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TINEREI GENERAȚII
De curînd mișcarea internațio

nală democrată de tineret a în
scris un eveniment însemnat în 
activitatea sa. Este vorba de se
siunea Comitetului executiv al 
F.M.T.D., care s-a desfășurat la 
Bukow, lîngă Berlin, între 18—21 
februarie a.c. La această sesiune 
au participat 74 tineri, reprezen

tanți ai organizațiilor de tineret 
'din 34 țări. Organizația noastră 

revoluționară, ca membră a 
F.M.T.D., și.a trimis de asemenea 
reprezentanții e4 la sesiune.

Convocarea sesiunii și mai ales 
lucrările acesteia au atras aten. 
ția milioanelor de tineri din lu
mea întreagă, membri sau ne
membri ai F.M.T.D. Faptul acesta 
se explică prin importanța pro
blemelor dezbătute, probleme de 
cea mai arzătoare actualitate ale 
tineretu’.ui, care și-au găsit oglin
direa in ordinea de zi a sesiunii: 
pregătirea celui - de-al IV-lea 
Congres al F.M.T.D. și pregătirile 
în vederea Festiv aiului de la 
Moscova.

Discuțiile asupra acestor pro. 
b’.eme s-au purtat în plenară, 
după care s-au ținut ședințe de 
lucru pe comisii, în vederea 
elaborării hotărîrilor, a rezoluții
lor respective.

Discuțiile la primul punct de 
pe ordinea de zi au avut ca bază 

kde plecare un document al Secre
tariatului F.M.T.D. Un raport 
propriu zis n-a existat. (In deschi
derea ședinței, Bruno Bernini, 
președinte'e F.M.T.D., ținînd sea
mă de propunerile primite din 
partea diferitelor organizații, a 
făcut unele complectări la docu
ment, subliniind totodată și unele 
idei mai importante în legătură 
cu primul punct al ordinei de zi).

Documentul cu privire la pre
gătirile celui de.al IV-lea Con
gres al Federației cu anexele sale, 
puse în discuția sesiunii Comite
tului executiv de către Secreta
riatul F.M.T.D. și aprobate în 
esență de Comitet, cuprind un 
mic istoric și bilanț al activi
tății F.M.T.D., ridică o serie de 
probleme noi, de principiu, în le
gătură cu munca de viitor a 
F.M.T.D.

O scurtă expunere a aprecieri
lor făcute la sesiune în legătură 

) cu activitatea F.M.T.D. ne va 
ajuta să Înțelegem mai bine efor- 
turile continuie ale Federației pe 
linia îmbunătățirii muncii ace
steia.

de Alecu Cost'că 
șeful secfiei relații cu străină

tatea a C.C. al U.T.M 
membru al Consiliului F.M.T.D.

Furnalul 
tineretului

*

Incepind de la 1 martie 
furnalul nr. 2, cel mal mare 
agregat siderurgic al uzine, 
lor .Victoria" din Calan a 
lost trecut sub patronajul ti
neretului. Acum intre colec
tivul do la .furnalul tineretu
lui* șl cel care deservește 
furnalul nr. 1 se desfdșoarâ 
o Însuflețită Întrecere avind 
ca obiective pilnclpale obți
nerea unor Indici inaltl de 
utilizare, sporirea producției 
de fonta șl imbunâtâtirea 
calității acesteia. In aceastâ 
întrecere, furnaliștil de la 
Colan și-au propus ca in 
cinstea zilei de 1 Mal «ă 
dea peste plan 2.000 tone de 
lonlâ. Producția sporită de 
fontă va 11 obținută la un 
preț de cost mal mic dectt 
cel stabilit tn plan. Astlel, 
Iumaliștil au hotărî! să mic
șoreze prețul de cost șl de
clasatele de iontă cu 1 Ia 
sută. Totodată Iumaliștil vor 
spori productivitatea muncii 
cu J la sută.

De mai bine de 11 ani, de cind 
a luat flintă (la Londra, la 10 
noiembrie 1945), F.M.T.D. a mi
litat pentru cerințele economice, 
sociale și culturale ale tineretu
lui, pentru libertate, pentru de
mocrație și independența națio
nală a tuturor popoarelor, pentru 
prietenie și pace in întreaga lume.

In dorința sa de a contribui la 
soluționarea problemelor tineretu. 
lui și la colaborarea internațio
nală, F.M.T.D. a luptat fără in. 
cetare pentru satisfacerea reven. 
dicărilor sale, pentru Îndeplinirea 
năzuințelor sale de pace și prie
tenie. F.M.T.D. a chemat tinerii să 
lupte împotriva colonialismului, 
pentru destinderea internațională, 
pentru dezarmare și pace. Fede. 
rația a fost inițiatoarea sau sus- 
ținătoarea unor acțiuni interna, 
ționale din cele mai diverse: con
ferințele penlru apărarea drep. 
turilor tineretului (1948 și 1953), 
intilnirea internațională a tinere
tului sătesc (1954), Festivalurile 
mondiale ale tineretului și stu
denților pentru pace și prietenie 
(1947-49-51—53—55).

Tineretul din țările coloniale a 
găsit in F.M.T.D. un sprijin per. 
manent pentru soluționarea pro
blemelor legate de lupta sa dreap
tă pentru independența națională. 
In scopul lărgirii solidarității tră. 
țești, al întăririi prieteniei și pă
cii, au fost organizate sub egida 
F.M.T.D., sute de schimburi de 
delegații, călătorii, seminarii de 
studii și intilniri ale tineretului. 
Prin activitatea sa neobosită, 
pusă in slujba aspirațiilor tinerei 
generații, F.M.T.D. s.a dezvol. 
tat, și-a intărit prestigiul inter
național.

Dar în lupta sa dreaptă pentru 
Îndepărtarea pericolului războiu
lui și apărarea drepturilor tinere
tului .dusă Împotriva tortelor re
trograde, agresive, care Împing 
tineretul pe un drum periculos. 
F.M.T.D. a comis și unele erori. 
Au existat cazuri în care F.M.T.D 
n-a putut discerne acele torțe 
care, chiar in aiara F.M.T.D. f.ind, 
activează pentru cauza păcii, pen
tru unele aspirații ale tineretului. 
A existat apoi o vreme cind 
F.M.T.D. n-a acordat atenție su
ficientă cunoașterii reciproce a 
vieții, a succeselor și problemelor 
tineretului din țările cu sisteme 
sociale și politice diferite și mai 
ales din țările unde au avut loc 
transformări sociale mărețe. In 
timpul activității sale. F.M.T.D. 
a luat uneori măsuri disciplinare 
pripite, abătindu-se de la princi

pii'e statutare, ceea ce a dăunat 
cauzei cooperării internaționale a 
tineretului.

