, abate sîniob canonic 
catedral romîno-catolic de Ora
dea; acad. Ralea Mihai, pre
ședintele Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea ; Răutu Leonte, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R.; dr. Rozen Mozes, șef 
rabin al cultului mozaic din Re
publica Populară Romînă ; acad. 
Sadoveanu Mihail, președintele 
Uniunii Scriitorilor; acad. prof. 
Săvutescu Traian, președintele A- 
cademiei Republicii Populare Ro
mîne ; Sîrbu Iosif, maestru eme
rit al sportului; general-colonel 
Teclu lacob, prim-loctiitor al 
ministrului Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne; 
Trofin Virgil, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M.; Tiță Florea, 
muncitor metalurgist, director al 
direcției organizatorice a Consi
liului de Miniștri; dr. Văsărhelyi 
lanoș, spiscopul bisericii refor- 
mate-Cluj; Vasilichi Gheorghe, 
președintele U.C.E.C.O.M.; Voitec 
Ștefan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; Zăroni Romu
lus, directorul fermei de stat „Ro
șia", raionul 1 Mai-București; 
Zidaru Maria, președinta gospo
dăriei agricole colective „Steagul 
lui Lenin“ comuna Ambud, regiu
nea Baia Mare.

După alegerea sa, Consiliul 
Central al F.D.P. s-a întrunit în 
ședință de constituire. In această 
ședință a fost ales Biroul Consi
liului Central al F.D.P. compus 
din tovarășii :

Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Moghioroș, 
Nicolae Ceaușescu, Ștefan Voitec,

Leonte Răutu, lanoș Fazekaș, Mi- 
hall Sadoveanu, Traian Săvu- 
lescu, Gabriela Bernachi, Virgil 
Trofin, Mihail Ralea, Mihai 
Bujor, Eremia Pardău.

Ca președinte al Consiliului 
Central al F.D.P. a fost ales tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar se
cretari tovarășii;

Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu, Leonte Răutu, lanoș 

„Fazekaș, Octavian Belea.
!n continuarea ședinței a avut 

loc un schimb de păreri între 
membrii Consiliului Central al 
F.D.P. cu privire la activitatea 
și sarcinile acestuia. La discuții 
au participat tovarășii : Mihail 
Sadoveanu, Traian Sâvulescu, dr. 
N. Gh. Lupu, M. Gh. Bujor, Mi; 
hai Ralea, Gh. Gheorghiu-Dej și 
alți membri al consiliului.

In discuții s-a relevat grija 
partidului și guvernului pentru 
continua dezvoltare a economiei 
naționale, pentru creșterea nive
lului de trai al maselor munci-iului de trai al maselor 
toare.

Vorbitorii au arătat că 
dată o atenție deosebită 
tării agriculturii, luării de 
pentru creșterea mai departe a 
producției agricole atît în secto
rul socialist cît și în gospodăriile 
individuale.

Tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a arătat că partidul și guvernul 
se ocupă de rezolvarea unor pro
bleme legate de ridicarea în con
tinuare a nivelului de trai a' 
maselor populare, de studierea 
unor măsuri pentru înlăturarea 
centralismului excesiv și a biro
cratismului în activitatea unor 
organe de stat, pentru lărgirea 
atribuțiilor sfaturilor populare, 
pentru ridicarea rolului și răs
punderii acestora în activitatea 
economică, gospodărească și cul- 
tural-educativă.

In încheiere s-a cerut tuturor 
membrilor Consiliului Central al 
F.D.P. să desfășoare o activitate 
neobosită în rîndurile maselor 
populare. Schimbul de păreri a 
relevat unanimitatea de vederi a 
membrilor consiliului cu privire 
Ia sarcinile și activitatea ce ur
mează s-o desfășoare 
Central al F.D.P. în 
electorală .

trebuie 
dczvol- 
măsuri

Consiliul 
campania

La baza campaniei electorale 
pe care o vom desfășura, propu
nem să fie pus un manifest al 
Frontului Democrației Populare. 
Va trebui să transformăm cam
pania electorală într-o vastă ac
țiune de mobilizare a tuturor oa
menilor muncii pentru traducerea 
in viață a politicii partidului și 
guvernului, politică de dezvoltare 
a economiei naționale, de ridicare 
continuă a nivelului de trai ma
terial și cultural ai poporului, de 
întărire a statului democrat-popu
lar, de dezvoltare a prieteniei 
frățești cu țările socialiste, în 
frunte cu U.R.S.S., a relațiilor de 
prietenie cu toate țările.

Să facem ca alegerile pentru 
Marea Adunare Națională să re
prezinte o nouă și puternică ma
nifestare a unității poporului nos
tru în jurul partidului și guver
nului, a hotărîrii sale de a obține 
noi succese în opera de construi
re a socialismului și de a-și da 
aportul la zădărnicirea oricăror 
planuri agresive ale reacțiunii și 
imperialismului, la întărirea păcii 
intre popoare.

întrunit la sediul Comitetului 
orășenesc, a propus drept can
didat pe tov. Elena lordăchescu 
Lascu, membru al C.C. al P.M.R., 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R,

Membrii Uniunii Scriitorilor 
din Republica Populară Romînă, 
redactori ai revistelor Uniunii 
Scriitorilor și alți saiariați ai 
Uniunii au propus drept candidat 
pe scriitorul Demostene Botez.

Adunările s-au desfășurat in
tr-o atmosferă însuflețită, cei pre- 
zen|i angajîndu-se să sprijine ac
tivitatea membrilor Comisiei E- 
lectorale Centrale pentru buna 
desfășurare a campaniei electo
rale.

DECLARAȚIA 
cu privire la tratativele dintre delegațiile 
guvernamentale ale Republicii Populare 

Romîne și Uniunii Sovietice
Intre 26 noiembrie și 3 decembrie 1956, la invitația guvernului 

U.R.S.S. s-a aflat la Moscova delegația guvernamentală a Republi
cii Populare Romîne.

La tratativele care au avut loc a luat parte delegația guverna
mentală a Republicii Populare Romîne, compusă din : Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne, Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne, G. Gaston Marin, președin
tele Comitetului de Stat al Planificării, Manea Mănescu și Mar
cel Popescu, miniștri ai Republicii Populare Romîne.

Din partea romînă au mai participat la tratative : M. Dalea, am
basadorul R.P.R. în U.R.S.S., S. Zeigher, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării și alte personalități oficiale.

Din partea sovietică a luat parte la tratative delegația guver
namentală a Uniunii Sovietice compusă din N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. I. Mikoian Și 
M. Z. Saburov, prim-vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri.

Din partea sovietică au mai participat la tratative; N. K. Bai
bakov, președintele Comisiei de Stat pentru planificarea de pers
pectivă a economiei naționale de pe lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., A. G. Zverev și I. G. Kabanov, miniștri ai U.R.S.S., 
K- I. Koval, șeful Direcției Generale pentru problemele legăturilor 
economice, N. S. Patolicev, locțiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., A. A. Epișev, ambasadorul U.R.S.S. în R.P.R. 
și alte personalități oficiale.

Au avut ioc întîlniri și convorb îri ale delegațiilor guvernamen
tale și ale experților. Președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R.. 
Chivu Stoica a fost primit de N. S. Hrușciov, primul secretar al 
Comitetului Central al P.C.U.S., și a avut cu el o convorbire.

întîlnirile și convorbirile care au avut loc în cursul tratativelor 
romîno-sovietice s-au desfășurat într-un spirit de prietenie cor
dială și înțelegere reciprocă deplină.

Au fost supuse unei examinări multilaterale toate problemele 
care decurg din interesele de stat ale ambelor țări, din dorința de 
neclintit a popoarelor romîn și sovietic de a întări colaborarea și 
unitatea statelor socialiste, de a dezvolta și perfecționa relațiile 
politice și economice reciproc avantajoase și legăturile culturale în- 
tre R.P.R. și U.R.S.S., pe baza pr incipiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectării inviolabilități i teritoriale, independenței și su
veranității de stat și neamestecu lui în treburile interne.

Cele două delegații subliniază cu satisfacție marea însemnătate 
a prieteniei frățești romîno-sovietice, care s-a făurit și s-a cimen
tat în lupta armată comună pentru eliberarea Romîmei și zdrobi
rea fascismului german.

Prietenia frățească a popoarelor noastre a asigurat restabilirea 
suveranității de stat a Romîniei, încălcată de cotropitorii fasciști 
în perioada celui de al doilea, război mondial, și a ajutat poporului 
romîn, care în mod liber și-a ales drumul socialismului, nu numai 
să reziste uneltirilor forțelor dușmănoase, dar să și obțină succese 
importante pe acest drum.

Sprijinindu-se pe ajutorul frățesc șl multilateral, credincioase 
marelui steag al păcii, democrației și socialismului, Republica 
Populară Romînă și Uniunea Sovietică în colaborare frățească cu 
celelalte țări socialiste, vor merge și de acum înainte pe acest 
drum, care înseamnă pentru popoarele noastre o dezvoltare multi
laterală a economiei și bunăstării lor, apărarea și întărirea inde
pendenței de stat și o adevărată înflorire națională.

Cele două delegații declară de comun acord că principiile ex
puse în declarația guvernului U.R.S.S. din 30 octombrie 1956, cu 
privire la bazele dezvoltării și întăririi continue a prieteniei și co
laborării între Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, vor 
contribui la întărirea mai departe a prieteniei între popoarele ță" 
rilor noastre, întrucît aceste principii corespund pe deplin țeluri
lor pe care le urmărește și Republica Populară Romînă.

Schimbul larg de păreri care a avut loc intre delegații, s-a re
ferit atît la problemele cele mai importante ale situației interna
ționale actuale care interesează Republica Populară Romînă, Și 
Uniunea Sovietică cît și la problemele dezvoltării continue a cola
borării romîno-sovietice.

I.
Ce.e două delegații au constatat că există un acord deplin în 

aprecierea situației internaționale actuale.
Ambele delegații declară că problemele internaționale litigioase 

actuale trebuie soluționate numai pe baza principiilor coexistenței 
pașnice a statelor și a unor tratative purtate cu răbdare, care pot 
asigura nu numai slăbirea încordării internaționale, dar și obț.ne
rea unei destinderi esențiale, pe care o doresc cu atîta tărie toate 
popoarele.

Guvernele R.P.R. și U.R.S.S. consideră necesar să declare că în
cercărilor forțelor imperialiste de a zădărnici destinderea încor
dării internaționale ce s-a conturat, de a desfășura un atac împo
triva libertății popoarelor, încerc arilor de imixtiune și intervenție 
în treburile interne ale altor popoare, încercărilor de a introduce 
dezbinare în unitatea frățească a țărilor socialiste, în care popoa
rele își pun nădejdea de căpetenie în ceea ce privește menținerea 
păcii generale, trebuie să li se opună o coeziune și mai mare a 
tuturor popoarelor țărilor socialiste iubitoare de libertate, a tuturor 
forțelor iubitoare de pace, pentru apărarea păcii și împotriva poli
ticii imperialiste, de forța și agresiune, care amenință securitatea 
tuturor popoarelor si pacea generală.

Politica agresiunii și-a găsit expresia cea mai fățișă în atacul 
Angliei, Franței și Israelului împotriva Egiptului, care nu de mult 
s-a eliberat de sub jugul colonialismului și tinde la consolidarea 
libertății și independenței sale naționale.

Dezlănțuind războiul împotriva Egiptului, cercurile imperialiste 
din Anglia și Franța urmăresc scopuri care țintesc departe și anu
me restabilirea în statele Orientului Apropiat și Mijlociu a regi
mului subjugării coloniale, restabilirea pozițiilor lor pierdute în 
această regiune, a privilegiilor și izvoarelor lor de îmbogățire.

Atacul armat al Angliei, Franței și Israelului împotriva Egiptu
lui, însoțit de bombardamente barbare, a pricinuit jertfe numeroase 
în sinul populației pașnice și distrugerea orașelor și satelor egip" 
tene.

In urma acestor acțiuni, a fost scos din circulație Canalul de 
Suez, ceea ce aduce daune considerabile navigației internaționale, 
printre care și navigației Republicii Populare Romîne și Uniunii 
Sovietice. Popoarele R.P.R. și ale U.R.S.S. ca și popoarelor altor 
țări, condamnă cu hotărîre această agresiune împotriva Egiptu
lui.

Acum, cînd în urma rezistenței eroice a poporului egiptean și a 
eforturilor forțelor iubitoare de pace, Anglia, Franța și Israelul au 
încetat focul, R.P.R. și U.R.S.S. declară că Anglia, Franța și Israe
lul trebuie, în conformitate cu hotărîrea Organizației Națiunilor 
Unite, să-și retragă imediat forțele lor de pe teritoriul Egiptului. 
Atît timp cît forțele engleze, franceze și israeliene nu vor fi re
trase de pe teritoriul Egiptului, n u se poate considera că perico
lul de război este înlăturat, că focul războiului nu poate izbucni 
cu o nouă putere. Republica Populară Romînă și Uniunea Sovie
tică sprijină cererea justă a Egiptului cu privire la sancționarea 
celor vinovați de agresiune și compensarea daunelor suferite de el 
în urma operațiunilor militare.

Cele două delegații consideră că, în legătură cu încercările for
țelor imperialiste de a agrava situația internațională, problema cea 
mai urgentă, de o importanță ho tărîtoare pentru întărirea păcii, 
este dezarmarea.

Delegația guvernamentală a U.R.S.S. își exprimă satisfacția față 
de declarația guvernului Republicii Populare Romîne, aprobată în 
unanimitate de Marea Adunare Națională, privitoare la acordul său 
deplin cu propunerile asupra dezarmării făcute în declarația guver
nului sovietic din 17 noiembrie 1956. Cele două delegații consideră 
că acceptarea acestor propuneri, care corespund intereselor popoa
relor din toate țările ar contribui la realizarea unui acord cu 
privire la reducerea armamentelor și a forțelor armate, la interzice
rea folosirii armei atomice și cu hidrogen și a experimentării lor.

Cele două delegații declară că guvernul R.P.R. și guvernul 
U.R.S.S. vor depune toate eforturile pentru soluționarea problemei 
dezarmării, în interesul eliberării popoarelor de povara cursei înar
mărilor, în interesul întăririi păcii generale.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne,

CHIVU STOICA
Moscova, 3 decembrie 1956.

Semnarea Declarației romino-sovietice
MOSCOVA 3 (Agerpres). — In 

după amiaza zilei de 3 decem
brie la Kremlin a fost semnată 
declarafia romino-sovietică a de
legațiilor guvernamentale ale 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Romîne asupra tratati
velor care au avut loc.

Declarafia a fost semnată din

partea romînă de Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne, din partea sovietică de 
N. A. Bulganin, președintele Con. 
stilului de Miniștri al U.R S.S.

La ceremonia semnării au fost 
de față Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului sie

Republica Populară Romînă șl Uniunea Sovietică consideră ca 
intolerabilă situația în care China, una dintre țările fondatoare aîe 
Organizației Națiunilor Unite, este lipsita de dreptul de a-și ocupa 
locul legitim în această organizație.

înlăturarea reprezentanților guvernului poporului chinez de 600 
milioane de oameni de la participarea la. activitatea Organizației 
Națiunilor Unite și a organelor ei constituie încălcarea cea mai 
grosolană a principiilor cartei O.N.U. și se răsfrînge în același 
timp în mod dăunător asupra activității acestei organizații, întru
cît fără participarea Republicii Populare Chineze nu se poate so
luționa nici o problemă internațională importantă care pri
vește pacea și securitatea popoarelor. Drepturile legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite trebuie 
să fie restabilite fără întîrziere.

Cele două delegații au avut un schimb de păreri asupra 
evenimentelor din Ungaria. Ambele delegații consideră că 
forțele reacționare din Ungaria, folosindu-se de năzuința oame
nilor muncii din Republica Populară Ungară de a înlătura gre
șelile și lipsurile care au ieșit la iveală în domeniul politicii 
interne au încercat să distrugă orînduirea socialistă și să creeze 
în Ungaria un focar al fascismului, care ar fi amenințat pacea 
în Europa.

Cele două delegații își exprimă satisfacția că forțele sănătoase 
ale Ungariei, care se string în jurul guvernului revoluționar mun-« 
citoresc-țărănesc, sprijinindu-se pe ajutorul celorlalte țări socialiste, 
au reușit să apere cuceririle regimului democrat-popular. Ambele părți 
consideră că statele socialiste nu au putut rămîne indiferente față 
de situația periculoasă ce s-a creat în Ungaria, atunci cind a apă. 
rut o amenințare nu numai pentru cuceririle socialiste ale oame
nilor muncii unguri, dar și pentru securitatea statelor socialiste, 
vecine cu Ungaria. Delegația guvernamentală a Republicii Popu
lare Romîne consideră consimțămîntul guvernului sovietic de a 
acorda guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc din Ungaria, 
la cererea acestuia, ajutor pentru a pune capăt orgiei sîngeroase 
a forțelor reacționare ca o îndeplinire de către Uniunea Sovietică 
a datoriei sale internaționaliste față de oamenii muncii din Unga
ria și alte țări socialiste.

Cele două delegații consideră campania calomnioasă deslăn- 
țuită de reacțiunea internațională în jurul evenimentelor din Un
garia, ca urmărind amestecul în treburile interne ale Ungariei, in 
scopul de a complica situația internațională și a abate atenția 
popoarelor de la agresiunea Angliei, Franței și Israelului împo
triva Egiptului.

