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Sondori „sutamiiști

Știți care e noutatea care a uluit întreg Molneștiul 7 SON
DORII „SUTAMIIȘTI". Da, sondori 1 Cind au auzit, cei mai 
mulți s-au Îndoit de adevărul veștilor care circulau cu o iu
țeală uimitoare. Șoferi sutamiiști se mai ințelege, dar sondori... 
Șl apoi cu ce parcurg o sută de mii de kilometri? Și încă fără 
reparații? Mașini n-au, iar ou granicele lor — nici atit. Și totuși 
•Int «cum sondori „sutamiiști”. Numai ci denumirea au căpă
tat-o nu de pe urma kilometrilor parcurși, ci... a banilor ciști- 
gați. Nu e vorba de vreun cîștig la „Loto" sau „Pronos
port” cL..

Dar să luăm istorioara de la capăt

Cum mu sfătuit tinerii
Prin luna iunie, brigada lui 

Birligiu a terminat forajul unei 
sonde. In acest timp se terminau 
lucrările de montaj la o alta, cu 
numărul 1111. Băieții tovarășului 
Birligiu au aflat că aceasta va 
fi noua lor sondă. Brigadierul, 
maiștrii, veneau zilnic pe la 1111. 
Voiau oamenii să vadă cum se 
fac instalațiile, care-i calitatea 
reparațiilor unor utilaje, cu ce 
scule e înzestrată sonda.

Au făcut cunoștință cu coman
da, regimul de lucru și operațiile 
speciale necesare pe parcurs. 
Deci, ce aveau de făcut, știau. 
Rămînea de văzut cum va merge 
treaba.

Mai Intli, grijă față de turbină. 
Să fie mereu tn cea mai bună 
stare.

— Grijă șl Iarăși grijă. Ctnd 
turbina a ajuns tn talpă, pompele 
să poată merge din plin — le 
spuse brigadierul.

După pompe, fu Hndul regimu
lui de lucru.

— Ptnă la 500 metri forăm cu 
apă — au hotărtt tinerii sondori.

Nici sapa n-a fost uitată. Cum 
să fit uitată, ctnd ea e aceea care 
sfredelește rocile spre țițeiul ce 
abia așteaptă să-și facă loc spre 
lumina zilei ?

— Afdf băieți, să nu ne lăcomim 
— tl sfătui părintește brigadie
rul. Ctnd avansul sapelor scade 
la o treime față de prima oră 
de lucru, să le extragem.

Odată hotărtte lucrările, tine
rii sondori au început forajul.

Brigadă sau ceasornic!
Sini puține brigăzi In Valea Taz

ilului care să formeze un orga
nism așa de bine închegat fl care 
să lucreze intr-așa o măsură cu 
precizia unui ceasornic.

Birligiu stă mult ps gloduri

Surprizele ședinței
tinerii au venit tn sala 

de festivități a palatului C.F.R., 
la ora fixată, așa cum au fost 
anunțați de către Comitetul raio
nal U.T.M.-Grivița Roșie, Bucu
reștii Era o mulțime de băieți și 
fete: secretari ai comitetelor șl 
organizațiilor de bază U.T.M din 
instituțiile, întreprinderile și șco
lile raionului Grivița Roșie, acti
viști, fruntași in producție, invi
tați. Fiecare s-a instalat comod 
pe scaun și a așteptat cu nerăb
dare începerea ședinței a cărei 
ordine de zi n-a cunoscut-o ni
meni. In acest timp însă, tn culi
sele scenei, tn cea mai perfectă 
liniște, s-au făcut pregătiri fe
brile. Ce pregătiri ? Habar n-au 
avut cei din sală. Un singur lu
cru li frămtnta pe toți: sd în
ceapă mai repede ședința care a 
fost fixatăil anapoda, duminica 
dimineața, ctnd era vremea odih
nei. Ba, cițiva tineri din brigada 
lui Niculae Culea, brigadă frun
tașă pe complexul C.F.R.-Grivița 
Roșie, fruntașă pe raion șl pe Ca
pitală, cu planul anual realizai 
din octombrie, discutau cam su. 
părați. De ce a trebuii să vină la 
o ședință tn ziua lor liberă, zi tn 
care trebuiau să se distreze?

Discuțiile s-au stins ctnd tova
rășul Gheorghe Iordache, prim- 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M.-Grivița Roșie, a anunțat 
deschiderea ședinței.

„Tovarăși, pe ordinea de zi fi
gurează un singur punct: „Cum 
trebuie să-și folosească tinerii 
timpul lor liber". Dau cuvîntul 
tovarășului Ion Teodor eseu, in
structorul nostru raional.

Surtztnd, instructorul a propus 
să se aleagă un prezidiu.

Cineva din sală, s-a ridicai și a 
propus, spre surprinderea tutu
ror... trei tovarăși deodată. Nu
meroase vaci au răsunat în ace
lași timp:

— Nu-i just. Se încalcă princi
piul intern de organizație. Să fie 
propus ctte un singur tovarăș și 
să se voteze.

— Sigur că da!
•— Așa-i, așa41
Pus In încurcătură, cel cu pro. 

punerea a susținut numai pe unul. 
Alți doi activiști al raionului — 
care cunoșteau adevăratul scop al 
ședinței — s-au ridicat și i-au 
propus tot pe aceiași. Al treilea 
ales, însă, tnttrzia să se prezinte 
la masa prezidențială.

— Dar unde este tovarășul 
Aurel Marinescu ? — a întrebai 
prefăcut instructorul.

Toți au dat din umeri. Ctnd 
tocmai se pregătea cineva să pro
pună pe un altul, a intrat pe ușa 
din fundul sălii Aurel Marinescu 
de ta casa de cultură „Ștefan 
Gheorghiu", Cu paltonul la sub
țioară, cu căciula tn mină, cu pă
rul vtlvoi, alergtnd spre scenă, el 
a strigat gifîind:

— Stați, stați... Stnt aici. Se 
poate? Eu să lipsesc? Tocmai 
eu? Așaaa. Lăsați-mă să răsuflu. 
Buuun. Dați-mi referatul. Stați 
puțin, să mă duc la microfon.

Rîsetele au tulburat îndată li
niștea sălii. Celui care s-a postat 
tn fața microfonului nici prin 

pînă să se hotărască să eviden
țieze una dintre echipe. Stnt trei, 
destul de diferite, dar totuși la 
fel de bune.

Pe tinerii din echipa lui CM- 
rea ti caracterizează agerimea. 
Tinărul maistru Constantin Chi- 
rea s-a dovedit a fi un mare meș
ter in ale sondoriei. fife el fă
cute pe toba granicului fel de fel 
de semne. Toate tși au rostul lor. 
Podarul echipei sale, Trofim Ion, 
e cam greoi, dar sus la pod lu
crează cu o iuțeală uimitoare. 
Agerimea băiejilor s-a dovedit la 
„marșuri". Tot pentru aceasta 
stnt și semnele lui Cliirea de pe 
toba granicului. Cind încep un 
marș, băieții stnt ia locuri. Unul 
la mosor, doi la clești, Trofim la 
pod, iar Chirea la frtnă. Maca
raua urcă cu mare viteză. Chi
rea e cu ochii la un semn știut. 
Cind a ajuns la un anume loc, a 
încetinit. Inertia urcă elevatorul 
ptnă tn dreptul tui Trofim, care 
din qiteză l-a și prins. Mosoristul 
zmucește ușor și „pasul" a Și fost 
slăbit sau strlns.

Dimpotrivă, celor din echipa 
lui Stanciu, le este proprie ener. 
gia cu care lucrează. Stanciu 
Constantin e cel mai ttnăr mais
tru, dar șl cei mai impunător 
prin statura sa. A treia echipă e 
condusă de ttnărul maistru Gri
gor aș Ion. In afară de Avram 
Nicolae, podar, un adevărat ar
gint viu al brigăzii, întreaga e- 
chipă e formată din oameni așe
zați, care lucrează cu mult calm.

Aceste calități ale echipelor, 
adunate la un loc, plus măiestria 
cu oare conduce Birligiu, au fă
cut vestită brigada lor tn tntrea- 
'ga regiune petroliferă a Moldo
vei.

Ctnd au ajuns pe la 1950 metri 
trebuiau să tubeze prima coloa
nă. Așa prevedea comanda. Băie
ții s-au adunai din nou la sfai. 
De astă dată au hotărtt repede;

gtnd nu l-a trecut să țină un re
ferat. A făcut o introducere co
mică cu privire la muzica popu
lară și la cea de dans, apoi... i-a 
întrebat pe cei prezenți:

— Vă place muzica ?
— Daaa.
— Atunci să se ridice cortina t
E greu să descrii murmurul 

care a cuprins sala, ctnd cei pre
zenți au văzut (ce neașteptat I) o 
formație de instrumentiști.

Formația de muzică populară șt 
echipa de dansuri ale palatului 
C.F.R.-București, echipa de dan
suri a Casei de cultură ,.Ștefan 
Gheorghiu", artiști ai Teatrului 
C.F.R.-Giulești, soliști vocali Și 
instrumentiști amatori — iată 
cine și-au spus cuvîntul tn această 
originală „ședință". 
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De eurtnd Ia întreprinderea 
de construcții metalice C.F.R.- 
Pitești a intrat in funcțiune o 
nouă secție de prefabricate din 
beton.

In clișeu: aspectul exterior 
al noii secții.

Foto: EUG. CSIKOȘ

U" ''■ ’
»1,11 ••T7]

• :
h:

sonda va fi forată după noul sis
tem — cu coloană unică. Aceasta 
oferă mari posibilități de econo
misire a materialului tubular.

Cineva a vrut să le încerce 
convingerea, spunlndu-le:

— Păi, acum, trebuie să lu
crați cu mai mare atenfie și din 
pricina asta o să lungiți terme
nul.

— Cum? — se întrebară bă- 
lefii mirați. Dimpotrivă, noi cre
dem că putem lucra și repede și, 
desigur, și cu cea mai mare a- 
tenție.

Dreptatea a fost de partea lor. 
Sonda au terminat-o cu 4 luni 
tnaintea termenului stabilit.

$i gospodari 
la fel de buni

Văztnd cum merge sonda, bă
ieții se așteptau să doboare re
cordul cunoscut tn forajul son
delor din Valea Tazlăului. Și cu 
cît ziua succesului deplin se a- 
propia, cu atit depuneau mai 
multă rlvnă.

Cind s-au dat salariile, petro
liștii au aflat: brigada lui Bir
ligiu a luat, pentru darea sondei 
înainte de termen în producfie, 
nici mai mult nici mai pufin de- 
cit 138.000 lei. Suma a fost îm
părțită in brigadă după munca 
fiecăruia. Cel mai mult a luat 
Grigoraș Ion — 9000 lei. Stan
ciu și Chirea au fost tn concediu. 
Așa că ei au primit mai pufin: 
7500, șl, respectiv, 6300 lei. Po
darii au încasat ctte 7500 lei, iar 
sondorii, electricienii și mecanicii 
Intre 5.000 și 7.000 lei.

Harnicii sondori s-au dovedit a 
fi la fel de buni gospodari. Mais
trul Grigoraș și-a cumpărat țiglă 
pentru casă. Pe adresa lui a ve
nit un vagon special de la Fel- 
dioara. El și-a cumpărat și un 
ceas de mină. Un alt ttnăr, pe 
nume Borta Dumitru, și-a cumpă
rat un acordeon. Nu știe el prea 
bine să etnie, dar timp de tnvăi 
(at are berechet. Birligiu și-a in
stalat lumină electrică tn casă. 
Bine, bine, dar să ai curent tn 
casă, și să-fi lipsească muzica nu 
se cade. Astfel mobilierul a fost 
complectat cu un aparat de ra
dio. Copiii s-au tmbrăcat tn hăi
nuțe noi și fără îndoială, nu omit 
ca tn discujiile lor să aminteas
că așa, din ctnd In ctnd, despre 
faima tatălui lor. Nu de altceva, 
dar să știe și alții că ei stnt [iii 
lui Birligiu.

I. ȘINCA

Aproape două ore, tinerii și-au 
desfătat privirile, asistlnd cu 
bucurie la bogatul program. A- 
ceastă neașteptată manifestare 
culturală a cucerit Inimile tutu
ror.

La ora de dans, care a urmat, 
unul dintre membrii brigăzii lui 
Culea i-a spus tovarășului Teodo- 
rescu :

— Frumoasă surpriză! M-am 
distrat minunat. Cine a avut 
această idee?

— Comitetul raional U.T.M.- 
Grivița Roșie.

Intr-adevăr, pentru această fru
moasă inițiativă, organizatorii 
merită cuvinte de laudă. Exem
plul lor trebuie urmat și de alții, 
pentru a face cit mai plăcut 
timpul liber al tinerilor.

NICOLAE BARBU

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2376Primirea solilor marelui popor chinezla Prezidiul Marii Adunări Naționale

•*.

Tovarășul Barbu Eneca, 
lector Ia Institutul politehnic 
din București, verifică noua 
stație de releu, creată la 
acest Institut, înainte de a o 
pune in funcțiune.

e
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Cu planul anual 
îndeplinit

Îndeplinirea înainte de termen 
a planului anual de către 
uzina „1 Mai” din Ploești, 

cea mai mare întreprindere con
structoare de utilaj petrolifer din 
țara noastră, este o realizare de 
mare însemnătate, deoarece co
lectivul de aci a avut o sarcină 
deosebit de grea, aceea de a 
spori în acest an producția cu 80 
la sută față de anul trecut. Suc
cesul obținut este rezultatul pre
ocupării permanente a colectivu
lui de aici pentru ridicarea pro
ductivității muncii, indice care a 
crescut simțitor în primele 11 luni 
din acest an. In același timp, 
prețul de cost al utilajelor petro
lifere a scăzut cu 14.33 la sută 
Anul acesta uzina constructoare 
de utilaj petrolifer din Ploești a 
executat un număr sporit de co
menzi pentru export

Constructorii de 14 
navel :din Galati 
în Ol Aa.Constructor’ll de la șantierul 
naval din Galați au înscris 
tn ziua de 21 decembrie un 
nou succes în muncă : în

deplinirea planului pe anul 1956 
la producția globală. Anul acesta 
ei au realizat o producție cu 14.15 
la sută mai mare decît anul tre
cut ; pentru prima dată au fost 
construite aici remorchere de 
1200 cp., după un proiect modi
ficat, șlepuri de 1000 tone, am
barcațiuni dotate cu motor K.D.- 
35 pentru sectorul piscicol și pen
tru gospodăriile agricole de stat, 
bacuri de 100 tone etc. Producti
vitatea muncii a crescut 
cesta cu peste 4 la sută 
anul 1955, iar prețul de 
produsele comparabile a 
dus cu 8 la sută față de plan.

anul a- 
față de 
cost la 
fost re-

Duminică dimineața delegația 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină și dele
gația Comitetului Popular din 
Pekin care au sosit în țara noas
tră, au făcut o vizită la Prezidiul 
Mafii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne.

Oaspeții au fost primiți de to
varășii : dr. Petru Groza, Pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, acad. M. Sado- 
veanu Și M. Mujic, vicepreședinți 
ai Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, A. Bunaciu, secretar al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Gh. Stoica, membru al 
C.C. al P.M.R., C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, N. Sălăgeanu, Gh. Vi- 
drașcu, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale și alții.

Au fost de față Ke Bo-nian, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești șl- membri ai ambasadei.

Urind bun sosit oaspeților chi
nezi în țara noastră tovarășul 
dr. Petru Groza a spus: „Bucu
ria de a vedea la noi pe fiii ma
relui popor chinez este cu atît 
mai mare cu cît noi nu mai stn- 
tem unii pentru ceilalți necunos- 
cuți cum eram în trecut, în de
cursul veacurilor. Munca și lupta 
noastră comună au făcut ca as
tăzi să fim nu numai popoare 
prietene, ci și popoare care se cu
nosc din ce în ce mai bine.

Tot mai mulți cetățeni ai Re
publicii noastre populare au feri
cirea de a cunoaște pe tot mai 
mulți dintre dv., chiar în patria 
dv. Acum în țara noastră, care în 
comparație cu R.P. Chineză este 
o țară mică, mulți conce-

în cinstea alegerilor de la 3 februarie 1957

Cît mai multe tractoare
și mașini agricole reparate!
Organizare bună, 

realizări mari
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru). — Timpul se menfine 
incă favorabil executării arături- 
rilor adinei de toamnă. La S.M.T. 
sosesc vești bune de la brigăzile 
care nu s-au Întors tncă din 
cimp. Dar faptul că unii tracto
riști mai lucrează pe ogoare nu 
a împiedicat cu nimic colectivul 
de la S.M.T.-„1 Mai", Brăila, să 
organizeze tn bune condițiuni des
fășurarea campaniei de reparafii. 
Organiztnd munca pe ansamble, 
mecanizatorii au reușit să repa
re ptnă de eurtnd 2 tractoare, 
35 pluguri, 5 semănători, 6 cis
terne, 10 cultivatoare, 10 discuri, 
5 vagoane-dormitor și altele.

In cinstea alegerilor de la 
3 februarie șl ca răspuns meca
nizatorilor de la S.M.T.-Andră- 
șești, mecanizatorii de la S.M.T.- 
„1 Mai" — Brăila și-au luat an
gajamente frumoase. Ei se vor 
strădui să repare pînă la alegeri 
27 tractoare, 9 șasiuri, 28 semă
nători, 49 pluguri, 30 discuri, 31 
cultivatoare, 110 grape, 17 va- 
goane-dormitor, 17 remorci-clster- 
ne — ceea ce reprezintă peste 95 
la sută din planul de reparații al 
stațiunii.

★
In ziua de 16 decembrie, Comi

tetul raional U.T.M.-Brăila a or
ganizat, tn colaborare cu secția 
agricolă a sfatului popular raio
nal, o consfătuire cu tinerii me
canizatori fruntași din raion.

Discuțiile mecanizatorilor au 
devenit și mai interesante, după 
ce a vorbit Gheorghe Zăvoi, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. de la S.M.T.-..1 Mai"- 
Brăila. El a arătat celor
de față angajamentele tovarăși
lor săi, luate în cinstea zilei de 
3 februarie. Rlnd pe rlnd, meca
nizatorii s-au alăturat brăilenllor, 
angajîndu-se ca, tn cinstea ale
gerilor, să termine în întregime 
olanul reparațiilor.

Propunerea 
a fost adoptata
DOMNEȘTI (de la corespon

dentul nostru). — La adunarea 
generală a organizației U.T.M. 
din gospodăria de stat Domnești, 
pe tractoristul Vasile Nicolae 
l-au frămlntat tot timpul gindu- 
rile. Abia sosise de la cimp și se
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tățenl ai mei vor avea deo
sebita bucurie să cunoască repre
zentanții a tot ce e mai bun tn 
China nouă.

Dumneavoastră veți avea pri
lejul să vedeți rezultatele muncii 
și luptei poporului nostru, să ve
deți roadele activității acelora 
care muncesc în această patrie a 
lagărului socialist și care con
struiesc o viață nouă pentru po
porul nostru.