In ultimii ani Insă, așa cum ne 
dovedesc sesiunile de la Varșovia 
și Sofia ale Consiliului, F.M.T.D. 
a depus eforturi pentru a înlă
tura greșelile comise in trecut, 
căutind cu perseverentă căile cele 
mai potrivite in vederea cooperă
rii cu organizațiile naționale și 
internaționale. Federația a adre
sat adeseori propuneri concrete 
de cooperare Adunării Mondiale 
a Tineretului (WAY), Uniunii In. 
ternaționale a Tineretului Socia
list (U.I.J.S.), organizațiilor creș
tine și altor organizații interna
ționale. Propunerile F.M.T.D. a- 
dresate organizațiilor din intrea- 
ga lume în vederea realizării în 
comun a celui de-al Vl-lea Fes
tival Mondial și rezultatele obți
nute sînt un exemplu pozitiv pri
vind cooperarea internațională. 
Salutînd răspunsurile pozitive și 
munca in comun realizată cu mul
te organizații, F.M.T.D. regretă 
insă existenta in sinul unor or
ganizații a imor tendințe ostile 
cooperării. Astfel, este regretabil 
că, după ce a acceptat intilnirea 
și realizarea de seminarii comu
ne, pe subiecte interesind tinere
tul, W.A.Y. a revenit asupra ho. 
tăririi sale, situindu.se in fapt pe 
poziții ostile cooperării interna
ționale.

O deosebită însemnătate in

La Bechet, in re. 
giunea Craiova, a 
luat fiinfă anul 
trecut un nou S.M.T. 
Înzestrat cu trac
toare și mașini mo
derne fabricate de industria 
noastră.

Pentru lucrările agricole din 
campania de primăvară a anu
lui acestuia, mecanizatorii de 
>a S.M.T.-Bechet s-au pregă
tit din vreme.

Fotografia noastră vă înfă
țișează un aspect al parcu'ui 
de mașini și tractoare al sta- - 
țiunii, cărora mecanizatorii le 0 
fac ultimele revizii. V

Foto: Agerpres ?

In cinstea zilei 
de 8 Martie

8 Martie — Ziua internațio
nală a femeii — este Intîmpi- 
nată de femeile din întreaga țară 
cu succese deosebite în muncă.

Tn întreprinderile regiunii Hu
nedoara, in cinstea zilei de 
8 Martie au luat ființă 101 bri
găzi de femei, iar peste 7.900 fe
mei muncitoare sînt antrenate in 
întrecere socia istă.

Respectîndu-șl angajamentele 
luate, muncitoarele și tehnicienele 
de la fabrica „Teba" din Sebeș 
au dat în ultimele 30 de zile nu
meroase produse peste plan.

Exemplul muncitoarelor din 
treprinderi este urmat și de 
meile muncitoare de la sate, 
femei împreună cu familiile
din satul Micețti, raionul Alba, 
de pildă, in dorința de a obține 
producții mari de legume au 
constituit in ziua de 3 martie gos
podăria agricolă legumicolă .,8 
Martie", prima de acest fel din 
regiune.

in- 
fe-
18 

lor

(Continuare in Dag. 3-a)

pentru tinerii tractoriști
Ufemiștii de la S.M.T. Sihlea, 

ra.onul Rimnicu Sărat, au dez
bătut numeroase prob'.eme privind 
activitatea organizației lor la a- 
duna.rea de dare de seamă și a- 
legeri.

Două dintre aceste probleme 
ne-au reținut atenția în mod de
osebit : condițiile de viață ale 
tractoriștilor din această stațiune 
și critica formalismului și lipsei 
de răspundere a unor activiș.i 
utemiști veniți „în vizită" prin 
organizația lor.

S.M.T. Sihlea e o unitate tînă
ră, ființează abia de la jumătatea 
anului trecut. Dotată în întregi
me cu mașini și tractoare noi, cu 
clădiri, ateliere, hale de montaj, 
remize și alte construcții moder
ne, avînd un colectiv de oameni 
harnici, stațiunea și-a îndeplinit 
cu cinste sarcinile de plan pe 
anul trecut și sarcinile ce le-a 
avut în campania de reparații din 
iarna aceasta. Și trebuie spus ca 
tovarășii din conducerea stațiunii 
au depus multă strădanie pentru 
organizarea muncii brigăzilor, 
pentru crearea condițiilor care au 
permis tractoriștilor și mecaniza-

Pe marginea adunărilor 
generale U.T.M.

de dări de seamă 
și alegeri

In întîmpinarea Confe-injei pe fără a asociațiilor studenjețti

Colaborare între muncitori și studenți

torilor să-și îndeplinească sarci
nile și să le depășească.

Totodată trebuie însă arătat 
că, dacă conducerea S.M.T. s-a 
îngrijit de repartizarea concretă 
a sarcinilor fiecărei brigăzi, de 
aprovizionarea la timp cu carbu
ranți și piese de schimb, de or
ganizarea muncii la reparația 
tractoarelor — terminată cu 10 
zile înainte de termenul fixat — 
a dovedit în schimb o nepermisă 
lipsă de grijă pentru condițiile 
de viață ale tractoriștilor, marea 
lor majoritate tineri.

Directorul Vasile Nichita, in
ginerul șef Valerian Druță și cei
lalți tovarăși care sînt răspunză
tori de bunul mers al stațiunii 
n-au văzut în fața ochilor dectt 
cifra de plan. In campaniile a- 
nu'.ui trecut s-au îngrijit numai 
ca tractoarele să funcționeze 
bine, să realizeze cît mai mulți 
hantri. iar reparațiile din timpul 
iernii să fie rea'.izate cît mai re
pede și de bună calitate, fără a 
se îngriji cit de dt și de condi
țiile de viat! ale tractoriștilor — 
oamenj de care depinde în 
primul rfnd realizarea sarcinilor 
de plan. în discuțiile lor, utemiș- 
tii au arătat că, atît în carapa

piile anului trecut, cit șt în pe
rioada de iarnă, cearceafurile de 
pat s-au schimbat și se schimbă 
abia din șase in șase săptămini. 
De asemenea, anul trecut tracto
riștii au lost trimiși în campanie 
fără a fi dotați cu vase pentru 
gătitul mlncării, ligheane pentru 
spălat, săpun de rufe și altele. 
Vagoanele-dormitor n-au fost în
zestrate cu biblioteci volante iar 
ziarele erau aduse abia din săp- 
tămină in săptămină. Fără Îndo
ială că tovarășilor din conducerea 
S.M.T. le revine răspunderea pen
tru existența acestor lipsuri, care 
denotă că viata oamenilor n-a 
stat în centrul preocupărilor lor.

Se impune însă și o altă în
trebare : ce a făcut organizația 
de bază U.T.M. pentru a pune 
capăt unor asemenea neajunsuri?