II.
In cursul tratativelor, cele două delegații au examinat cu toată 

atenfia problema securității statelor Europei. Guvernele Republicii 
Populare Romîne și Uniunii Sovietice consideră ca și pini acum 
că formarea blocurilor militare in Europa și împărțirea statelor 
europene în grupări militare opuse, in legătură cu constituirea 
blocului agresiv al Atlanticului de Nord (N.A.T.O.), împiedică sta- 
bilirea unei păci trainice între popoare și contribuie la creșterea 
încordării internaționale și a pericolului de război. Cele două dele
gații declară că sînt gata să întreprindă noi eforturi in scopul 
creării unui sistem de securitate generală europeană care si 
unească statele europene, fără deosebire de regimul lor social și 
de stat. Crearea condițiilor pentru asigurarea securității statelor 
europene, ar exercita o influentă binefăcătoare pentru menținerea 
păcii în întreaga lume.

In condițiile actuale însă, cind există un bloc militar agresiv 
în Europa occidentală, cînd se remilitarizează Germania occiden
tală și se activizează forțele revanșarde, cind S.U.A, și țările tio. 
cului Atlanticului de Nord întrețin numeroase for(e militare și baze 
in apropierea țărilor socialiste și refuză să meargă pe drumul 
dezarmării și al soluționării pașnice a chestiunilor litigioase intre 
state, Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică nu pot să 
nu fie conștiente de pericolul ce amenință toate statele iubitoare 
de pace. In aceste condiții și finind seama de asemenea de situa).a 
internațională existentă, ambele părți consideră indicată stațio
narea vremelnică a unităților militare sovietice, în conformitate cu 
Tratatul de la Varșovia, pe teritoriul Republicii Populare Romîne.

Potrivit cu declarația guvernului U.R.S.S. din 30 octombrie 1956, 
guvernele R.P.R. și U.R.S.S. se vor consulta între ele și cu cei
lalți participanfi la Tratatul de la Varșovia in conformitate cu evo
luția situației internaționale, asupra necesității staționării in con
tinuare a unităților militare sovietice pe teritoriul Republicii Popu
lare Romîne.

III.
în cursul tratativelor au fost supuse unei examinări multilate

rale, problemele colaborării economice intre R.P.R. și Uniunea 
Sovietică.

Ținind seama de rezultatele pozitive ale colaborării economice 
romîno-sovietice existente, părțile confirmă că și în viitor vot dez
volta și întări prin toate mijloacele relațiile economice intre am
bele țări, pe baza egalității în dr epturi, a respectării suveranității 
naționale, a ajutorului reciproc frățesc și a avantajelor reciproce.

Cele două delegații au analizat problemele livrărilor reciproce 
de diferite materii prime, utilaje și alte mărfuri necesare pentru 
dezvoltarea economiei naționale a Republicii Populare Romîne și a 
Uniunii Sovietice și, pe baza principiilor mai sus arătate, au căzut 
de acord asupra livrării suplimentare a unor mărfuri deosebit de 
importante pentru asigurarea activității industriei și ridicarea nive
lului de trai al populației.

Guvernul sovietic va livra Republicii Populare Romine, în anul 
1957, minereu de fier, cocs metalurgic, țevi și alte mărfuri. La ria
dul său, guvernul romîn va livra Uniunii Sovietice mărfuri nece
sare economiei nafionale a U.R.S.S.

Tn legătură cu recolta slabă de cereale din anul curent In Ro- 
mînia, guvernul sovietic a acceptat să satisfacă cererea 
guvernului romin privind livrarea către Republica Populară Ro

mînă, sub formă de credit: in prima jumătate a anuiui 1957 a 
450.000 tone grîu, precum și a 60.000 tone furaje cu plata în ca
drul acordului comercial.

Guvernul sovietic a acceptat să acorde ajutor tehnic pentru con
struirea de intreprinderi in industria chimică șl petroliferă.

Cele două delegații au convenit că pentru construirea de uzine 
In industria chimică, organizațiile sovietice vor executa lucrările 
de proiectare și vor livra utilajul pe credit. Guvernul Republicii 
Populare Romîne va restitui Uniunii Sovietice acest credit prin 
livrări de produse ale acestor uzine, ceea ce va corespunde inte
reselor economice ale ambelor țări.

Cele două delegații au căzut de acord asupra aminării plătii 
ratelor scadente în anii 1957—1959 ale unor credite pe termen 
lung acordate în trecut Republicii Populare Romine 
de către Uniunea Sovietică și de asemenea au analizat și rezolvat 
în avantajul ambelor părți toate problemele referitoare la decon
turile financiare reciproce.

In cursul tratativelor delegațiile au făcut un schimb de păreri 
în problemele colaborării culturale între Republica Populară Ro
mînă și Uniunea Sovietică. S-a constatat că în ultimii ani legă
turile culturale s-au lărgit și întărit în mod simțitor.

Acordul cu privire la colaborarea culturală între R.P.R. și 
U.R.S.S., semnat la Moscova la 7 aprilie 1956, a deschis noi 
perspective pentru dezvoltarea în continuare a legăturilor romino- 
sovietice in domeniul culturii, științei și artei, ceea ce va constitui 
un aport însemnat la cauza întăririi și dezvoltării relațiilor de prie
tenie frățească sinceră între popoarele romîn și sovietic.

Delegația guvernului Republicii Populare Romîne și delegația 
guvernului Uniunii Sovietice își exprimă convingerea fermă că 
schimbul multilateral de păreri ce a avut loc în cursul tratativelor 
va contribui la întărirea și dezvoltarea continuă a prieteniei și 
colaborării între Republica Populară Romînă și Uniunea Sovie
tică in interesul popoarelor ambelor țări, va contribui la o mai 
mare consolidare a unității țărilor socialiste, la intărirea păcii și 
securității în lumea întreagă.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,

N. A. BULGANIN

Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Gaston Marin, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Manea Mănescu, 
ministrul Finanțelor, Marcel 
Popescu, ministrul Comerțului 
Exterior, Mihai Dalea, ambasa
dorul Republicii Populare Romî
ne tn U.R.S.S,, și alte persoane 
oficiale.

Din partea sovietică la sem
nare au fost de față N. S. Hruș- 
clov, L. M. Kaganovici, A. I. 
Mikoian, V. M. Molotov, M. G. 
Pervuhin, M. Saburov, G. K. 
lukov, L. I. Brejnev, D. T. Șepi- 
Iov, E. A. Furțeva, N. M. Șver- 
nik, N. 7. Beliaev, P. N. Pospelov,



Viața de organizație

Instructorii extrabugetari — 
ajutoarele noastre de preț

Studenții aleg consiliile 
asociațiilor studențești

De la un capăt la altul al ra
ionului nostru sînt peste 150 km. 
Nu mai vorbim despre diversita
tea problemelor care ne stau în 
față, mai ales din punct de ve
dere economic. Ramura forestieră 
are un caracter destul de pronun
țat. Numeroși tineri lucrează în 
.marile combinate forestiere de 
la Vaduri, „11 Iunie" — Rozpov 
și la gurile de exploatare. Alții 
— plutașii — luptă cu sălbăticia 
Bistriței și împreună cu feroviarii ■ 
'forestieri asigură la timp fabri
cilor de cherestea buștenii.

O mare parte a tinerilor mun
cesc la sate. Condițiile geografi
ce ale raionului oferă bune con
diții pentru creșterea animalelor. 
E limpede că în toate aceste sec
toare economice tineretul are un 
cuvînt greu de spus.

îndrumarea cu competență și 
pricepere a avîntului creator, a 

.inițiativei și entuziasmului tine- 
, retului, grija de fiecare zi pentru 

!j-.«ducația lui, pentru condițiile de 
-muncă și de viață sint sarcini de 

i mare răspundere, ce-i revin comi
tetului nostru raional. Or, numai 
biroul comitetului raional și cei 
șase instructori saiariați n-ar pu
tea să cuprindă și să îndrume la 
timp activitatea celor peste 200 
de organizații de bază U. T. M. i 
in așa fel ca acestea să munceas
că intr-adevăr cu masa tineretu
lui.

La sfîrșitul anului trecut, în . 
fața comitetului nostru raional : 
stăteau cîteva sarcini importau- i 
te: preschimbarea documentelor ■ 
U.T.M., alegerea organelor con- ; 
ducătoare și altele. Ana’.izînd fe
lul cum folosim instructorii ex- 
tra-bugetari ne-am dat seama că 
ei ne pot ajuta mult mai mult. 
Greșeala noastră consta în aceea . 
că pînă atunci nu munceam tn 
mod organizat și.operativ cu in
structorii exțra-bugetari. Serioa
se lipsuri existau și în compo
nența grupului nostru de instruc
tori extra-bugetari. De aceea am . 
trecut la reorganizarea lui.

. ...Pentru această muncă am ales 
tineri învățători, educatoare, teh
nicieni agricoli, muncitori fores
tieri. In recrutarea lor, de mare 
preț a fost pentru noi îndruma
rea și sprijinul pe care l-am pri- . 
mit din partea biroului comite
tului raional de partid.

. Biroul comitetului nostru ta-, < 
ional a discutat în parte cu fie
care tînăr pe care ne-am propus 
să-l recrutăm pentru activul ex
tra-bugetar. A urm^j apoi instrui- 1 
rea acestui activ cu problemele le
gate de viața organizației. Au 
fost apoi repartizați pe organi
zații de baza. Rezultatul a . fost 
că alegerile s-au desfășurat într-o 
perioadă relativ scurtă, iar in 
activitatea organizațiilor de bază 
U.T.M. s.a simțit o puternică în
viorare.

A intrat în obiceiul nostru ca, 
tn fiecare lună, să convocam ins- , 
tructorii extra-bugetari la comite- , 
tul raional, unde analizăm ădț- < 
vitatea lor și la fel ca pe cei din , 
activul salariat, -îi -instruim cu , 
sarcinile curente.

Cu prilejul acestora, generali
zăm experiența pozitivă, scoatem 
în evidență metodele bune de 
muncă și, bine înțeles, criticăm 
lipsurile manifestate. urmărind 
înlăturarea lor . neîntirziată.

îmi aduc aminte că la una din 
consfături, instructorul Alexandru 
Ciurdea a vorbit despre felul in
teresant tn care organizase Vâcan-

banu și-a dat seama 
dase greșit.

Controlul ne-a mai 
sint unii tovarăși care la prime
le greutăți întilnite se demobili
zează. Ajutați însă la timp, prind 
încredere în forțele proprii și a- 
poi muncesc cu mai mult curaj.

Astă vară, la începutul campa
niei de recoltare, Veronica Cos- 
tan, de pildă, s-a angajat în fața 
comitetului raional să organizeze Pînă țn prezent am instruit 40 
o arie a tineretului. A pornit en- .........
tuziasmată la lucru. Pe parcurs 
neprimind suficient sprijinul sfa
tului popular a început, treptat, să 
renunțe la ceea ce iși propusese. 
Ajutată la vreme de către un 
membru al biroului comitetului 
nostru raional, ea a reușit să-și 
respecte angajamentul.

Noi cerem instructorilor nesala
riați ca, înainte de toate, să fie 
exemplu personal în fața tineri
lor. Numai așa se vor bucura de 
prestigiu și încredere în rîndul ti- 

.. . _ a___  _ ____ neretului. Cum putea, de pildă,
ța de vară a pionierilor. El reu- Maria Mîndru să ceară tineretu- 
șise să deschidă un club al pio
nierilor și să antreneze pionierii 
la o activitate plăcută și instruc
tivă.

In scurt timp după aceasta, la 
Tupilați tovarășa Ana Sofronie, la 
Roznov tovarășul Ion Florea au 
întreprins acțiuni asemănătoare.

Pentru a putea ’influența tine
retul, instructorul extra-bugetar 
trebuie să cunoască temeinic po
litica partidului, documentele șl 

partidului și guvernu- 
de ce în programul de 
noi organizăm cu ei 

și discutarea acestor do-

hotărîrile 
lui. Iată 
instruire, 
studierea 
cumente.

Aș vrea să mă refer la un sin
gur exemplu. In urma celui de 
al Il-lea Congres ai Uniunii Ti
neretului Muncitor, noi am che
mat instructorii nesalariați la co
mitetul raional. Aici, fiecare a 
Studiat individual rezoluția Con
gresului, Statutul și celelalte do
cumente. Pe urmă, în seminar, 

;ns»eu discutat problemele muncii 
."Noastre practice in lumina docu

mentelor studiate. Totodată în

O scrisoare 
pentru prieteni
La sugestia tovarășului pro

fesor de limbă rusă Petre Pavlen
ko, elevi! clasei a X-a de la 
Școala medie serală tir. I din 
Caransebeș au hotărît Să scrie o 
Scrisoare prietenilor sovietici. 
Iată-i urmărindu-l cu atenție pe 
elevul Roșea Dumitru, care scrie 
la tablă sub supravegherea pro
fesorului, conținutul scrisorii. Cu 
tot mai multă siguranță au înce
put să se înșiruie cuvintele unul 
după altul: „Doroghle- druzia..." 
(dragi prieteni). „Mî mnogo 

. trudimsea v școle i na proiz- 
vodstve..." (noi învățăm și mun
cim mult în producție...). Au mai 
scris și despre orașul lor, despre 
faptul că fac sport și, bineințe- 

. Ies, că așteaptă răspuns, la scri
soare.

Scrisoarea a fost scrisă
■ „pe curat" și 

unei clase de 
din Harkov.

apoi 
adresată elevilor 
la o școală serală

Corespondent 
N. PIRVU

Scînteia tineretul"
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programul de instructaj am or
ganizat vizionări colective de fil
me, vizitarea Muzeului arheolo. 
gic, a Casei pionierilor.

Cu citva timp în urmă am or
ganizat și o reuniune modei, în 
cinstea instructorilor nesalariați, 
fruntași. Un tovarăș de la biblio
teca raională a prezentat o re
cenzie asupra romanului „Pîine 
albă" de Dumitru Mircea, briga
da artistică de agitație din sa
tul Mesteacăn a prezentat un 
program frumos, din care au plă
cut mai ales cîntecele închinate 
instructorilor fruntași, colectivul 
coregrafic al casei raionale de 
cultură a prezentat o suită de 
dansuri populare

După aceea la Mărgineni, Răz- 
boeni și în alte locuri, Instruc
torii nesalariați au organizat reu
niuni asemănătoare.

Nu de mult, '.a o consfătuire, 
într-una din pauze, fetele au în
ceput să etnte. Cineva a propus 
să cintăm cu toții. Spre surprin
derea noastră cei mai mulți doar 
fredonau melodia. Asta înseamnă 
că nu știau cîntecul. De atunci 
am introdus în programul consfă
tuirilor învățarea de cintece. A- 
cum cîntecele învățate de instruc
tori, răsună de multe ori în or
ganizațiile de bază, atunci etnd 
tinerii se string la adunări.

Ajutorul pe care-l primesc in
structorii nesalariați nu se re
zumă însă numai la instructaje 
și consfătuiri. Membrii biroului 
comitetului nostru raional răs
pund de cîte un grup de comu
ne. Cind mergem pe teren, luăm 
legătura cu instructorii nesala
riați de aici, îl controlăm cum iși 
îndeplinesc sarcinile și ne stră
duim, împreună cu ei, să găsim 
soluțiile cele mai potrivite pentru 
rezolvarea multiplelor probleme 
privind munca și viața tineretu
lui.

Nu o dată a trebuit să le îndrep
tăm multora dintre ei unele gre
șeli. In deplasarea făcută în co- 
muna Negrești am constatat, de 
pildă, că Elena Ciobanu îndepli
nea de fapt sarcinile membrilor 
comitetului U.T.M. întocmise pla
nul de muncă al organizației de 
bază, mobilizase tinerii la diver
se acțiuni etc, în vreme ce mem
brii comitetului rămineau simpli 
„spectatori". Elena Ciobanu era 
convinsă că așa trebuie să mun
cească, că lucrurile se rezo'.vă 
mai repede așa. în urma ajutoru
lui practic dat de noi Elena Cio- 

-î „ rotma că proce-

arătat că

lui ■ din sat să intre îrt întovă
rășire, cînd părinții ei, țărani 
mijlocași, nu făceau acest lucru ?

tn aceste zile de iarnă, cînd I 
au luat sfîrșit muncile agri- ] 
cole de toamnă, numeroși ță-i 
ranl muncitori din patria 
noastră își îndreaptă pașii 
spre căminul cultural. Fără a 
constitui o preocupare de se
zon, munca culturală la sate 
se desfășoară intr-un ritm 
mult mai viu, iarna.

In raidul nostru, întreprins 
în cîteva cămine din regiunea 
Timișoara, înfățișăm situația 
în care se prezintă aceste in-, 
stituții de cultură sătești, în] 
această perioadă. J 

( r 
I

„Casă fără stăpîn"
— Pe aici, tovarășe, la-o-nce- 

tișor, după mine, să nu te lo
vești... încă cițiva pași și ajun
gem la scenă... Așa... Pipăie bine, 
și-ți vel da seama că aici este po
deaua scenei, iar pinza aceasta 
nu e altceva decît un ecran... La 
un moment dat am tresărit.