Cunoscindu-ne tot mai bine, 
va crește nu numai respectul re
ciproc ci și puterea noastră de 
muncă comună. In felul acesta 
ne vom putea bucura împreună 
de toate rezultatele muncii noas
tre depuse nu numai In folosul 
patriilor noastre, ci și al Întăririi 
întregii comunități a țărilor so
cialiste".

După ce a prezentat oaspeți
lor persoanele oficiale prezente, 
și a urat membrilor celor două 
delegații ședere plăcută în țara 
noastră, tov. dr. Petru Groza a 
spus în încheiere — „Vă rog să 
transmiteți marelui conducător al 
poporului chinez, tovarășul Mao 
Țze-dun, urările noastre de bine. 
De asemenea vă rog să transmi
teți mulțumirile noastre Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină care v-a trimis aici, 
făcînd posibilă această întîlnire 
a noastră. Dorindu-vă bun venit 
la noi, noi păstrăm amintirea os. 
pitalității calde a poporului chi
nez și a tovarășului Mao Țze- 
dun, amintirea ospitalității calde a 
prietenilor al căror oaspete am 
fost”.

așezase pe ultimul scaun, In fun
dul sălii. Ii era ciudă că nu se 
gindise din vreme la propuneri.

Ce angajament să-și ia ?
Se răsucea pe scaun și privea 

cum Ana Balaș, secretara orga-

î Cuvîntul
ț mecanizatorilor de la :•
î • S. M. T. .1 Mai“i 
î Brăila
; O G.A.S. Domnești;

nizațlei de bază U.T.M., nota 
unul după altul angajamentele 
utemiștilor. Vasile Nicolae se uita 
In carnețelul său, dar nu-1 ve
nea nici o idee. După o vreme 
Insă, a prins să se lumineze la 
chip și a ridicat mina, îmbujo
rat :

— Tovarăși, vreau să spun șl 
eu ceva.

OPRICĂ MATROZUL
Marinarul — prin însăși natura 

șl tradiția meseriei sale — « o 
ființă mai deosebită dectt noi, 
oamenii „tereștri". Marinarul e 
un viteaz, pentru că el înfruntă 
cu cutezanță pustiul mărilor și 
oceanelor, invingtnd răul de 
mare, obrazul lui cunoaște mîn- 
giierea sărată a valurilor tn 
furtună. Pe lîngă acestea, mari
narul e un om umblat și mare 
cunoscător al geografiei.

Grație acestor calități, atunci 
ctnd apare pe uscat, marinarul 
provoacă senzație și face furori. 
Lăslndu-și bereta șmecherește pe 
ceafă el trece in revistă, țanțoș, 
batalionul înflorat și zlmbitor de 
fete și fetișcane care îl privesc 
cu nostalgie și cu un ciudat a- 
mestec de diverse sentimente: 
admirație, respect șl iubire. Ei 
inspiră de altfel cele mai duioase 
și melancolice clntece de dragos
te. Pe lingă acestea, datorită fap
tului că tn timpul pribegiilor 
fiind înconjurat numai de apă 
suferă cumplit de sete, cind an
corează pe uscat, marinarul are 
veselul obicei de a trage clte-o 
duscă la măsea.

lată de ce, tn concluzie, se cre
de că marinarul e o ființă spe
cială și deosebită.

Teoria aceasta, țin să precizez, 
nu este un produs al convinge
rilor mele personale. Ea mi-a 
fost expusă de către un fost

Răspunzînd cuvintelor ce l-au 
fost adresate, conducătorul dele
gației chineze, tovarășul Pin Ci- 
jen, a apus: „Dați-mi voie ca în 
numele președintelui R. P. Chi
neze, Mao Tze-dun, al președin
telui Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, Liu Șao- 
ți, să vă urez sănătate".

După ce a exprimat satisfacția 
deosebită a întregii delegații par
lamentare chineze că tovarășul 
Petru Groza a ținut să participe 
la această întîlnire cordială vor
bitorul a spus : „Dv. ați afirmat 
că Republica Populară Romînă 
este o țară mică. Noi sîntem însă 
de altă părere, căci țara dv. este 
fiuternică. Pietrele prețioase din 
urne nu trebuie să fie neapărat 

mari. Valoarea lucrurilor nu con. 
stă întotdeauna în 
Diamantul este un 
mic dar totodată el 
tare.

Țara noastră este 
mare, cu

volumul lor. 
obiect foarte 
este cel mal

. o țară foarte 
populație numeroasă 

însă timp de sute de ani ea a 
fost oprimată, astfel că măreția 
ei nu s-a putut desfășura pînă 
în prezent.

Socialismul este măreț, iar Re
publica Populară Romînă este o 
țară a socialismului. Măreția fie
cărei țări constă în aportul pe 
care ea îl aduce la cauza apără- 

păcil, la cauza socialismului, 
amîndouă țările noastre

rli 
iar fac

(Continuare in pas. 3-a)

— Ai cuvîntul) Încuviință tova
rășa Balaș.

Cumpănind vorbele, Vasile Ni
colae a început să grăiască:

— Ce ar fi .dacă ne-am lua an
gajamentul cu toții, să terminăm 
reparația tractoarelor nu pină la 
1 februarie, cum e prevăzut ? Eu 
cred că in cinstea alegerilor se 
cuvine să fim mai harnici. De 
aceea, consider că n-ar fi rău să 
reparăm cele opt tractoare ale 
gospodăriei pînă la 20 ianuarie 
1957. Ați văzut ce angajamente 
frumoase și-au luat mecanizato. 
rli de la S.M.T.-Andrășești ? Cred 
că în felul acesta le urmăm exem
plul. Avem și noi suficiente posi
bilități ca reparațiile să fie execu. 
tate pină la data propusă de mine. 
Am văzut că tractoristul Francisc 
Baboș li ajută foarte bine pe cei 
de la atelierele de reparații. Lu
crul acesta ii pot face toți trac
toriștii noștri. Eu termin in cu- 
rind arăturile și...

Propunerea lui Vasile Nicolae 
a fost susținută de toți, cu entu
ziasm.

marinar pe care am avut cinstea 
să-l cunosc tntr-un tren care 
străbătea tn mare viteză ctmpiile 
oltenești. Marinarul era și el de 
prin părțile acestea și aaum că
lătorea undeva — o să aflafi i- 
mediat unde — împreună cu tncă 
trei flăcăiandri care ședeau cu
minți pe valize. Am tăifăsuit îm
preună ceasuri întregi, tnghifind 
valuri mastve de fum de tutun, 
despre viața marinărească, căs
nicie, fotbal, poezie și altele. 
Ne-am arătat și fotografiile inti
me, gest însoțit de referiri auto
biografice.

tn cele din urmă, fin să măr
turisesc, marinarul mi-a făcut o 
impresie frumoasă. Un băiat 
strașnic,1 dintr-o bucată. Știți 
unde mergea ? Pe șantier.

— Uite, îi vezi pe matrozii ăș
tia mai mici? îmi arăta el pe cei 
trei flăcăiandri care ședeau pe 
valiză mîncînd alvifă. Toi pe 
șantier li duc. Vin cu mine. E, 
dar să vezi cum i.am luat...

Și începe povestea. Redată su
mar ea ar fi astfel:

După ce și-a terminat stagiul 
militar, matrozul Bancu Oprea 
s-a întors in satul său Atlrnați, 
din raionul Alexandria. Asta s-a 
tntîmplat nu de mult. Toată ti
nerimea din sat a primit vestea 
aceasta cu satisfacție deplină.

— A venit Oprică matrozu' I
Oprică matrozul, după ce a stat 

ctteva zile tn stnul familiei, s-a

SATISFACȚIE ]
•

Ministerul căilor de coma- ; 
nicafie al Italiei a rezolvat ; 
pozitiv cererea societăților; 
particulare de transporturi j 
auto interurbane majorînd; 
tarifele cu 15 la sutâ. Cere- j 
rea aceasta — relatează zla- • 
rele Italiene — a fost moți- ‘ 
vată prin faptul câ prețul; 
benzinei a fost urcat, datâ ; 
fiind reducerea livrărilor de ; 
petrol c< a urmat blocâri! ; 
Canalului de Suez. '

Proprietarii societăților slnt > 
satlsfâcuțl. Dar ce părere au • 
pasagerii. In marea lor ma- ;

• joritata muncitori din apro- j
• ■*!*>•». —----—*“ *

eie

pierea orașelor, care zilnic j 
vin șl pleacă de la lucru eu ■ 
mașinile acestor socletâtl; 
sau țâranli ce câlâtoresc • 
dupâ troburi la oraș 7 E clar • 
câ .satisfacția" lor nu e prea ■ 
mare, câcl Incâodatâ cel ne. ■ 
voiașl plâtesc oalele sparte. ;

MIRARE •

e i e

e

• neazâ ziua legile

.Naw York Time»" relafea- • 
zâ câ in ultimul timp s-a In • 
fensiflcat activitatea Ku-Klux- • 
Elanului mal ales in statele • 
din sudul S.U.A., deși Impo- • 
triva acestei organizații te- j 
roriste au fost elaborate o » 
serie do Interdicții legale. Șl • 
ziarul se miră că oficlalită- • 
țile nu iau nici un fol de mâ- • 
suri. •

Șl noi ne mlrâm. Ne mlrâm • 
însâ șl do altceva: „New • 
York Times* se tace câ nu • 
știe câ mulți din cel ce sem- • 

de inter- • 
dicție a Klu-Klux-Elanulul, •

• noaptea fmbracâ glugile •
• albe șl spinzurâ pe negri. A- •
• tunet cine ar putea lua mâ- •
• suri 7 Câ doar n-or fi atit do •
• proști legiuitorii, ca să se «
• bage el Iniâșl In Inchlzoaro. •
• D. L. ?

Manifestări în cadrul 
„Decadei cărții"

Numeroase manifestări conti
nuă să se desfășoare în orașele 
țării noastre în cadrul „Decadei 
cărții".

La Casa Universitarilor din 
C'.uj a _ avut loc sîmbătă o șeză
toare literară, organizată de U- 
niunea Scriitorilor din R.P.R. și 
Ministerul Culturii, la care au 
participat oameni ai muncii, oa
meni de cultură și artă, studtnți 
și elevi romîni și maghiari.

Au citit din operele lor loan 
Agîfbiceanu, Maria Banuș, Bajor 
Andor, Marcel Breslașu, Eusebiu 
Camilar, Letay Lajos, Aurel Gur- 
ghianu și alți scriitori romîni și 
maghjari.

In aceeași zi, în aula Institu
tului agronomic din orașul Galați 
a avut loc o șezătoare literară 
organizată de secția culturală a 
Sfatului popular regional și cen
trul regional de librării și difu
zarea cărții. Scriitorii Mihu Dra- 
gomir și Nicolae Tăutu, laureați 
ai Premiului de Stat, Aurel Mi- 
ha'.e, Victor Tulbure, Al. Șahi- 
ghian, Cezar Drăgoi, Haralamb 
Zincă, și Nicolae Stoian din 
București au citit din lucrările 
lor. La reușita șezătorii literare 
și-au dat de asemenea concursul 
scriitorii gălățeni Veroniu Stepă, 
Manole Brazdeș, Val. Gorunescu 
și I. Tănăsache.

★

In centrul orașului Ploești se 
află Librăria Noastră nr. 1. 
se găsesc tinere vînzătoare 
nice. Hărnicia dor se traduce 
inițiativa pe care au luat-o 
citi permanent noile lucrări 
rare apărute și a se consfătui a- 
supra celor citite. In acest fel, 
ele cunosc cele mai diverse te
me, în deosebi din cadrul lite
raturii beletristice. Iubitorii de 
literatură care vin să cumpere 
cărți, simt îndrumați de cele trei 
tinere, astfel, în mod concret, în 
privința alegerii noutăților lite
rare. O firmă luminoasă deasupra 
Librăriei noastre anunță „Decada 
cărții” și apoi tot în acest scop a 
avut loc o festivitate, la care a 
vorbit tov. prof. Enciu Dumitru, 
de la Școala medie din localitate.

Aici 
har- 
prin 
de-a 
lite-

încadrat numaidectt tn munca 
politică a organizației U.T.M. 
din sat. Plănuia el tn sinea sa 
o adevărată cotitură, pentru că 
munca U.T'.M.-ului mergea așa 
și-așa. Băiat inteligent și cult 
(are 8 clase de liceu). Oprică a 
sezisat ce le lipsește. In- 
tli sportul. Deci — imediat o e- 
chipă strașnică de fotbal, antre
namente. meciuri, animație. 
Buun ! Pe urmi o echipă artis
tică. Cu ea la concurs, la re
giune. Premiul III. Bun și cu 
asta. De aici încolo băieții erau 
ai lui. Ctnd ti chema el, veneau 
și noaptea.

— Tovarășu’ secretar matroz 
(fusese ales secretar), diseară ai 
vem cerc ?

— Avem.
— Da... facem șl un fotbal 

mtine ?
— Nici nu se mai discută. Du

pă cerc, stabilim formația.
Exista ca vreun fotbalist să nU 

vină la cerc ?
— Măi frate, îl necăjea el pe 

cite unul, azi ai răspuns cam slab 
la seminar. Nu știu cum să fa
cem: să te băgăm, să nu te bă
găm tn formație... Vezi iu, după

ION BAIEȘU

(Continuare tn pag. 3-a)



Tara se pregătește de alegeri Dorința brigadierilor
Vie muncă de agitație Agitatorii

CLUJ (De la corespondentul 
nostru).

Pretutindeni tn orașele și sa
tele regiunii Cluj, se desfășoară 
o intensă muncă de agitație In 
vederea alegerilor de deputați in 
Marea Adunare Națională. In a- 
cest scop, au fost instruiți peste 
3.800 agitatori. A fost trimis la

I-------------- ----------------- j
In nordul țării ...j

RAIA MARE (prin telefon i 
de la trimisul nostru). j

Pămint bogat, pămint mă- i 
nos se găsește aci In ca-) 
pătul țării. Pe pămintui j 
acesta negru și întins ca I 
palma, au trudit pe vremu- j 
rile grofilor și moșierilor, j 
sute și sute de robi. Bogățiile J 
și bucuriile erau numai ale j 
familiilor de nobili, stăpinii J 
păminturilor, ai satelor și aii 
oamenilor.

Pămintui acesta negru, cu j 
bogățiile șl bucuriile lui. a 1 
devenit acum al celor care au j 
trudit pe el de veacuri. In a-1 
ceste zile, cînd de la un capăt j 
la altul al țării poporul nn- j 
stru li propune pe cei mal) 
buni fii ai săi drept candidați! 
ai F.D.P. în alegerile pentru j 
Marea Adunare Națională cine I 
slnt aleșii oamenilor muncii! 
din nordul țării ?

Zilele trecute, la școala dai 
7 ani din comuna Babța s-au j 
adunat peste 500 de munci- J 
tori, colectiviști, întovărășiți, j 
țărani muncitori din mai) 
multe comune ca să pro,) 
pună un candidai pentru cir-) 
cumscripția electorală nr. 6. J 

Cu entuziasmul caracteristic \ 
acestor adunări au propus) 
candidatura lui Florian Pon. I 
președintele întovărășirii dihj 
Babța, cunoscut ca bun gos-) 
podar.

De curind și la Moftinu 
Mare, .___ . .
dunat cetățenii din raza cir- ț 
cumscripției electorale nr. 5. j 
Tovarășul Mihai lonescu, di-1 
rectorul școlii de 1 ani, a j 
propus drept candidat F.D.P. j 
o femeie simplă — colectivista ) 
Aurelia Suta, din Moftinu J 
Mic. Sigismund Botoș preșe- j 
dintele colectivei din Moftinu J 
Mic și alți colectiviști au po- { 
vestit celor prezenți cit de j 
harnică și pricepută este Suta ) 
Aurelia.

< O altă adunare însuflețită a ) 
[avut loc la Berveni, raionul j 
ț Cărei, pentru desemnarea con- 
ț Udatului F.D.P. in circum- j 
j- scripția electorală nr. 4. Oa- I 
f menii din satele care au a- j 
f parținut cindva familiei gro- j 
f fului Karoly au vorbit despre I 
f realizările .lor. Au arătat căj 
I în comunele Berveni, Urzi- j 
} cent. Ciuntești, Lucăceni și In ) 
( alte părți în care țăranii j 
( muncitori au trecut la forme | 
f socialiste de lucrare a pămîn. I 
f tutui, nivelul lor de trai a j 
Î crescut simțitor.

Colectivistul Iosif Mitruș- j 
f ha, fost argat al grofului j 
j Karoly, a propus candidat pe J 
[ Ludovic Obiș, președintele co- I 
f lectivei din Berveni. De 6 ani I

raionul Cărei, s-au a- )

sate un număr de peste 216 con- I flT'P Dllt
ferențiari care au vorbit țărani- VL xLU. LI ICE-UL 
lor muncitori despre actuala si- ~'
tuație internațională, precum și 
despre alegerile de la 3 februa- L/C l L Ir l L CLI C- CI 
rie 1957.

Numai in raionul Luduș, de 
pildă, au fost ținute 18 aseme
nea conferințe la căminele cultu
rale și Casele alegătorului. In 
cele 125 Case ale alegătorului 
deschise în aceste zile, precutn 
și la căminele culturale se orga
nizează discuții cu alegătorii și 
seri de lectură. Echipele cultu
rale prezintă programe de cin- 
tece și dansuri. In raionul Luduș 
patru echipe artistice au făcut 
deplasări în comunele învecinate 
cu programele lor. Astfel, au 
fost prezentate programe arti
stice de echipele culturale din 
comunele Luduș, Bogata, Sint- 
georz, Zam.

In raionul Aiud, s-au organi
zat 27 cercuri de citit iar în o- 
rașul Turda patru brigăzi arti
stice de agitație dtn întreprin
deri își pregătesc intens reperto
riile pentru a prezenta programe 
în fața alegătorilor.

PLOEȘTI (de la coresponden
tul nostru). — tn raionul Rîm- 
nicu Sărat s a făcut instruirea 
a peste 1700 de agitatori pentru 
campania electorală.

Majoritatea acestora slnt tineri, 
utemiști. Toți acești agitatori au 
participat la adunările populare 
la care au fost propuși candidați. 
Carnetele lor siht pline de note 
cu scurte date privitoare la viața 
și activitatea candidaților cit și 
cu realizările regimului de de
mocrație populară In localitate.

Agitatorii au fost repartizați 
pe circumscripții, iar azi au și în
ceput să-și desfășoară activita
tea.

In orașul Rimnicu Sărat au 
fost pregătiți 500 de agitatori.

Președintele 
cooperativei

că Naumov a venit totuși. După 
cum se vede, ardoarea cu care 
lucrează a fast mai puternică 
decit febra ce-l încearcă.