Răspunsul e simplu. Utemiștii, 
Îndeosebi cej 17 vorbitori care 
s-au înscris la discuții, au criti
cat cu multă tărie lipsurile mari 
ce-au existat în activitatea orga
nizației de bază ”-*• -■ 
vortit îndeosebi 
grijă cu care a 
ganizația lor de 
raional U.T.M.
care, de la înființarea S.M.T.-ului 
nu s a îngrijit sâ creeze în a- 
ceasta unitate o organizație de 
bază (--•*•

U.T.M. Ei au 
despre lipsa de 
fost tratată or- 
către Comitetul

Rimnicu-Sărat

U.T_M. și un comitet care

N. PUIU
I. TEOHARIDE

De curînd tinerii metalurgiști 
de la uzinele ,.Tudor Vladimires- 
cu“ din Capitală au primit in 
mijlocul lor, cu îndreptățită bu
curie, o delegație a studenților 
Institutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu". Nu era vorba numai 
de o vizită protocolară, Între
prinsă în semn de răspuns la po
pasul făcut cu cîtva timp în urmă 
de către constructorii de mașini 
agricole printre viitorii studenți 
agronomi. Oaspeții iși înscrisese
ră ca obiectiv încheierea unui 
plan de colaborare privind des
fășurarea unei activități multi
laterale.

Pentru a cunoaște cîteva amă
nunte în legătură cu aceasta, 
ne am adresat tovarășului Gh. 
Lăbuș, secretar al Consiliului 
Asociației studențești de ia Insti
tutul agronomic „Nicolae Bălces
cu". Interlocutorul nostru a pre
cizat de la început că această

acțiune privind sprijinirea reci
procă între Institut pe de o par
te și uzinele „Tudor Vladimires
cu" și „Semănătoarea" — cu care 
se va încheia în curînd un plan 
separat de colaborare — pe de 
altă parte, se bucură de sprijinul 
larg al tinerilor muncitori și stu
denți, care doresc să strîngă tot 
mai mult legăturile prietenești.

— Ați putea să ne indicați cî
teva din principalele măsuri in
cluse in plan ?

— Desigur. Socot deosebit de 
important, de pildă, faptul că in 
cursul lunii martie cca, 100 stu
denți și cadre didactice vor veni 
în mijlocul muncitorilor de la 
uzinele ,,Tudor Vladimirescu**, iar 
tinerii de aici le vor întoarce vi
zita, o dată pe lună, ceea ce va 
duce, neîndoielnic, la închega
rea unei trainice prietenii. Tot în 
acest sens trebuie subliniat că 
intre cercul A.S.I.T. al uzinei și

catedra de mecanizare a Insti 
lutului s-a stabilit o înțelegere 
priuind schimburile științifice și 
acordarea de asistență pe bază 
de reciprocitate. Totodată, pe 
baza temelor fixate de colectivul 
ae conducere al uzinei, profesor: 
ai Institutului vor (ine conferin
țe în fața muncitorilor, o dată oe 
lună, sprijinind de asemenea 
cursurile școlii de calificare.

O veste bună pentru fiii mun
citorilor de la uzinele „Tudor 
Vladimirescu** care vor abso'vi 
unul acesta cursurile școlilor me
dii: cadrele didactice de la In
stitutul „N. Bălcescu** vor pre
găti voluntar pe cei ce doresc 
să-și continue studiile in cadrul 
invățămintului superior.

— Dar tn privința muncii cul-

EMILIAN GEORGESCU

(Continuare tn pag. 2-a)

Cine ar străbate, din simplă curiozi
tate, laDoiatoarele și halele de încer
care ale Institutului de cercetări pen
tru industria materialelor de construe- 
ț.e ar rămhie impresionat de munca 
intensă de cercetare ce se desfășoară 
aici. Intr-una din aceste săli, aplecați 
asupra aparatelor, am cunoscut pe cei 
doi tineri inventatori, inginerii D. Po
pescu-Has și Stelian Lungu care pr.n 
invenția lor au dus faima țării departe 
peste hotare. Ei au realizat pentru 
prima oară în lume visul de secole al 
ceramiștilor — porțelanul din sticlă.

Este știut că aspectul produselor de 
poițeian este cu mult superior ce»ui al 
pruuuselor din sticlă. Aceasta pentru 
că produsele de porțelan prezintă un 
luciu plăcut și puțin oDositor. Cum in 
industria materialelor de construcție se 
loioseșie o cantitate însemnată de por
țelan sau gresie pentru placarea pere
ților și pardoselilor, s-a făcut simțită 
necesitatea găsirii unui material nou 
ai cărui preț de cost să lie cu mult 
mai ieftin. be ce aceasta ? Este lesne 
ue răspuns. Pentru producerea porțe
lanului e necesar un proces tehnologic 
îndelungat, greoi și foarte costisitor, 
lată din ce constă el : prepararea pas
tei, dospirea, fasonarea, uscarea, gia- 
zurarea și arderea lui de două ori. În
locuirea porțelanului cu sticlă, al cărei 
preț de cost este mai ieftin, nu era 
insă posibilă deoarece rezistența stictei 
este cu mult mai mică. Procesul teh
nologic pentru producerea sticlei este 
cu mult mai simplu, și anume el con
stă din pregătirea amestecului, topirea, 
fasonarea și recoacerea acestuia. Cei 
doi ingineri au marele merit că au 
reușit să obțină porțelan folosind in
stalațiile și materiile prime necesare 
producerii sticlei, realizînd astfel o 
creștere simțitoare a productivității 
muncii șl un preț de cost mult redus 
față de cel al porțelanului obișnuit.

Prin noul procedeu tehnologic obiec
tele de sticlă realizate prin suflare, 
presare sau vălțuire sînt supuse timp 
de două ore unui tratament termic a- 
numit, in timpul căruia se produce un 
nou fenomen de cristalizare a sticlei, 
necunoscut pînă acum, și prin care 
produsul capătă calitățile și o struc
tură analoagă cu cea a porțelanului.

Dat fiind că pentru producerea aces
tui nou porțelan este necesară o ma
noperă mai mică și utilaje mai puțin 
costisitoare, prețui de cost al porțela
nului din sticlă este foarte mic, adică 
egal cu prețul produselor din sticlă. 
Totodată datorită rezistențelor sale ia 
încovoiere și la șoc mecanic, produsele 
de porțelan din sticlă se pot fabrica 
in grosimi de două ori mai subțiri de
cît produsele de porțelan obișnuit, lu
cru foarte important pentru industria 
materialelor de construcție, întrucît se 
realizează o importantă economie de 
materie primă. Noile produse de por
țelan din sticlă se pot realiza în cu
lori, nuanțe și efecte marmorate dife
rite, care sînt deosebit de frumoase. 
Această calitate a noului produs per
mite folosirea lui la fabricarea unor 
materiale de construcții necesare r’a- 
cării pereților și pardoselilor, la pro
ducerea unor articole de uz casnic și 
a unora electrotehnice.