O, nu te speria, tovarășe — se 
oțărî binevoitorul însoțitor. Nu se 
aude deci! zgomotul produs de 
șoareci pe scenă, care se prind In 
dans, din cînd în cînd...

Sfătuitorul meu, un binevoitor 
care mă însoțea in orbecăirea 
prin întunericul sălii festive a că
minului cultural din comuna Via- 
dimirescu, era o călăuză utilă și 
necesară în atare împrejurare.

Mi-a părut rău, în cele din ur
mă, că am ținut cu tot dinadinsul 
să văd sala de „festivități" a 
acestui cămin cultural, plătind cu 
mîbnire curiozitatea mea.

„Vai de casa fără stăpîn" — 
spune o înțeleaptă zicală din po
por. Adevărul incontestabil pe 
care-l conține aceasta, este cît se 
poate de evident în cazul cămî- , 
nului cultural din comuna Vla- 
dimirascu. Căminul cultural de 
aici n-are „stăpîn". Avea, odată, 
un director. Pe atunci, treaba 
mergea bine. Cîteva exemple vor 
li lămuritoare. In iarna trecută 
am fost pe-acolo. Comuna este 
mare. Pe tarlalele întinse ale 
gospodăriei colective muncesc, 
infrățițL romini alături de ger
mani. Ei au avut pe atunci trei 
fanfare, o orchestră de jazz, o 
echipă de jocuri populare germa
ne, alta de jocuri populare romî-

Maria Mîndru n-a bătut în re
tragere. O săptămînă, două, dis
cuțiile cu părinții n-au contenit. 
Intr-o zi se hotărî:

— Tată, dacă dumneata nu 
vrei să te înscrii în întovărășire 
dă-mi partea mea de pămînt.

Hotărirea fetei de a intra sin
gură în întovărășire a indupleca- 
t-o pe maică-sa. Cu păm'ntul ce-l 
avea de zestre ea s-a înscris în 
întovărășire.

Se pare că hotărirea fetei a 
înfrînt incăpățînarea tatălui; n-a 
mai trecut mult timp și a sem
nat și el cererea convins fiind că 
locul lui e alături de fi'ca sa și 
de ceilalți întovărășiți. De atunci 
tinerii au început .so prețuiască 
mai mult pe Maria Mîndru și a- 
lături de ea în întovărășire au 
venit și alții.

Atitudinea dîrză, ho.tărîtă nu 
se formează deodată la activiști. 
Pentru aceasta e nevoie de mun
că perseverentă, de ajutor con
cret. îmi amintesc de un alt caz. 
Cu citeva luni în urmă, învățăto
rul Paul Corfu primise sarcina să 
ajute organizațiile de bază din 
satele Itrinești și Hîrțești pentru 
primirea de noi membri. Toate 
sarcinile anterioare le îndeplinise 
conștiincios. Cu toate acestea, 
după cîteva zile, PauJ Corfu a 
venit la comitetul raional

— Nu reușesc să fac nimic. De 
cît așa, mai bine renunț ia mun
ca de instructor. Atunci am dis
cutat mult cu el. I-am întărit în
crederea că e în stare să facă și 
acest lucru. A plecat înapoi ho- 

. tărit că va reuși. Nu peste multă 
vreme și această organizație, care 
timp de un an nu mai primise 
nici un tînăr în U.T.M., și-a spo
rit rîndurile cu noi utemiști. Mun
ca ei s-a întărit.

Despre inițiativele și activitatea 
instructorilor noștri nesalariați se 
poate vorbi încă mult. Aș putea, 
de pildă, să amintesc despre Ono- 
frei Munteanu. muncitor la fa
brica ,,Tudor V!adimirescu“-Roz- 
nov. care a inițiat și a ajutat con
cret organizarea a două brigăzi 
și a unui post U.T.M. de control 
ia fabrica de butoaie „6 Mar
tie" și la Căile Ferate forestiere, 
organizații de care răspunde. Sau 
despre candidatul de partid Mir
cea Boghian care a reușit să în
tărească munca organizațiilor 
U.T.M. de care răspunde ca ins
tructor, astfel că rîndurile aces
tor organ'zații cresc mereu cu noi 
tineri primiți în U.T.M.

M-am referit pînă acum nu
mai la experiența pozitivă din 
munca noastră cu instructorii 

, nesalariați. Asta nu înseamnă că 
in acest sector de activitate noi 
nu avem și lipsuri. Pe baza 
învățămintelor de pînă acum, noi 
’vom îmbunătăți activitatea cu 
activul nesalariat, pe care-l vom 
folosi mai intens, tocmai in acest 
scop.

activiști care vor ajuta concret or
ganizațiile U.T.M. să-și întă
rească activitatea. Fiecare a pri
mit cîte 3—4 organizații de bază, 
de care răspunde. Din organiza
țiile de bază zilnic ne sosesc 
vești' despre rezultatele activității 
lor, Sîntem încredințați că folo
sind cu chibzuință toate ajutoa
rele -noaștre, activul salariat si 
nesalariat, vom obține rezultate 
și mai bune in educația comunis
tă a tineretului, în mobilizarea 
lui la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid.

GHEORGHE SANDU 
prim secretar al comitetului 
raional U.T.M.-Piatra Neamț

Prin cîteva cămine culturale
din regiunea Timișoara

nești, două echipe de teatru — în 
limba germană și romînă — o 
brigadă artistică de agitație, un 
cor mixt romîn-german și tot în 
cadrul căminului cultural func
ționa și un cerc agrozootehnic.

Ce s-a ales însă, astăzi, din 
toate acestea ? Căminul cultural 
a tras obloanele, a încuiat ușile.

Sfatul popular din comună s-a 
mulțumit multă vreme doar să 
constate starea aceasta de lucruri, 
fără a lua vreo hotărîre în vede
rea reorganizării muncii cultu
rale la cămin. Deși de la plecarea 
fostului direotor al căminului au 
trecut cîteva luni, problema n-a 
fost încă rezolvată. Aceasta re
flectă și atitudinea secțiunii cui. 
turale a sfatului popular raional 
Arad, care mal păcătuiește și 
prin aceea că, cu vreo doi ani 
în urmă, luînd 1.800 lei pentru 
lemne de foc, de la căminul din 
comuna Vladimirescu, nu s-a în
cumetat nici pină astăzi să-i tri. 
mită contravaloarea în lemne a 
sumei respective.

Nici organizația U.T.M. din co
mună nu îndrumă tineretul la 
cămin, unde să-și petreacă timpul 
liber, cu folos, ci pare a se îm
păca cu această lipsă.

Este timpul să se pună capăt 
acestei situații.

Căminul cultura!— 
loc de întrăjire 
a nafionalităfilor 

conlocuitoare

cin-

De treci duminica seara 
fața căminului cultural din 
cota, auzi răsuntnd voioase 
tece germane, ungurești și romi- 
nești. In restul zilelor săptăminii, 
in sala spațioasă de alături, voci 
vesele, în aceleași limbi, se în
vălmășesc intr-una. Aici, tinerii 
din comună vin să-și petreacă 
timpul lor liber jucînd șah, ping- 
pong, asculttnd radio, ori citind 
ziare și reviste etc.

Dorind să aflu cum se desfă
șoară activitatea cultural-artistică

I.S.E.P. „V. I. Lenin1*
In sala Institutului de științe 

economice și planificare „V. I, 
Lenin" a avut loc sîmbătă după 
amiază conferința de constituire 
a „Asociației studenților econo
miști" din I.S.E.P. și alegerea 
organelor conducătoare a asocia
ției.

Au luat parte delegați ai stu
denților din cele 6 facultăți ale 
Institutului,.cadre didactice, re
prezentanți ai comisiei de orga
nizare a asociațiilor studențești, 
precum și o delegație de munci
tori de la fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" cu care stu
denții de la I.S.E.P. au stabilit 
legături de colaborare.

A luat cuvîntul tov. Teodor Io- 
vanescu, -împuternicit al comisiei 
orășenești București pentru con
stituirea Asociei studenților de 
la I.S.E.P. care a expus proiectul 
planului de activitate al Asocia
ției studenților economiști din
1.5. E.P., pe anul universitar 
1956—1957.

Asociația studenților din Insti
tutul nostru, a spus vorbitorul, 
are sarcina principală că alături 
de conducerea Institutului șl a 
cadrelor didactice, să contribuie 
la procesul complex de pregătire 
a viitorilor economiști necesari 
economiei noastre naționale. Aso
ciația se va ocupa de activitatea 
cultural-artistică și sportivă, de 
problemele gospodărești și de a- 
sistență socială ale studenților.

Activitatea organizației studen
țești se va desfășura sub condu
cerea organizației de partid și în
drumarea nemijlocită a organiza
ției U.T.M.

La discuții au luat cuvîntul: 
prof. univ. Mihai Hașeganu, rec
torul I.S.E.P., Mircea Nicolaescu, 
decanul Facultății de planificare, 
secretarul Comitetului de partid 
din I.S.E.P., Petrovici Camenco, 
secretarul comitetului U.T.M. și 
numeroși studenți.

In numele muncitorilor de la 
F. C. „Gh. Gheorghiu-Dej" au 
vorbit I. Steinbach, directorul 
fabricii și muncitorul Alexandru 
Păcuraru, care au arătat bucuria 
muncitorilor din fabrică de a 
stabili legături de strînsă cola
borare cu studenții de la I.S.E.P.

Din partea studenților străini 
care studiază la I.S.E.P., Pak 
Mok-yel, (R.P.D. Coreeană) din a- 
nul IV al Facultății de economie 
politică, a salutat constituirea a- 
sociației studenților economiști.

Delegații la conferință au apro
bat pianul de activitate al Aso
ciației studenților economiști din
1.5. E.P.

Participanții la conferință au 
adoptat o moțiune către C.C. al 
P.M.R. prin care membrii Aso
ciației studenților economiști asi
gură conducerea partidului că se 
vor strădui/să-și însușească te
meinic cunoștințele necesare pen
tru a deveni economiști bine pre
gătiți

S-a trecut apoi la alegerea or
ganelor conducătoare ale asocia
ției.

In Consiliului Asociației stu
denților economiști din I.S.E.P. 
au fost aleși 31 de membri. A 
fost aleasă de asemenea o comi
sie de cenzori alcătuită din 5 
membri și un număr de 48 de de
legați la conferința orășenească 
pentru constituirea Asociației stu
denților din București.

Institutul pedagogic
Duminică dimineață, delegații 

celor peste 450 de studenți ai 
Institutului pedagogic din Capi
tală s-au intrUnit în conferința 
de constituire a asociației lor stu. 
dențeștl.

propriu-zisă și cum ti găsește 
iarna pregătiți tn acest scop, 
l-am întrebat pe directorul cămi
nului, tovarășul Ștefan Hart
man, oare mi-a explicat pe larg 
planul de activitate precum și o 
serie de proiecte ce și-a propus 
tn această problemă. Căminul 
cultural este aprovizionat cu 
lemne pentru foc, așa că attt re
petițiile echipelor artistice cit și 
organizarea programelor se fac 
nestingherite. Dovadă: echipele 
de teatru tn limbile germană și 
maghiară s-au pregătit intens 
pentru actualul concurs al echi
pelor de teatru sătești.

Echipa de dansuri mixt’ă, înva
ță jocuri populare maghiare, ro- 
minești și germane. Ea este în
zestrată cu costumele respective 
și repetă de zor.

Corul mixt, cu peste 60 de per
soane, pregătește noi cintece: Pa
ralel, se instruiește orchestra că
minului, formată din 9 persoane.

La începutul lui decembrie, că
minul va deschide un cerc agro
tehnic la G.A.C., urmtnd să facă 
înscrieri și pentru cercul agroteh
nic de pe lingă cămin. In ace
lași timp, colectivul de conferen
țiari reorganizat, tși va " 
regularitate conferințele 
me politice, agrotehnice 
cultură generală.

Directorul căminului 
ne-a vorbit și despre deplasările tn 
schimb de experiență, programate 
tn cursul iernii tn comunele apro
piate — Covăsinț, Vladimirescu, 
Slntana și Zimandul Nou.

După cum vedeți, activitatea 
este multilaterală, bogată, inten
să. Aceasta se datorește tn pri
mul rind bunei organizări a mun
cii culturale, colaborării strtnse 
și permanente cu organele loca
le — de stat și U.T.M.

In curînd — un cerc 
de istorie ți geografie
Pe 

rectorul căminului cultural 
Covăsinț, l-am întîlnit pe stradă,

ține cu 
pe te
și de

cultural

tovarășul Lamoș loan, di- 
din

La conferință au participat, ca 
invitați, membri ai corpului pro
fesoral, precum și o delegație a 
muncitorilor de la Uzinele chi
mice romine.

După alegerea prezidiului, și 
comisiei de validare, studentul 
D. Feldman, împuternicitul co
misiei orășenești de constituire a 
asociațiilor studențești în Institu
tul pedagogic, a prezentat proiec
tul de program al asociației.

Cu un deosebit interes au pri
mit delegații la conferință acele 
capitole ale proiectului de pro
gram în care se vorbește despre 
acțiunile profesionale, culturale, 
sociale și SDoriive pe care le va 
întreprinde asociația.

Studenții delegați la conferință 
au primit cu entuziasm proiectul 
de program al asociației.

Conferința a ales apoi prin vot 
secret 15 membri în consiliul de 
conducere al asociației, 3 membri 
în comisia de cenzori și 8 dele
gați la conferința orășenească a 
asociațiilor studențești.

Institutul de construcții
La conferința care a avut Ioc 

sîmbătă după amiază în sala de 
festivități a Institutului de con
strucții din Capitală au participat 
delegați reprezentînd peste 2.000 
de studenți din cele 5 facultăți 
ale institutului, cadre didactice, 
reprezentanți ai comisiei de orga
nizare a asociațiilor studențești, 
ingineri absolvenți ai institutului, 
precum' și o delegație de munci
tori de la uzinele „Republica" din 
Capitală.

După alegerea prezidiului, co
misiei de validare, a secretariatu
lui conferinței și după ce a fost 
aprobată ordinea de zi a luat 
cuvîntul studenta Eugenia Pa- 
trichi, împuternicită a comisiei de 
organizare a Asociației studen
țești din institut care a expus 
proiectul de program al asociației 
studenților din Institutul de con
strucții pe anul universitar 1956- 
1957.

In proiect se prevede printre 
altele ca împreună cu conducerea 
institutului, asociația să stabi
lească unele legături mai sirînse 
între studenți și inginerii de pe 
marile șantiere de construcții a|c 
socialismului din patria noaslra, 
antrenarea unui număr cît mai 
mare de studenți în activitatea 
de cercetări științifice în dome
niul construcțiilor, îmbunătățirea 
practicii studenților pe șantiere. 
Proiectul prevede de asemenea 
organizarea de schimburi de ex
periență cu studenții de la alte 
facultăți de construcții din țară 
și din străinătate, organizarea de 
noi cercuri științifice studențești 
etc.

S-a trecut apoi la alegerea or
ganelor conducătoare ale asocia
ției studenților din Institutul de 
construcții și a delegaților la con
ferința orășenească pentru consti
tuirea Asociației . studenților din 
București. (Agerpres)

La cei mai tineri grădinari
și-au împărtășit experiența și ob
servațiile stîrnind vii discuții. 
Printre numeroșii pionieri care 
au luat cuvîntul se află și pio
niera Mpria, Dincă din cl. a Vll-a 
a școlii elementare din Curcani, 
care a arătat cum a obținut roșii 
în greutate de 750 gr. bucata.

După terminarea discuțiilor, u- 
nitățile, detașamentele, instructo
rii de pionieri și pionierii care 
au obținut rezultate frumoase — 
au fost premiați cu premii în 
cărți.

Cei mai tineri grădinari șl po- 
micultori din raionul Oltenița 
s-au întrunit nu de mult pentru 
a face bilanțul activității lor rod
nice. Cu prilejul acestei consfă
tuiri a fost alcătuită o expoziție 
ce cuprinde cele mai reușite pro
duse obținute pe loturile experi
mentale de tineri naturaliști.

La consfătuire o serie de pio
nieri au prezentat referate ca de 
pildă : pionierii Gheorghe Tătaru, 
din clasa a Vll-a a școlii din co
muna Șoldanu Șl Eugen Vișan de 
la școala medie din Oltenița. Ei

>
ducînd sub braț un teanc de cărți. 
Erau broșuri de știință populariza
tă, pentru cercul agrotehnic : des
pre cultura legumelor, lucrările 
solului, îngrășămintele și folosi
rea lor etc. Mi-a spus că din luna 
aceasta își va reîncepe activitatea 
cercul agrozootehnic de pe lingă 
căminul cultural, la care sînt în
scriși 18 membri. Paralel cu a- 
ceasta, aici se va mai înființa un 
cerc de istorie-geografie, pe ca
re-l va conduce un profesor de 
specialitate, de la Școala de 7 ani 
din comună.
Propaganda științifico-educativă 

la cămin se duce într-un ritm re
gulat. Colectivul de conferențiari, 
în componența căruia intră profe
sori, tehnicieni și ingineri, își ex
pune săptămînal conferințele pe 
teme diferite.