Soneria anunță pauză. Fac cu-

Orictt de 'exagerat ar părea 
aceasta, trebuie să spun că am 
fost martor la nașterea lui Pavel 
Korceaghin și încă la cea de a 
treia naștere a sa. Iar in aceste 
zile, tind comemorăm. 20 de ani , noștință cu Alăv, Naumov, pre- 

L-. IINI-L-l Z-.._ ■ cum și cu.chipeșul interpret al lui

Nu de multă vreme am avut 
bucuria să vizitez „Șantierul Na
țional al Tineretului" — Uricarti 
din Valea Jiului, colectiv harnic 
căruia i s-a decernat Drapelul de 
fruntaș pe regiune. Noua așezare 
minieră — Uricani, cătun de 
munte pină mai ieri, oraș în toa
tă puterea cuvîntului astăzi — 
se ridică pe malul sting al Jiu
lui, cale cam de o jumătate de 
oră de inima vestitului centru 
carbonifer Lupeni. Tabăra briga
dierilor e situată la marginea o- 
rașului, intr-un loc parcă anume 
ales, sub stîncile îndrăznețe ale 
Retezatului ce coboară pină la 
apa spumoasă a rîului.

Priveliștea e de-a dreptul încin- 
tăloare I In zilele cu cer senin, 
ochiul lacom ți se plimbă însetat 
peste văi și dealuri, adtnirînd toa
tă frumusețea cu care natura dar. 
nică a înzestrat munții Vulcan.

Și ce frumoasă e viata briga
dierilor I

Tinerețea și voia bună domnesc 
aci din zori și pînă-n noapte ; cu 
cîntecul pe buze merg ei dimi
neața „în șut" și tot cu cîntec se 
întorc, iar tradiționalul „hei rup, 
de trei ori ca la brigadă" răzbate 
de la un capăt la celălalt al șan
tierului în tot timpul zilei. Iar la 
sfîrșitul orelor de lucru, după o 
muncă destul de grea, spre uimi
rea mea, tinerii brigadieri își fac 
timp și pentru sport, pentru joc. 
fentru cultură. Odată cu venirea 
riguluj zarva s-a mai potolit in 

curte; aproape toată activitatea 
se desfășoară acum la clubul cel 
nou, iar cei preocupați să cunoa
scă noutățile literare sosite în bi
bliotecă, întîrzie uneori cu cartea 
in mină chiar și după stingere.

Intr-o seară, a avut loc o dis
cuție cu cititorii pe tema „Cartea 
mea preferată". Brigadierii au 
spus, unul că i-a plăcut „Neamul 
Șoimăreștilor" a maestrului Mi
hail Sadoveanu, altul a vorbit 
despre „Pasărea furtunii" de 
Petru Dumitriu și așa mai de
parte. A luat apoi cuvîntul bri
gadierul I. Năstase care, după ce 
a arătat ce lucrări i-au plăcut 
mai mult, cu ce l-au ajutat căr
țile citite, a început să spună ;

— De șapte luni de zile nici 
un scriitor n-a venit pe șantierul 
nostru. De ce sîntem neglijați, 
de ce nu se scrie și despre noi ?

Am dori să vină între noi scrii
tori ca Marin Preda, Dumitru 
Mircea, Petru Vintilă, Eugen 
Barbu și alții. Desigur că nu tre
buie să vină toți sau fiecare din
ei dar ar fi bine ca unii dintre 
aceștia — cei care se simt atrași

de la moartea tui Nikolai-Ostrov- cum și cu.chipeșul interpret al lui 
skis;nemuritorul autor-al nemuri- Korceaghin. Toțf sint modești și 
torului erou KoftreaghFh, inii răs- 
foiesc carnetul; de notițe și co. nici unul nu vorbește despre 
piez din el citeva fragmente. Sint sine, ci despre ceilalți. Alov des- 
notițelp pe care le-am luatinstu- — "------ -------
dioul de filme artistice din Kiev 
unde a avut loc „nașterea" de care 
vorbesc.

Despre prima naștere a tul 
Korceaghin am aflat din paginile 
cărții lui N. Ostrovski ,,Așa s-a 
călit oțelul". A doua lui naștere 
a avut loc intr-un- film ■ tn care 
era întruchipat pe ecran eroul 
iubit al tineretului sovietic, mo
del pentru mii și mii de tineri. 
Acest film a fost realizat in tim
pul Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei. Ei nu dădea o ima
gine complectă a vieții lui Kor
ceaghin, ci povestea numai des
pre copilăria și adolescența sa. 
Filmul nu a fost turnat tn Ucra
ina, unde se petrecea de fapt 
acțiunea cărții, ci la Așhabad, 
unde se evacuase studioul.

Acum chipul lui Korceaghin 
prinde viață pentru a treia oară, 
iar pe pelicula cinematografică 
reînvie epoca eroică, furtunoasă, 
care i-a dat naștere. Am vizitat 
de două ori stud:oul cinemato
grafic. am asistat la turnarea fil
mului și iată de ce pot spune pe 
drept cuvtnt că am fost martor 
ocular la a treia naștere a lui 
Korceaghin.

...Pe platou se repetă scena 
din baracă. Tinărul fricos, laș. 
care s-a speriat de greutățile con
strucției liniei de cale ferată, este 
îndepărtai din rtndurile lor de 
către tovarășii săi care îl exclud 
din Comșomol. Dmitrii Vareniuc 
interpretează cu multă, autentici
tate figura dezertorului.

B. lazman, directorul filmului, 
se îndreaptă spre un tlnăr care 
ținlnd tn dreptul gurii o pîlnie, 
dă indicații figuranților. Acesta 
este Alov — unul din regizori.

— Dar unde e Naumov ?
— Naumov nu se simte bine 

Lipsește fiindcă este răcit.
In clipa aceasta, un tlnăr cu 

manta de ploaie, cu un fular ră
sucit in jutul gitului, se în
dreaptă spre Alov, ti ia pilnia 
din mină și cu glas răgușit stri
gă ceva spre figuranți.

— Mă scuzați—îmi spune zîm- 
bind directorul — nici n-am știut

cam sglrciți la vorbă. Dar

pre Naumov și invers, iar amin- 
doi despre Korceaghin-Lanovoi 
lată ce am aflat despre ei:

Vladimir Naumov și Alexei 
Alov slnt prieteni. Amîndoi au 
absolvit tn anul 1951 Institutul 
cinematografic din Moscova. Au 
fost elevii cunoscutului cineast 
Savcenko. La turnarea filmului 
„Taras Șevcenko" au luat parte 
ca asistenfi ai profesorului. După 
moartea maestrului Savcenko, 
care a intervenit, cei doi tineri 
au , finisat scenele neterminate.

Filmul
i-a pus în fața unor probleme 
destul de serioase. Greutățile 
au început odată cu alegerea 
scenariului
ușor. Douăzeci și cinci de per
soane au încercai pină acum să 
dramatizeze romanul lui Ostrov
ski. In cele din urmă regizorii au 
ales scenariul tui V. Isaev. Cel 
puțin tot atita bătaie de cap le-o 
pricinuit alegerea interpretului 
lui Korceaghin. Din cei cincispre
zece candidafi norocosul a fost 
Vasili Lanovoi. Absolvind clasa 
a zecea Lanovoi a devenit 
student la Facultatea de ziari
stică din Moscova. Insă tn curind 
și-a luat rămas bun de la această

„Așa s-a călit otelul"

N-a fost de loc

îa

termi- 
scenei 
foarte 
de el
se fii

atrăgătoare profesie șl a început 
să filmeze în „Examenul de ma
turitate", unde a jucat rolul prin, 
cipal. Pe urmă devine student 
al școlii de artă teatrală de 
pe Ungă teatrul Vahtangov. De 
aici, ajunge La studioul din 
Kiev. Unii erau neîncreză
tori tn ceea ce privește noul 
său rol, nu-l găseau potrivit ex
teriorului său, trăsăturilor sale 
area fine dar cei doi regizori nu 
și-au schimbat hotărirea. După 
cum arată rezultatele, alegerea a 
fost bună...

...Intre timp, pauza s-a 
nat. începe iarăși repetiția 
din baracă. Acum merge 
bine, totuși se mai repetă 
teva ori. Regizorii vor să 
meze o scenă ireproșabilă.

...Peste citeva zile am fost in
vitat la studio. Intr-o sală nucă 
au fost proiectate citeva fragmen
te de peliculă developate. Filmul 
era încă „crud", dar m-a impre
sionat puternic.

Pe ecran se perindară una 
după alta momentele intllnirii lui 
Korceaghin cu Tonia. munca a- 
vîntaților comsomoliști, care nici 
în timpul celui mai teribil viscol 
n-au întrerupt lucrările de con
strucție a căii ferate, lupta lui 
Korceaghin cu boala, conflictul cu 
speculanții, scena din locuința Ri- 
tei Ustinovici etc. In fiecare sec
vență se simte atmosfera epocii, 
a războiului civil, patosul făuri, 
rii unei vieți noi, care l-a însu
flețit și călit pe Korceaghin și 
oe tovarășii săi.

BALOGH JOZSEF

de un asemenea subiect — sî 
cunoască și să scrie și despre via
ța noastră, a brigadierilor.

Fetele timide pină atunci, au 
prins gfas cerînd să le viziteza 
autorul „Lentei", Franclsc Mun- 
teanu, tineri poeți ca Violeta 
Zamfirescu, Doina Sălăjan, Ru. 
salin Mureșanu și alții.

— Zilele acestea am citit 
presă despre „Decadă cărții"
spune un alt brigadier. Fără în
doială că ar fi o mare bucurie 
pentru noi, dacă cu asemene:: pri
lejuri — sărbători ale car ii 
ne-am întîlnit cu unii dintre 
scriitorii amintiți I Ce de lucruri 
ar vedea și cite ar putea afla de 
la noi...

— Există aci material ■ pentru 
numeroase volume — a complec
tat o fată blondă

Apoi, rind pe rind, brigadier, 
au început să povestească despre 
viața lor ce oferă mater.al bogat 
pentru literatură șl astfel discu
ția noastră s-a prelungit pină 
noaptea tirziu... iar pe carnetul 
meu de însemnări s-au așternut 
noi. date, amănunte pljne de sem
nificație despre activitatea aces
tor tineri minunați, care la che
marea Comitetului Central al 
U.T.M au venit în masă — ase
meni celorlalte sute de tovarăși 
de pe șantierele naționale ale ti
neretului de la Hunedoara. Prut 
etc. spre a munci pentru înfrumu
sețarea și prosperitatea patriei.

Brigadierii au povestit despre 
greutățile începutului, despre biro
cratismul unui trust de construc
ții din Petroșani, care nu asigura 
la timp condițiile de viață și ma
terialul de lucru, ceea ce a s; e- 
riat pe unii brigadieri. Apo| au 
arătat cum în urma unei inlcr.se 
activități cultural-educative des
fășurată de comitetul U.T.M., co
lectivul brigadierilor s-a întării; 
s-au format echipe artistice . au 
început să se organizeze Serj dis
tractive; s-a creat o opinie de 
masă împotriva chiulangiilor și 
huliganismului. Și roadele edu
cației au început să se vadă și 
în muncă...

Aci s-a legat o puternică prie
tenie între tinărul învățător V o. 
rel Andronic, din părțile Sucevei 
și Eftimie Pană dn Ploești; <ci 
și-au dat mina cei din Timișoara 
cu ieșenii, cel din părțile O.te
niei și Bărăganului cu cei de la 
Oradea, sudînd vestitul colectiv 
de muncă, care a durat blocuri 
trainice pentru frații lor — mi
nerii.

Așa a luat ființa brigada lui 
Ion Chivu, brigadă care, dove
dind dîrzenie și mult eroism, lu
crează, zile și nopți în șir ia pu
țuri. Tot aci s-a acoperit de lau
de brigada Iui Radu llinca, ves
tită pentru munca sa și pe șan
tierul „Casei Scintcii".

Au mai fost amintite cu acest 
prilej cursurile de invățămint po
litic, succesele dobîndite in acti
vitatea-artistică și sportivă, mo
destele lor încercări pe tărîmul 
creației literare și altele. La des
părțire brigadierii m-au rugat să 
transmit toate acestea scriitorilor 
noștri'. .

M-a impresionat in mod deo
sebit dorința lor ca scriitorii să 
vină in contact cu el, să ser e 
despre dtnșii. Socot că aș fi ne
drept dacă n-aș comunica scrii
torilor dorința acestor tineri a- 
vintați.

Cred că apelul entuziast al bri
gadierilor de la Uricani își va 
găsi ecoul tn inimile scriitorilor 
noștri și aceștia vor răspunde cu 
căldură unei cereri îndreptățite.

Cred — după cum spunea cu 
convingere un tlnăr brigadier — 
că „dorința lor, asemenea unei 
semințe sănătoase, va da rod bun 
încolțind in cîmpul fertil al crea
ției mînuitorilor noștri de con
deie".

multe Cristea pînâ 
a ajuns calfă. Apoi 
la patron... Cînd anii 
aceia s-au dus pe 
apa sîmbetei, calfele 
și meșterii și-au pus 
alături uneltele și 
priceperea și au con
stituit cooperativa 
„Unirea tîmplarilor" 
In cooperativa acea
sta Cristea a ajuns 
fruntaș, daterită pri
ceperii Și îndemînă- 
rii sale. Era cuno
scut ca om cu jude
cată și spirit de or
ganizare. Acum doi 
ani a plecat la școa
lă și după ce a ab
solvit-o a fost repar
tizat la o coopera
tivă — „Muncitorul 
socialist" care o du
cea I greu pe atunci 
din pricina dezorga
nizării, a proastei 
conduceri. In scurt 
timp a făcut ordine: 
a redeschis contul 
blocat, a organizat 
cicluri de producție, 
ă ridicat două hale 
noi și a terminat 
una începută de 
mult.

.. ..Toate acestea au
Au mai luat cuvîn- făcut ca unitatea 

tql și alții. Tovară- 4ă-j(i îndeplinească, 
sul Cidcartea''Ion. se k" 4—-
cofetarul ârganizr f 
de partid de la 
Cooperativa „Mun- 

sociălist".
Mjrcea 

„Artatnet", 
Herșcu, df- 

țesătoriei 
Slmo"... On 

începu să 
viața celui

citori, tehnicieni și 
funcționari. Ne-am 
adunat astăzi să a- 
legem . din mijlocul 
nostru candidatul 
F.D.P. ...Pe un om 
care să ne repre
zinte cu cinste car
tierul și întreprinde
rile unde lucrăm în 
Marea Adunare 

țională".;.
— „Ei, dar 

sta-i Constantin 
al nostru... meșterul 
pavator..."
— Eu m-am gîn- 

dit. m-am socotit, 
vorbi încet pavato- 
rul și iaca m-am o- 
prit la un om care 
socotesc eu și încă 
alții că-i vrednic de 
cinstirea aceasta Ii 
om așezat, energic 
și gospodar. Mulți 
îl cunosc : e Cristea 
Ghionea, președin
tele cooperativei me
șteșugărești „Munci
torul socialist**...

A mai 
maistrul 

_ ___ ___ ____ ruj ? n-a 
nu aceasta-i princi,. pricina 
pal, căci nu despre ‘r"‘ ‘ 
el este vorba aici 
Mă rog, să zicem 
că avea 40 de ani. 
Cînd zarva din curte 
se mai potoli și pe 
poartă nu mai intra 
nimeni, portarul se 
trase mai spre club, 
unde avea loc adu
narea. să tragă și el 
cu urechea curios și 
înciudat pe meseria-i 
care-1 ținea legat de 
poartă și în clipele 
acestea.

Dinăuntru, căci ușa 
nu se mai putea în
chide de năvala oa
menilor se auzea 
vocea președintelui Preajțna R Sărat, Să 
, • j- / m • aduca pune pentrude sindicat Negruț {rățiorii or[ani Or. 
Gheorghe. felinatul l-a dat la

— „Tovarăși mun- meserie. A răbdat

Portarul — vioi 
în ciuda anilor 
și a șubei 

groase ce.i apăsa 
umerii — întreba pe 
fiecare din oamenii 
ce intrau aproape 
în șir neîntrerupt pe 
poarta întreprinderii 
de drumuri și po
duri : „Tovarășul de 
unde este ?

— De la Artamet 
....Țesătura... „Donca 
Simo"..., I.R.T.A. 
...fabrica de ulei „13 
Decembrie", coopera, 
tiva „Menghina"...

Era mare freamăt 
în curticica strimtă 
a întreprinderii. Ni- 
cicînd nu fuseseră 
atîți oameni acolo. 
Doar veniseră din 
toate întreprinderile 
cuprinse in circum
scripția electorală 
nr. 7 a raionului „1 
Mai" — sau, dacă 
vreți mai precis, car
tierul din jurul ba- 
rierii de la Lizeanu...

Avea portarul vreo 
35—40 de ani. dar

Tare ar 
vadă și

Na-

ace- 
Isac

zis ceva 
dar porta- 
auzit din 
aplauzelot 

fi' vrut să-l 
el.

de la 
Schnirer 
rectorul 
„Donca 
vorbitor 
relateze 
propus candidat:

— La 14 ani por
nește din Mărtineștl. 
un sat sărac din

O scenă din film

CUVINTUL corespondenților
La Vaslui, în decembrie

Viața artistică pare a fi în
ghețat, odată cu coboriroa tem
peraturii la Vaslui. Prin aceste 
meleaguri moldovenești nu-și 
mai f^c apariția trupele de tea- 

'inioară, vara, inundau

este înzestrată cu toate insta 
lațiile necesare unui teatru, nu 
poate fi utilizată pentru că în 
cabine au fost instalați diverși 
locatari, iar in sală nu se face 
foc. Sala „Mihail Eminescu" 
prezintă de asemenea citeva 
inconveniente. Scena nu are 
instalațiile de lumină și decor 
<n bună stare, din sală au dis
părut sobele iar prin acope
riș.. plouă.

Se impune ca forurile in 
drept să treacă neîntîrziat la 
amenajarea sălilor de teatru 
mai sus menționate, să eya 
cueze pe locatarii nepoitiți din 
cabinele teatrului „I C. Fri
mu". să refacă din nou sobele 
și să repare acoperișul sălii 
„Mihaii Eminescu". în același 
timp, întreprinderea „Combus
tibilul" din Vasiui va trebui 
să repartizeze cotele de lemne 
necesare unei bune încălziri a 
celor două săli de spectacole.

Numai așa cetățenii din Vas
lui vor mai avea ocazia să 
vadă vreun spectacol de tea
tru. Poate că atunci din rin- 
durile spectatorilor nu vor lipsi 
nici tovarășul președinte al 
sfatului popular orășenesc și 
nici șeful secției culturale, 
care se pare că, pină in pre
zent, nu prea jinduiesc după 
spectacole teatrale.

A. BARBU 
învățător

gul nu i-a împiedicat să vină 
la fabrica în care părinții lor 
iți aveau locul de muncă.

Micii oaspefi au fost poftiți 
mai intii în sala de mese. 
Aici, li s-a servit cite un ceai 
fierbinte, aromat. Apoi, sub 
conducerea dirijorului. ■ au 
invdfat primul cîntec pentru 
serbarea pomului de iarnă.

In altă încăpere, tovarășul 
Constantin Teodorescu pune 
in scenă feeria .Jn jurul po
mului de iarnă".