Odată stabilite teoretic și pe cale de 
laborator. Iar mai apoi pe cale semi- 
industrială, toate calitățile și procesul 
tehnologic necesar producerii porțela
nului din sticlă, tn țara noastră s-a în
ceput anuj acesta amenajarea unei fa
brici de geamuri pentru producerea pe 
scară industrială a no"lui produs. Prin 
grija statului nostru invenția tine»- ' - 
Ingineri romîni care deschide perspec
tive largi de dezvoltare industriei «ie 
ceramică fină din țara noastră a tre
cut granițele țării, fiind brevetată in 
aproape toate țările Europei. In pre- 
cent se duc tratative pentru brevetata 
acestei invenții r^mînestl $’ în Statele 
Unite ale Americii și Canada.

Cei doi ingineri care au realizat por
țelanul din sticlă continuă tn prezent 
lucrările de definitivare a procesului 
tehnologic, de lărgire a gam«*l artico
lelor de menaj care se pot fabrica din 
noul produs, precum și elaborarea 
unor mase din porțelan din sticlă pen
tru fabricarea izolatorilor electrici de 
Înaltă tensiune.

SE EXTINDE INIȚIATIVA
„LOTUL FESTIVALULUI»

(Continuare tn pag. 2-a)

Satul Bă'.jati. ațexare de la 
marginea regiunii Floești, a ter
minat ultima 'una a iernii cu suc
cese mart: fruntașii comunei au 
isprăvit arătările, șt-au ales bo
bul bun de sămiatâ, iar unii au 
Si insămintat. Acum renumeie hun 
al satului se datoreste unei acțiuni 
tinerești: inițiativa de a crea, ca 
răspuns la chemarea tinerilor din 
Silișiea. un ..Lot al Festivalului”

Odată cu ivirea dimineții lui 
I martie, după ce fetele au pri
mit trad.Focalele buchete de ghk>-

Nicolae, fiul lui Ștefan Țugui, 
are aproape 70 de ani și muncește 
în gospodăria colectivă care poar
tă numele tatălui său.

De obicei reținut, bătrînul Țugui 
devine de o volubilitate neaștep
tată cînd vine vorba despre gos
podărie ; dar nu numai despre cea 
de astăzi, cea colectivă, ci și des
pre aceea din pricina căreia în 
urmă cu mulți ani, printre primii 
împușcați s-a aflat tatăl său, ’Ște
fan Țugui.

...Era prin martie 1907. O zi 
obișnuită, pe înserate. Grupuri de 
țărani se adunaseră lîngă primăria 
comunei. Oamenii erau tare amă- 
rîți. Mălaiul li se terminase de 
mult; nu mai știau ce să le dea 
copiilor.

Dinspre comuna Stăbărești, un 
om grăbea pe drum cu sufletul la 
gură. Ajuns în fața hanului, Cos- 
tache Irindea, sluga moșierului din 
comuna apropiată, pe nume Ghim
pe, se opri, stătu puțin pe gîn-

50 ani de la răscoalele țărănești din 1907

Pe pămîntul moșierului
duri, apoi deschise ușa hanului U- 
pînd înăuntru cît îl ținea gura :

— Măi oameni, ieșiți afară, ti 
necaz mare...

Pe orizontul întunecat al nopții 
ce începuse să se lase, dinspre 
Stăbărești se vedeau înălțîndu-se 
spre cer vâlvătăi mari, roșii.

— Arde conacul boierului, l-au 
aprins stăbărăștenii și-au omorit 
pe boieri.

N-a durat mult și mai toți 
bații din sat, înarmați cu ce 
căzut în mînă s-au îndreptat 
biți, cu teamă parcă să

băr- 
le-a 
gră- 

nu
întîrzie la o treabă ce se aștepta

ȘTEFAN LUCH1AN

de mult făcută, spre conacul bo
ierului Meniceanu.

învăluit într-o tăcere de cavou, 
conacul lui Meniceanu se înălța se
meț, sfidînd parcă mulțimea răscu
lată, care ajungînd în fața porți
lor mari de fier se opri mută, 
înspăimîntată parcă de propriile 
ei intenții. Aceasta însă n-a du
rat decît o clipă, apoi pentru prima 
oară, picioarele desculțe și mur
dare, crăpate de vînturi și zdrobite 
de pietre, au călcat în sălile care 
pînă ieri le insuflau atîta teamă.

Grupul lui Ștefan Țugui, Bar
bu Lică, loan Tigliș și alții, înce
pu să-i caute pe stăpînii cona
cului. Dar Meniceanu nu era de 
găsit cu nici un preț. „A fugit, 
și-au zis oamenii înjurînd printre 
dinți — să mergem Ia conacul lui 
Leonte.

— La conacul lui Leonte — se 
auzi vocea lui Țugui, de pe trep
tele spirale ale conacului — acolo 
trebuie să se fi adunat năpîrcile.

Trei dintre ei, ca pentru o uki- 
mă trecere în revistă a celor pe
trecute aci, urcară treptele podu
lui. In pod liniște. Oamenii se pre
gătiră să plece.

— Măi Anghelache — piinse a 
zice Nache Șelaru înainte de a 
cobori — parcă am auzit o miș
care între hornuri...

— Ia caută măi — îi răspunse 
Belu, al treilea țăran din grup. Și 
toți trei făcură instinctiv cîțiva 
pași înainte. Intîi nu văzură de
cît patul unei puști; apoi apăru 
spatele lat, binecunoscut al boie
rului.

— El e, Meniceanu. Ieși afară 
boierule, că tot te scoatem noi de 
acolo...

După o scurtă ezitare, dintre 
hornuri ieși o umbră. Meniceanu, 
om dîrz și avar, lacom după bani, 
care altădată nu iertase nimănui 
nimic, de data asta își pierduse 
obișnuita stăpînire de sine. Fața-i

era zbîrcită și înghețată de 
frică.

— Să nu-mi faceți nimic, vă dau 
aur mult; cît vreți — șopti el cu 
tremur în glas, și dintr-o pungă 
de piele ce o purta în subțioară, 
aruncă la picioarele celor trei ță
rani, fișicuri de aur, bijuterii, mo
nezi.

Meniceanu le întinse apoi cu 
mîinile tremurînde punga cu aur. 
Andrei Belu puse mîna pe pușcă, 
stătu puțin pe gînduri, apoi ri
dică țeava puștii în sus și trase 

se pier- 
deschisă

dică țeava puștii în__
amîndouă cartușele, care 
dură spre cer, prin bolta 
a podului.

Crîmpoenii nu erau 
Pînă la conacul devastat 
buit puțin...

— Te prinserăm boierule — i 
se adresă Țugui. Ești al nostru 
și-ți luăm viața — zise el ridi- 
cînd barda ce o avea în mînă cu 
gîndul s-o lase să cadă asupra 
capului celui prins.

— Stai mă, se repezi Belu apu- 
cîndu-1 de mînă ; tu nu ești în 
drept să-1 judeci. Să-l judece satul. 
să-1 judece oamenii.