L-am rugat pe tovarășul direc
tor să ne vorbească și despre ce
lelalte laturi ale activității cămi
nului cultural ce-l conduce. Iată 
ce ne-a răspuns :

— Una dintre cele mai mari și 
mai active formațiuni ale cămi
nului — aș putea adăuga și cu 
tradiție — este corul, al cărui di
rijor sînt de nouă ani de

Acest cor bărbătesc, de 
persoane, este format din 
muncitori; la concursurile 
oare a ajuns pînă la faza 
giune, obținînd acum doi ani pre
miul I. Cu tineri coriști ca Hăl- 
măgean Ion, Șaur Maria, Vesescu 
Maria, Roman Liviu, Sida Teo
dor și alții mă pot mîndri. Pri
mii trei sînt în același timp și în 
echipa de teatru, care recent s-a 
prezentat la faza intercomunală 
a concursului, cu piesa „închis 
pentru inventar" de Ionel Țăranu.

_ Tot pe lîngă cămin funcționează 
și biblioteca. Ea numără aproxi
mativ 2300 volume și 197 de ci
titori frecvenți. Aici vin să îm
prumute cărți țărani muncitori 
de toate vîrstele — de la bătrî- 
nul Păcurar Nicolae, pînă la 
utemistul Mihal Hălmăgean, ori 
pionierul Iordache Constantin. 
Bibliotecarul s-a îngrijit de or-

zile.
55 de 
țărani 
anteri- 
pe re-

Două motoare și ••• 
multă nepăsare

Am avut, nu de mult, o bu
curie mare. Am primit două mo
toare electrice cu o capacitate 
mai mare .pentru uzina electrică 
din comuna noastră, comuna 
Bîrca, raionul Segarcea. Nit cred 
să fi fost țăran muncitor în 
comună care să nu se fi bucurat 
de acest neprețuit dar. In ziua 
aceea, cind au fost aduse mo
toarele, s-au strîns mulți țărani 
muncitori la uzină. Și nu puțini 
au fost cei care și-au exprimat 
hotărirea de a muncii volun
tar la instalarea noilor motoare.

Bucuria noastră era împărtă
șită și de tovarășii de la sfatul 
poipular al comunei. Ei ne-au 
asigurat, că n-o să 
multe zile și vor 
stalarea celor două 
atunci a trecut
bine de o lună de zile, 
ce oare sfatul popular nu și-o fi 
ținut cuvîntul de a începe, de 
îndată, lucrările de instalare a 
motoarelor la uzină ?

Și pentru că este vorba de 
uzina electrică, mai sînt încă 
unele lucruri de spus. Cu doi- 
trei ani în urmă, comuna noa
stră era cu adevărat electrifi
cată. Ardeau becurile pe șoseaua 
principală, pe ulițele și în casele 
țăranilor muncitori. în anul 
trecut însă, vechea conducere a 
sfatului popular a strîns 
oare?) rețeaua și stîlpii 
liniile secundare. (Lucrul 
a făcut ca rentabilitatea
să fie destul de scăzută). Așa 
că, de atunci, în comună avem 
lumină electrică doar pe șosea 
și în unele instituții. Ba, pe șo
sea, mai mult avem... întuneric 
decît lumină, pentru că lipsesc 
foarte multe becuri.

Așa stau treburile cu uzina 
noastră. Sfatul popular raional 
cunoaște această situație. Totuși 
măsurile 
ivească, 
tereseze 
regional
me și să-i ajute pe cei de la 
sfatul raional și comunal să 
facă... lumină în buna funcțio. 
nare a uzinei noastre.

treacă prea 
începe in- 
motoare. De 
însă mai 

De

(de ce 
de pe 
acesta 
uzinei

au întirziat să se 
Ar fi bine să se in

și sfatul popular 
de aceste proble-

M. BERCEANU 
tractorist

Corespondent 
ȘTEFAN ȘOLOIU

ganizarea a două cercuri de ci
tit, ce ființează astfel: unul la 
cămin, iar altul tn sat. Din cei 
22 înscriși la concursul „Iubiți 
cartea", 8 au obținut de acum in
signa.

Ne pare rău că sfatul popular 
nu ne sprijină suficient tn ceea 
ce privește buna întreținere a lo
calului. Recent, am cerut fonduri 
în vederea zugrăvirii acestuia, 
dar fără nici un rezultat.

Ne bucurăm însă că tineretul, 
tn cea mai mare parte, tși aduce 
contribuția la activitatea cultural- 
artistică ce o desfășurăm. Acea
sta înseamnă că activitatea ce-o 
desfășoară organizația U.T.M. 
printre tineri, nu 
de eficacitate.

este lipsită

[ Renunțăm la 
r concluzii, deoarece 
(I ' ' ” ’ ’

obișnuitelej 
ele se

prind din cele relatate 
sus.

Totuși, trebuie amintită 
contribuția pe care ar putea j 
să o dea într-o mai mare, mă-) 
sură cadrele didactice, la îm-] 
bunătățirea activității cămine-J 
lor culturale. De asemenea.) 

munca lor.
E de remarcat că încă nu sej 

' acordă suficientă importanță. J 
în unele locuri, brigăzilor ar- j 
tlstice de agitație, în ciuda ne-j 

fcesității lor.
I Este de datoria tineretului. ] 
tea el în primul rînd să parti- i 
fcipe cu însuflețirea și elanul] 
! ce-l caracterizează, la viața] 
(cultural-artistică a satului. J 
fin acest sens, organizațiilor] 
] U.T.M. le revine importau- j 
(ta sarcină de mobilizare a ti-J 
f nerilor în munca de culturali- ] 
(zare a țărănimii muncitoare.] 
(Dar nu numai at-ît. Organiza-1 
fțiile U.T.M. trebuie să inițieze] 
[acțiuni concrete. Atunci, fără j 
îndoială că munca culturală] 
va deveni mult mai bogată, ] 
îndeplinindu-și cu succes me- i 
nirea. ]

Scrisoare deschisă către conducerea 
trustului 14 Construcții — lași

Aș vrea să vă scriu despre 
unele din pățaniile noastre. Dar 
mai Mii vreau să vă povestesc 
o intimplare ciudată. Spun ciu
dată , pentru că pină acum nu 
mi s-a mai întimplai niciodată 
acest lucru. Intr-una din seri, 
abia treclnd in lumea visurilor, 
mi s-au înfățișat lucruri neobiș
nuite. Se făcea că la noi pe 
șantierui 1O10 sosise un tova
răș de la Trustul 14 Construcții 
Iași. Conducerea trustului voia 
să vadă cum este viața noastră 
pe șantier, in ce condiții dor
mim, cum mlncăm etc. Și mu
safirul nostru a vizitat rind pe 
rtnd, împreună cu cițiva dintre 
noi, toate barăcile. Se părea 
că tovarășul era joarte surprins 
de cele ce vedea, că i se 'în
fățișau lucruri noi și cu totul 
necunoscute. Mirarea lui nu ne 
surprindea pe noi. De fapt, avea 
și de ce să se mire I lată, am 
să vă spun și dumneavoastră, 
deoarece vizitatorul nu a fost a- 
evea, ci doar in vis. Prima 
noastră vizită am făcut-o bară, 
cii numită de noi „Moara pă
răsită". Este drept că am ajuns 
la ea cam greu din cauza băl
ților din jur. Ei, dar pină la 
urmă tot am ajuns! Și cite 
n-am mai aflat după aceea I

Greutatea cea mare la noi 
pe șantier este faptul că admi
nistrația nu s-a ingrtjit încă să 
ne aducă lemne pină acum. Fie
care muncitor tși procură sein- 
duri de pe unde poate. Dar ca 
un făcut focul se stinge repede 
și frigul pătrunde din nou prin 
diferite „guri de ventilație''. 
Cele mai frecvente slnt crăpă
turile dintre scindurile podelei. 
Sub podele există o distanță 
cam de vreo 30—40 cm. care 
face să țină multă răcoare. De 
multe ori muncitorii de pe șan
tier au adus la cunoștința ad
ministrației că ușile nu sint 
bune și nu vor putea ierna In 
aceste camere. Ele slnt făcute 
din scindări și n-au nici măcar 
clanțe. Apoi vizitatorul nostru a 
putut vedea și așternuturile de 
pe pat, care 
de dorit.

La noi pe 
o baie unde 
Administrația 
să cumpere măcar ctteva li- 
gheane.

Am mers apoi la bucătărie. 
Aci tovarășa Berte Artemiza 
ne-a spus despre necazurile ei. 
Condițiile tn care gătește mtn- 
carea slnt dintre cele mai proa
ste. Prin bucătărie trec diferite 
instalații de țevi. Unele dintre 
ele sint sparte.

Eram fericit că conducerea 
! trustului va afla acum despre 
necazurile noastre și că, in 
sflrșlt, se vor lua măsuri pen- 

! tru îndreptarea situației. Dar... 
, Dezamăgirea mea a fast mare 
, etnd rn-am trezit și mi-am dat 
, seama că totul n-a fost decît 
un vis. Că, de fapt, lipsurile 

, noastre au rămas tot necunos
cute. De aceea v-am trimis, 

, dragi tovarăși, această scrlsoa- 
, re, pentru a afla pe această cale 
, lucruri care pentru noi au o 
, mare însemnătate. Trebuie să 
, știți că noi așteptăm să se tm- 
, bunătăfească condițiile, așa cum 
ni s-a promis de către tovarășul 

, inginer-șef Părpăliță. Printre noi 
i slnt mulți muncitori care au lu. 
1 crat vreme îndelungată pe diferi- 
te șantiere de construcții ale pa- 

i triei (așa este de pildă tova
rășul Noje Vasile, care a mun

lăsau și ele mult

șantier nu există 
să te poți spăla, 
nu a avut grijă

Institutului Poli- 
nu e amenajat 
de sport pentru

...Terenul viran situat in spa
tele clădirii 
tehnic Cluj 
tntr.un teren 
studenți.

GH. POPESCU—student Cluj

Săptămîna filmului din R. D. Germană

Pe ecranele mai multor cinematografe din Capitală se prezintă 
cu prilejul „Zilelor filmului din R. D. Germană" producțiile ci
neaștilor prieteni: „Suflete tari", „Țar și dulgher" și „Corabia 
viselor".

Fotografiile pe care le reproducem surprind : prima — un
moment de mare intensitate dramatică din filmul „Suflete tari" 
(Friedl Walter — „doctorul minune" iși ia rămas bun de ia pa
cientul său), iar a doua — o scenă nostimă din filmul „Țar 
și dulgher" — adaptare liberă după cunoscuta operă comică a 
lui A. Lortzing.

cit pe șantierul furnalelor de la 
Hunedoara și tn alte locuri). 
Dar peste tot ei au avut condi
ții destul de bune de viață. De 
aceea ne miră de ce aici, din 
cauza unor birocrați și a unui 
administrator incapabil, avem 
astfel de condiții. Noi dorim ca 
această situație să se schimbe 
tn bine cit mai curlnd, să ve- 
niți la noi pe șantier să vă con
vingeți de oele scrise de mine și 
să se ia măsuri pentru ca viața 
noastră să devină mai bună, 
pentru a obține succese mai 
mari In muncă.

COSTEL GRECU 
mecanic, Șantierul de 

construcții 1010 Tecuci

fltCi
...întreprinderea de panificație 

regională București nu exercită 
un control riguros asupra cali
tății fainei livrată de morile 
ce aprovizionează fabrica de 
piine din Răcari?.

MACOVEI ALEXANDRU 
de la sfatul popular raional 

Răcari

...Gazeta de perete din co-

i________ ______ \ 
muna Bonțești, raionul Gura- 5 
honț, nu mai desfășoară o acti- 0 
vitate intensă, așa cum făcea o 
pînă nu de mult timp ?_______ v

COȚOI IOAN ;
funcționar comuna h

Bonțești A

„.Intreprinderea regională ci; 
nematografică de stat Pitești 
neglijează de luni de zile trimi
terea unei caravane cinemato
grafice în comuna lonești raio
nul Băbeni, lipsind astfel pe ță
ranii muncitori de aici de po
sibilitatea de a viziona un film?

BĂLȚOIU CONSTANȚA 
funcționară Drăgășani

...Președinții cooperativelor 
din comunele Balta, Sărulești, 
Aideni și Bîsoca raionul Beceni, 
regiunea Ploești neglijează de 
luni de zile ridicarea cărților de 
la URCC Beceni, cărți ce ar 
trebui puse în vînzare ?

DUMITRESCU CONSTANTIN 
laborant-Ploești

...Biroul de difuzare a presei 
Cluj nu primește abonamente 
la presa străină pentru anul 
1957 decît de la persoanele care 
au fost abonate și pe anul 
1956?

P. ROBAN—funcționar Turda

...Autobusele din Cluj care 
deservesc linia Piața Mihai 
Viteazul — Cartierul Iris, in 
orele de dimineață circulă la 
intervale foarte mari.

I. SILAGH1 — strungar Cluj



Președintele 
losip Broz-Tito a primit 
pe membrii delegației

Inaugurarea Casei de cultură

Recepția oferită de N. A. Bulganin 
în cinstea delegației guvernamentale

a R. P. Romîne
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

La 3 decembrie N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a oferit în 
marele Palat al Kremlinului o 
recepție în cinstea delegației gu
vernamentale a Republicii Popu. 
lare Romine.

La recepție au participat 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P.R., Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., Gaston Marin, președin. 
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării al R.P.R., Manea Mă- 
nescu, ministrul Finanțelor al 
R.P.R., Marcel Popescu, -minis, 
tru Comerțului Exterior al R.P-R- 
și persoanele care îi însoțesc.

La recepție au fost de față to-

varășii N. S. Hrușciov, L. M. Ka- 
ganovici, 
Molotov, 
Saburov, 
Bfejnev, 
Furțeva,
Beliaev, P. N. Pospelov, miniștri 
ai U.R.S.S., mareșali ai Uniunii 
Sovietice, generali ai Armatei So
vietice. activiști ai Comitetului 
Central al P.C.U.S.. funcționari 
superiori ai Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. ai Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
ai Ministerului Comerțului Exte
rior, ai Ministerului Apărării al 
U.R.S.S., ai Direcției generale 
pentru problemele 
nomice, oameni ai 
furii, reprezentanți 
țiilor obștești.

Printre oaspeți

A. I. Mikoian, V. M.
M. G. Pervuhin, M. Z.

G.. K. Jukov, L. I.
D. T. Șepilov, E. A.

N. M. Șvernik, N. I.

relațiilor eco- 
științei și cul- 
ai organiza-

a fost Mihai

Dalea, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne tn U.R.S.S., 
funcționarii ambasadei, șefii re
prezentanțelor diplomatice, acre
ditați in U.R.S.S., ziariști so
vietici și străini

In cadrul recepției, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească. cordială, tovarășul N. 
A. Bulganin a toastat pentru pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, dr. Petru Groza. 
In acest timp orchestra a intonat 
imnul R.P.R. Apoi tovarășul 
Chivu Stoica a propus să se ri
dice un toast pentru președintele 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
tovarășul Voroșilov. In acest 
timp orchestra a Intonat Imnul 
de Stat al U.R.S.S. Adresîndu-se 
asistenței N. A. Bulganin a 
spus:

Cuvîntarea tovarășului N. A. Bulganin
Scumpe tovarășe Chivu Stoical
Dragii noștri oaspeți 1
Tovarăși I
In numele guvernului 

Sovietice salut aici pe 
noștri oaspefi delegația

de mare importanță care deter
mină căile dezvoltării pe mai 
departe a relațiilor economice și 
a colaborării dintre cele două 
state socialiste frățești — Uniu
nea Sovietică și Republica Popu
lară Romînă.

Declarația semnată astăzi este 
o dovadă că Uniunea Sovietică

cola. 
întă.

Uniunii 
scumpii 

_ ______ r_,_ __ _ guver
namentală a Republicii Populare .- 
Romîne în frunte cu tovarășul 
Chivu Stoica. __  _

Tratativele dintre delegațiile și Romînia, două state socialiste 
guvernamentale, care s-au desfă- — își ' ' .
șurat intr-un spirit de sinceră baza deplinei egalități în drep- 
prietenie și deplină înțelegere re- turi, avantajelor reciproce pe 
ciprocă s-au încheiat cu succes baza unui ajutor cu adevărat fră- 
și astăzi am semnat un document țese și dezinteresat.

întemeiază relațiile pe

Dezvoltarea cu succes a 
borării statelor socialiste 
rește puterea lagărului socialist, 
întărește baza păcii și securității 
popoarelor.

Toastez pentru dezvoltarea 
continuă, rodnică a colaborării 
dintre Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Romînă, pentru 
sănătatea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Chivu Stoica, 
pentru sănătatea celorlalți oaspeți 
romini, pentru prietenia dintre 
popoarele noastre I (Aplauze).

CIU EN-LAI
a sosit la Bombay

DELHI 3 (Agerpres), — După 
cum anunță presa indiană, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, care se află 
într-o vizită oficială în India, și 
persoanele care-1 însoțesc, au 
sosit la 1 decembrie în orașul 
Puna.

Oaspeții chinezi au vizitat a- 
poi Academia militară situată în 
apropiere de orașul Puna. Luînd 
cuvîntul In fața elevilor acade
miei Ciu En-lai a subliniat că 
forțele armate ale Chinei și Indiei 
nu sînt destinate agresiunii ci a 
părării construcției pașnice a ță
rilor lor și păcii in întreaga lume.