Toți erau mulțumiți. Primul 
pas făcut in activitatea artis
tică cu copiii muncitorilor a 
dat rezultate neașteptate.

In anul acesta la între
prinderea „Elastic" din Si
biu se va organiza o serba- 

a pomului de iarnă de toa- 
frumusețea.

IOAN FULEA 
de la fabrica ,,Elastic** 

din Sibiu

mai fac aț 
tru c» od 
orașul. Afișele nu mai vorbesc 
despre asemenea evenimente 
artistice. Cele două săli de 
spectacole, „Mihail Eminescu" 
și „I. C. Frimu" nu mai cu
nosc animația serilor de vară 
Acum, iarna, cetățenii din 
Vaslui se întreabă : oare ne.au 
dat uitării actorii teatrelor 
moldovene ?

De uitat nu i-au uitat 
care colectiv de teatru ar 
in turneu la Vaslui, dar 
să joace actorii intr-o sală ne
încălzită ? iată de ce nu vin 
actorii de la lași. Birlad sau 
de pe alte meleaguri și la 
Vaslui.

Sala „I. C. Frimu", deși

. se- ba chiar să-și depă- 
ațief șeaica planul, să i 

se ridice rentabili
tatea și bineînțeles 
veniturile cooperato.. 
rilor sâ crească.
'Apoi, toată lumea-' 

prin aplauze a ară
tat că susține can
didatura propusă. 
Tare ar fi vrut și 
portarul să-l vadă 
pe candidat. Dar 
iată-1: în mijlocul 
oamenilor ieșind din 
sala clubului, strîn. 
gînd mîinile ce i se 
întind. Un om că
runt, cu privire 
dreaptă, hotărîtă...

G PETRE

Pregătiri pentru serbarea 
pomului de iarnă

LA POARTA FABRICII „E- 
lastic" din Sibiu clacsonul a- 
nuntă sosirea autobusului.

Sub privirile calde ale celor 
care li așteptau, numeroși copii 
au început să coboare din au
tobus.

Erau multi. Mai mulfi de 
cit se credea că vor veni. Fri-

Ori- 
veni 
cum

t lectivei din Berveni. De 6 ani j 
l Ludovic Obiș este președinte I 
f al acestei colective, una din j 
t cele mai bogate colective ale J 
f țării (fondul ei de bază s-a) 
r ridicat in acest an la 4.000.000 I 

l(‘ei). <

In aceste zile aniversăm două " ’ ' “ - —— — — — — — — — — —
mari evenimente în viața poporu
lui nostru muncitor: două Con
grese ale partidului clasei- mun
citoare din țara noastră. Primul, 
Congresui al V-lea al P.C.R., 
care a avut loc în 1931; al 
doilea, Congresul al II-lea al 
P.M.R., care a avut loc în anul 
1955. Intre cele două evenimente 
s-a scurs aproape un sfert de 
veac. Un sfert de veac de lupte 
revoluționare; un sfert de veac 
în cuprinsul căruia făuritorii tu
turor bunurilor necesare vieții 
și-au văzut realizat visul cel mai 
fierbinte: izbînda revoluției so
cialiste. Și dacă „aceast^ izbînda 
a fost posibilă, dacă,'’astăzi 'în 
Rominia stăpînesc oamenii muncii 
de la orașe și sate,” dacă astăzi 
pe meleagurile noastre crește 
atotbiruitor socialismul — toate 
acestea se datoresc faptului că 
in fruntea celor ce muncesc a 
stat totdeauna neclintit și dîrz 
înțeleptul partid marxist-leninist, 
partidul comuniștilor.

★
In anul 1931 — an în care s-a 

ținut istoricul Congres al V-lea 
al P.C R. — Alexandru Sahia își 
începea cu aceste cuvinte pline 
de amărăciune unul din articolele 
sale: „Din ce în ce mai mult mi
zeria își întinde brațele, acapa
rează, roade surd". Sînt cuvintele 
unui scriitor militant adînc înfipt 
In realitatea acelor vremuri, sub 
privirile căruia se așternea tabloul 
tragic al vieții milioanelor de tru
ditori crunt exploatați și umiliți.

Faptele și cifrele ilustrează cît 
se poate de convingător .starea 
economică mizeră a Romîniei ace
lor vremuri. Ele arată, in primul 
rînd, situația jalnică a industriei 
romînești înfeudată, ca întreaga 
economie de altfel, trusturilor im. 
perialiste. Anii de criză economică 
au lovit din plin industria din 
țara noastră.

Agricultura Romîniei cunoștea 
la rindul ei, un continuu declin.

Criza economică a avut în a- 
gricultură urmări catastrofale 
atît în ce privește scăderea pre
țurilor produselor agricole, cît și 
a suprafețelor îneămințate.

In această perioadă în care 
burghezia și moșierimea încerca 
să iasă din criza economică pe 
spinarea oamenilor muncii, o si
tuație deosebit de grea avea

ST. HALMOȘ j

r

L
re 
tă

X I. STANCULESCU

tineretul muncitor care șuferea o 
dublă exploatare: și ca oameni ai 
muncii și ca tineri muncitori.

Exploatarea sîngeroasă a celor 
ce muncesc de către monopolurile 
străine și de către capitaliștii și 
moșierii autohtoni era complecta
tă de politic* cercurilor guver
nante din Romînia de pregătire 
a războiului antisovietic — politi
că care agrava și mai mult gre
utățile economice ale țării.

Concomitent cu ofensiva împo
triva nivelului de trai ai oameni
lor muncii și cu pregătirile de 
război, clasele dominante din Ro
mînia burghezo-moșierească au 
intensificat măsurile teroriste îm
potriva clasei muncitoare și a or
ganizațiilor sale revoluționare.

Tocmai țn împrejurările cind 
avîntul revoluționar al miș
cării muncitorești era în creștere, 
cînd partidul trebuia să fie mai 
unit ca oricind și să conducă cu 
fermitate masele populare la 
luptă, elemente nepartinice, stă- 
pînite de mentalitate mic burghe
ză, din conducerea partidului 
reușesc să provoace în partid o 
criminală luptă fracționistă fără 
de principii. Prin rezoluția sa 
din august 1930, Secretariatul 
Politic al Comitetului Executiv al 
Internaționalei Comuniste a dat 
un mare ajutor partidului nostru 
sprijinindu-l să lichideze fracțio- 
nismul și să-și refacă unitatea 
Partidul a zdrobit fracțiunile, și-a 
întărit rindurile și astfel rolul 
conducător și influența sa în ma
rile lupte populare în plină des
fășurare, crește considerabil.

★
In aceste condiții social-econo

mice și politice a avut loc la 
sfîrșitul anului 1931 Congresul al 
V-lea al P.C.R. care a constituit 
un moment de cotitură In viața 
partidului nostru. Avînd sarcina 
să clarifice problemele de bază 
ce se ridicau în mișcarea revolu
ționară din Romînia și să înar
meze partidul din punct de vedere 
ideologic, congresul a înscris pe 
ordinea de zi dezbătînd și anali
zînd înmod special: situația econo
mică și politică din Romînia și 
sarcinile Partidului Comunist din 
Romînia; problemele construcției 
de partid; luptele economice, 
sarcinile și tactica partidului in 
mișcarea sindicală; c”za agrară 
ți activitatea partidului ia țară;

UN DB1JM GLORIOS
25 de ani de la 

Congresul al V-iea
al P. C. R

problema națională și sarcinile 
partidului în mișcarea național- 
revoluționară ; sarcinile partidu
lui în. rîndur-ile tineretului etc.

Aprecierile Congresului despre 
situația eConomico-politică a Ro- 
mtniei și sarcinile Partidului Co
munist, constituie un strălucit 
exemplu de aplicare creatoare a 
învățăturii marxist-leniniste la 
condițiile țării noastre; pentru 
prima oară se. fac precizări de o 
importanță considerabilă privind 
perspectivele, sarcinile fundamen
tale, caracterul și forțele motrice 
ale revoluției din Romînia bur
ghezo-moșierească. se elaborează 
un întreg plan strategic și tactic 
de luptă al partidului. Astfel, do
cumentele Congresului relevind 
faptul că Romînia a pășit pe ca 
lea dezvoltării industriale abia 
în perioada imperialismului, că 
dezvoltarea ei industrială ulte
rioară s-a petrecut în condițiile 
crizei generale a capitalismului 
cînd eliminarea radicală a rămă
șițelor feudale — frînă a creșterii 
forțelor de producție — devenise 
imposibilă pentru burghezie, scot 
în evidență că în Romînia se îm 
pleteau formele cele mai dezvol
tate ale capitalismului (trusturi, 
carteluri etc.) cu înapoierea in
dustrială și cu importante rămă
șițe feudale (proprietatea moșie
rească, dijma etc.). Această si
tuație ducea la o serioasă ascu
țire a contradicțiilor de clasă 
din Romînia. Contradicțiile socia
le fundamentale care trebuiau re
zolvate prin revoluție erau con
tradicțiile dintre proletariat și 
burghezie și dintre țărani și mo
șieri; exploatarea țărănimii de 
către capitalul monopolist consti
tuia sursa unei contradicții pu
ternice dintre țărănime și capi
talul financiar; o contradicție im- 
portantă era și aceea dintre chia-

nară : Romînia se găsea în fața 
desăvîrșirii revoluției burghezo- 
democratice.

Sarcina revoluției în Romînia 
era ca, sub hegemonia prole
tariatului, să doboare cu forța pu
terea de stat burghezo-moșie
rească și să stabilească dic
tatura revoluționar-democratică a 
proletariatului și a țărănimii. Sub 
conducerea proletariatului trebuia 
să se organizeze lichidarea rela
țiilor feudale la sate, lupta națio- 
nal-revoluționară, și să se pregă
tească drumul spre revoluția so
cialistă.

In ceea ce privește forțele mo- 
, trice ale revoluției, congresul a 
precizat cu toată claritatea că 
forța motrice principală este pro
letariatul care trebuie să conducă 
toate forțele revoluționare, toate 
luptele pentru eliberare socială și 
națională pentru doborîrea cu for
ța a dictaturii burghezo-moșie- 
rești. In lupta pentru de- 
săvîrșirea revoluției burghezo- 
democratice, proletariatul tre- 
buia să se sprijine, la sate pe 
elementele proletare Și semipro- 
ietare, să atragă alături de el ca 
aliați păturile sărace și cele mai 
de seamă pături mijlocașe ale 
țărănimii; de asemenea proleta
riatul trebuia să paralizeze in
fluența partidelor burghezo-mo-i 
șierești și mic-burgheze asupra 
maselor de bază ale țărănimii și 
să ducă lupta împotriva burghe
ziei satelor (chiaburimea),

Aplicînd în mod creator teoria 
leninistă a transformării revolu
ției burghezo-democratice- în re- . _
voluție socialistă la condițiile baza celulelor de fabrică și_uzină 
obiective social-economice ale re
voluției din Romînia și ținînd 
seama de particularitățile forțelor 
ei motrice cît și de situația inter
națională, documentele Congresu
lui al V-lea arată: „Conducind 
masele muncitoare cele mai largi 
romînești și ale naționalităților 
asuprite la lupta revoluționară 
pentru desăvîrșirea transformării

burime și păturile proletare, semi- 
proletare și sărace de la sate; o 
importanță enormă o aveau și 
contradicțiile naționale dintre na
ționalitățile asuprite și clasele stă- 
pînitoare ale națiunii romîne; 
existau de asemenea contradicții 
între mica burghezie orășeneas
că și capitalul monopolist, însă 
acestea nu aveau o importanță in
dependentă. Pe baza acestor 
constatări, congresul a ajuns la 
concluzia că Romînia reprezenta 
unul din inelele slabe din lanțul 
statelor imperialiste, unde exis
tau condițiile pentru izbucnirea 
și izbînda revoluției.

Congresul s-a ridicat cu hotă- 
rîre împotriva devierilor oportu
niste de dreapta care își găseau 
expresie în diferite „teorii" ca: 
teoria „neo-iobăgistă", teoria în
rudită cu aceasta care caracteri
za partidul național-țărânesc ca 
un partid progresist etc.

De asemenea, Congresul a res
pins devierea sectaristă de „stin
gă" care se manifesta, în primul 
rind prin „teoria" conform căreia 
Romînia ar fi stat nemijlocit în 
fața revoluției proletare.

Congresul a stabilit pentru în
tregul partid sarcina desfășură
rii unei lupte hotărîte și intrau, 
sigente împotriva abaterii de 
dreapta care era pericolul princi
pal, împotriva sectarismului de 
„stingă", și pentru apărarea cu 
fidelitate a ideologiei marxist- 
leniniste.

Analizînd situația economică 
obiectivă, relațiile sociale dintre 
clase congresul a reușit să cla
rifice forțele motrice, caracterul 
și perspectivele revoluției din 
Romînia. La congres s-a precizat 
că prin conținutul ei de clasă 
puterea de stșt din Romînia e o 
putere burghezo-moșierească în 
care hegemonia economică și po
litica se află în mîinile marii 
burghezii romîne și marilor bo
ieri romi ni. >

Plecînd de la aceste consîde. ....
rente, Congresul al V-lea a ajuns' burghezo-democratice a țării, du- 
la o concluzie de o deosebită im- cînd această luptă pină la . capăt, 
portanță teoretică și practică pen- clasa muncitoare șub conducerea 
tru mișcarea noastră rsvoluțio- P.C.R. deschide prin aceasta por-

1 an de la
Congresul al II-lea 

al P. M. R.
țile înspre revoluția socialistă".

Congresul a indicat că sarcina 
strategică cea mai importantă a 
partidului în lupta lui pentru un 
guvern revoluționar muncltoresc- 
țărănesc era închegarea alianței 
de luptă a muncitorilor, țărani
lor și a maselor muncitoare ale 
naționalităților asuprite sub hege
monia proletariatului, condus de 
partidul comunist.

De asemenea o sarcină de prim 
ordin era apărarea revolu
ționară a Uniunii Sovietice împo. 
triva pregătirilor războinice ale 
imperialiștilor.

Structura organizatorică, compo
ziția partidului au constituit alte 
domenii în care Congresul a o- 
rientat în spiritul leninismu
lui activitatea de partid. Se 
cerea să se realizeze cu con
secvență și hotărire lărgirea 
și întărirea nucleului prole
tar al partidului. Trebuia să 
se creeze și să 6e întărească ce
lulele de partid înainte de toate 
în centrele și unitățile industriale 
muncitorești principale: Valea 
Prahovei, Valea Jiului, căile fera
te, Valea Mureșului, Reșița, por
turi, industria de război, poștă, 
telegraf, telefon etc. Criticînd fap
tul că reorganizarea partidului pe 
baza celulelor de fabrică și uzină 
se făcuse nemulțumitor și că celu
lele de 6tradă și grupele de car
tier rămăseseră ca și înainte iot. 
ma predominantă, Congresul a 
trasat sarcina reclădirii întregii 
munci de partid pe baza celule
lor de fabrică și uzină.

Congresul a dezbătut proble
me deosebit de importante în le
gătură cu munca partidului la 
sate. S-a apreciat că principala 
condiție a victoriei revoluției în 
Romînia »ste înfăptuirea alian
ței de lupți a muncitorilor și ță-

rănilor sub hegemonia proleta
riatului, condus de partidul 
comunist. Pentru realizarea a- 
cestei sarcini trebuia^ să se 
elaboreze linia strategică și tac
tică justă a partidului în pro
blema țărănească și 6ă se li
chideze cu greșelile făcute in tre
cut de elementele oportuniste.

Congresul al V-lea a stabilit 
că partidul avea sarcina să or- 
f;anizeze masele țărănești și să 

e conducă la lupta pentru rezol
varea revoluționară a problemei 
pămîntului prin confiscarea în
tregii proprietăți mari și a In
ventarului acestei proprietăți și 
predarea lor fără plată argaților, 
muncitorilor agricoli, țăranilor 
săraci și mijlocași și tineretului 
sărac fără deosebire de naționa
litate.

Subliniind că P.C.R. este unicul 
partid care luptă pentru adevă
rata eliberare națională, Congre
sul a fixat sarcina ducerii unei 
lupte intransigente pe două fron
turi : împotriva șovinismului ro- 
min și a naționalismului popu
lației de alte naționalități.

★
Ceea ce a caracterizat și 

caracterizează partidul clasei 
muncitoare din țara noastră 
este fidelitatea sa neclintită 
față de. învățătura marxist- 
leniniștă, capacitatea sa de 
a aplica creator această genială 
învățătură în condițiile istorice 
noi, în condițiile specifice ale ță
rii noastre, fermitatea neabătută 
în slujirea cauzei maselor mun
citoare. Pornind de la ideile 
marelui Lenin și bizulndu-se pe 
analiza științifică a situației so
cial economice din țara noastră, 
Congresul al V-lea al P.C.R. a 
pus în mîna partidului un îndrep
tar prețios în stabilirea strategiei 
șl tacticii în lupta pentru cuceri
rea puterii politice. In raportul de 
activitate al C.C. al PJM,R. pre 
zentat de tovarășul Gh. Gheor. 
ghiu-Dej la Congresul al II-lea 
al partidului se dă o înaltă apre- 
ciere Congresului al V-lea care a 
reprezentat o cotitură în viata 
partidului.

Dezvoltînd și aplicînd tn mod 
creator hot ărîrile Congresului al 
V-lea al P.C.R. care nu a putut 
prevedea noile condiții istorice 
ale luptelor revoluționare din 
țara noastră, partidul a condus

cu succes lupta maselor popu
lare în împrejurările create de 
tnfrîngerile 
te trupelor 
guvernului 
de către
Sovietice, de ofensiva eliberatele 
a Armatelor Sovietice pe terito
riul țării noastre, de faptul 
că mișcarea revoluționară se 
dezvolta nemijlocit din lupta 
întregului popor pentru elibera
rea de sub jugul fascist. In ă- 
ceste noi condiții Partidul Comu
nist Romîn a organizat și con
dus insurecția armată care a 
dus la răsturnarea regimului fas
cist și la scoaterea Rominiei din 
războiul antisovletic. A fost 
dată lovitura hotărîtoare pozițiilor 
deținute de clasele exploatatoare, 
creindu-se condiții pentru instau
rarea puterii populare.

Așa cum se arată In Raportul 
la Congresul al II-lea al P.M R., 
tn procesul transformărilor re
voluționare din țara noastră tre
buie deosebite două etape. Prin 
conținutul ei de clasă, prin ter
țele motrice și obiectivele ei. pri
ma etapă a revoluției — care a 
avut un caracter agrar, antifeu
dal și anti-lmper.ialist — a în
semnat desăvîrșirea sarcinilor re
voluției burghezo democratice. In 
această etapă, în focul luptei pen
tru o reformă agrară democra
tică, a fost făurită alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare sub conducerea clasei 
muncitoare.

Aplicînd creator principiile 
strategice și tactice leniniste, 
partidul nostru a ridicat la luptă 
conștientă masele populare care 
au hotărît soarta bătăliei pentru 
putere, inslaurînd sub conduce
rea partidului, la 6 martie 1945, 
puterea demoerat-populară.