Judecata celor din Crîmpoia a 
Fost iute dar dreaptă. Securile lui 
Țugui și Nedelcu s-au abătut în 
același timp peste capul lui M«- 
niceanu, străbătîndu-1 pînă în 
dreptul pieptului. Apoi oamenii, 
foștii lui robi, l-au tîrît pînă la pî- 
rîul Dorofei, care se găsea în apro
piere, aruncîndu-1 în apă.

Răzmerițele au urmat și după 
aceea. In aceeași zi au fost dis
truse și aprinse multe conace, bo
ierești. In seara zilei de 16 mar
tie 1907, în jurul satului Crîm
poia nu mai exista nici un conac, 
nici un moșier.

Represiunea burghezo-moșiereas- 
că a fost cruntă.

In telegrama adresată către co
mandamentul militar al regiunii 
nr.. 3 Olt, prefectul scria : „Pentru 
restabilirea ordinii în această co-

departe, 
le-a tre-

mună (Crîmpoia—n.r.), am onoa
re a vă ruga să porniți chiar acum 
spre această localitate cu un bata
lion de «oldați".

In dimineața zilei de 14 martie, 
o patrulă de călăreți a pătruns în 
sat pentru recunoaștere ; a doua 
zi dimineață, satul Crîmpoia era 
înconjurat de armată, iar pe dea
lul Grecului, din apropiere, guri 
amenințătoare de tunuri erau în
dreptate către sat Trei salve au 
anunțat începerea ostilităților care 
aveau să coste viața a zeci și zeci 
de țărani flămînzi din comuna 
Crîmpoia. Condiția pusă de ofi
țerii unității militare din garni
zoana Tulcea a fost scurtă și ca
tegorică : „Predați-ne pe capii răs
coalei, sau vă ștergem de pe fața 
pămîntului“...

Ștefan Țugui, Radu Belciug, Ne
delcu Tudor, considerați „capi“, 
precum și 80 de „suspecți“ au fost 
închiși în localul primăriei. Primele 
cercetări erau făcute pe marginea 
șanțului din fața primăriei, unde 
în grupuri de cîte zece, răscuîații 
erau bătuți pînă Ia nesimțire, tre
ziți cu apă și bătuți din nou.

A doua zi, duși în fața primăriei 
de la Văleni, Țugui, Belciug și 
Carp au fost împușcați. Restul re- 
voltaților au fost duși la Craiova 
pentru a fi judecați.

Aceasta s-a petrecut atunci, cu 
mulți ani în urmă, în acel sîngeros 
1907...

Și iată-1 astăzi pe fiul răzvră
titului Țugui, puțin adus de spate 
sub povara anilor, stînd pe prispa 
gospodăriei care poartă numele 
tatălui său. Pe locurile unde flă
cările au mistuit atunci conacul 
boieresc se înalță azi casele gos
podăriei. Pe pămînturile udate 
altădată de sudoarea și sîngele ță
ranilor înrobiți muncește astăzi 
și se bucură în libertate de roa
dele muncii sale, marea familie a 
colectiviștilor. Printre ei se nu
mără și cei 7 copii ai lui Țugui, 
bătrînul colectivist, nepoți ai erou 
lui de la 1907.

Ștefan Țugui, Radu Belciug, 
Carp și atiția alții care au murit 
atunci, n-au

Păcat că 
poate vedea

cei și mărțișoarele, toți tinerii au 
pornit spre căminul cultural, la 
adunarea deschisă a organizației 
de bază U.T.M. împreună cu ci 
au venit și președintele sfatului 
popular comunal. Avram Ion. 
secretarul comitetu’ui comunal 
P.M.R.. Nicolae Olaru. și directo. 
rul școlii, Teodor Cuțui. Bucuroși 
de inițiativa tineretului, ei i-au 
dat toi sprijinul

La propunerea cîtorva tineri, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.M., Vasile Jurubițu, citește 
chemarea din ziar, după care 
președintele sfatului popular dă 
de veste că, pentru „Lotul Fes
tivalului", s-a repartizat din re
zerva de stat suprafața de 3,25 
hectare.

Apoi se nasc însuf’eți'e discu
ții. Marin Vasile, Panaite Be- 
dereac, Anuța Luca și alții pro- 
pu» o producție medie de 3.500 
kg. porumb la hectar. Părerea 
ior este împărtășită de toți parti- 
eipanții la discuții și adoptată 
de adunarea generală. Toți bă
ieții și fetele 6-au angajat să 
transporte pe Lotul Festivalului o 
cantitate mare de gunoi de grajd 
și au format o echipă pentru a

strtnge săm’-nta de porumb. în 
cadrul discuțiilor au intervenit și 
propuneri noi Tinerii Puiu Ma
rin. Ion Stanciu și Radu Puiu au 
susținut ca, printre rindurile de 
porumb să se cultive și fasole, 
iar eume-le obținute prin valori
ficare să fie de asemenea vârsa'e 
în fondul pe tară al Festivalului. 
Propunerea a fost acceptată. La 
sfirșitul discuțiilor, utemistul Du. 
mitru Crăciun a dat citire listei 
cu numele celor 60 de tineri, care 
s.au înscris să muncească pe „Lo
tul Festivalului". Acești tineri 
s-au organizat in două echipe de 
muncă și și-au întocmit, cu aju
torul tehnicienei agricole din co
mună, planul de lucru.

In prima zi de muncă s-a strins 
toată săminta de porumb nece
sară pentru cele 3,25 hectare, iar 
tinerii căruțași au dus pe lot 30 
căru(e cu gunoi de grajd. Pînă 
vor schimba săminta la baza de 
recepție din Rîmnicu Sărat, teh
niciană agricolă a promis că va 
tine o lecție despre sămtntă 
și despre semănat d.in ci. 
ciul lecțiilor pe care le va pre
da în legătură cu cultura porum
bului hibrid.

P. LUNGU

O VALOROASĂ LUCRARE 
despre viața și activitatea lui LENIN
In Editura de stat pentru li. 

teratură politică a apărut in 
traducere rominească primul 
volum din cele două pe care 
le cuprinde culegerea ..Amin
tiri despre Lenin". Volumul I 
cuprinde amintiri care oglin
desc mai ales viața și activi
tatea revoluționară a lui V. I.

Lenin de dinainte de Marea 
Revoluție Socialistă dht Oc. 
tombrie.

Amintirile incluse in aceasta 
culegere ii vor ajuta pe citi- 
tori să studieze mai adine 
vlafa șl activitatea lui V. 1. 
Lenln.

g84 pag. 36 lei

Semnarea acordului
privind livrările reciproce 

de mărfuri între R.P.R. și U.R.S.S,

murit zadarnic.
Ștefan Țugui nu-și 
astăzi nepoții.

E. PITULESCU

Ca rezultat al tratativelor co. 
merciale Încheiate cu succes, la 4 
martie 1957 s.a semnat la Mos
cova acordul privind livrările re. 
ciproce de mărfuri intre R.P.R. 
și U.R.S.S. pe anul 1957.