La 2 decembrie Ciu En-lai și 
persoanele care-1 însoțesc au so. 
sit la Bombay.

Industria franceză 
de automobile în declin

PARIS 2 (Agerpres). — Din 
cauza lipsei acute de benzină, in 
dustria franceză de automobile 
începe să-și reducă 
Societatea „SIMCA" 
concedierea a 1.300 de muncitori 
de la una din uzinele sale și a 
redus ziua de muncă în toate 
celelalte întreprinderi, împreună 
cu reducerea corespunzătoare a 
salariului.

Din cauza aprovizionării defec- 
tuoase cu combustibil, este în
greunată aprovizionarea popu
lației cu produse alimentare și 
mărfuri industriale.

C.C. al U.T.M.
BELGRAD 3 (Agerpres). — 

Taniug transmite:
In după amiaza zilei de 3 de

cembrie, președintele R. P. F. 
Iugoslavia losip Broz Tito a pri
mit pe membrii delegației Comi
tetului Central al Uniunii Tine
retului Muncitor din R. P. Romî
nă, condusă de Virgil Trofin, 
prim secretar al C.C. al U.T.M. 
care vizitează Iugoslavia. La pri
mire a fost de față Miko Tripale, 
secretar al C.C. al Tineretului 
Popular din R.P.F. iugoslavia. 
In timpul convorbirii pe care au 
avut-o oaspeții romini, președin
tele Tito a transmis salutul său 
tinerilor din Romînia.

producția 
a anunțat

A fost creată 
Federația din »aris 
a Uniunii Tineretului 

Comunist
PARIS 3 (Agerpres). — In 

baza hotărîrii celui de-al XIV- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Francez cu privire la trans
formarea Uniunii Tineretului Re
publican din Franța, în Uniunea 
Tineretului Comunist a avut loc 
la Paris adunarea 
a tinerilor comuniști 
Franței. La adunare 
cutate probleme in
lupta împotriva războiului 
Algeria și agresiunii din Egipt, 
pentru satisfacerea revendicărilor 
tineretului și altele. Adunarea a 
adoptat hotărirea să creeze 
derația din Paris a Uniunii 
neretului Comunist

în regiunea din nord-est a
partamentului Sena a avut loc dc 
asemenea o adunare constituantă.

constituantă 
din capitala 
au fost dis- 
legătură cu 

din

Fe- 
Ti-

De-

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Scumpe tovarășe Bulganin, 
Scumpe tovarășe Hrușclov 1 
Dragi tovarăși, stimați membri 

ai corpului diplomatic I
Tratativele care au avut loc în

tre delegațiile guvernamentale 
ale Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste și Republicii Popu
lare Romîne s-au încheiat cu un 
succes deplin. In cadrul tratati-

bazată pe unitatea deplină de 
vederi în aprecierea situației in
ternaționale, noi am confirmat 
politica celor două guverne de 
destindere continuă în relațiile 
internaționale și de rezolvare 
pașnică pe calea tratativelor a 
tuturor problemelor litigioase, 
de unire și mal puternică a tutu
ror țărilor socialiste, împotriva 

T____ _.c__ ... ...... . ...... încercărilor cercurilor imperia-
velor noastre au fost examinate liste de imixtiune in treburile in- 
probleme privind situația inter
națională și relațiile politice, 
economice și culturale dintre Re
publica Populară Romînă și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Discuțiile purtate de noi au 
decurs în spiritul prieteniei fră
țești, . al înțelegerii profunde a 
intereselor popoarelor noastre, al 
colaborării și ajutorului reciproc, 
caracteristice pentru relațiile din
tre țările socialiste.

Rezultatele acestor tratative 
dovedesc unitatea de vederi și de 
acțiune a țărilor noastre strîns 
unite prin lupta lor comună pen
tru progres, pace și socialism

Nici un fel de uneltiri ale 
cercurilor agresive imperialiste, 
nici un fel de campanii de ca
lomnii și de ațîțare dusă de trans, 
fugii, care și-au găsit ocrotire la 
unele guverne, nu vor reuși să 
slăbească forța și coeziunea țări
lor noastre, care sprijină pacea 
și prietenia între popoare. .

In declarația noastră comună

terne ale altor state și de atacare 
a libertății și independentei po
poarelor. am confirmat politica 
de dezarmare și securitate pe 
baza propunerilor Uniunii Repu. 
blicilor Sovietice Socialiste din 
17 noiembrie 1956.

In cadrul tratativelor noastre, 
noi am subliniat cu satisfacție 
rezultatele pozitive ale colaboră
rii economice între URS S și 
R.P.R., bazată pe deplină egali
tate în drepturi și avantaje reci
proce. In cadrul acestei colabo
rări frățești. Republica Populară 
Romînă a primit un sprijin im
portant pentru dezvoltarea eco
nomiei sale și lichidarea rămîne- 
rii în urmă, moștenită de la re
gimul burghezo-moșieresc.

Rezultatele tratativelor noastre 
au o importantă deosebită pentru 
dezvoltarea mai departe a aces
tei rodnice colaborări.

împrumutul în cereale, livrarea 
unor mărfuri necesare economiei 
R P.R., creditul industrial pe ter
men lung acordat țării noastre

pentru construirea unor mari u- 
zine chimice în vederea valorifi
cării resurselor noastre de mate
rii prime, vor contribui la dez
voltarea întregii economii națio
nale și a agriculturii, la ridica
rea continuă a nivelului de trai 
al poporului nostru.

Poporul romin va primi cu 
mare bucurie și satisfacție rezul 
talele tratativelor noastre El își 
va manifesta dragostea frățească 
față de marele său frate și prie
ten, poporul sovietic, și hotărî- 
rea lui de a dezvolta prietenia și 
colaborarea cu URS S., cu ță
rile socialiste și cu toate po
poarele iubitoare de pace și liber
tate.

Ridic paharul pentru marele 
guvernul 
iovietice 

Socialiste, în frunte cu tovară
șul Nikolai Aleksandrovici Bul
ganin, pentru Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice forța poli
tică conducătoare a poporului so
vietic, pentru Prezidiul Comitetu
lui Central și pentru tovarășul 
Nikita Sergheevici Hrușciov, prim 
secretar al ............. - . . .
Partidului 
Sovietice.

Trăiască 
mîno-sovietică I

Trăiască pacea între popoare I 
Asistenta a salutat cu aplauze 

furtunoase cuvîntările șefilor gu
vernelor celor două țări prietene.

popor sovietic, pentru 
Uniunii Republicilor

Comitetului Central al 
Comunist al Uniunii

în veci prietenia ro-

Complotul împotriva Siriei un
Noi amănunte în legătură 

cu complotul împotriva Siriei
BEIRUT 3 (Agerpres). — Zia- Faptele arată, continuă ziarul, 

rul ,,A] Ahbar" dă unele amă- că firele complotului împotriva 
nunte în legătură cu complotul Siriei duc la Londra, Paris, Tel 
Imperialist împotriva Siriei. -•
Ziarul scrie că trupele anglo- 
franco-îsraeliene urmau să a- 
tace Siria în momentul în 
care participanțli la complot 
aflați în slujba imperialiștilor 
trebuiau să acționeze împotriva 
guvernului sirian.

Armata irakiană protestează împotriva 
politicii lui I\luri Said

Aviv și Ankara. Ziarul relevă în 
legătură cu aceasta că vizita la 
Londra a lui Menderes, ministrul 
ad-interim al Afacerilor Externe 
al Turciei și tratativele pe care 
le-a dus cu oamenii de stat en
glezi sînt strîns legate de ■ acest 
complot.

DAMASC 3 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei în semn 
de protest împotriva politicii 
pro-imperialiste a lui Nuri Said, 
soldații și ofițerii din unitățile 
militare irakiene staționate în 
Iordania au refuzat să îndepli
nească ordinul primului ministru 
de a se întoarce de urgență în 
Irak. Ei au declarai că „Preferă 
să rămînă în Iordania și să lupte 
cot la cot cu trupele siriene și 
iordaniene pentru, cauza dreaptă 
a națiunii arabe".

Deși legația irakiană la Amman 
a încercat în fel șl chip să de
termine comandamentul unităților 
irakiene să îndeplinească ordinul 
lui Nuri Said cu privire la reîn-

toarcerea acestor unități în Irak, 
toate încercările reprezentantului 
legației care a vizitat taberele 
trupelor irakiene au eșuat.

După cum se arată în cercurile 
bine informate, situația politică 
internă a Irakului continuă să 
fie încordată. Deoarece trupele 
irakiene se pronunță împreuna cu 
poporul pentru răsturnarea gu
vernului Nuri Said și pentru re
tragerea Irakului din pactul de 
la Bagdad, Nuri Said a cerut gu
vernului turc să trimită trupe 
turcești în Irak pentru reprimarea 
acțiunilor populare. In aceste 
cercuri se afirmă că în Irak au și 
fost trimise două batalioane de 
trupe turcești

6-a americane puternice și vigi
lente".

Corespondentul din Washing
ton al aceluiași ziar — scrie că 
potrivit știrilor primite din Euro
pa, Turcia și Anglia, legate prin 
pactul de la Bagdad, înclină spre 
teoria că în curînd ar putea 
necesar un război preventiv 
Irakului împotriva Siriei".

★
LONDRA 2 (Agerpres). 

TASS transmite: După încheie
rea tratativelor dintre Anglia și 
Turcia, presa engleză de dreap. 
ta și-a intensificat campania pro
vocatoare împotriva Siriei Scopul 
acestei campanii este de a atri
bui Siriei planuri agresive și a 
crea astfel pretextul pentru o ac
țiune armată împotriva acestui 
stat din partea țărilor — parti
cipante la pactul de la Bagdad. 
Astfel, ziarul „Times" fără dealt
fel să se obosească să aducă 
vreo dovadă, scrie în articolul re
dacțional din 1 decembrie, că tn 
Siria „există deja o mare can
titate de armament și îndeosebi 
de tancuri, piese de artilerie șt 
arme de foc" și că aceasta ar 
prezenta un pericol pentru pace 
în Orientul Mijlociu.

fi 
al

Presa americană și engleză continuă 
campania provocatoare împotriva Siriei
NEW YORK 2 (Agerpres) — jinirea de către Statele Unite 

TASS transmite: Ziarele ameri
cane continuă să ațițe intens 
„războiul nervilor' împotriva Si
riei. Intmn articol de fond, zia
rul „New York Herald Tribune" 
subliniază .caracterul serios" al 
declarației Departamentului de 
Stal alSDA cu privire la spri-

__ _______________ „ ___ J a 
țărilor semnatare ale pactului de 
la Bagdad Prezentind lucrurile 
ca și cum Siria ar constitui foca
rul unei primejdii de război, zia
rul cere pe un ton provocator 
„coordonarea politicii americane, 
engleze și franceze" în caz de 
primejdie și „menținerea flotei a

Trupele engleze 
au săvîrșit un nou 

atac împotriva 
Yemenului

CAIRO 3 (Agerpres). — DupS 
cum anunță ziarul „Al-Masa", 
legația Yemenului la Cairo a ix>- 
municat că 
săvîrșit un 
împotriva 
unei știri
tancurile engleze au violat from, 
tiera Yemenului tn sectorul de 
sud pătrunzînd fii adîncul țării.

trupele engleze au 
nou act de agresiune 
Yemenului Potrivit 
sosite din Yemen,

a studenților din București
litico-educative în rîndul studen
ților.

Organizarea Casei de pultură 
a studenților din 'București, ca și 
a altor case de cultură și clu
buri studențești în toate centrele 
universitare, trebuie să contribuie 
la dezvoltarea unei bogate acti
vități cultural-artistice, să con
tribuie la lărgirea orizontului 
cultural al studenților, să învio
reze întreaga activitate educativă 
desfășurată de organizațiile U- 
niunii Tineretului Muncitor și de 
asociațiile studențești care iau 
ființă in momentul de față.

A luat apoi cuvîntul tov. Ște
fan Manolache, muncitor fruntaș 
la uzinele „Mao Țze-dun", care 
în numele tinerilor muncitori a 
spus: „Noi tinerii muncitori ne 
bucurăm alături de dv., studenții 
din Capitală pentru acest dar 
minunat pe care vi l-a făcut par
tidul și guvernul nostru.

Considerăm ca o datorie a 
noastră comună de a întări în
continuu legăturile dintre tinere
tul studios și tineretul muncitor 
al Capitalei noastre, pentru ca 
unindu-ne eforturile să contri
buim din plin la lupta poporului 
nostru pentru construirea socia
lismului, pentru pace în lumea 
întreagă.

Primit cu aplauze a luat cuvîn
tul tov. Miron Constantinescu, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R., care a arătat că 
inaugurarea acestei Case de cul
tură a studenților din București, 
este încă o dovadă a grijii par
tidului și guvernului pentru dez
voltare activității culturale în 
rîndurile studențimii bucureștene.

Cu acest prilej, dați-ne voie, în 
primul rînd, să salutăm această 
inaugurare în numele Comitetu
lui Central al P.M.R. și al Con
siliului de Miniștri și să vă urăm 
o activitate bogată și spor ta 
muncă. (Aplauze).

După ce a reamintit realiză
rile obținute în acești ani. în do. 
meniul lărgirii bazei materiale 
și al îmbunătățirii conținutului 
învățămîntului universitar în 
conformitate cu cerințele regimu
lui democrat-popular, tov. Miron 
Constantinescu a spus în conti
nuare :

Experiența ultimilor 7-8 ani a 
arătat necesitatea unor îmbună
tățiri în organizarea și îuncțio. 
narea învățămîntului universitar. 
Aceste probleme sînt acum în 
atenția Comitetului Central al 
P.M.R. ele stat de asemenea în 
studiul guvernului și implicit 
al Ministerului învățămîntului. 
In scurt timp, ele vor fi formu
late sub forma unui proiect care 
va fi adus la cunoștința corpului 
didactic și studențimii.

Recent, Ministerul învățămîn- 
tului a luat unele măsuri pri-n 
care a redus cîteva ore din pro
gramul săptămînal. Aceasta va 
permite o concentrare a studen
tului asupia disciplinelor fun
damentale, sociale și de speciali
tate, o pregătire mai bună a co
locviilor și a examenelor.

De asemenea, s-au reconsiderat 
și unele probleme legate de darea 
colocviilor din decembrie și a 
examenelor din ianuarie, îmbu
nătățirea normelor didactice și 
științifice, alte probleme impor. 
fante ale învățămîntului univer
sitar.

O chestiune esențială, care 
trebuie să reprezinte o trăsătură 
principală a învățămîntului uni
versitar, este mai strinsa legă
tură a învățămîntului universi
tar cu activitatea productivă, cu 
industria socialistă, cu agricul
tura socialistă, cu transporturile, 
într.un cuvînt cu toate principa
lele ramuri ale activității econo, 
mice.

învățămîntul universitar tre
buie să corespundă cerințelor 
poporului nostru, trebuie să co
respundă cerințelor clasei mun- 
citoare, țărănimii muncitoare.

Poporul nostru este format din 
peste 2.000.000 de muncitori, din 
aproape 13.000.000 de țărani mun-

Duminică după amiază, a fost 
inaugurată Casa de cultură a 
studenților din Capitală.

Casa de cultură cuprinde o 
sală de spectacole cu 650 locuri, 
care va servi totodată și 
de cinematograf, săli de 
pentru formațiile de 
coruri și balet, un club 
dotat cu televizor, jocuri 
biliard și alte jocuri distractive, 
o bibliotecă înzestrată pentru 
început cu circa 12.000 volume, 
o cameră de oaspeți, un laborator 
pentru fotografii amatori etc.

La festivitatea inaugurării au 
asistat tovarășii: Miron Constan- 
tinescu, Leonte Răutu, Pavel 
Țugui, C. Prisnea, C. Nicuță, C. 
Dinculescu, Gh. Ploeșteanu, Șt. 
Cruceru, Nicolae Pascu, artistul 
poporului Costache Antoniu, Ste- 
liana Năstăsescu, Ion Iliescu, 
Soare Stan, președintele Comite
tului de organizare a Asociațiilor 
studențești din București.

Au luat parte sute de studenți 
din Capitală, cadre didactice din 
învățămîntul superior, tineri mun
citori, oameni de știință, artă și 
cultură.

Adunarea, festivă a fost des
chisă de tov. Soare Stan.

In numele C.C. al U.T.M. și al 
Comitetului de organizare al Aso
ciațiilor studențești din R.P.R. a 
vorbit tov. Ion Iliescu, care a fe- 
lecitat pe studenții din Capitală 
cu ocazia inaugurării Casei lor 
de cultură, o nouă dovadă a gri
jii și dragostei partidului pentru 
tineretul studios.

Inaugurarea Casei de cultură 
a studenților din București — a 
spus vorbitorul — reprezintă în
deplinirea a încă unei prevederi 
a hotărîrii Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. din iu
nie 1956 — care a trasat un pro
gram complex de măsuri pentru 
îmbunătățirea sub toate aspectele 
a activității studenților noștri, 
pentru îmbunătățirea muncii po-

ca sală 
repetiție 
dansuri, 
modern 
de șah.

Chemarea adresată poporului ungar 
de Istvan Dobi, președintele Prezidiului 

R. P. Ungare
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — niat pagubele pricinuite de încer

cările de a împiedica prin greve 
normalizarea situației din Un
garia.