In prima etapă a revolu
ției a fost instaurată puterea 
demoerat-populară, formă a dic
taturii revoluționar democratice 
a proletariatului și țărănindi, 
sub conducerea proletariatului; 
au fost lichidate rămășițele feu
dale la sate și desființată moșie- 
rimea ca clasă. au fost înfăp
tuite reforme democratice au 
fost zdrobite partidele politice 
reacționare ale burgheziei și mo- 
șierimii; a fost Înlăturat jugul 
imperialist.
Călăuzindu-se după indicațiile le,

zdrobitoare oricine i- 
hitleriste și trupe or 
fascist antonescan 
giorioaseie Arm. e

inlcr.se


PREMIERUL CIU EN-LAI .............. j
va vizita în ianuarie U. R. S. S. ?• •

Primirea solilor marelui popor chinez 
la Prezidiul Marii Adunări Naționale

MOSCOVA 23 (Agerpres).—
• TASS transmite : în scopul în- 
: tăririi continue a prieteniei și 
: colaborării frățești dintre 
: U.R.S.S. și R.P. Chineză, gu-
• vernul sovietic a invitat pe
• premierul R.P. Chineze Ciu

„O zi mare în istoria noastra“
CAIRO 23 (Agerpres).— „Azi 

este o zi mare în istoria noastră, 
deoarece teritoriul Egiptului 
victorios este evacuat de agre
sori" scrie ziarul ..Al Ahram" 
intr-un articol consacrat retra
gerii trupelor invadatoare anglO- 
franceze de la Port Said. In E- 
gipt domnește o mare însuflețire 
în urma încheierii cu succes a 
războiului de rezistență împotri
va agresiunii imperialiste. în 
ziua de 23 decembrie ora 14 
G.M.T. drapelul egiptean a fost 
din nou arborat pe gara din 
Port Said. Trupe egiptene și-au 
făcut intrarea in Port Said în 
primele ore ale zilei de 23 de
cembrie in mijlocul unei mulțimi 
entuziaste care ovaționa pe co
lonelul Nasser. Cu acest prilej a 
avut loc o mare manifestație 
populară. Mulțimea purta lozinci 
antiimperialiste. pentru pace și 
libertatea popoarelor.

Redeschiderea școlilor 
și universităților egiptene

Agenția France Presse anunță că 
școlile ți universitățile egiptene 
și-au reluat cursurile în mod nor
mal. Studenții și elevii egipteni 
au păstrat cîteva minute de recu
legere in memoria martirilor de 
la Port Said, care au căzut in 
timpul luptei împotriva trupelor 
interventioniste anglo-franceze.

Răspunsul Siriei la o notă a S.U.A.
CAIRO 23 (Agerpres). — Pos

tul de radio Cairo relatează că 
ambasadorul Siriei la Washing
ton, Zeinedin, a făcut o vizită 
la Departamentul de stat pentru 
a comunica răspunsul guvernu
lui sirian la recenta notă ameri
cană în legătură cu repunerea în 
funcțiune a conductelor petrolife
re care trec pe teritoriul sirian. 
Zeinedin a declarat secretarului

• De peste două săptămîni la 
Kiev s-a deschis expoziția „Car
tea pentru copii in R.P.R.", care 
se bucură de un deosebit succes 
în rindurile oamenilor muncii din 
capitala Ucrainei. Cartea de im
presii este plină de însemnări fă
cute de scriitori, pictori, profe
sori, studenți.

• Intr-un articol apărut în zia
rul „Nowa Kultura" din Varșo
via, publicistul Bibrowski solicită 
„Pravda" să lămurească în co
loanele ei importanta problemă a 
principiilor internaționalismului 
proletar. „Pravda11 publică în nu
mărul său de duminică un amplu 
articol pe această temă, semnat 
de Azizian.

• După cum anunță agenția 

niniste, partidul nostru a folosit 
condițiile obiective de trecere ime
diată de la revoluția burghezo- 
democratică la revoluția socia
listă. Hegemonia clasei munci
toare, .în frunte cu partidul său, 
în prima etapă a revoluției a 
făcut posibilă transformarea a- 
cesteia în revoluție socialistă. A- 
ceastă transformare s-a făcut pe 
cale pașnică, din inițiativa pu
terii de stat, cu sprijinul maselor 
largi.

In etapa revoluției socialiste, 
statul democrat-popular a devenit 
o formă a dictaturii proletaria 
tului, al cărui principiu suprem 
este alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare 
sub conducerea clasei muncitoare

Desfășurarea evenimentelor re
voluționare din Romîma confir
mă încă o dată justețea învăță 
turii leniniste care arată că fie
care țară, fiecare popor prezintă 
anumite particularități in calea 
sa sprd socialism, dar că in toa
te formele de trecere spre socia
lism o condiție indispensabilă și 
esențială este exercitarea con
ducerii politice de către clasa 
muncitoare în frunte cu partidul 
ei revoluționar.

In condițiile desfășurării revo
luției socialiste, poporul nostru 
condus de partid a obținut suc
cese hotărîtoare de importanță 
istorică în construirea bazei eco
nomice a socialismului.

Romtaia anilor 1929—1933 și 
Republica Populară de astăzi nu 
pot fi comparate. Sub conduce
rea înțeleptului partid al comu
niștilor poporul nostru a lăsat 
în urmă înapoierea de veacuri a 
Rominiei. Țara noastră, care a 
încetat să mal fie la cheremul 
trusturilor imperialiste, face parte 
din marele lagăr al păcii in hun. 
te cu Uniunea Sovietică. Avind 
sprijinul generos, frățesc al pri 
mei țări a socialismului, bucurîn- 
du-se de efectele colaborării fră
țești cu toate țările socialiste, 
patria noastră pășește cu încre
dere înainte, independentă și li
beră, pe drumul dorit de fiii ei. 
drumul socialismului.

Congresul al II-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn a do
vedit încă o dată că pentru par
tidul dâsei muncitoare suprema 
lege a activității sale este sluji
rea fără preget a poporului,

En-lai să viziteze Uniunea So~ ; 
vietică. Premierul Ciu En-Lai : 
a acceptat această invitație și ; 
intenționează să plece în Uniu- ț 
nea Sovietică la începutul lu- ? 
nii ianuarie 1957. •

întreaga presă scrie pe larg 
despre acest eveniment din is
toria Egiptului. „Al Ahram** sub
liniază că Egiptul a obținut vic
toria împotriva a două mari pu
teri. Ziarul menționează de ase
menea faptul că acțiunea de pro
test întreprinsă de întreaga lume 
împotriva agresiunii reprezintă o 
pagină strălucită în istoria Or
ganizației Națiunilor Unite.

Intr-un comentariu asupra re
tragerii trupelor anglo-franceze 
din Port Said, postul de radio 
Cairo relevă ajutorul acordat de 
celelalte țări arabe poporului 
egiptean în rezistența sa împo
triva unei invazii străine. După 
agresiunea anglo-franco-israelia- 
nă, popoarele arabe și-au dat 
seama că una din armele lor de 
apărare constă în distrugerea 
conductelor petrolifere.

Rectorul universității din Cairo, 
dr. Mohamed Kamel Morsi a de
clarat că un număr de 241 de stu- 
denți originari din regiunile Port 
Said și Sinai vor fi scutiți de 
taxele universitare urmind ca ei 
să-Și continuie studiile pe cheltu
iala universității in semn de re. 
cunoștință pentru lupta eroică a 
concetățenilor lor.

de stat adjunct, Herbert Hoover 
că țara sa va permite repararea 
conductelor petrolifere și a sta
țiilor de pompare de pe terito
riul sirian numai după ce vor fi 
retrase toate trupele străine de pe 
teritoriul Egiptului. Ambasadorul 
sirian a subliniat că Siria nu va 
permite repunerea în funcțiune a 
conductelor pînă ce israelienii nu 
vor evacua teritoriul Gaza.

vest-germană D.P.A., la întoarce
rea sa din S.U.A. în India, pre
mierul indiei Nehru se va întîlni 
la 26 decembrie la Diisseldorf cu 
cancelarul Adenauer.
• După cum relatează agenția 

United Press, departamentul de 
stat al S.U.A a anunțat că Sta
tele Unite vor reduce cu 15 mi
lioane de dolari ajutorul acordat 
Indoneziei „din cauza atitudinii 
președintelui Sukarno cu prilejul 
vizitelor făcute de acesta în U- 
niunea Sovietică și China11.
• La 22 decembrie a fost pro

nunțată sentința împotriva dr. 
Otto John, fost președinte al Bi

lupta pentru făurirea unei vieți 
fericite pentru toți oamenii 
muncii.

Analizînd profund dezvoltarea 
economică a țării noastre Con
gresul al II-lea al P.M.R. a ară
tat marile succes; obținute și 
totodată a scos cu curaj la 
iveală lipsurile care mai per
sistă și care constituie o pie
dică în calea noastră. Bazîndu-se 
pe această analiză, Congresul a 
elaborat un grandios program 
menit să ducă la înflorirea patriei 
și ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și cultural al po
porului muncitor.

In anul care s-a scurs de la 
Congresul al II-lea al P.M.R. po
porul nostru muncitor a obținut, 
pe drumul indicat de Congres, 
realizări remarcabile. Industria 
noastră socialistă a făcut noi pași 
înainte. De pildă, în ultimul an 
s-au dezvoltat noi unități la uzina 
cocsochimică-Hunedoara, s-a con
struit o linie de înaltă tensiune 
care pornește de la Paroșeni, a 
intrat în funcțiune noul furnal 
de 700 m. c. de la Hunedoara, 
a luat ființă o nouă insta
lație de negru de fum granulat, 
se construiește o fabrică de cără
mizi silico-calcaroa-se etc. Tot în 
acest, an au fost realizate pentru 
prima oară in țara noastră o se
rie de noi produse ca relonul, 
combina de porumb, frigidere etc.

Și in transformarea socialistă 
a agriculturii s-au obținut în ul
timul an succese importante. Cu 
o mare bucurie a aflat poporul 
nostru că în anul 1956 s-a termi
nat cooperativizarea a trei ra
ioane : Negru-Vodă, Hîrșova și 
Filimon Sirbu. Cu toată seceta 
care a pricinuit pagube produc
ției agricole în acest an, for
mele socialiste din agricultură 
și-au dovedit și în aceste condiții 
superioritatea față de gospodăriile 
individuale ale țăranilor munci
tori obțmind recolte superioare 
acestora. Noi mase de țărani 
muncitori din întreaga țară, con- 
vingîndu-se de această realitate, 
au pășit hotărît în acest an pe 
drumul cooperației agricole.

Pe baza succeselor obținute în 
dezvoltarea economiei naționale, 
ca urmare a eforturilor conști
ente ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate, partidul, guvernul 
și sindicatele au luat anul aces

■ud® G-Ș8 
manifesta 
nemulțumirea

NEW YORK 23 (Agerpres).-, 
Presa americană a publicat rezul
tatele oficiale definitive ale alege
rilor prezidențiale și ale alegeri
lor in Congresul S.U.A., care au 
avut loc la 6 noiembrie. Potrivit 
acestor date, D. Eisenhower, can 
didatul partidului republican, a 
întrunit 35.582.236 voturi și a fost 
ales președinte al S.U.A. A. Ste
venson. candidatul partidului de
mocrat, a întrunit 26.028.887 vo
turi. In urma alegerilor, partidul 
democrat a obținut majoritatea 
îrj Congresul celei de-a 85-a le
gislaturi care își va începe lucră
rile in ianuarie 1957.

La alegeri au luat 
62 118.963 alegători, ceva 
mult de 60 la sută din per-soa 
nele care au .drept de vot. La ac
tualele alegeri au participat a- 
proximativ cu 3 la sută mai pu
tini alegatori decît în anul 1952. 
Intr-un articol consacrat alegeri
lor, publicat recent într-un supli
ment al ziarului „New York Ti
mes'1, istoricul american „Corn-

parte 
mai

merger se lamenta în legătură 
cu faptul că o mare parte din
tre alegătorii americani se abțin 
de a lua parte la alegeri. „Pe cit 
se vede, scria el, multi cetățeni 
nu văd o deosebire esențială in
tre principalele partide (demo
crat și republican) și nu aprobă 
pe nici unul din ele. Ei nu au 
mijloace reale pentru a-și mani
festa nemulțumirea"

Convorbire 
telefonică

intre Robeson 
ți tineri sovietici

Cea mai frumoasă stradă din 
sovhozul „Krasivonski”, regiunea 
Akmolinsk, a primit numele lui 
Paul Robeson. Tineretul din sov
hoz i-a telefonat zilele trecute lui 
Paul Robeson la New York și l-a 
felicitat cu ocazia anului nou. 
Robeson le-a mulțumit și la rîn- 
dul său a urat desțelenitorilor un 
an fericit. Ziarele sovietice de du
minică, publică textul conversației 
telefonice.

roului pentru protecția constitu
ției din Bonn. Tribunalul federal 
de la Karlsruhe a condamnat pe 
Otto John la 4 ani închisoare. 
După cum se știe, Otto John, 
care a cerut azil în R.D. Germa
nă, s-a înapoiat în Germania oc
cidentală în cursul anului trecut. 
Faptul că Otto John a divulgat, 
la sosirea sa în R.D. Germană, 
caracterul agresiv al statului 
vest-german a fost caracterizat 
drept înaltă trădare.
• După cum anunță ziarul 

„Le Monde11, Lucien Weitz a fost 
exclus din partidul socialist fran
cez pentru că a condamnat inter
venția anglo-franceză în Egipt și 
a publicat in legătură cu aceasta 
o serie de articole în ziarul labu
rist britanic „Tribune11.

ta o serie de măsuri pentru 
ridicarea salariilor a numeroase
categorii ale celor ce muncesc.
Aceste măsuri, care contribuie la 
ridicarea nivelului de trai al
oamenilor muncii fac parte
dintr-un complex de măsuri care 
stau în atenția partidului. Par
tidul consideră că interesele vi
tale ale oamenilor muncii cer 
întărirea continuă a puterii popu
lare, stimularea prin toate mij
loacele a inițiativei creatoare a 
maselor, lichidarea fenomenelor 
de centralizare excesivă, activi
zarea politică și atragerea tot 
mai largă a oamenilor muncii la 
conducerea activității de stat.

Conducted poporul muncitor 
spre socialism, spre o viață tot 
mai bună și înstărită, partidul 
cheamă pe cei ce muncesc să-și 
concentreze toate forțele și ca
pacitățile creatoare pentru a da 
viață hotărîrilor celui de al II-lea 
Congres al P.M.R. Totodată par
tidul cheamă pe cei ce muncesc 
la vigilența revoluționară pentru 
a demasca și zădărnici orice unei, 
tiri ale dușmanului de clasă.

Partidul atrage atenția oame
nilor muncii că în țara noastră 
clasele exploatatoare .n-au fost 
complect lichidate și deci, lupta 
de clasă continuă să fie o lege 
a dezvoltării societății noastre 
plnă la lichidarea acestor clase. 
Dușmanul de clasă din .interior 
•— hrănit cu iluzii și sprijinit de 
reacțiunea de peste graniță, con
tinuă să tînjească după vechile 
privilegii și rlnduielj și nu se dă 
înlături de a pune piedici con
strucției socialismului.

Partidul educă pe cei ce mun
cesc în spiritul patriotismului so
cialist, izvor de fapte mărețe în 
construcția socialistă, în spi
ritul Internaționalismului, al dra. 
gostei față de marea Uniune So
vietică, eliberatoarea poporului 
nostru și sprijinitoarea noastră 
în opera de construcție socialistă, 
al prieteniei frățești cu toate ță
rile socialiste.

Poporul nostru muncitor vede 
în Partidul Muncitoresc Ro
mîn pe conducătorul său în
cercat, pe luptătorul stator
nic pentru construirea u- 
nei vieți fericite în Republica 
Populară Romlnă. Drumul glo
rios parcurs de partid de-a lun

„DEMOCRAȚIA"
OCCIDENTALA

acordă^ drepturi^
...de a fi terorizat

LONDRA 23 (Agerpres).
Potrivit relatărilor presei engle
ze. în Irlanda de nord în apro
piere de frontiera cu statul Eire, 
continuă ciocnirile între detașa
mentele de trupe engleze șt gru
purile înarmate ale „armatei re
publicane irlandeze" (organizația 
care luptă pentru unificarea ță
rii). în baza dispoziției autorită
ților engleze, șoselele din apro
pierea frontierei au fost minate, 
în regiunile de frontieră se ame
najează rețele de sîrmă ghimpată 
și tranșee adinei. Au fost dis- 
truse cîteva poduri.

După cum transmite agenția 
Reuter, la 22 decembrie în dife
rite regiuni ale Irlandei de nord 
trupele au desfășurat așa-zisele 
„operațiuni de curățire", în urma 
cărora au fost arestate 50 de 
persoane. Arestări au fost ope
rate la Belfast, Tyrone. Derrglin 
(comitatul Fermanagh) etc.

După cum relatează ziarele, la 
21 decembrie s-a anunțat la Bel
fast că ministrului Afacerilor In
terne al guvernului local i s-au 
acordat împuterniciri extraordi

Guvernul austriac împiedica 
reîntoarcerea în patrie 
a refugiațiior unguri

BUDAPESTA 23 (Agerpres).— 
intr-o convorbire avută cu o serie 
de corespondenți romîni, dr. Fe- 
renez Munnich, vicepreședinte al 
guvernului revoluționar muncito- 
resc-țărănesc ungar și ministru 
al Forțelor Armate, referindu-se 
la cetățenii unguri care au trecut 
granița în cursul ultimelor două 
luni, a spus printre altele : Veș
tile sosite de la cei care au ple
cat amăgiți de promisiuni minci
noase, au făcut ca mulți care 
voiau să ia calea pribegiei să-și 
schimbe hotărîrea.

După datele oficiale numărul 
cetățenilor unguri care s-au îna
poiat pînă acum în patrie se ri
dică la aproape 7.000.

Mulți tineri care au fugit atrași 
de mirajul unei vieți de aventuri, 
cu mașini luxoase, după un vii
tor în care dolarii trebuiau să 
curgă cu nemiluita, se Întorc ru
șinați, amărlți, chinuiți de re- 
mușcări.

Dintre cei care au părăsit Un
garia, prinși de valurile tulburi 
ale zilelor haosului, majoritatea 
sint oameni cinstiți și in mare 
parte tineri și copii care, desme- 
ticindu-se. vor să se înapoieze cu 
toții cit mai repede în patrie, vor 
să afle ce se petrece in patria 
lor Guvernul revoluționar munci- 
toresc-țărănesc ungar satisfăcind 
cererea opiniei publice din R.P. 
Ungară, a luat măsuri pentru a 
înlesni reîntoarcerea cetățenilor 
săi In patrie. Eforturile guvernu
lui maghiar se lovesc însă de ati
tudinea inexplicabilă a guvernu
lui austriac care refuză să accep
te ca reprezentanții ambasadei 
maghiare de la Viena să aducă 
la cunoștință cetățenilor unguri 

gul a mai bine de 35 de ani este 
cea mai bună garanție că sub 
conducerea partidului clasei mun
citoare vom obține noi victorii 
pe calea aleasă o dată pentru tot
deauna : calea socialismului.