Uniunea Sovietică va livra că
tre R.P.R. bumbac, laminate, fe
roase, minereu de fier, cocs, me
tale neferoase, utilaj industrial, 
autovehicule, mașini agricole și 
alte mărfuri necesare economiei 
naționale a Rominiei.

Romînia va livra către U.R.S.S., 
produse petrolifere, vase pescă.

reștit șlepuri, materiale lemnoa
se, fructe proaspete și uscate, 
materia primă din fructe pentru 
industria dulciurilor și alte 
mărfuri pe care Romînia le-a li
vrat către U.R.S.S. și în anii pre
cedent!.

Acordul a fost semnat din par
tea R.P.R. de ministrul Comer
țului Exterior, Marcel Popescu, 
iar din partea U.R.S.S., de loc
țiitorul ministrului Comerțului 
Exterior, S. A. Borisov.

(Agerpres)
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MAI MULTA GRIJĂ
pentru tinerii tractoriști
(Urmare din pag. l-a)

s-o conducă. De aceea nici vorbă 
n a putut fi despre o activitate 
cit de cit susținută. Cei de la ra
ion s au mulțumit să trimită în 
iulie 1956 un activist care, chi
purile, avea ca sarcină să creeze 
grupe U.T.M. in cadrul fiecărei 
brigăzj și să numească unu] din 
membrii organizației să țină loc 
de secretar. Activistul a venit, a 
rezolvat formal și birocratic a- 
ceasta problemă și apoi a pic 
cat. In adunarea generală de a 
legeri, mulți utemiștj au arătat 
că in perioada cind brigăzile se 
aflau în campanie, nimeni de la 
comitetul raional U.T.M. nu s-a 
străduit să afle, măcar din curio
zitate, cum trăiesc ei, cum folo
sesc timpul liber.

— Tot răul își are rădăcinile 
lui — arăta utemistul Dumitru 
Nițu responsabilul brigăzii nr. 6, 
fruntașă pe stațiune. Noi — spu 
nea el — nu ne mirăm că treburi, 
le stau așa. Se înțelege că nu se 
putea intimpla altfel, cind orga 
nizația nu avea un comitet de 
conducere, cotizația de membru 
nu mai era strlnsă încă de prin 
august și cind nici un cerc poli
tic nu a fost deschis tn această 
perioadă de iarnă. Cît privește 
existenta unui club, in care tine
rii să-și petreacă timpul liber, 
nici pomeneală de așa ceva tn 
această stațiune.

— In lipsă de toate acestea — 
spunea tinărul tractorist Barbu 
Neagu — tfnerii noștri au găsit 
o altă soluție: beția. De aici 
provin toate scandalurile și 
psoasta noastră reputație ce 
ne am căpătat-o printre cetățeni, 

tmpreună cu ceilalți tineri 
tractoriști s-a mirat și utemistul 
Nițu cînd a aflat că primul se 
cretar al comitetului raional 
U.T.M., Petre Elbogeanu, a răs
puns personal de această orga
nizație. Marea majoritate a trac-

toriștilor nici nu știu cum arată 
la față, aceasta dovedind că dom
nia sa e o persoană „scumpă la 
vedere". Cum putea să fie cunos
cut de tinerii tractoriști, cind 
mai toată activitatea primului se
cretar se rezuma la diferite tre
buri f.f, urgente... de birou 1? 
Dacă primul secretar Petre El- 
bogeanu — care răspundea de a- 
ceasta organizație — ar fi cu
noscut că mîncarea tractoriștilor 
e necorespunzătoare, că SM.T.-ul 
nu dispune de o bibliotecă și un 
club, iar lenjeria de pat rămine 
neschimbată cu săptămlnile, ar fi 
putut să discute cu conducerea 
S.MT.ului și să determine re 
zolvarea acestor probleme.

Și totuși..., și totuși primul 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Rîmnicu Sărat te putea 
informa foarte bine cu privire la 
cifrele de plan realizate de tine
rii tractoriști de aci. De unde cu
noștea toate acestea ? Simplu : 
trăiască tehnica I Trăiască— te 
letonul. Insă despre ceea ce nu 
te-ar fj putut informa, era viata 
acestor tineri. Prin telefon doar 
nu-i putea cunoaște nici pe tineri, 
nici necazurile și problemele lor.

De unde a „învățat" Petre Ei- 
bogeanu acest sistem de muncă?

Răspunsul reieșea din cele spu
se la discuții aproape de fiecare 
dintre tinerii tractoriști care au 
vorbit. De pildă, utemistul Păun 
Șerban a arătat că acest „stil 
de îndrumare și ajutor' este o 
copie fidelă a muncii unor ac
tiviști ai Comitetului regional 
U.TM. Ploești.

— Pe la stațiunea noastră au 
trecut, spunea el, unii activiști 
ai Comitetului regional U.TM. 
Ploești ca : Gheorghe Olteanu. 
Barbu Colea, Ion Șerbinov și al
ții, precum și membri ai biroului 
regional U.TM. ca Tudor Pos- 
telnicu. Deoarece principalele 
surse de documentare le găseau

mult In... 
raional

la raion, aceștia au vizitat sta
țiunea doar așa, „tn treacăt'.

Din dezbaterile care au avut 
loc In cadrul adunării de alegeri 
s-au desprins limpede cauzele 
care au făcut ca organizația 
U.TM. să trăiască mai “ * 
scriptele Comitetului 
U.T.M. Rîmnicu-Sărat.

In comitetul pe care 
ales utemiștii au intrat 
mai destoinici tractoriști, printre 
care Dumitru Nițu, Barbu Nea 
gu și alții, oameni capabili să 
conducă organizația așa cum tre
buie. Tractoriștii și-au luat an
gajamente precise, care ilustrea 
ză hotărîrea lor fermă de a 
munci cu tot entuziasmul și ho- 
tărirea pentru a-și îndeplini 
depăși sarcinile din campania 
primăvară, pentru a lupta 
steagul de SM.T. fruntaș pe 
giune, cucerit anul trecut, să 
mină tot în unitatea lor.

Pentru aceasta sint necesare 
tnsă cel puțin două lucruri:

Conducerea stațiunii să renun
țe la practica de anul trecut, cind 
a-a avut altă preocupare dectt 
planul și să manifeste cel puțin 
tot atita grijă și pentru 
tractoriștilor — oamenii de care 
depinde tn cea mai mare măsurii 
realizarea planului.

Organizația U.TM să înceapă 
de acum încolo să-și Indeplineas 
că rolul său de organizator al ti 
neretului, de educator al tineri 
lor tractoriști, de colectiv dator 
să se îngrijească îndeaproape de 
munca și viața tineretului. Noul 
comitet ales trebuie să primească 
ajutorul de care are nevoie din 
partea activiștilor comitetului ra
ional U.TM.