Dobi a declarat că este necesar 
să fie îndreptate greșelile comise 
pe timpul lui Rakosi-Gero în do
meniul dezvoltării formelor coo
peratiste ale agriculturii.

Unii scriitori, ziariști și alți oa
meni cu capete înfierbîntate, care 
s-au deplasat la sate au îndem
nat pe țărani la grevă, a spus 
Dobi. Dar nicăieri în țară nu s-a 
ajuns la greve țărănești, așa cum 
ar fi dorit agenții contrarevolu
ției. Cuiegerea recoltei, lucrările 
de arătură și însămințările s-au 
efectuat pretutindeni cu grijă.

O bună lecție pentru toți a fost 
și faptul că regimul coopera
tist s-a dovedit a fi in genere! 
mai trainic decît credeau mulți.

Guvernul revoluționar 
resc-țărănesc a dat un 
grabnic țărănimii, luînd 
de hotărîri.

In încheiere, Istvan 
spus: Aș dori să vorbesc pe scurt 
de acei care în aceste zile înfier
bîntate au părăsit Ungaria.

In seara zilei de 1 decembrie Ist
van Dobi, președintele Prezidiu
lui Republicii Populare Ungare, 
s-a adresat prin radio țăranilor, 
muncitorilor, intelectualilor din 
Ungaria.

Acum cînd tunurile au amuțit 
treptat, a declarat Istvan Dobi, 
trebuie să privim in jur prin 
țară, să stabilim care sînt pagu
bele și care sînt sarcinile ce stau 
in fata tării.

Diferitelor orașe din țară și în 
primul rînd Budapestei le au fost 
pricinuite mari pierderi; au a- 
vut de asemenea de suferit oa
menii. Mii de familii au suferit 
pierderi. Unii își deplîng morții, 
alții au rămas fără locuință, al
tora nu le-a mai rămas nimic în 
afară de ceea ce au pe ei.

După ce a relevat că din străi
nătate sosesc neîncetat în Unga
ria ajutoare, Dobi a arătat că a- 
ceste ajutoare nu trebuie să-i li
niștească pe unguri și să-i facă 
pasivi. Este nevoie 
energică, activă a 
rilor populației.

Deși luptele au 
spus în continuare 
țele contrarevoluționare au conti
nuat încă timp de cîteva săptă- 
mîni agitația la Budapesta și în 
centre industriale împotriva re
luării lucrului și împotriva puterii 
populare. In mod sporadic această 
agitație se duce si astăzi

Dobi a chemat la muncă per
severentă, energică spre binele 
societății șl statului și a subli-

de o muncă 
tuturor pătu-

tncetat — a 
Dobi — for-

muncito- 
ajutor 

o serie

După unii din ei ar fi greu să 
vărsăm lacrimi, iar țările 
i-au primit nu vor avea 
să se bucure de pe urma | 
ței lor.

O altă categorie de i 
care au plecat și pe care < 
menea nu-i regretăm, n-au con
siderat niciodată tara noastră cu 
adevărat patria lor, iar după răs
turnarea orînduirii capitaliste, cu 
atît mai puțin.

Rechem în patrie pe acei care 
au lost cuprinși de febra pribe
giei, care au fost luați de fur
tună și care și-au revenit atunci 
cind s-au pomenit în străinătate 
nenorociți pe pămînt străin.

Rechem cu dragoste pe acești 
oameni să vină înapoi. Inapoia- 
ti-vă în patrie și munciți îm
preună cu noi pentru fericirea pa
triei noastre și a poporului nos
tru.

Vom construi socialismul în prie 
tenie cu țările socialiste vecine și 
în prietenie cu țările occidentale, 
cu toți aceia care vor primi prie
tenia noastră pe baza egalității 
în drepturi.

• care 
motive 

prezen-

oameni 
de ase-

Tot mai mulți tineri unguri refugiați 
se întorc

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 
Tot mai mulți sînt cetățenii un
guri, în special tineri între 
15 și 18 ani care convin- 
gîndu-se cît de amarnic i-a 
înșelat postul de radio „Europa

atentat la cauza păcii
Mari demonstrații antiguvernamentale 

la Bagdad
DAMASC 2 (Agerpres). — 

După cum anunță postul de radio 
Damasc, In fața clădirii Parla
mentului irakian a avut loc o mare 
demonstrație a locuitorilor din o- 
rașul Bagdad. In momentul în 
care regele Feisal a sosit la 
Parlament pentru a participa la 
o ședință, demonstranții au scan
dat : „Jos Nuri Said l“, „Jos pac
tul de la Bagdad!", „Jos impe- 
rlalismul I", „Trăiască unitatea a- 
rabă 1“

Postul de radio Damasc anun
ță de asemenea că în ședința din 
1 decembrie a Parlamentului ira
kian s a dat citire decretului re
gelui Feisal cu privire la suspen-

darea activității parlamentului pe 
timp de o lună.

BEIRUT 2 (Agerpres).— După 
cum se anunță din Bagdad. în 
Irak continuă să aibă loc greve 

Parti
dele politice de opoziție cer ime
diata destituire a lui Nuri Said 

" - din
----- „ prim-ministru. In mai 
multe locuri s-au produs ciocniri 
sîngeroase între poliție și parti- 
cipanții la demonstrații

După cum anunță ziarele liba
neze, la 1 decembrie regele Ira
kului, Feisal, a declarat starea 
de asediu în întreaga țară

și demonstrași populare 
dele politice de opoziți

— protejatul englezilor — 
funcjia de prim-ministru. Ii

„Irakul se află în prezent 
în stare de revoltă11

în patrie
Liberă" Îndemntndu-I să-și pără
sească căminele, se reîntorc din 
lagărele din Austria în patrie.

In lagăre se vorbește mereu 
despre înapoiere —- au declarat 
trei tineri unguri care au reușit 
să ajungă la legația R.P. Ungare 
din Viena după ce au fugit în 
ascuns din lagăr. Un alt grup de 
refugiați unguri au smuls parii 
cu sîrmă ghimpată și au fugit 
cu toate că paznicii au deschis 
focul asupra lor.

Tînărul Mejer Karoly, fost 
lucrător în fabrica de tractoare 
„Steagul Roșu" din Budapesta, 
care a izbutit să se întoarcă în 
patrie, a declarat printre altele: 
„In lagărele din Austria duceam 
o viață mizeră. Am înțeles din 
propria mea experiență ce în
seamnă să crezi în promisiunile 
mincinoase ale postului de radio 
„Europa Liberă", care ne-a în
demnat să fugim în Austria. In 
lagărul Bloder din Salzburg, de 
pildă, elemente declasate, crimi
nali de tip comun, fasciști șl sa- 
lasiști, au și început să-și jefu
iască compatrioții.

Tînărul Mejer Karoly cheamă 
pe acei tineri cinstiți care au pă- 
răsit țara, să se reîntoarcă acum 
la căminele lor, nelăsîndu-se in
fluențați de propaganda minci
noasă și josnică dusă de elemen
tele profasciste care ponegresc 
actualul guvern din Ungaria.

citori. Astfel aceste două clase 
formează marea majoritate a po
porului nostru. Patria este po
porul, sînt acei ce muncesc, care 
făuresc toate bogățiile materiale, 
culturale ale acestei țări. O pro
blemă principală este aceea a 
orientării spre învățătura supe, 
rioară a fiilor de muncitori și de 
țărani muncitori. De cițiva ani, 
mai ales în prima perioadă după 
reforma tavățămintului 6-a pro
dus o îmbunătățire a compoziției 
sociale a studențimii noastre. In 
ultimii ani se manifestă un feno
men invers, care cere să fie luat 
în considerație și cere măsuri de 
îndreptare în sensul de a des
chide larg porțile universităților 
și institutelor de învățămînt su
perior pentru fii clasei munci, 
toare, pentru fii de țărani mun
citori.

In continuare, tov. Miron Con
stantinescu a vorbit pe larg des. 
pre condițiile grele în care au 
învățat studenții, fii de munci
tori și țărani muncitori, fii de in
telectuali săraci, in anii regimu
lui burghezo-moșieresc și despre 
lupta desfășurată de studenții 
comuniști și progresiști sub 
conducerea P.C.R., împotriva cu
rentelor fasciste, șoviniste și hu
liganice din universități, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de trai, 
pentru libertate și democrație.

Referindu-se la sarcinile orga, 
nizațiilor U.T.M. și asociațiilor 
studențești, vorbitorul a spus :

Este necesar, să se desfășoare 
o activitate ideologică și politică 
mult mai intensă decît aceea 
care s-a desfășurat pînă acum în 
rîndurile studenților. Vigilența 
dv. să fie sporită. Tineretul stu. 
dențesc care aparține Uniunii Ti
neretului Muncitor să dea dova
dă de mal multă combativitate, 
de atitudine mai fermă, mai prin, 
cipială în activitatea sa.

Trebuie ca marile mase ale sfu- 
dențimii să fie sub influența bi
nefăcătoare a Uniunii Tineretului 
Muncitor și să se orienteze pe li
nia construirii socialismului, pe 
linia pe care o trasează Partidul 
Muncitoresc Romin.

După ce a amintit o serie de 
măsuri privind îmbunătățirea 
condițiilor de cazare a studenți
lor. vorbitorul a arătat că recent 
Consiliul de Miniștri a aprobat 
un fond atît pentru reparații și 
renovări în cămine și cantine, 
cît și pentru îmbunătățirea in
ventarului și acest fond este îm
părțit deja pe centre universitare 
și va fi imediat folosit pentru a- 
ceastă ameliorare.

Rectoratele și decanatale, în
tregul corp didactic au un rol 
deosebit in educația politică și 
morală a tineretului. In ultimii 
ani se observă în rîndurile cor
pului didaotic, la unii profesori, 
o tendință de a se ocupa mat 
mult de partea de instruire știin. 
țifică și mai puțin de aceea de 
educare a tineretului. Trebuie să 
înțeleagă toți membrii corpu
lui didactic că este o strînsă și 
indisolubilă îmbinare și 
între munca de instruire științi
fică și cea de educație politică 
morală a tineretului.

Noi sîntem acum într-o fază 
de trecere de la capitalism la so
cialism, a spus tov. Miron Con
stantinescu in încheiere. Dar în 
fața noastră trebuie să fie întot
deauna vederea științifică, lumi
noasă a viitorului omenirii, ve- 
derea făuririi acelei societăți in 
care nivelul de trai, nivelul de 
cultură să atingă cele mai înalte 
culmi.

In numele studenților din Ca
pitală, participant» la festivitate 
au adresat apoi o scrisoare de 
mulțumire Comitetului Central al 
P.M.R., pentru frumosul dar, pe 
care partidul II face studenților.

In continuarea festivității, an
sambluri artistice ale studenților 
din Capitală au prezentat un fru. 
mos program

A urmat 
țească.

unitate

artistic.
o serată studen-

(Agerpres)

BAGDAD 3 (Agerpres). — nat arestarea a numeroși ofițeri 
de aviație, care au refuzat să 
dea dispoziții pentru aprovizio
narea cu benzină a avioanelor 
britanice de la baza din Habba- 
niya, în cursul agresiunii anglo 
franceze împotriva Egiptului. De 
asemenea eu fost arestați nume
roși lideri din opoziție, precum 
și șefi religioși, care au semnat 
manifeste în care se cere demi
sia guvernului lui Nuri Said.

Agenția MEN anunță că „Irakul 
se află în prezent în stare de 
revoltă". In tară se produc nu
meroase ciocniri între demon
stranți care cer demisia guvernu
lui lui Nuri Said și retragerea 
din pactul de la Bagdad și po
litie. Zeci de persoane au fost 
ucise de focul deschis în cursul 
manifestațiilor de către polițiști.

Agenția anunță de asemenea 
că autoritățile

Lloyd promile că Anglia 
și Franja vor evacua 

trupele lor din Port-Said

irakiene au ordo-

In Irak a fost decretată stare de asediu
BEIRUT 3 

cum relatează 
cu toate că în 
tată stare de 
demonstrațiile

Ziarul

(Agerpres). După panții la demonstrații și greve au 
ziarul ,,A1-Ahbar“ hotărît să nu înceteze lupta pină 

ce actualul prim ministru Nuri 
Said nu va fi înlăturat de la pu
tere șf Irakul nu Va ieși din "’c 
tul militar de la Bagdad.

Irak a fost decre- 
asediu grevele și 

__  continuă, 
subliniază că particl-

LONDRA 3 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
France Presse, ministrul de ex
terne al Angliei, Selwyn Lloyd 
a declarat luni după amiază în 
Camera Comunelor, în cadrul 
unor dezbateri Iurtunoase, că gu
vernele Angliei și Franței au 
căzut de acord să evacueze tru
pele lor din regiunea Port Said. 
Lloyd a arătat că această eva
cuare va fi efectuată „fără în- 
tîrziere".

Din 
Presse, 
nu s-a 
cisă cu privire Ia retragerea com
pletă a forțelor anglo-franceze din 
Egipt, ea urmînd să fie efectuată 
„ținîndu-se seama de necesitățile 
practice și de condițiile militare".

relatările agenției France 
reiese că pînă în prezent 
stabilit nici o dată pre-

La 2 decembrie s-a înapoiat tn 
Capitală delegația grupului na
țional romîn al Uniunii interpar
lamentare care a participat la lu
crările celei de a 45-a conferință 
a Uniunii interparlamentare care 
a avut loc la Bangkok-Taitanda.

Din delegație au făcut parte 
Avfam Bunaciu, vicepreședinte al 
grupului național romîn al Uniu
nii interparlamentare, C. Pa- 
ra6chivescu-Bă!ăceanu, 6ecretar și 
Victor Iliu, membru.

★
Luni d'mineața s-a 

Capitală acad. Mihail

INFORMAȚII
ședințele Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, vicepreședinte al Comisiei 
R.P.R. și conducătorul delegației 
romîne la cea de a IX-a se
siune a Conferinței generale 
U.N.E.S.C.O., ale cărei lucrări se 
închid la 5 decembrie la 
Delhi.

In Gara de Nord. acad. 
Ralea a fost întîmpinat 
prezentanți ai Institutului 
pentru relațiile culturale 
străinătatea, ai unor instituții de 
cultură și artă, precum și de re
prezentanți ai Comisiei R.P.R. 
pentru U.N.E.S.C.O.

înapoiat în 
Ralea, pre-

New

Mihail 
de re- 
romîn 

cu

Delegația Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină 

a sosit
PRAGA 3 (Agerpres). CETEKA 

transmite: La 2 decembrie a so
sit la Praga la invitația Adună
rii Naționale a Republicii Ceho
slovace delegația Adunării repre
zentanților populari din întreaga 
Chină în frunte cu Pîn Cijen, 
vicepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării, primarul o- 
rașului Pekin.

Pe aeroport delegația a fost în-

la Praga
tîmpinată de Z. Fierlinger, pre
ședintele Adunării Naționale a 
R Cehoslovace, miniștri și alte 
personalități precum și de colabo
ratori al ambasadei chineze. A 
fost de asemenea de față I. T. 
Grișin. ambasadorul U.R.S.S. în 
Cehoslovacia.

Z. Fierlinger șl Pîn Cljen au 
rostit cuvînfări.

Studenții egipteni vor putea studia 
în Cehoslovacia

CAIRO 3 (Agerpres). După 
cum anunță agenția M.E.N., gu
vernul Cehoslovaciei a înștiințat 
Ministerul învățămîntului al E- 
giptului că a hotărît să acorde 
încă 17 burse la școlile superioa
re din Cehoslovacia studenților 
egipteni excluși din universități
le engleze și franceze tn legă-

tură cu agresiunea imperialistă 
împotriva Egiptului.

Anterior studenților egipteni le 
fuseseră acordate opt burse In 
școlile superioare din Cehoslova
cia.

„Scînteia tineretului"
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Noi comportări strălucite 
ale sportivilor romîni —
la O L I M P I A D

ELENA LEUȘTEAN
PE LOCUL la terminarea exercițiilor impuse

CABANELE își așteaptă oaspeții Spartachiada a Început

OR. STAI.IN (de la corespon
dentul nostru).

Anul acesta la Păltiniș zăpada 
a căzut timpuriu. De aproape 
două luni a început să ningă. De 
pe acum pădurile nesfîrșite de 
brazi au fost acoperite .de man
tia albă a iernii Tocmai din a- 
cest motiv sezonul sportiv de 
iarnă se prevede a fi deosebit de 
bogat C.C.F S din orașul Sibiu, 
în colaborare cu Biroul de Tu
rism și Excursii și colectivele 
soortive din oraș și.au și făcut 
un program de activitate de iar
nă. In curind vor începe prime
le competiții. Intre 10-15 decern, 
brie este programat primul con
curs care va marca deschiderea 
concursurilor de schi.

Această întrecere din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tinere, 
tuiui va atrage la Păltiniș sute 
de tineri concurent!. In tot fim. 
pul iernii. în cadrul complexului

LA POIANA schiorilor
Poiana Stalin — Combinatul 

sportiv cu care ne fălim (pe bună 
dreptate) atît noi romînii cit șl 
străinii care au vizitat-o. Da, 
străinii I Pentru că orice oaspe 
al nostru, care vine în casa noas
tră. cere să-l ducem și la minu
nata Poiană de care a auzit lu
cruri frumoase. §i apoi, el nu 
poate să nu și exprime, entuzias
mul și bucuria pentru că a vizi
tat și acest colt minunat al tării 
noastre.