★

Continuînd tradiția grijii pă
rintești față de tineret și 
organizația sa revoluționară 
— U.T.C., grijă pe care par
tidul a dovedit-o încă de la 
înființarea sa, Congresul al 
V-lea a făcut o analiză amplă a 
muncii politice în rindurile tine
retului, adoptînd o rezoluție spe
cială, intitulată : „Asupra stării 
și sarcinilor muncii partidului în 
sinul tineretului”. Rezoluția arată 
că „Congresul pune în fața par
tidului intreg, ca una din sarci
nile cele mai importante, realiza
rea unei cotituri în munca printre 
tineri și transformarea UTC în- 
tr-o organizație de masă a stra
turilor largi ale tineretului mun
citor și a argățimii de la sate 
și orașe, capabile de luptă”.

Uniunea Tineretului Comunist 
a avut în Flotărîrile Congresului 
al V-lea al P.C.R. indicații de
osebit de prețioase pentru în
treaga sa activitate în viitor.

Pe baza acestor indicații Uni
unea Tineretului Comunist și-a 
reorganizat rindurile și a pornit 
cu hotărîre la îndeplinirea sarci
nilor date. împletind organi
zarea și conducerea luptelor 
economice ale tineretului cu 
munca de ridicare a conștiinței 
politice a tinerilor muncitori, 
U.T.C. a reușit, în anii ce au urmat, 
să aducă, o contribuție substan
țială la lupta condusă de partid 
împotriva fascizării țării și 
pregătirii războiului antisovietic. 
Eroismul uteciștilor, succesele ob
ținute de ei în luptele revoluțio 
nare — care constituie pentru 
utemiștii de azi, o tradiție pe care 
se străduiesc s-o urmeze — se 
datoresc conducerii organizației 
de tineret de către Partid. Partidul 
a insuflat uteciștilor, șl azi insu
flă utemiștilor, înaltele trăsă
turi ale luptătorului comunist: 
patriotism fierbinte, spirit de sa
crificiu, entuziasm în luptă, dîr- 
zenie și curaj, credință nestrămu
tată în cauza clasei muncitoare, 
în cauza socialismului, ură neîm
păcată față de dușmanul de cla

nare, în special dreptul de a de
creta restricții asupra circulației 
in oricare din regiunile Irlandei 
de nord și de a interzice circu
lația cu automobilele în regiunile 
de frontieră. Pe baza noilor mă
suri ale autorităților, oamenii pot 
fi arestați fără avizul organelor 
judiciare pe un timp nedetermi
nat.

...de a fi ucis
ALGER 23 (Agerpres). — în 

cursul zilei de 22 decembrie s-au 
semnalat noi acțiuni represive ale 
forțelor colonialiste franceze din 
Algeria. După cum relatează a- 
genția France Presse. în cursul 
unei violente ciocniri care a avut 
loc în regiunea Djebel Anual, la 
sud de Tebessa. au fost omoriti 
32 de algerieni.

In aceeași regiune „forțele or
dinii" franceze au interceptat mai 
multe convoaie cu alimente ale 
răsculațilo'r algerieni. Au fost 
ucise patru persoane. De aseme
nea în urma a două ciocniri in 
regiunea Akbu. nouă algerieni au 
fost scoși din luată, iar trupele 
franceze au înregistrai serioase 
pierderi in oameni și armament 

posibilitățile de reîntoarcere în 
țară și să le înlesnească drumul 
spre patrie.

Opinia publică din Ungaria a 
aflat cu indignare de incercările 
de a declara drept „refugiați po
litici" copii de 12—14 ani sau 
tineri de 15—18 ani, căutîndu-se 
astfel să se împiedice reîntoarce
rea acestora. Ce fel de „refugiați 
politici11 pot fi de pildă Jakob 
Katalin, din orașul Jaszbereny, 
in vîrstă de 13 ani care, împreună 
cu prietenele ei Csiklya Julia și 
Gaspar Rozalia, de aceeași vîrstă, 
au plecat in Austria, cu ajutorul 
dat de un „binevoitor11 care se 
afla în posesia unui camion ?

Oare pot fi numiți acești copi' 
și mulți alții ca ei refugiați poli
tici ? Oare există in lumea aceas
ta vreun om cinstit care să nege 
dreptul miilor de familii din Un
garia de a-și recăpăta copiii ?

în lagărele din Austria majori
tatea refugiaților, în special ti
neri și copii, cer cu disperare să 
li se dea drumul pentru a se reîn
toarce acasă, dar sint împiedicați 
de anumite forțe care caută să 
facă totul pentru a-i reține.

★

LONDRA 23 (Agerpres). — 
După cum reiese din relatările 
presei engleze, refugiații unguri 
aduși din Austria in Anglia se 
află intr-o situație foarte grea. 
Ziarul „Times" anunță că 90 la 
sută din refugia(i nu vor să ră
pună in Anglia și că „această 
problemă îngrijorează serios Co
mitetul englez pentru ajutorarea 
refugiaților". Ziarul recunoaște 
că mulfi refugiați din Anglia 
„încearcă un sentiment de ama
ră deziluzie".

să și față de imperialiștii hrăpă
reți. Partidul a educat și educă 
pe tineri în spiritul ideologiei so
cialiste și al atitudinii intransi
gente și necruțătoare față de ma
nifestările ideologiei capitaliste.

Prin lupta partidului comuniș
tilor, astăzi, în patria noas
tră și tineretul se bucură de 
o viață nouă. Spre deosebi
re de vremurile apuse pentru 
totdeauna, tineretul are acum 
asigurate depline condiții de 
afirmare, desfășurînd o muncă 
creatoare avîntată, pe măsura 
vremurilor pline de măreție pe 
care le trăim. In regimul de de
mocrație populară tineretul are 
un rol important în activi
tatea politică, participă la con
ducerea treburilor obștești. Con
dițiile de muncă și învățătură 
create tineretului de regimul de
mocrat-popular întrec chiar și cele 
mai îndrăznețe visuri ale tineri
lor din trecut. îndrumată în
deaproape de către partid, 
Uniunea Tineretului Muncitor a- 
duce un aport însemnat la mobi
lizarea maselor largi ale tinere
tului în lupta pentru rea
lizarea sarcinilor construcției 
economice, culturale și de 
stat, la educarea comunistă a 
tineretului. Sarcinile trasate de 
cel de-al II-lea Congres al P.M.R 
pun în fața U.T.M. cerințe spo
rite. Congresul al II-lea al 
U.T.M. a indicat necesitatea 
ridicării- pe o treaptă supe
rioară a activității de educație 
politică și culturală a tineretului 
și a cerut organizațiilor U.T.M. 
să acorde atenția principală par
ticipării active a tineretului la 
lupta pentru realizarea celui de-al 
doilea cincinal.

In cuvîntarea rostită de tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej la cel 
de-al II-lea Congres al U.T.M. 
se arată că: „Partidul, poporul 
nostru muncitor privesc cu încre
dere tineretul patriei și se mîn- 
drese cu faptele lui eroice11. Sub 
conducerea partidului iubit, îm
preună cu întregul popor, tinere
tul patriei noastre va dovedi că 
merită din plin încrederea ce i se 
arată, încredere ce îl cinstește și 
îl îndeamnă spre noi realizări 
in măreața luptă pentru socialism.

AL VOICU
S POPPER

(Urmare din pag. l-a) 

parte din acel lagăr care apără 
pacea în întreaga lume.

Referindu-se la relațiile dintre 
Rominia și China, vorbitorul a 
spus în continuare: „Din punct 
de vedere aJ industriei petroli
fere, tehnicienii și inginerii dv. 
ne ajută pe noi să dezvoltăm a- 
ceastă ramură industrială. De a. 
semenea noi folosim experiența 
dv. și în alte domenii11.

In încheiere, tovarășul Pin Ci- 
jen a mulțumit pentru primirea 
ce a fost rezervată delegației par
lamentare chineze.

Md noul da la uzmele „Mao Țze-dun" din Capitală
Colectivul uzinelor „Mao Țze- 

dun“ din Capitală a primit in mij
locul său, în cursul zilei de du
minică, pe membrii delegației 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină și a Co
mitetului Popular a! orașului Pe
kin în frunte cu Pin Cijen, vice
președinte al Comitetului Perma 
nent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întrea
ga Chină, președintele Comi
tetului Popular al orașului 
Pekin, vicepreședinte al Comite
tului pe întreaga Chină al Con
siliului Consultativ Politic Popu 
Iar, membru în Biroul Politic și 
secretar al C.C al Partidului Co
munist Chinez, conducătorul de
legației, Li Tzi-sen, vicepreședin
te al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, vicepre
ședinte al Comitetului pe în
treaga Chină al C.C.P.P., pre
ședintele Comitetului revoluționar 
al Gomindanului, Cen Tian, 
membru al Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, vice
președinte al Comitetului de Stat 
al Apărării, membru al Comiietu- 
lui Permanent al Comitetului pe în
treaga Chină al C.C.P.P., vice 
președinte al Comitetului revolu
ționar al Gomindanului, pre
ședintele Comitetului Popular din 
provincia Hunan, Cijan-Bo-tziun, 
deputat în Adunarea Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină, vicepreședinte al Comite
tului pe întreaga Chină al 
C.C.P.P., vicepreședinte al Ligii 
democratice chineze, președintele 
Partidul democrat-muncitoresc- 
țărănesc din China, ministrul Co
municațiilor al R.P. Chineze, 
Hu Țzi-an, deputat al Adunării 
Reprezentanților Populari din în. 
treaga Chină, vicepreședinte al 
Asociației industriașilor și comer. 
cianților din întreaga Chină, vice 
președinte al Asociației construc
ției naționale-democratice din 
China, vicepreședinte al Comite
tului din provincia Siciuan al 
C.C.P.P., vicepreședinte al Co
mitetului Popular al orașului 
Ciunțin, locțiitori ai conducătoru
lui delegației.

Delegația a fost însoțită de 
tovarășii A. Bunaciu, Gh. Vi- 
drașcu. N. Sălăgeanu, N. Meii 
nescu, Ed. Stan.

Au fost de față Ke Bo-nian, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București și membri 
ai Ambasadei.

La intrarea în uzină parla
mentarii chinezi au fost intim- 
piuați de tovarășii N. Marin, 
prim secretar al comitetului ra
ional Lente al P.M.R., Paul 
AleXandrescu, inginer șef al uzi
nelor, Petre Bordeianu, secretarul 
comitetului de partid al uzinelor

Membrii delegațiilor au vizitai 
principalele secții ale întreprin
derii, interesîndu-se de nivelu1 
tehnic al utilajelor cu care sint 
înzestrate, despre organizarea 
producției și despre tehnologia 
de fabricație folosită. In sectoa
rele mecanică, montaj și cazan- 
gerie oaspeții au cercetat cu a- 
tenție utilajele petrolifere, caza 
nele dc înaltă presiune pentru

OPRICÂ MATROZUL
(Urmare din pag. I-a)

mine fotbalul (ine de suprastruc
tură, cere pregătire morală, pa
triotică.

Vesel, expansiv, dar cu presti. 
giu și autoritate. Oprică matro
zul a devenit cu adevărat un se
cretar de organizație de bază.

Intr-o zi, Oprică s-a dus cu 
ceva treburi pe la raion. Prim- 
secretarul l-a întrebat direct:

— Clți baie fi poți să dai pen
tru șantier ?

— Unde?
— Bicaz, Hunedoara...
— Pentru cînd?
— Dacă poți și peste cîteva 

zile.
Oprică a stat puțin pe glndun 

ca să poată da un răspuns chib
zuit.

— Uite ce e, tovarășe prim- 
secretar, tntli să vorbim care 
sint condițiile acolo, ca să știu 
Și eu cum discut cu băieții mei. 
In al doilea rtnd eu nu-mi iau 
angajamente că fac și că dreg, 
că aduc 20 de oameni virgulă 55 
de sutimi. Eu pe care cred că 
fac treabă șl pot să vină, ti iau.

Și Oprică așa a făcut. A discu
tat totul amănunțit și pe urmă 
a plecat spre sat. Ei, de acum în
cepea greul, munca de lămurire. 
Munca de lămurire ...Hm, unu 
cam glumesc cu termenul ăsta. 
Eh, cică l-a lămurit pe outare, 
i-a dat nițel cu gura, c-o fi, c-o 
păți și gata. Păi nu-i chiar așa, 
măi frate. Nu-i un fleac. 
Oprică s-a lămurit mai în- 
tti pe el însuși. Cum poți 
să-i lămurești pe alții să mear
gă pe șantier, dacă tu nu te duci. 
Oprică are nevastă și doi co. 
pil mici, amindoi abia se țin de 
poalele maică-si. Du-te acuma la

Lutnd cuvîntul tovarășul acad. 
Mihail Sadoveanu a vorbit des
pre importanța drumului pe care 
China îl străbate astăzi conti- 
nuind să aducă aportul pe care 
de-a lungul veacurslor poporul 
chinez l-a adus la cultura și civi
lizația omenirii.

Conducătorul delegației chine
ze, tovarășul Pin Cijen, a luat 
din nou cuvintul spunind printre 
altele : „Noj vrem să păstrăm și 
să dezvoltăm toate tradițiile ma
teriale și spirituale atît din O- 
rient cit și din Occident. Conside
răm că aceasta este sarcina tutu
ror țărilor socialiste”.

termocentrale, produse aici, din 
care o parte se exportă în R.P. 
Chineză in cadrul acordurilor 
economice existente. Parlamen
tarii chinezi s-au interesat de 
randamentul mașinilor de pre
lucrat metal și de calificarea 
celor care le minuiesc. Ei s-au 
interesat in mod deosebit de 
construcția primului autobus ro 
minesc—M.Ț.D., a troliilor de in
tervenție folosite în forajul son
delor petrolifere.

Către ora prînzului, în sala de 
festivități, delegațiile Adunării 
Reprezentanților Populari din 
Întreaga Chină și Comitetului 
Popular ai orașului Pekin s-au 
întilnit cu muncitorii, inginerii 
și funcționarii uzinelor. Apariția 
oaspeților a fost întîmpinată cu 
aclamații indelungi.

Adresindu-se solilor scumpi ai 
poporului chinez in numele co 
lectivului de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ai uzinelor „Mao 
Țze-dun" tov. Paul Alexandrescu 
a spus printre altele :

„împreună cu întregul popoi 
romîn noi urmărim cu cel mai 
mare interes realizările istorice 
ale mareiui popor chineș care sub 
înțeleaptă conducere a Partidului 
Comunist Chinez, in frunte cu 
tovarășul Mao Țze-dun, constru 
iește cu succes o viață nouă, li
beră și îmbelșugată, construiește 
socialismul”.

Infățișînd oaspeților dezvolta
rea pe care a cunoscut-o in anii 
puterii populare uzina „Mao Țze- 
dun” vorbitorul a arătat că ea 
produce utilaj industrial pentru 
diferite ramuri ale economiei na
ționale-printre care utilaj minier, 
petrolifer, diferite tipuri de caza
ne, construcții metalice și meca
nice. Multe din aceste ' produse 
sint cunoscute peste graniță, ele 
fiind exportate pe baza contrac
telor economice încheiate intre 
țara noastră și diferite țări In 
Republica Populară Chineză uzi- 
na trimite cazane de aburi de 
înaltă presiune pentru termocen
trale. In ultimii ani a sporit sim
țitor suprafața de producție ca 
urmare a noilor construcții ce 
s-au ridicat. Avînd la îndemină 
mijloace tehnice înaintate, colec
tivul întreprinderii „Mao Țze- 
dun11 a îndeplinit la 20 noiem
brie sarcina anuală planificată 
la producția globală.

Rugăm — a spus în încheiere 
vorbitorul — să transmiteți ma 
relui popor chinez sentimentele 
noastre frățești de prietenie și 
cele mai bune urări de noi suc. 
cese în lupta pentru înflorirea 
economică a Republicii Populare 
Chineze, pentru pace și prietenie 
in lumea întreagă.

In aplauzele celor prezenți, to
varășului Pin Cijen i s-a înmi- 
r.at ca dar din partea colectivu
lui uzinelor un album infățișînd 
principalele realizări ale acestei 
întreprinderi.

A luat apoi cuvîntul strunga
rul fruntaș O. Iliescu, care, sub
liniind aportul pe care R.P. Chi
neză îl aduce cauzei socialismu
lui în lumea întreagă, a ural 
poporului chinez noi succese în 
construcția socialistă și apăra
rea păcii.

nevastă și spune-i: măi nevastă 
eu plec pe șantier. înțeleg. ți-o fi 
greu și fie singură, da'acurna e 
iarnă, treburi nu sint, ajutor are 
cine să-ți dea să tai un lemn sau 
să dai o vită la apă. Ce să-i faci, 
trebuie să mă duc. Pe urmă, mai 
ciștig și eu un bon...

Mă rog. teoretic merge. Dar 
practic 2 Practic înseamnă cîteva 
lacrimi pe obrajii neveste , copiii 
care or să întrebe mtine. „ma
mă, unde e tăticu ?“

Ei, asta-i munca de lămurire! 
Și Oprică matrozul s-a lămurit 
Și pe .el și familia. Asta a fost 
mai greu. In cîteva zile a lămu 
rit un prim lot de trei oameni. 
Cu restul, situația a rămas In 
felul următor:

— Măi băieți, eu nu vreau să 
vă lămuresc numai cu vorbe. 
Uite ce e, mergem noi acolo și 
pe urmă vă scriem noi imediat 
care-i situația... Cînd primiți scri
soare plecați și voi. da ?

— E limpede. Nici nu mai în
cape discuție.

După asta a trebuit să-și lase 
un înlocuitor pentru funcția de 
secretar. Comitetul s-a gindit la 
Abălaru Nicolae, băiat bun, ini
mos. Ar fi venit și el pe șan
tier, dar șade cam prost cu să
nătatea. Dlndu-i „munca in pri
mire", matrozul i-a spus-o in 
față:

— Măi, frate Nicolae, eu Iți 
las o organizație... bomboană, 
nu alta. Vezi ce faci cu ea. Atî- 
ta-ți spun.

După asta și-a luat valiza de 
recrut (are „pictat" pe ea un pei
saj marinăresc de toată frumu
sețea) și s-a prezentat la raion 
împreună cu Andrei Hariton, 
Dan Marin și Ene Gheorghe. Aici, 
o mică deziluzie: nu mai sini 
locuri nici pentru Bicaz, nici pen
tru Hunedoara. S-au complectat.

In continuare parlamentar!! 
chinezi s-au întreținut cordial cu 
persoanele oficiale prezente inte- 
resîndu-se îndeosebi de sarcinile 
Marii Adunări Naționale și de 
desfășurarea campaniei pentru 
alegerile deputaților care se des
fășoară în prezent în țara noas
tră. .