Și. activiști! comitetului raio
nal (și nu numai ei) pot și tre 
buie să dea acest ajutor, bineîn
țeles cu o singură condiție: să 
fie cu adevărat îndrumători ai 
organizațiilor de bază U.T.M. și 
nu simpli., vizitatori

și l-au 
acum cei

Și
de
ca 
re- 
ră-

viata

Cronica concursului tinerilor soliști
Peisajul glacial, cu petece de 

nea al Buoureștiului nu-fi prea 
poate sugera apropierea Festi
valului care se desfășoară tn. 
deobște pe căldura verii ajunsă 
la maturitate, sub coroanele îm
plinite ale copacilor. In luna cu 
cele mai multe stela căzătoare. Și 
totuși, citeva din scenele Capita
lei au un puternic iz de Festi
val- Anticipind marile întreceri 
care-i vor alege pe cei ma, buni 
tineri artiști din firile partici
pante la Festival, tinerii noștri 
soliști, se întrec în prima etapă 
a concursului pe fard In cins
tea marelui eveniment de la 
Moscova.

Cel mat animat șl colorat a 
fost — cum e și firesc — con
cursul de dansuri. Calitatea de 
invitat din partea presei IU Im. 
pune să asiști fără a comenta, 
să emifi cit mai puține judecăți 
de valoare pentru că nu se cade 
să te amesteci In atribuțiunile 
juriului... Totuși, ea simplu spec
tator al primei faze de concurs, 
se pot împărtăși citeva impresii

De exemplu, mi-a apărut sim
patic și original grupul de co
pii introdus in dansul ardelenesc 
cu strigături prezentat de echipa 
„b Martie" din Tohan regiunea 
Stalin. Mai ales erau acolo un 
băiețaș ai cărui pași apăsați și 
ambiția neobișnuită mărturiseau 
tot zelul, rivna de a clștlga, șl o 
fetiță care slobozea strigăturile 
cu gura larg deschisă, roșie de 
efort și încordare. Ei au dat o

notă de vioiciune acestui număr 
din concurs

Trebuie spus că multe din dan. 
șurile populare cu care s.au pre
zentat attt cei din provincie cit 
fi grupuri de dansatori aparți- 
nlnd unor ansambluri mari din 
Capitală n-au strălucit printr-a 
coregrafie deosebit de inspirată, 
bogată in motive inedite, ceea ce 
dovedește că nu se studiază 
încă dea runs folclorul diferitelor 
regiuni. Nu se caută acele note 
specifice locale care să dea colo
rit, atmosferă.

Dintre dansurile aparțini nd al
tor popoare s-a evidențiat dan
sul bulgăresc (interpretat de un 
grup din Ansamblul Sfatului 
popular at Capitalei).

Mulfi concurenți s-au prezen
tat cu piese inspirate din folclo
rul țigănesc Dacă Insă, cei de 
la Teatrul Marinei din Constan
ta au vulgarizat In tabloul J.a 
ușa cortului" caracterul pătimaș, 
sentimentele intense ale țigani
lor, llie ton. Ilie Gheorghe ({au
reați ai Festivalului de la Varșo
via) și Niță Constantin din An
samblul M.F.A au împletit in 
iureșul dansului lor adincul simt 
artistic al țiganilor cu dragostea 
lor de viată.

In cea de a doua zi a con
cursului s-au prezentat tineri so
liști ai Teatrului de Operă și 
Balet dintre care am remarcat 
citeva apariții prea puțin cunos
cute plnă acum, ca de pildă A- 
lexa Dumltrache (ajutată de Ga
briel Popescu) inter pretind o

melodie de Gluck. Luli tlisscu 
(ajutată de Gelu Barbu) in lebă
da neagră din „La.ul lebedelor" 
de Ceatkovski și pe Eugen Măr. 
Cui (avlnd ca parteneră pe Cris
tina Atanasiu) In dans țigan pe 
motive populare.

Prima fazi a concursului pe 
tară al tinerilor soliști continuă

S. V.

CORESPONDENȚII 
VOLUNTARI 
ne sesizează

Se împlinesc...

♦

♦
♦ 
♦ 
♦

...4 luni de cînd cinemato. * 
graful „7 Noiembrie" din ora- ♦ 
șui Rîmnicu-Vîlcea a fost în- J 
chis pentru renovare. Lucrările} 
de reparații se desfășoară în * 
ritm extrem de lent, ceea cej 
nemulțumește pe cetățenii ora.} 
șului, dornici să vizioneze fil-j 
me noi.
MIRCEA CONSTANTINESCU* 

J V elev

î ...5 luni de cînd pe ușa 
«punctului sanitar din comuna 
țCireșu, raionul Tr. Severin, 
’s-a lipit afișul: închis" Mo. 
«tivul: sfatul popular comunal 
{nu a repartizat lemnele nece-
♦ sare Încălzirii punctului sani-
♦ >ar.

ION HURTUPAN 
tiran muncitor

VA SI LE DUMITRU 
mecanic

e —1 luni de cind s-a stricat 
Jpodul de cale ferata aflat in. 
♦tre stafiile Plopeni-Gă vinei
5 (linia Ploești-Slănic), fapt ce 
’provoacâ tattrzierea trenurilor 
I 
I i 
♦ 
•
l —7 săptămlni din ziua cind 
«tovarășul Ion Buha. președin. 
Jtele cooperativei de consum 
.din comuna Tureni. raionul 
«Turda a vizitat ultima oari 
’sucursala din satul Ceaun Mic. 
«Urmările: magazinul din sa
ltul Ceanu Mic nu este a pro. 
’ vizionat ca unelte și piese de 
• schimb necesare campaniei 
.agricole de primăvară.

A FUSTA!

Cimpoierul Arion Gheorghe din 
leajen participant la Concurs.

Bătrînul Iași 
întinerește

Adevărat acesta se 
fiecare zi. 
de locuit cu 
un altul la 
fi greu să recunoaștem aici 
vechea cetate de scaun a Mol. 
dovei.

Fotografia noastră redă o 
imagine 
struit în 
La etaj

a unui nou bloc con. 
cartierul Păcurari 

vor locui în condiții 
foarte bune un nu
măr însemnat de 
familii. La parter 
o surpriză: aici se 
va amenaja un 
mare magazin.
Foto : AGERPRES

Fiecare întîmpină primăvara în felul său
Poeții întîmpină primăvara cu 

buchete de versuri pline de far
mec. ctntăreții o primesc cu me. 
lodii zglobii, vesele, încîntătoare. 
Țărani: insă o întîmpină cu tolba 
de semințe, cu mîinile încleștate 
pe coarnele plugurilor tractoriștii 
— cu brazde fragede răsturnate 
de-a lungul ogoarelor Așa ar 
trebui să se întîmple pretutin- 
deni. Dar, după cite mi-am dat 
seama, călătorind prin satele re
giunii București, în diferite 
tocuri primăvara e întîmpinată 
in feluri diferite.