...Acum e început de Iarnă. In 
Poiană e încă liniște. Doar din 
două coșuri ale elegantelor vile 
am văzut, Inșurubîndu-se spre 
cer. fumul. Și totuși, tn Poiană 
liniștea nu e deplină Echipe de 
muncitori lucrează din plin și pre. 
gătesc stațiunea pentru oaspeții 
care nu vor întîrzia să apară: 
schiorii fruntași.

Aveți Idee cîte lucruri au 
fost făcute pentru ca stațiunea 
să se prezinte în condiții optime? 
Iată numai cîteva din ele. Toate 
pîrtiile de coborîre au fost cosite. 
Stîncile și buturugile de pe ptr- 
tii prezentau un pericol mare pen
tru schiori. Ele erau foarte nu
meroase. tn special pe Uriaș fu
nicular și pe Sulinar. Iată de ce 

vor funcționa cursuri 
de schi la care nume
roși școlari vor învăța 
abecedarul 6Chiului. 
Afară de aceasta vor 
mai avea loc și nume
roase concursuri or
ganizate de colectivul 
sportiv.

Păltinișul, pitorea
scă stațiune care se 
află la un drum doar 
de 2 ore de Sibiu cu 
mașina, a devenit în 
ultimii ani un puter
nic complex turistic. 
La stînga și la 
dreapta drumului, 
printre brazi. pe o 
lungime de ,3 km. sînt 
resfirate cabane mo
derne. Pentru ca spor

tivii să poată participa în 
număr cît mai mare la competiții, 
pentru ca ele să se desfășoare la 
un înalt nivel, încă din toamnă 
s-au luat o serie de măsuri. Bi
roul de Turism și Excursii asi
gură în prezent transportul cu 
un autobus special, care va face 
cursa în tot timpul iernii pe li
nia Sibiu-Păltiniș și retur.

Dacă intri în cabane le găsești 
gata amenajate pentru a găzdui 
peste 600 de sportivi. Ele au fost 
renovate încă din timpul verii. 
Aprovizionării i s-a dat o atenție 
deosebită. Alimentația a fost 
asigurată din abundentă. Datorită 
acestor măsuri, în tot timpul ier
nii Ia cele două cantine sportivii 
vor găsi continuu multe feluri de 
mîncărurî calde. Pentru reușita 
concursurilor s-au făcut și o se
rie de amenajări tehnice. Pîrtia 
de coborîre din Oncești a fost 

dinamitarea lor (care s.a făcut cu 
ajutorul tinerilor muncitori de la 
întreprinderea minieră din Cod- 
lea) a devenit necesară Pirtia 
Lupului prezenta un mare număr 
de hopuri periculoase. Ele au fost 
acoperite. Pista de la Stadionul 
stațiunii a fost refăcută complect 
cu zgură roșie. O atenție deose
bită a fost dată funicularului. I 
s-au schimbat rolele, s-a făcut 
matisarea cablului, se înlocuiesc 
complect mufele care susțin că
rucioarele. Amenajări parțiale 
s-au adus și celor trei trambu
line. Ele sînt construite însă ru
dimentar, din bîrne. Intr-un ase
menea combinat sportiv mare. în 
care se desfășoară și competiții 
internaționale, asemenea trambu
line vin în contradicție cu cele
lalte amenajări tehnice remarca
bile din stațiune. Este firesc deci 
că conducerea combinatului spor
tiv din Poiana Stalin a cerut încă 
mai de mult Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport alocarea 
unei sume necesare construcției 
unor trambuline din beton și a 
altor-agregate C.C.F S. nu a dat 
însă curs rapid cererii conduce
rii combinatului ci abia prin luna 
octombrie, cînd vremea s-a înrău

prelungită pînă 1n stațiune. A. 
cest lucru a făcut posibil ca con
cursurile de coborîre să măsoare 
o lungime de 2500 metri și o 
diferență de nivel de 420 metri. 
Partea superioară a pîrtiei care 
se află nu departe de cabană a 
fost recent electrificată și va ser
vi pentru concursurile de slalom. 
Intre Păltiniș și Schit au fost re
parate pîrtiile pentru concursurile 
de fond pe diferite distante.' Unii 
dintre sibieni au și venit la Păl
tiniș pentru a se convinge de 
grosimea și calitatea zăpezii. 
Al(ii se interesează de mersul 
vremii.

Poate va mai ninge O nouă 
zăpadă înseamnă data cînd vor 
începe concursurile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă. Atunci 
se vor întruni toate condițiile. 
Tinerii sportivi din Sibiu vor pu
tea începe întrecerile.

într-un club
SUCEAVA (de la coresponden

tul nostru).
In ziua de 2 decembrie, la clu

bul colectivului sportiv „Voința", 
din Fălticeni, a avut Ioc deschi
derea Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Tinerii din cooperati
vele meșteșugărești „Higiena", 
„Electrometal", „Viitorul" au ve
nit pentru începerea primelor an
trenamente și concursuri. Tov. 
Duțu G., președintele colecti
vului sportiv, a luat măsuri în 
vederea înscrierii tinerilor și a 
popularizării Spartachiadei.

tățit și deci condițiile de lucru 
la o altitudine înaltă devin mult 
mai grele. In asemenea condiții 
nici o întreprindere de construc
ție nu s.a angajat să înceapă 
lucrările de betonare.

In Poiana Stalin, unde înce- 
pînd de la I5 decembrie sînt aș
teptați să sosească sportivi d n 
toate asociațiile, problema cază
rii schiorilor este rezolvată. Toa
te vilele au fost zugrăvite. In 
Vila Cercetaș, de pildă, (care la 
parter are un restaurant) vor lo
cui 40 de sportivi. Celelalte vile 
din stațiune sînt gata să-și pri
mească oaspeții.

In acest an. Poiana Stalin va 
constitui punctul de atracție al 
schiorilor noștri. Aci se vor des
fășura toate campionatele R P R. 
individuale șl pe echipe, competi
ții internaționale (cu schiori din 
R.P. Bulgaria și probe alpine cu 
participarea schiorilor din Euro
pa Centrală), și de masă. Fără 
îndoială că îmbunătățirile teh- 
nico-administrative aduse combi
natului sportiv vor permite o 
bună pregătire și afirmare a 
schiorilor noștri fruntași.

Text și foto : 
R. CALARAȘANU

BACAU (de la corespondentul 
nostru).

Ploaia și timpul nefavorabil de 
duminică nu au putut împiedica 
pe tineri să participe la primele 
competiții sportive din cadrul 
Spartachiadei de iarnă. Sute și 
sute de tineri din satele și comu
nele regiunii Bacău au umplut, 
simbătă și duminică, sălile de 
sport, cluburile, căminele cultu
rale, unde a avut loc deschiderea 
festivă a Spartachiadei de iarnă 
și nrimele concursuri.

O rodnică activitate a de
pus colectivul sportiv Ener
gia. Aici începerea sparta
chiadei a insemnat un eveniment 
sportiv sărbătoresc. 300 de ti
neri au fost prezenți în sala clu
bului unde a avut loc festivitatea 
deschiderii Spartachiadei. Cu a- 
cest prilej a avut Ioc concursuri 
sportive în raionul Tirgul Ocna.

fălticenean
Astfel multi tineri, în ziua de 1 

decembrie au participat la deschi
derea Spartachiadei și au luat 
parte la primele jocuri de șah și 
tenis de masă. Propagandista 
utemistă . Ghizela Șîarț, de la 
cooperativa „Viitorul44, care s-a 
preocupat de înscrierea tinerilor 
meșteșugari în cadrul spartachia
dei, a fost printre primii tineri 
care au venit chiar în prima zi 
a întrecerilor la club. Ziua des
chiderii spartachiadei de iarnă a 
coincis și cu zăpada care a căzut 
zilele acestea. Astfel, tinerii din 
cooperativele meșteșugărești au 
ieșit în aceste zile cu schiurile la 
antrenamente și întreceri.

Și la Cîmpulung Moldovenesc, 
în sala colectivului sportiv 
„Voința", s-a deschis spartachia
da de iarnă. Zilele acestea ur
mează să se desfășoare între
cerile.

In fotografiei Vila Cercetaș

Numărul participanților care 
s-au înscris in prima zi a începe
rii Spartachiadei se ridică la pes
te 1800. în comuna Rîpile s-au 
înscris 110 tineri, iar la Onești 
96 de tineri.

In ziua deschiderii Spartachia
dei, |a Școala profesională chimi
că Tg. Ocna au avut loc primele 
concursuri de șah. In jurul a 60 
de mese de șah tinerii și-au dis
putat întîietatea.

In raionul Ceahlău, unde ză
pada e deja mare, duminică s-au 
trecut primele probe la ski, în 
cadrul Spartachiadei. 60 de schiori 
din comunele Ceahlău, Bor- 
ca, au fost prezenți în fa
ța startului pentru concurs. în 
comuna Părincea la căminul cul
tural erau doar 3 șahuri. Ce era 
de făcut, finind seama că 90 de 
tineri se înscriseseră? în co
mună sînt tineri care au jocuri 
de șah. La îndemnul organizației 
U.T.M. aceștia au adus jocurile 
la căminul cultural.

Și în sălile din orașul Bacău. 
Spartachiada a dat un mare im
puls activității sportive Așa de 
pildă, la Școala medie nr. I 
deschiderea festivă a Spartachia
dei s-a făcut în prezența a peste 
500 de tineri.

In numeroase locuri organiza
țiile ll.T.M. și comisiile sportive 
au luat măsuri pentru confecțio
narea din resurse locale a dife
ritelor materiale sportive. Așa 
de pildă, în comuna Berești—Bis
trița s-au confecționat 30 de șa
huri, iar în comuna Ungureni 8 
șahuri. Colectivul sportiv de la 
I.M.S.-Progresul din Piatra Neamț 
a confecționat de asemenea 10 
mese pentru șah, și o masă pen
tru ping-pong.

Faptul că Spartachiada de iar
nă în regiunea Bacău se desfă
șoară în prezența unui insemnat 
număr de tineri se datorește ins
truirii care a fost făcută secreta
rilor organizațiilor U.T.M. și a 
colectivelor sportive, a directori
lor de cămine culturale și de 
școli.

MELBOURNE 3 (Agerpres).— 
Corespondență specială.

Cea mai mare surpriză a zilei 
a fost succesul strălucit al gim
nastei romince, Elena Leuștean, 
care ocupă locul intli in clasa
mentul individual după termina
rea exerci(iilor impuse.

Cu toții cunoaștem valoarea 
campioanei noastre care este a- 
predată și tn străinătate. Dar 
era greu de prevăzut că ea va 
reuși să întreacă concurente cu 
un palmares atlt de bogat ca al 
celebrelor gimnaste Tamara Ma
nina (U.R.SS.), Agnes Keleti 
(R.P. Ungară), campioane mon
diale și olimpice, Sofia Muratova, 
campioană unională. Reprezen
tanta noastră s-a comportat ad
mirabil, executtnd cu o 
impresionantă șl cu o 
impecabilă cele patru i 
impuse la sol, paralele 
blrnă și sărituri. La sol

precizie 
plastică 
exerciții 
inegale. 

' prima 
a fost Sofia Muratova, iar Elena 
Leuștean a doua, loc pe care l-a 
menfinut și la paralele inegale 
unde a ctștigat Keletl. Gimnasta 
maghiară se clasează prima la 
blrnă și pare ciștigătoare sigură, 
dar la sărituri greșește, tn timn 
ce Elena Leuștean la fel de con. 
stantă obține peste nota 9 și tre
ce tn 
Celelalte 
R.P.R.:
Mărgărit, Geta Hurmuzache și E- 
lena Săcăllci au obținut de ase
menea calificative bune demons- 
trtnd că formația noastră are o 
coeziune perfectă. Reprezentativa

fruntea clasamentului, 
membre ale echipei 

Sonia Inovan, Elena

R.P.R. s-a impus tn fafa unor 
favorite cum sînt R Cehoslovacă 
și R.P Polonă și după prima zi 
ocupă locul trei în urma echipe
lor U.R.S.S. și R.P. Ungare.

Clasamentul individual compus 
după executarea exercifiilor obli
gatorii: 1 Elena Leuștean (R.P. 
Romînă) 37,298 puncte. 2. Sofia 
Muratova (U.R.S.S.) 37,266
puncte, 3. Larisa Lattnina 
(U.R.S.S.) 37,232 puncte. 4. Ag-

Duminică am asistat la 
un joc de fotbal al că
rui rezultat, la prima ve
dere, constituie o mare surpri
ză. Este vorba de întilnirea din 
semifinalele Cupei R.P.R. din
tre formațiile C.C.A. și Pro
gresul Oradea — terminată 
după 120 minute, la egalitate: 
2—2 (l-l, 2—2). Așadar,
Casa Centrală a Armatei, deși 
se anunța in mod firesc for
mația cu cele mai justificate 
pretenții pentru cucerirea tro
feului, și-a luat adio de la 
Cupă. Rezultatul acesta a 
produs o mare senzație în rin- 
durile spectatorilor destul de 
numeroși care au venit dumi
nică la Stadionul Republicii. 
Înaintea jocului firește că 
foarte mulți mizau pe o vic
torie clară a militarilor. Pro
nosportul a mers chiar mai 
departe. Convins de succesul 
echipei C.C.A , a renunțat să 
introducă in buletinul de du
minică acest joc. Deci, totul 
pleda în favoarea echipei 
bucureștene. Echipa C.C.A.

/.
R.P.
R.P.

nes Keleti (R.P. Ungară) 37,065 
puncte, 5. Olga Tass (R.P. Un
gară) 37,031 puncte, 6. Eva Bo- 
sakova (R. Cehoslovacă) 36,933 
puncte. 7. Tamara Manina 
(U.R.S.S.) 36.899 puncte.

Clasamentul pe țări: 
U.R.S.S. 184,628 puncte. 2. 
Ungară 18391 puncte, 3.
Romînă 181.926 puncte (45,879— 
45,399—45,463—45,165), 4. R. Ce
hoslovacă 180,897 puncte. 5. R.P. 
Polonă 180.359 puncte, 6, Japonia 
179,893 puncte. 7. Italia 175.894 
puncte. 8. Suedia 174360 puncte, 
9. S.U.A. 173995 puncte.

Concursul continuă miercuri 
desfășurarea exercifiilor liber 
lese.

cu 
a-

luptători romini —
ÎNVINGĂTORI

MELBOURNE 3 (Agerpres). — 
Pe saltelele montate In sala 

palatului ,.Expozifiei" din Mel
bourne au început luni meciurile 
din cadrul turneului de lupte cla
sice la care participă cei mai pu
ternici luptători din lume.

Luptătorii romini s-au compor
tat In general bine obtinind trei 
victorii remarcabile. La categoria 
muscă. D. Pirvulescu a avut 
adversar pe campionul

ca 
sovietic

I. Sîrbu în mare formă
Lunî s-au desfășurat două pro

be de calificare, care au consti
tuit un bun prilef de verificare a 
formei campionului nostru olim
pic I. Sîrbu, învingător tn ambele 
probe cu performante de valoare.

Proba de 40 focuri culcat (cali
ficare pentru cea de 60 focuri) 
a fost dominată de I. Sîrbu care 
a totalizat 400 de puncte din 400 
posibile, performantă cu care

BUTURUGA MICĂ
a pășit pe gazon așa cum ne 
obișnuise: o formație sănătoa
să. fără fisuri, mereu proas
pătă. calmă, optimistă Nu a- 
ceeași impresie rie-au făcut-o 
la început, orădenii. Formație 
„mai tinerică”, speriată de re- 
numele unui Zavoda II sau 
Tătaru. lipsită de experiența 
unor jocuri mai grele și de a- 
portul unor titulari. Repetăm, 
aceasta ne-a fost prima im
presie și ea a început să se 
contureze mai bine în primele 
minute, cînd C.C A. ataca in
sistent, dar calm, lată Insă că 
treptat previziunile „se to
pesc" văzind cu ochii. Fotba
liștii de la Progresul nu mal 
joacă crispați, așa ca la în
ceput. încep ,,să discute” cu 
adversarul de la egal la egal. 
Ei domină chiar insistent, 
punînd apărarea adversă in 
mare derută. Astfel se face că 
aproape 10 minute, la poarta 
lui Toma este panică mare. 
Aci Insă, nervozitatea orăde- 
nilor și siguranța liniei de

V. Soloviev. Lupta a fost extrem 
de d’rză și mult timp echilibrată, 
dar Pirvulescu s-a arătat supe
rior la „parter" obtinind dede a 
de învingător. Cu multă tenaci
tate a luptat și reprezentantul 
nostru la cat. cocoș. Fr. Hor
vath. El a reușit să învingă la 
puncte pe redutabilul luptător so
vietic C. Vîrupaiev. Admirabil a 
luptat tn meciul cu americanul 
Alan Rice, talentatul nostru lup
tător 1. Popescu. Sportivul romii 
a dominat clar această întrece e 
primind decizia de învingător tn 
unanimitate (3—0). Cel de al Pa~ 
trulea reprezentant al nostru 
Gh. Dumitru din categoria ușoa
ră a cedat la puncte în fafa lup
tătorului maghiar G. Toth.