Primirea delegației parlamen
tare chineze la Prezidiul Marii 
Adunări Naționale, care a durat 
aproape două ore, s-a desfășurat 
într-o atmosferă de frățească 
prietenie.

(Agerpres).

Intimpinat cu ovații a luat cu
vintul tovarășul Pin Cijen care 
a spus:

Vă mulțumesc pentru primirea 
călduroasă pe care ne-ați făcut-o. 
Mulțumesc muncitorilor, membri
lor partidului și organizației 
P.M.R din uzină, administrației 
uzinei dv. Dați-ml voie să vă 
transmit salutul poporului chi
nez și al tovarășului Mao Țze- 
dun. De asemenea, vă transmit 
salutul tovarășului Liu Șao-ți, 
președintele Comitetului Per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină și al tovarășului Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de 
stat.

Noi ne aflăm la răsăritul tagii- 
rului socialist și dvs. la apusul 
acestui lagăr. Sintem doua țări 
depărtate, dar sintem membri ai 
aceleiași familii socialiste, In 
frunte cu marea Uniune Sovieti
că. Dv. manifestați un mare in
teres față de țara noastră, iar 
noi manifestăm același interes 
față de țara dv. Aceasta este ex
plicabil pentru că succesele dvs, 
sint și ale noastre, Iar succesele 
noastre sint și ale dv.

Delegația noastră se află pe 
teritoriul Republicii Populare Ro
mine numai de o zi, Dar în acest 
timp scurt ne-am putut da sea
ma că (ara dv este o țară fru
moasă și puternică. Noi cunoaș
tem de mult timp situația din 
țara dv. Ne-am dat seama că 
poporul romîn, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Muncito
resc Romin, își întărește conti
nuu patria sa Sintem fericiți că 
aci, in partea de apus a lumii 
socialiste, există asemenea bas. 
lioane puternice ale socialismu
lui cum sint R.P R., R Cehoslo
vacă șl alte țări socialiste. Țara 
dv. și China s-au ridicat in focjl 
luptelor și tot în focul luptelor 
se consolidează.

Aci am avut prilejul să vedem 
cum aceasta uzină a dv. care 
poartă numele tovarășului Mao 
Țze-dun s-a dezvoltat și se dez
voltă continuu. Sintem bucuroși 
șă constatăm că drumul pe care 
îl străbate uzina- dv. indică dez
voltarea impetuoasă a întregii 
Republici Populare Romine

în țara noastră deși mai sint 
lipsuri și greșeli în muncă în 
general situația este bună Pri
mul pian cincinal va fi îndepli
nit in anul viitor și in multe do
menii va fi chiar depășit.

Republica Populară Chineză, 
va fi totdeauna alături de țara 
dv.”

Cuvintele de salut în cinstea 
prieteniei dintre poporul romîn și 
marele popor chinez, in cinstea 
înfloririi Republicii Populare Ro
mine, a Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Comitetului său Cen
tral în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej au fost primite cu 
aclamații și aplauze puternice

Intîlnirea dintre parlamentarii 
chinezi și colectivul uzinelor 
„Mao Țze-dun” din Capitală a 
demonstrat legăturile trainice de 
prietenie frățească ce se cimen
tează mereu măi mult în lupta 
celor două popoare pentru pace 
și socialism.

Așa că au fost repartizați pe un 
șantier din regiune.

— Mă rog, altceva era la Bi
caz, șantier vestit, dar ducă nu 
mai sint locuri, mergem și aici, 
că In definitiv tot șantier e. Tot 
e bine tră-i mai aproape de casă.

Și-au luat rămas bun de la 
tovarășii de la raion, și-au pics 
biletele bine in buzunar și hai 
la tren, cu direcția cea mai 
scurtă spre șantier. Cu ei mai 
plecaseră incă doi băieți din Ți
gănești.

— Mergeți și voi pe șantier, 
mă? i-a întrebat Oprică ma
trozul...

— Păi. mergem.
— Da'așa, fără nimic, miin le 

in bucunar ? Hm, mormăi matro
zul dină din cap. Nu-i mirosea 
a bine cu ei.

Temerile lui s-au adeverit. La 
Roșiori, cei doi din Țigănești au 
dispărut, la-i de unde nu-s.

Oprică mai bine și-ar tăia o 
mină decît să creadă o clipă că 
unul dintre băieții iui o să 
fugă de pe șantier, sau că cei 
din sat n-or să vină imediat cum 
o să le scrie. Mă rog, el nu dă 
cifre, dar cel puțin zece tot v n. 
Pe șantier are de gind si tnfiin. 
țeze el o brigadă de „matrozi", 
să se ducă vestea. Numai băieți 
de-ai lui, unul și unul. Dacă pe
ste o lună, două n-o să se scrie 
despre ei în ziare, o să vedeți...

Cit privește teoria lui despre 
marinari, expusă la începutul a- 
cestui material, Oprică ține să 
precizeze că nu trebuie să i-o ia 
nimeni în serios, pentru că a 

glumit. Marinarii întotdeauna au 
fost băieți veseli. Asta o spune 
tn mod serios...
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9 Ziariștii romîni reîntorși de la Melbourne istorisesc 
• Ultimul „act“ al întrecerilor de la Williamstown Cînd spui „hop 
înainte de a sări ® Un sergent „tare“ la matematici 9 Cum l-a 
învins Linca pe campionul Europei*

Note dintr-un reportaj
Cine rîde la urmă

Începuse Olimpiada de cîteva 
zile...

Mă găseam in autobusul care 
ne duce t pe noi ziariștii de la 
Melbourne la Ballarat și, lingă 
mine, un ziarist francez — după 
ce privise îndelung pădurile de 
eucalipt și turmele nesfirșiie care 
defilau sub privirile noastre — 
lntorcindu-și fața de la fereastra 
autobusului, mă întrebă:

— Din ce fără s'.nteți, 
nule ?

— Din Rominia.
— Aha! făcu interlocutorul 

meu șl mormăi ceva de neînțe
les.

Apoi, după o scurtă pauză, tn 
care probabil că-și rostogolise 
prin minte tot ce știa despre (ara 
noastră sau despre delegația noa
stră la Olimpiadă, își trase ser
vieta de alături pe genunchi, o 
deschise, cotrobăi puțin prin ea 
și scoase ultimul număr al lui 
..The Herald", ziarul de după 
masă melbournez. 11 deschise la 
vagina sportivă și — după o pri
vire cercetătoare aruncată asupra 
întregii pagini — își înfipse o- 
chii în clasamentul medaliilor. 
Vroia să vadă cum stăm.

Urmărea cu vtrful arătătorului 
coloana num-lor de țări, înșirate

dom-

victorie, pe salteaua de lupte de 
la Exhibition Building.

Apoi, la Williamstown — tră
gătorii, la St. Kilda — Olga Or. 
ban, la Vest Melbourne Stadium 
— gimnastele au 'întregit firul 
succeselor.

in clasamentul medaliilor Ru
mania a apărut timid, pentru pri
ma dată in ziua de 1 decembrie, 
cu o medalie de aur, undeva pe 
la periferia șirului.

A doua zi, încă două medalii 
de aur, încă două de argint. Și 
apoi încă una de aur, și încă una 
de bronz și încă una de argint și 
încă două de bronz.

Rumania" 
apârea tot mai sus, 

tot mai sus
M-am găsit din nou, alături de 

colegul de drum din autobusul 
Melbourne.Ballarat. Făceam „coa
dă" unul Ungă altul, la biroul u- 
nel societăți aeriene australiene 
pentru bilete de întoarcere.

Ne.am privit, ne-am recunos
cut.

Ca din tnttmplare, am desfă- 
The Herald" la ..The Medal

gimnaștii finlandezi și japonezi 
clasați pe locurile 2 și 3. Se cînlă 
imnul U.R.S.S.

Din nou vocea crainicului:
„Individual compus, campion o- 

limpic, Victor Ciukarin, U.R.S.S.!“ 
Ciukarin urcă pe podium, 

cîntă imnul U.R.S.S.
Apoi, vocea crainicului.
„Inele, campion olimpic, A. 

zarian, U.R.S.S.
Din nou, imnul U.R.S.S.
Si ceremonia olimpică conți- 

tinuă...
Muratov, la sol, Șaka’.in la cal 

cu minere, Muratov la cal, Ciu
karin, la paralele, echipa femini
nă a Uniunii Sovietice, Latînina 
la sol, tot ea la sărituri și la in
dividual compus, fac să răsune 
mereu, mereu imnul U.R.S.S.

Pe ducele de Edimburg, socotit 
drept oaspetele cel mai de sea
mă al Melbourn-ului în aceste 
zile, nu l-a satisfăcut — se pare 
— „monotonia** ceremoniei, în 
care s-a repetat de 11 ori același 
imn. El s-a ridicat din lojă îna
inte de sfîrșlt, părăsind sala în 
care Ciukarin, Muratov, Latînina 
și ceilalți cucereau nesfîrsite a- 
plauze la acest adevărat festival 
sovietic al gimnasticii.

Se

A-

mini plecați de muiți ani din țară, 
care locuiesc acum în Australia. 
După ani și ani, au ascultat azi 
„Doina Oltului", „Hora Mare", 
trilurile „Cioctrliei"...

Noi părăsim sala voioși. Vom 
auzi curlnd aceste ctntece, la noi, 
acasă...

al

U.R.S.S. — GermaniaO fază din meciul de fotbal

In ordinea numărului de medalii 
de aur clștigate.

— Hm, nimic, nimic domnule! 
mi se adresă el, cu un aer supe
rior. Nimic. Și, dacă-mi amintesc 
bine, la defilare erați destul de 
muiți. Dar, mă rog, la Olimpiadă 
important e sd participi... termi
nă companionul meu de călătorie, 
cu un ztmhet superior.

Am zlmbit și eu stingherit. In. 
tr.adevăr nu-fi vine ușor să con- 
stafi că (ara ta nu.i pe lista me
daliilor nici măcar cu un 
„bronz", după cîteva zile de con
curs...

Dar l-an răspuns ziaristului 
francez:

— Stntem de-abia la jumătatea 
drumului, domnule. Greul acum 
începe...

Și autobusul tșl continua dru. 
mul spre Ballarat...

★
Peste ctteva ceasuri, Rotman 

cucerea prima medalie. Dumitru 
și Ismailciuc pășeau șl ei pe ace
lași drum.

Seara, boxerii se calificau pen
tru finală.

Horvat mergea din victorie In

Scor" și am început să parcurg 
numele înșirate unul sub altul.

Francezul meu m-a privit 
parcă ar fi luat sare amară.

Rumania era spre virf.

de

„Festival sovietic"
E penultima zi a Jocurilor... 

Mai e de disputat numai finala 
du fotbal.

Concursul de gimnastică s-a 
terminat și el și azi după amia
ză se face împărțirea medaliilor.

Sala tn care s-au desfășurat 
probele e la fel de plină ca în 
timpul întrecerilor. Lucrul este 
explicabil: după ce vor primi me. 
daliile, campionii olimpici vor 
prezenta exercițiile pentru care 
au fost declarați învingători. Cine 
nu e dornic de a vedea quinte. 
senfa gimnasticii mondiale ?

Începe programul.
Vocea crainicului I
„Echipe băieți, locul I: U.R.S.S.!
Cei 7 gimnaști, tn pas elastic, 

pătrund tn sală, se îndreaptă spre 
podium și ll urcă, încadrați de

Victorie 
a puterii de lupta

Anul acesta a fost un an rod
nic în succese internaționale pen
tru sportul nostru,

tiSfîrșitul încununează opera1* 
spuneau latinii și zicala lor se 
potrivește de minune anului nos
tru sportiv. Olimpiada, succesele 
noastre la întrecerea celor mai 
buni sportivi ai lumii, vin să în
cununeze în mod strălucit, un an 
de activitate laborioasă.

Dacă am obținut un bilanț stră
lucit la Jocurile Olimpice aceasta 
se explică, în afară de condițiile 
bune de antrenament pe care 
le-au avut în țara noastră prin 
faptul că sportivii noștri au făcut 
dovada unui exemplar spirit de 
luptă, pentru că au luptai încre
zători în puterile lor, dornici de 
a afirma sportul din R.P.R.

Știți că Rotman a concurat cu 
piciorul umflat ?

Și că Ismailciuc a ieșit campion 
o'impic după ce, cu o zi înainte, 
avusese în cursa de fond o cri
ză de ficat ?

Știați că Linca a boxat din 
sferturile de finală și pînă în fi
nală cu mina dreaptă accidentată 
și că el, campionul olimpic a! 
categoriei Welter, de-abia și-a 
putut scoate mina, umflată, din 
mănușă, după marea victorie din 
seara lui 1 decembrie ?

Sau că Francisc Horwat a sim
țit dureri groaznice la un br^ț 
(accidentat) în timpul celor mai 
grele intîlniri din cadrul turneu, 
lui olimpic ?

Ștefan Petrescu și Gh. Likyar- 
dopol au știut să concureze și să 
învingă tn condiții de întrecere 
din cele mai grele, iar gimnaste
le și scrimera Olga Orban au a- 
vui de înfrînt nu numai tăria 
adversarelor, ci și rezistența unor 
arbitri cărora le cam venea „pe. 
ste mtnă** să consemne victorii 
ale unor sportivi dintr-o țară care 
pînă nu de mult nu manifestase 
veleități de fruntașă olimpică.

Cînd răsună 
„Doina Oltului"...

Știri sportive
La lupte clasice, Energia 
D.G 5.M.—Udarnik (R.P. 

Bulgaria) 6—2
Sala sporturilor Dinamo a găz

duit duminică dimineața întîlni
rea internațională de lupte clasice 
dintre echipele Energia D.G.S.M, 
și Udarnik (R.P. Bulgaria). Lup
tătorii romîni s-au arătat supe
riori terminînd învingători cu 
scorul de 6—2. Cele șase victorii 
ale echipei Energia au fost rea
lizate de Șt. Căciuleac, I. Cer
nea, D. Pană, V. Bularca, I. Mu- 
reșan și S. Szasz. Din echipa bul. 
gară, comportări frumoase au 
avut Slavi Slavov și Asan Pehli- 
vanov, realizatorii celor două 
victorii ale oaspeților.

In general pe poate spune că 
tnttlnirea a plăcut, Iar rezultatul 
de 2—2 (0—1) reflectă fidel ra
portul valoric al celor două for
mații. Dinamoviștii au jucat mai 
omogen In prima repriză, reușind 
să înscrie un punct în minutul 19 
prin Nicușor. La reluare jocul a 
devenit mai animat și s-au în
scris încă 3 puncte.

Selecționata a egalat în minu
tul 67 prin Ozon și trei minute 
mai tîrziu a luat conducerea 
prmtr-un gol înscris de Tătaru. 
Fotbaliștii de la Dinamo au ob
ținut egalarea în minutul 73 da
torită lui Nicușor care s-a dove
dit cel mai în formă înaintaș al 
echipei sale.

Un joc echilibrat
Duminică pe stadionul Dinamb 

în prezența a peste 8000 de spec
tatori s a desfășurat al doilea 
joc de fotbal din cadrul competi
ției „Cupa 30 Decembrie"" orga
nizată de ziarul „Sportul Popu
lar". Cu acest prilej echipa selec
ționată a Capitalei a întîlnit e- 
chip'a Dinamo București ,care se 
pregătește tn vederea meciului 
internațional cu echipa Ț.D.N.A. 
de la 30 Decembrie.

Debut strălucit în „Cupa Ora
șelor** la handbal redus.

București — Belgrad
13 — 12
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Echipa selecționată de hand
bal redus a orașului București a 
debutat cu un strălucit succes în 
competiția internațională „Cupa 
Orașelor", învingînd duminică 
seara în sala sporturilor Flo- 
rcasca cu scorul de 13—12 redu
tabila formație a orașului Bel
grad. Intîlnirea handbaliștilor 
romîni cu cei iugoslavi a pri
lejuit o luptă sportivă de toată 
frumusețea, care a ținut în per
manență încordată atenția color 
4000 de spectatori.

Tumultul Jocurilor se mai po
tolise cind tntr-o după amiază 
ploioasă, tn sala cinematografu
lui „Orion" din Yarra street, o- 
peratorul a dat la o parte rolele 
filmelor cu cow-boy, cu gangsteri 
și cu detectivi, făcind loc unor 
cutii metalice pe care erau însem
nate nume complect necunoscute 
lui: „Cioctrlia", „Theodor Aman" 
și altele, cu o rezonanță complect 
neobișnuită locuitorilor de pe țăr
murile fluviului Yarra.

Operatorul In chestiune n-a 
fost insă prea surprins, pentru 
că și publicul acelei după amieze 
ti era neobișnuit.

In fața a numeroși membri ai 
delegației noastre și a invitaților 
lor se prezenta o serie de filme 
romtnești.

Și In sală s-a făcut întuneric. 
Aparatul a început să-și depene 

zumzetul și pe ecranul sălii O- 
rion au, apărut imagini filmate la 
aproape 20.000 de kilometri, In 
clmpiile Dunării sau pe povîrni- 
șurile Carpaților, tn văile Praho. 
vei sau Oltului, tn satele Mara
mureșului. Filmul ,,Cioctrlia" a 
adus tn sala de la Melbourne rit
mul săltăreț al dansurilor noas
tre populare, armonia dulce a 
doinelor, chiotul strigăturilor...

Sala freamătă. Invitați din Ita
lia și Pakistan, din Franța și A- 
frica de Sud urmăresc cu viu in
teres evoluția dansatorilor din 
ctmpia Dunării.

Dar, cine pltnge aici, aproape, 
cîteva scaune mai la dreapta 2 
Un plins reținut, înăbușit...

Se face lumină.
Mă uit spre locul unde mi 

părut că pltnge cineva.
Văd priviri umezite de lacrimi, 
înțeleg. Este un grup de ro.

s-a

L. ROTMAN
ST. PETRESCU
S. ISMAILCIUC
D. ALEXE

Rotman își

N. LINCA

RADU URZICEANU 
trimis special 

ziarului „Sportul popular" 
la Jocurile Olimpice

lectură a Pala
tului pionierilor, 
aproape 200 de 
copii „sorbeau" 
cu un interes cum numai la e ttnăr și el. Blond, cu părul
copii se poate vedea cuvin-’ ondulat, cu o privire senină și 
tele calde, simple, spuse din deschisă, intreaga-i făptură a- 
inimă, ale vorbitorului. Acesta trage, inspiră încredere. ,Am să
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tîrziu, o raită pe plaja din apropiere, tinde am 
descoperit rămășițe de vapoare scufundate, de
sigur nu de pe vremea căpitanului Cook sau a 
lui Abel Tasman, dar care dovedeau și ele că 
nu ne aflam intr-un loc prea umblat. S-ar pu
tea spune că poligonul era prima așezare pe 
acest țărm, astfel că participanții la întrecerile 
olimpice de tir au făcut acolo și un început de 
colonizare. Oricum, pînă la urmă, australienii 
vor ridica pe acel loc o cabană. Cînd am fost 
pe acolo nu se vedea asemenea așezare.

...Dar să revenim la sergent. A fost găsit 
unul cu un grad mai mare și omul nostru a 
schimbat pînă la urmă cifra greșită. Dar nu 
fără regrete, rămintnd la convingerea că tnt el 
are dreptate.

De-abia cind pe tablă s-a făcut rectificarea
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In istoria marilor întreceri de tir numele 
poligonului de la Williamstown ar trebui 
să fie scris cu o cerrteată specială. Da, 

o cerneală pe care s-o usuce numai vîntul care 
vine dinspre Oceanul de sud, căutlndu-și adă
post in fundul golfului Hobson și care in tim
pul întrecerilor așeza pe ținte, după bunu-i plac, 
gloanțele concurenților... O cerneală vinătă 
care să miroasă a iod, pentru că și astăzi, fie că 
au ajuns in Canada, Venezuela sau Polonia, 
hainele concurenților păstrează mirosul căpă
tat în corturile așezate acolo, pe țărmul mării.

Mă gîndesc chiar ca pasajul despre întrecerile 
de la Williamstown să fie scris de un., destoi
nic sergent australian. Să stea aplecat peste o 
masă de lemn negeluit. făcind umbră perga
mentului cu borurile largi ale pălăriei, de felul
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cîștigători ai meda
liei olimpice de aur
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CURIOZITĂȚI
cuvenită, l-am văzut pe Petrescu răsuflînd ușu
rat. Dar numai pentru o clipă căci l-au năpăd t 
fotografii, o specie de oameni tare curioasă. Un 
învingător olimpic devenea in miinile lor o 
biată jucărie. Și apoi nu știu cine le sugerase că 
Petrescu are un pistol de o construcție foarte, 
foarte specială. Intii a fost fotografiat pistolul, 
din toate unghiurile, apoi a început „suferința" 
de aproape o oră a campionului olimpic. Cind 
trebuia să zîmbească, cind să-l sărute pe Cer- 
kasov. să-1 bată pe umăr pe Cișmigiu, să dea 
autografe șl chiar să-și îndrepte pistolul spre 
inimă... Ultima imagine n-a putut fi realizată, 
Petrescu neavînd nici un motiv să se sinucidă 
intr-o clipă de asemenea fericire.

L-am văzut în sfirșit pe podium. O clipă de 
mare bucurie pentru el. pentru noi, acolo pe țăr
mul Oceanu'ui de sud. Spre seară vîntul se po
tolise, atît ca să umfle incă pînzele yolelor, albe 
ca aripile de nea ale pescărușilor. Un vas mare 
pornea spre Tasmania : farul de la Gellibrand 
începea să clipească din ochiu-i roșu. Numai 
Ștefan Petrescu pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumu’ui nu vedea toate acestea ; privea de
parte parcă peste deșertul Australiei. Oceanul 
Indian și mult mai departe incă...

Dar nu acesta e finalul scurtei mele povestiri 
de la Williamstown. Gheorghe Lykiardopol reu
șind 581 puncte trebuia să fragă un baraj pen 
tru locul 3 cu finlandezul Llnosvuo, care nu era 
însă de găsit pe poligon. Se afla in clipa aceea 
tocmai în satul olimpic la mai bine de o oră de 
drum cu mașina. Este găsit în sfîrșlt și adus pe 
poligon. Se trage barajul și Lykiardopol cîș- 
tigă.

Trebuie să se facă o nouă premiere pentru 
locul 3. Fanfara plecase. Lykiardopol urcă to
tuși pe a treia treaptă a podiumului. Un soldat 
ridică pe catarg steagul rominesc, Iar aiți ci- 
țiva în cor îi cîntă în limba engleză „Muiți ani 
trăiască".

Acesta a fost ultimul act al întrecerilor de la 
Williamstown. Se făcuse întuneric.

Peste apele Oceanului de sud vfntul alerga 
din nou...

celela pe care a adus-o acasă campionul nostru 
olimpic Ștefan Petrescu.

Dar dacă ar putea fi găsit chiar sergentul, 
care priceput foc in ale matematicii ne-a dat 
atitea emoții la mai bine de două ore după ce 
Petrescu trăia bucuria primului loc. Doar Ly
kiardopol, care trăgea in ultima serie a manșei 
a doua, îl mai putea invinge

— E de-al nostru, spunea Petrescu, dacă mă 
invinge tot doi romîni urcă pe podium...

Numai că sergentul care minuia o ciozvirtă
: de cretă scriind și ștergind cifre pe o bucată de 
i placaj vopsită în negru, se răzgîndi. după o 
lungă meditație, schimbind cele 48 puncte rea
lizate de Petrescu în seria a doua de patru se
cunde, în 46 puncte. Deci, la total, in loc de 
587 puncte Petrescu avea 585 trecînd la ega
litate cu Cerkasov Acesta din urmă fu anunțat 
chiar să se pregătească pentru un baraj cu 

Petrescu;
Antrenorii sovietici care și.au dat seama că 

sergentul greșise, s-au dus să protesteze, cerînd 
o verificare a țintelor Lucrul acesta putea fi 
realizat în mod normal în 10 minute Dar n-a 
fost chiar așa. sergen’ul se credea mai deștept 
decît toți specialiștii. O ținea pe a lui, și ca ni
meni să nu poată interveni în socoteli băgase 
creta în buzunar. Ștefan Petrescu îl căuta ne 
antrenorul echipei noastre Petre Cișmigiu. 
Acesta se afla însă la vreo 2 km. cercetînd țin
tele concurenților de la armă ca'ibru redus, de
oarece făcea parte și din corpul arbitrilor in
ternaționali.

O mașină porni, stlrnind praful drumului de 
țară și, în sfirșit, Cișmigiu și el emoționat, a- 
dus tn ajutor reuși să lumineze pe oficialii au
stralieni.

Totuși sergentul nu lăsa pe nimeni să se a- 
propie de tabla neagră. Și apoi numai el avea 
cretă. M-am gîndit chiar să-I păcălesc căutind 
undeva, prin împrejurimi o bucată din banala 
cretă pe care fiecare din noi a folosit-o in anii 
de școală. Am renunțat tnsă dindu-mi seama că 
m-aș fi reîntors abia spre seară. Poligonul era 
departe de orice așezare omenească. Lucrul a- 
cesta mi-a devenit și măi clar cînd am dat, mai 
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Linca
Fotografia alăturată are o ve

chime de cîțiva ani buni. După 
cum vă e cunoscut tosă, Nicolae 
Linca a devenit campion olim
pic, recent, cu cîteva săptămîni 
in urmă. In cazul acesta de ce 
publicăm totuși și fotografia a- 
ceasta ?

Pentru a răspunde e necesar să 
vă relatăm cîteva amănunte. Poza 
a fost căutată cu înfrigurare prin 
albume, printre cărți și amin
tiri de către toată familia. Insfîr- 
șit, cînd a fost găsită s-au auzit 
un oftat de ușurare.

— Țin neapărat să o publicați 
pe aceasta, ne-a spus Nicolae 
Linca. E una din puținele pe care 
le am împreună cu antrenorul 
meu, Ion Popa.

De ce a ținut neapărat să pu
blicăm poza aceasta ? Răspunsul 
l-am aflat într-o dimineață din 
zilele trecute chiar de la campio
nul nostru olimpic.

— In ziua cînd am făcut foto
grafia aceasta, m-am gîndit pen
tru prima dată la posibilitatea 
cuceririi titlului olimpic. Aceasta 
s-a întîmpiat în 1951, la Berlin. 
In ziuă aceea deveijisem campion 
mondial universitar...

— Victoria aceasta ți-a dat a- 
ripi.

— M-a convins odată mai mult 
că noi, boxerii romîni avem toate 
condițiile să urcăm și 6ă ocupăm 
locuri de onoare în ierarhia spor
tivă mondială. Convingerea acea
sta mi-a întărit-o atunci antreno
rul Ion Popa.

— Iți este de mult timp an
trenor ?
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TUDOR VORNICU 
trimis special al ziarului 

„Scinteia“ la Jocurile Olimpice
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LA ACEASTĂ FOTOGRAFIE
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— Aș spune de la începutul Meciul următor Linca l-a sui-
vieții mele sportive. In 1947 eram, ținut cu campionul european, en- 
mecanic la uzinele „23 August".' glezul Niky Gargano. Agențiile 
Acolo am îndrăgit 
ganizau pe atunci în fabrici și 
uzine aproape în r:-------
mînă gale de box. 
în secția de box a uzinei. Apoi-, 
la sfîrșitul aceluiași an, am tre
cut la clubul „Claudiu". Aici era 
antrenor Ion Popa. De la el am 
învățat de fapt primele noțiuni 
tehnice, el mi-a corectat primele 
greșeli în execuția loviturilor. 
N-am întrerupt legăturile cu an
trenorul riici cînd am intrat în 
armată și am început să boxez în 
cadrul asociației ,,Dinamo".
Fiind antrenor de stat, el se 
ocupa îndeaproape de pregătirea 
mea și a celorlalți boxeri frun
tași cînd ne pregăteam pentru 
vreo întîlnire internațională. Aju
torul lui 1-am simțit întotdeauna.

— Cu atlt tnai muît, l-ai sim
țit probabil la întrecerile din ca
drul turneului Olimpic de la Mel
bourne.

— Bine înțeles. De fapt, la box;
antrenorul participă, aș spune, 
direct la lupta ^lături de, sportiv. 
Să vă dau doar un mic'exemplu 
și foarte obișnuit. înaintea celei 
de a doua reprize-în meciul cu 
sudafricanul Andre, plasînd o 
lovitură în cap adversarului,, 
mi-am luxat mîna dreaptă. In pau
ză i-am explicat antrenorului. El 
a înțeles repede care e situația : 
„Nu-i nimic — mi-a spus el, fii 
numai atent. Caută lupta corp la dență calitățile strălucite ale bo- 
corp și atacă tot timpul". Așa xerului romîn. Urma acum ulti- 
am și făcut. mul meci, finala...

....................................................  M n —... ■■ -■ ... ______________
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„23 August", 
boxul. Se or-

fiecare săptă- 
M-am înscris

' glezul Niky Gargano. Agențiile 
de presă, ziarele australiene, 
chiar majoritatea antrenorilor dă
deau cîștigător sigur și inevitabil 
pe Gargano. Să pornești la luptă 
cu mîna luxată și în plus avînd 
în față tot timpul pronosticurile 
„specialiștilor" care te dezavanta
jau, nu e de fel ușor. Și totuși 
în meciul acesta Nicolae Linca a 
dat dovadă de o admirabilă voin
ță de a învinge, de o dirzenie 
exemplară.

— Atît eu cît și antrenorul 
Popa îl cunoșteam pe Gargano 
de la campionatele europene de 
la Berlin. Dificultatea pentru 
mine consta pe lîngă boxul de o 
înaltă factură tehițică a campio
nului european și prin faptul că 
el avea ca și mine, garda pe stin
gă. Două zile am pregătit meciul 
cu antrenorul. Am studiat toate 
posibilitățile pînă și loviturile 
cum și unde să le plasez. Princi
palul era ca eu să fiu animatorul 
meciului și nu el, să atac încon
tinuu, de aproape.

Victoria lui Linca asupra cam
pionului european ” Gargano a 
fost cea mai formidabilă surpri
ză a întregului turneu olimpic de 
box. Toate ziarele au comentat 
pe larg victoria < aceasta cu li
tere de-o șchioapă, scoțînd tn evi-

mai vin pe la voi, dragi pio
nieri" — le-a spus tînărul nostru 
în încheiere Și, în exploziile ne
contenite de aplauze, proaspătul 
maestru emerit al sportului, du 
blul campion olimpic LEON ROT
MAN, roșu la față, de emoție, 
poate tot atît de roșu ca și ga
roafele dăruite de copii, își ia 
răm,as bun de la pionieri.

— F.ste prima oară cînd vor 
besc în fața unui auditoriu atît 
de numeros, mărturisea Rotman. 
Sint atît de emoționat...

— în orice caz, emoțiile dumi- 
tale au fost mult mai mari la 
olimpiadă — am încercat să-l 
contrazic. Acolo ai avut de în
fruntat pe cei mai buni canotori 
ai lum.iii Așa că..

— Fără îndoială. Olimpiada a 
fost cel mai greu examen din 
viața mea de sportiv. Șt Rotman 
mi-a explicat de ce. în primul 
rlnd, publicul australian este, 
neașteptat de cunoscător în ma
terie de canotaj și, foarte, foarte 
pretențios. Pentru ca să placi a- 
cestui public, trebuie să știi în- 
tr-adevăr cum să luoți. De altfel, 
înainte de concursuri, atît publi
cul, cît, mai ales, sportivii au
stralieni, nu prea dădeau atenție 
sportivilor romîni.

— Dar după ce ai cîștigai 
prima medalie olimpică ?

— Atunci, firește, „atmosfera" 
s-a schimbat in favoarea noastră 
Mai cu seamă după ce am cucerit 
și cel de-al doilea titlu, după 
succesul cuplului Ismailciuc— 
Alexe, temperamentul australie
nilor manifestat prin admirație 
nereținută, s-a revărsat ca un 
torent asupra sportivilor romîni. 
Chiar și în presa austra
liană. comentariile în legătură cu 
comportarea sportivilor romîni. 
au ocupat spații destul de însem
nate. Personal, 
de la Ballarat 
interviuri, iar 
Melbourne, am 
ziariști străini, 
fele...

— Ai fost solicitat de multe 
ori în această privință ?

— Nici nu mai țin minte cite 
autografe am dat. Cred că dacă 
spun chiar „sute” greșesc. Mi-am 
așternut semnătura pe cîteva mii 
de carnețele. De altfel, de la 
locul unde ne lăsau autobusele 
— in apropierea lacului Wendou- 
ree — și pînă la corturile în 
care erau adăpostite ambarcațiu
nile noastre— ajungeam cu multă 
greutate

— De ce?
— Era imposibil să te strecori 

neobservat printre „cordoanele” 
de simpati2anți. Era de ajuns ca 
să fii văzut de unul din aceștia.

In satul olimpic 
am acordat șase 
după aceea, lă 
discutat cu trei

Apoi, autcgru-

pentru ca ime
diat, sute 
colecționari 
autografe să-fi 
întindă cu

de 
dl

.... in
sistență carnețelele. Puteai oare 
să-i refuzi ?

Populafia de la Ballarat, ca șl 
cea din Melbourne este foarte 
prietenoasă. Muiți localnici, oa
meni simpli ai Australiei, nutresc 
sentimente de prietenie fată de 
fările de democrație populară 
Noi rominii, am fost fericiți a- 

, tunci cind — în discuțiile purtate 
cu localnici — multi își exprimau 
admirafia fată de realizările ac
tuale ale poporului nostru.

— Olimpiada a fost fără îndo
ială. un prilej bun pentru a cu
noaște și a lega prietenii cu mul/i 
sportivi celebri ai lumii. Desigur 
că nici dumneata nu ai făcut 
excepfie de la această regulă...
— La o asemenea mare intilnire, 

este imposibil să nu cunoști și 
să nu te împrietenești cu ceilalți 
sportivi. Eu am cunoscut, printre 
alții, pe un tinăr suedez, blond, 
tnalt, care se numește Gert Frid- 
riksson. Sportivul suedez mi-a 
povestit multe amănunte intere
sante despre el și despre (ara 
lui. Din acestea, eu am dedus că 
Gert reprezintă o valoare deose
bită în canotajul suedez. El este 
specialist tn probele de caiac 
simplu, viteză și fond. Ne-am 
fotografiat împreună la Ballarat. 
Atunci, la Ballarat, am aflat că 
Gert Fridriksson a devenit pen
tru a treia oară campion olimpic. 
Era nespus de fericit șl mi-a 
spus cu mîndrie că este „erou 
national" al Suediei. Titlul ace
sta, este cea mai înaltă distincție 
sportivă suedeză, așa cum este 
la noi titlul de „maestru emerit 
al sportului”. Dar, la Ballarat, am 
revăzut cy. emoție și cunoștințe 
tnai vechi. Este vorba de spor
tivii sovietici, prietenii mei Bu
harin și Silaev. Ca adevărați 
sportivi, după ce i-am învins în 
probele de canoe 1.000 rn și 
10.000 m.. Buharin și Silaev au 
fost primii care m-au felicitat.

— Ce amintiri mai păstrezi?
— Desigur, ziua plecării spre 

patrie. Sportivii romîni care lup
taseră pentru prestigiul țării noa
stre, erau nerăbdători si por
nească înapoi, spre casă. La des
părțirea de australieni, ne aero
drom, a avut loc o solemnitate 
care ne-a mișcat. fufu dra
pelului țării noastre, ‘nălțat sub>, 
pe catarg, s-au aliniat patru sol
dați australieni, îmbrăcați în fu
ste, ca scoțienii. In timp ce dra
pelul cobora încet, ei au început 
să cînte din niște instrumente 
specific naționale (un fel de cim
poaie de ale noastre) o melodie 
tărăgănată. Ni s-a explicat apoi, 
că melodia exprima despărțirea 
și se traducea prin următoarele 
cuvinte: „La revedere prieteni, 
sperăm că ne vom revedea”.

Apoi, motoarele avionului com
paniei ,^Mr India" s-au puș în 
mișcare. Zburam spre patrie.

•R. CALARAȘANU

— M-a îndîrjit nespus nedrep
tatea ce i 6-a făcut lui Dobrescu. 
Eram hotărit să fac totul pentru 
a obține victoria intr-un mod cît 
mai clar. Și am obținut-o. Am 
întrecut la puncte în finală pe 
irlandezul' Tied. A fost un meci 
greu, dar am învins...

Intr-adevăr, meciul a fost cît 
se poate de greu. Injecția cu no- 
vocaină nu-i ajuta prea mult. 
Upercuturile și croșetele cu care 
își pistona adversarul îi măreau 
durerea Nici un moment Linca 
n-a dat înapoi.

Pe podiumul învingătorilor în 
ochii lui Linca se vedeau lacrimi. 
Avea o dublă semnificație, erau 
lacrimile durerii, erau lacrimile 
bucuriei...

— In seara aceleiași zile, am 
avut o surpriză. In fața camerei 
nr. 7 din satul olimpic unde lo
cuiam, printre sportivii romîni 
care mă felicitau se afla și un 
australian. Am rămas surprins

cînd a pronunțat în cea mai cu
rată romînească :

— Felicitări calde...
Mi-a povestit apoi că asistase 

la toate meciurile boxerilor noș
tri. Era entuziasmat. Cine era ? 
Un romin care în 1936 plecase 
în lume să-și caute norocul și 
care ajunsese în Australia. Mi-a 
povestit printre altele că e și el 
mecanic, că îi e dor de țară și 
că va veni neapărat să vadă Ro- 
mînia de astăzi despre care m-a 
rugat să-i povestesc cît tnai 
multe.

In ceea ce privește fotografia 
de mai sus, considerăm normală 
dorința campionului olimpic. An
trenorul Ion Popa are merite in
contestabile în 
tetului" nostru 
pant la turneul 
iii olimpice.

pregătirea „cvar- 
sportiv pârtiei- 

de box : 4 meda-

AL. PINTEA