Pe saltelele montate tn sala 
palatului „Expoziției" din Mel
bourne au început luni meciurile 

egalează recordul mondial al că
rui corecordman este.

Pentru proba de armă liberă 
(calibru redus 3x40) care va înce
pe astăzi cu disputarea primei 
manse, participanta s-au întrecut 
intr-o probă de 3x20 focuri. D n 
nou /. Sîrbu s-a dovedit cel mai 
bun totalizînd 581 puncte, perfor
mantă cu care a ocupat primul 
loc.

fund a militarilor — face să 
nu se înscrie nici un gol. Și, 
așa cum se intimptă deseori 
în fotbalul nostru, primul 
punct nu este înscris de cei 
care domină, ci de cei care 
sînt dominați. Duminică s-a 
tntimplat la fel. Tătaru a fă
cut o cursă scurtă, re stingă, 
a șutat din apropiere, mingea 
a lovit bara, a revenit in te
ren, de unde Zavoda / a in
trodus-o în plasă.

Orădenii insă nu descura
jează Ei se apropie de multe 
ori de poarta lui Toma. au o- 
cazii mari, insă nu știu să le 
fructifice cu toate că domina
rea lor a fost marcată și de 
o superioritate evidentă în ra
portul de cornere: 11—8 Ti. 
neril fotbaliști din Oradea au 
avut însă un mare merit care 
l-a adus pînă la sfîrșii la 
succes, acela că nu au aban
donat lupta atunci cînd au 
fost conduși,

S. SPIREA

CONCLUZIILE REDACȚIEI
După cum se știe, de curind, In 

ziarul nostru s-a purtat o discu
ție publică in legătură cu cele 
■nai arzătoare probleme ale fot
balului. Atit tn scrisorile publi
cate — prin care și-au spus pă
rerea numeroși antrenori cunos
cut!, foști jucători valoroși ai 
Rominiei, arbitri, tehnicieni sau 
simpli spectatori — cît și In cele 
nepublicate, se ridicau o serie de 
probleme interesante, se criticau 
anumite stări de fapte, se dădeau 
soluții.

Astăzi, fotbalul nostru are o 
bază materială solidă incompa
rabilă cu cea din trecut. In țara 
noastră există azi cîteva mii 
de terenuri. La sate, fotbalul a- 
trage tot mal mulți tineri, iar te
renurile sportive cresc la număr 
tot mal mult. Echipamentele 
sportive sint tot mai numeroase. 
Aproape nu există colectiv spor
tiv care să nu aibă ghetele sale, 
tricourile sale, mingii. Acestea 
sint realități cu t-are ne mindrim. 
In plus, avem citeva mii de echi
pe in campionate orășenești, ra
ionale, regionale, în categoriile 
A B și C. De asemenea, avem 
o competiție regulată pentru ju
niori — campionatul republican. 
La prima vedere „pepiniera" pen
tru fotbalul nostru de performan
ță este o realitate, există. Din 
păcate insă, trecerea din catego
ria fotbal de masă la fotbalul 
de performanță este greoaie, de
oarece pregătirea elementelor în 
prima categorie se face la ințîm- 
plare, neserios, de multe ori de 
către antrenori incompetenți. Deci 
„puntea" de trecere de la o ca
tegorie la alta, este destul de 
șubredă. Spre fotbalul de perfor
manță se îndreaptă incă foarte 
puține elemente valoroase. Acea
sta este o cauză principală pen
tru care calitatea fotbalului nos- 
stru este Incă scăzută.

REOACtlA St AOMINISIRAJIA : Pl.t. .S-In!eU-

Cărui fapt se datorește aceas
tă stare de lucruri, acum, cind 
jocul cu balonul rotund se bucură 
de o atenție generală, incompara
bil mai bună decit in trecut, in 
condițiile sportului profesionist.

Un organ unic
După cum reiese din scrisorile 

publicate in ziarul nostru, în ca
lea fotbalului stau cîteva obsta
cole serioase. Din ele se desprind 
idei care arată că defecțiunea 
pornește de la organele teh
nice de conducere 
și că are urmări 
colective. Nu putem 
raliem acestor păreri 
celor remarcate de către antreno
rul R. Ghiurițan — in scrisoarea 
trimisă redacției in care se spu
ne printre altele, că „sistemul ac. 
tual organizatoric și administra
tiv al fotbalului nu este cores
punzător. în acest sistem există 
numeroase organe de specialitate 
cu preocupări paralele, care se 
ocupă de activitatea fotbalistică. 
Așa. de pildă, asociațiile sportive 
(cu consiliile lor regionale, raio
nale și orășenești), C C.F.S. (cu 
respectivele comitete regionale, 
raionale și orășenești) departa
mentele (secția sport a C.C.S., 
Armata, Dinamo)". Toate aces
tea sînt, fără indoială, organe 
de bază ale dezvoltării sportu
lui de masă in țara noastră dar 
In ceea ce privește fotbalul, ele 
duc adesea la suprapunere, la 
lipsa unei concepții tehnice uni
tare etc. In afară de aceasta — 
așa cum remarca și antrenorul 
de stat Braun Coloman — în ac
tivitatea fotbalistică se simte a- 
desea amestecul incopetent al di
rectorilor de întreprinderi, func
ționarilor superiori din ministere. 
Este greșit faptul că acești direc-

a fotbalului 
firești în 

decit să ne 
precum și

de întreprinderi și funcțio- 
superiori din ministere, pa-

tori 
nari 
sionați de fotbal, intervin deseori 
în mod nejustificat, incompetent, 
peste capul antrenorilor, dictinl 
formule de echipă, de joc, cerind 
rezultate imediate.

Iată de ce sintem de părere că 
actuala formă organizatorică a 
colectivelor noastre sportive, di
vizată in prea multe forme mari 
sau mici care activează paralel, 
este departe de a constitui un 
factor care să sprijine eforturile 
depuse pentru ridicarea calității 
fotbalului.

In majoritatea 
site la redacție, se pledează 
pentru crearea __
UNIC de conducere (pe lingă 
C.C.F.S. (CM ), care să coor

scrisorilor so-

unui organ

e-

doneze întreaga activitate 
balistică din (ara noastră, or
gan care să aibă o formă orga
nizatorică, simplă, operativă, 
ficace. Concomitent, socotim ne
cesar să se acorde o mai largă 
autonomie colectivelor sportive 
astfel ca fiecare să aibă fonduri 
proprii, să și le gospodărească 
cum cred de cuviință, in intere, 
sul lor.

da 
se

Promovări raționale, 
la timpul cuvenit

Pe lingă aceste măsuri cu ca- 
racter mai general care ar 
stabilitate fotbalului nostru, 
impun și alte măsuri. Problema 
tineretului în fotbal merită o a- 
tenție foarte serioasă. Creșterea cu 
grijă părintească a elementelor 
tinere, talentate, de care fotbalul 
nostru — să fie clar — nu duce 
lipsă, este o condiție necesară 
dacă vrem ca In anii viitori fot
balul să se stabilească temeinic 
pe un plan valoric superior As
tăzi, nu putem spune că tinerilor 
nu li se acordă atenție. Dimpo-

de 
ti

trivă. Cadrele noastre tinere 
fotbaliști, ca și cele mai puțin 
nere. au condiții de pregătire su
perioare, egale Dar in ce fel s a 
ințeles pînă acum noțiunea 
„atenție" ? Fotbaliștii tineri, ieri 
juniori, s-au pomenit peste noap
te promovați în primele echipe, 
ba au devenit chiar titulari. Tot
odată li s-au asigurat condiții de 
pregătire mai bune. Unii au 
devenit ingîmfați, atotștiutori, 
lipsiți de respect față de antre. 
nori. Toate acestea au generat la 
unii—tendințe străine, profesionis
te chiar, de neconceput pentru fot
balul nostru amator. Pe alocuri,în 
rîndurile unor tineri fotbaliști s-a 
ivit pericolul de a uita că ei joacă 
fotbal din plăcerea de a face 
sport. O parte din acești Jucă.

de

tori au început să se considere 
vedete, să neglijeze antrenamen
tele. crezind că știu fotbal „cu 
carul". Urmările nu au intirziat 
să se arate O serie de tineri 
fotbaliști, cunoscuți de altfel — 
s.au plafonat, nu au justificat 
marea încredere pe care la un 
moinen( dat, cu toții, ne-am pus-o 
în ei. Și aceasta, datorită cui ? 
Datorită sistemului defectuos de 
a munci cu tinerii, datorită foru
rilor de resort din C.C.F.S. — 
prin specialiștii săi din Direcția 
Fotbal — care, crezind că scot 
fotbalul din impas, au pornit o 
adevărată ofensivă pentru înlă
turarea „bătrinilor" din echipe, 
pentru primenirea formațiilor. Nu 
e mai puțin adevărat că unele 
articole din presă și-au adus 
„aportul"" lor in această direcție. 
Unele cronici apărute in presa 
noastră s au obișnuit să practice 
teribilismul căzînd cu ușurință 
ori pe panta proslăvirii, ori pe 
panta „desființării" unor jucători. 
Uneori cronicile — spunea maes
trul emerit al sportului. Jucătorul 

Petschovschl, slnt prea exagerate, 
ridică in slăvi pe unii jucători, 
chiar cînd joacă prost. Firește că 
astfel nu ajutăm fotbalul.

Promovarea tineretului rămîne 
mai departe o problemă care tre
buie să primeze Dar felul „cum 
se promovează" trebuie să fie pri
vit mult mai serios. Nu promo
văm tineri numai de dragul de a 
întineri echipele, pentru ca apoi, 
forțindu-le creșterea, să-i ratăm. 
Se impune o promovare raționa
lă. la timpul cuvenit. Aceasta 
este o necesitate evidentă și tre
buie adusă la îndeplinire fără să 
lezeze dreptul de a fi selecționați 
în echipele reprezentative (dacă 
merită), al jucătorilor mai vlrst- 
nici, în formă. Jucătorii in formă, 
indiferent dacă sint „bătrini" sau 
tineri, pot și trebuie să fie pro
movați sau selecționați. Vîrsta 
nu trebuie să constituie un impe
diment în alcătuirea unei forma
ții, fie ea reprezentativă.

Pregătirea tehnică 
a jucătorilor — capitol 

deficitar
Din punct de vedere tehnic, 

fotbalul nostru necesită incă îm
bunătățiri . Amintim întîi des
pre concepția de joc a echipelor 
noastre, capitol Ia care sintem de
ficitari O serie de echipe iși ba
zează locui aproape exclusiv pe 
defensivă (Locomotiva-Timișoara) 
— cu toate că la consfătuirea pe 
țară a antrenorilor, care a avut 
loc la începutul acestui an. s-a 
combălut cu (ărie jocul de apă
rare și s-a promis de către foru
rile C.C F.S. luarea de măsuri 
temeinice pentru lichidarea a- 
cestui „sistem" de joc. Alte 
formații fca de pildă Dinamo 
București, Locomotiva București 
și uneori, chiar C.C.A.). șabioni- 
zează noțiunea de schimburi de 
locuri, extremele fugind 
regulat spre centru, iar 
atacanți luindu-le locul, 
incă fantezia jucătorului, 

aproape 
centrii 

Lipsește 
lnventi-

vitatea, spontaneitatea. Cele mal 
multe echipe nu au încă o 
cepție clară de joc (Știința Cluj, 
Dinamo Bacău, Progresul 
dea. Minerul Petroșani) și, 
teren, se orientează numai 
funcție de adversari, de la joc la 
joc. Este firesc atunci ca jocul 
practicat de aceste echipe să nu 
placă, să fie confuz, enervant Ce 
ne dovește aceasta decit faptul că 
jucătorii respectivi și antrenorii 
lor nu-și fac datoria, că muncesc 
de mintuială, desinteresați.

Antrenorii au o mare datorie 
în fața jucătorilor și în fața fot
balului nostru. Ei au misiunea de 
a crește și educa pe jucător de 
a-l forma ca cetățean cu o înal
tă conduită morală, lată de ce 
antrenorul nu trebuie să fie nu
mai antrenor, ci și un bun peda
gog. Din păcate, la noi mai sînt 
încă multe de făcut in 
privință. Fără îndoială că 
o seamă de antrenori buni, 

con-

Ora-
, pe 
I in

această 
avem 
apre-

Mla- 
Remus

ciați, ca Ștefan Dobay. E. 
din, Silviu Ploeșteanu. 
Ghiurițan, Ilie Oanâ și alții. Dar 
numărul lor nu este suficient. 
Aceasta o reflectă 
comportarea incă 
toare a echipelor 
disciplina și abaterile săvîrșite 
de o seamă de jucători care În
vață. firește, din ceea ce le arată 
antrenorii. Pot oare jucătorii să 
învețe lucruri bune de la oameni 
incompetenți, ce se intitulează cu 
emfază „antrenori", dar care, în 
fond, nu sint antrenori ca de 
pildă... Tărfăloagă, de la Flamu
ra Roșie Timișoara care funcțio
nează fără să-i fie recunoscută 
calitatea de către colegiul regio
nal de anlrenori ? Nu este greu 
de dedus cit de puțin pot invăța 
tinerii jucători de la un astfel de 
„antrenor" I

Problema antrenorilor, luată 
sub toate aspectele ei — califi
care, pregătire pedagogică și
morală, salarizare. — trebuie să
formeze obiectul unui studiu a-
profundat. Este timpul să se des
chidă o școală pentru pregătirea 

foarte bine 
nesatisfăcă- 

noastre, in-

antrenorilor cu durata de cel pu
țin un an, la care să participe in 
primul rînd antrenori care cunosc 
fotobalul nu exclusiv din teorie. 
La această școală să predea cel 
mai buni antrenori ai noștri pre- 
cum și antrenori străini, dintre 
cei mai cunoscuți. Trimiterea an
trenorilor noștri in străinătate 
pentru a studia diverse cursuri 
de antrenori ar fi, de asemenea, 
o măsură foarte utilă, care fără 
indoială ar da roade.

Toate acestea. în ansamblu, ar 
avea o influiență favorabilă asu
pra dezvoltării multilaterale a 
fotbaliștilor.

Educația jucătorilor— 
un lucru de capitală 

însemnătate
In prezent, așa cum reiese șl 

din scrisorile primite la redacție, 
condițiile de care se bucură mulți 
fotbaliști fruntași nu sînt egalate 
de eforturile pe care ei le depun. 
In desfășurarea jocurilor ei nu 
dau tot ceea ce pot, sint mulțu
miți de randamentul minim pe 
care-l dau, „liniștiți" că—joacă 
sau nu joacă bine — condițiile de 
pregătire vor fi aceleași. Neavînd 
o ocupație precisă, stabilă, o parte 
dintre tinerii fotbaliști, tolerați 
de colective, devin dezinteresați, 
egoiști in joc, increzuți, imuni la 
tot ceea ce se petrece în jurul lor. 
Spiritul lor de echipă în general 
fiind scăzut. dezarmează in 
fața unui adversar hotărît. Iată 
de ce socotim că obligativitatea 
participării regulate și fără nici o 
excepție în procesul de producție 
pentru a le crea fotbaliștilor o 
ocupație precisă, creatoare Și 
stimularea lor în raport cu efor- 
turile pe care le depun ar fi o 
măsură utilă care fără îndoială 
ar cointeresa pe toți sportivii 
noștri. Procedîndu-se astfel, mult 
mai mare ar fi interesul jucători
lor pentru pregătirea lor, se va 

dezvolta simțul îndatoririi față de 
colectivul pe care-l reprezintă, se 
vor întări legăturile de prietenie 
bazate pe respect între coechi
pieri. Toate acestea vor influența 
fără indoială randamentul întregii 
formații...

Rău procedează antrenorii a- 
tunci cînd minați de inte
rese înguste pentru a evi
ta retrogradarea sau spre a 
cîștîga cu orice preț o partidă în
curajează jocul brutal, pentru 
puncte. E normal atunci ca o se
rie de jucători tineri, Influențabili, 
să prefere un astfel de joc. Un 
fapt negativ este că unele orga
nizații UT.M. din cadrul secțiilor 
de fotbal s-au complăcut in a- 
ceastă situație, au tolerat Indis
ciplina nu au dat atenția cuve
nită desfășurării muncii de edu
care comunistă a sportivilor. 
In loc să ajute pe antre
nori pentru instaurarea unei dis
cipline liber consimțite, a Unui 
climat de muncă intensă și fruc
tuoasă. aceste organizații au to
lerat indisciplina, au închis ochii 
atunci cînd tinerii fotbaliști ute- 
miști, lipseau sau întirziau de la 
antrenamente. Din păcate nu cu
noaștem decit puține cazuri cînd 
organizațiile de bază U.T.M. au 
luat atitudine împotriva jucători
lor incorecți. Aceasta a lăsat cîmp 
liber actelor de Indisciplină de 
pe terenurile noastre, lucru pe 
care insă publicul sportiv nu a 
putut să nu-l observe. Oprobiul 
spectatorilor împotriva acelora 
care deși sînt pe un teren de fot
bal, practică un fotbal incorect, 
s-a manifestat deseori, acolo 
unde s-au ivit astfel de cazuri.

★
Acestea sint citeva din pro

blemele care se pun imperios în 
fața fotbalului din țara noastră. 
Firește că ele sint mari și nu toc. 
mal ușoare, Insă pe deplin rezol
vabile in condițiile sportului 
nostru de astăzi.
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