De pildă, țăranii muncitori din 
colectiva „Filimon Sirbu" din 
Călărașii Vechi, au ieșit in tn- 
timpinarea primăverii încă de la 
începutul lui februarie. Ei au pre 
gătit 20.000 kg. de sămință de 
orz, mazăre, porumb și altele 
Văzind că timpul e pe zi ce tre
ce mai prielnic, pe la mijlocul lui 
februarie au pornit pe ogoare. 
Pină la 16 februarie ei aveau in-

sămînțate deja 12 hectare cu orz 
și 8 cu mazăre.

Cine figurează ca fruntași în 
pragul primăverii ? Cei care o 
întîmpină cu faptele cele mai 
grăitoare. Ii numesc în primul 
rînd pe cîțiva tineri, pentru că 
lor se vede că H-i dragă mult 
primăvara: ton Popa. Ion Bog
dan. Marin Secăreanu, Petre Ion 
Ei aduc în dar primăverii peste 
15 hectare tnsămînțate din vreme.

Departe de Călărașii Vechi 
tocmai in comuna Bila din raio
nul Drăgănești Vlașca, tehnicia
nul agronom Ion Singureanu a 
ieșit la cîmp in întîmpină rea pri
măverii, alături de țăranii mun
citori, Numai în ziua de 24 fe
bruarie, 10 dintre țăranii indivi
duali au însămînțat 3 hectare cu 
mazăre și 2,5 hectare cu orz.

După două zile, adică la 26 fe 
bruarie, am stat de vorbă cu Si- 
mion Toma, președintele Sfatului 
Popular al comunei Gurbănești 
din raionul Lehliu. El îmi poves

Colaborare între muncitori 
și studenți

(Urmare din pag. l-a)

tura.-sportive ce acțiuni comune 
se cor întreprinde ?

— Și acest capitol cuprinde 
numeroase puncte Astfel, in pri
ma lumătaie a lunii martie co
lectivul de teatru al studenților 
sa prezenta la uzinele „Tudor 
riammi-escu" piesa -Doctor in 
: ozofie" de Branislav Nușid iar 

'ar mafiile de dansuri și estradă, 
ca Șl porul, vor susține programe 
.-. următoare. Aceste mani
festări vor fi urmase de reaniwr 
{-.tirlsefti la are cor p-artinpa 
tinrt muncitori șă studenți.

Prima intilnire amirali sporti

vă va avea loc la 8 martie, intre 
loturile de tenis de masă ale ce
lor două colective. Vor urma apoi 
întreceri ta șah, volei, fotbal. In 
luna aprilie echipa de oină a ie
zind „Tudor Vladimir eseu" va 
face o demonstrație in fața stu
denților.

Un program bogat, variat, in
teresant pe care ne vom strădui 
să-l ducem la bun sflrșit.

Vă dorim din toată inima I 
Mai mult chiar, vă urăm să-l și 
depășiți. Tinerii metalurgiști și 
studenții vor avea astfel prilejul 
să se cunoască tot mai bile, vor 
avea numai de cîștigat,.

COMPETIȚIE SPORTIVA
CcnsSst orășenesc et asociației 

„Șp-nța'-S -rrști a organizat 
o competiție sportivă tn cinstea 
Coafer.nța pe țară a asociațiilor 
ttztienteșS tn RPJt Competiția 
s-c derlșsmZ la probele de at
letism. -stație, tir, baschet, cotei 
și șaJk M care ca partidpcd 1017 
studenți șt studente din Capita
lă. Competiția st ca indteic tn 
ziua Ischtderj conferinței prtn- 
tr-o ștafetă ta stas.

Alături de sportivă fruntași an 
partiripct o stric de tineri în- 
cepăuri, cart aa recăzut perfor
manțe șramițidomre. Așa, de esem- 
piu. XiraiMr» Aurora — 1S.EP. • 
oruacaz grentaceu ~,A3 m. iar 
Koriur Dazp-M. ta proba de să
ritură ia libțime a -ectust per
formanța ie IJQ *.

La proba de tir, Ndstase Rodi- 
ca de la Institutul de Arhitectu
ri s-a clasat pe tocul I cu 90 de 
puncte, adică cu 5 puncte mai 
mult dectt primul clasat In ace
eași probă rezervată bărbaților.

In proba de notație, 100 m. li
ber băieți, locul I a fost ocupai 
de maestrul sportului Alexandru 
Popescu, care cu toate ci nu e 
specialist in această probă, a re
alizat totuși o frumoasă perfor- 
martță: l'dSflO.

La volei băieți echipa studen
ților dt la l-Mj. a obținut vic
toria ia IniUnirea cu Institutul 
de mine (scorul 2—1), iar echi
pa studenților de la Institutul 
de construcții a ieșit victorioasă 
la fața studenților de ta IS.E.P. 
(scorul; 2—0).

tea că tinerii sînt aceia care îi 
însuflețesc și pe vîrstnici. Cum 
întîmpină cei mai mulți dintre ei 
primăvara, mi-a confirmat-o cu 
cifre și (apte, instructorul corni 
tetului raional U.T.M pentru co
muna Gurbănești tovarășul Va 
sile Palmaru El avea trecut tn- 
tr-un carnet cifra de 18 hectare, 
semănate de întovărășiți! din sa 
tele comunei Apoi a citit, tot 
din filele carnetului, numele ti
nerilor Aurel Coman și al soției 
sale Rada Coman, ale lui lacob 
Gheorghe. Pădure Gheorghe, Tu
dor Elena. Toți aceștia sini ute. 
miști și datorită muncii lor de 
lămurire, întovărășiți! au început 
însămînțările.

Dar nu toți întîmpină asttet 
primăvara. De pildă, cei din sa 
tul Ghimpați, raionul Drăgă- 
nești-Vlașca, n-au ieșit de loc la 
cîmp. Au fost zile calde tn vre
mea din urmă, dar secretarul co
mitetului U.TJM., Netcu Tudor. 
m-a întîmpinat acum citeva zile 
cu cuvinte calme:

— Mai e vreme, tovarășe. Cei 
de la noi nu se grăbesc Primă 
vara e lungă. Sfatul popular n-a 
luat nici o măsură ca țăranii să 
iasă la însămînțări. Așa că tine
rii, ce să facă ?

Asta e părerea secretarului 
U.T.M. din Ghimpați despre pri
măvară și însămînțări. Și păre- 
rerea lui se pare că o tmpăriă 
șese și cei de la S.M.T. Lehliu

L-am ascultat pe tovarășul Ni 
colae Husar, directorul acestui 
S.M T.. cum spunea, de curînd. 
tntr-o ședință la raion :

— Cum să ieșim ia cîmp. to 
varăși. cînd mai avem de repa
rat 1 tractoare ? N-am avut pie
se. Ce sint tractoriștii noștri vi 
novați că, In aceste zile calde, 
tînjesc să iasă pe ogoare, dacă 
Direcția aprovizionării din Minis, 
terul Agriculturii nu ne-a trimis 
piese la timp ? I

Iată că unii, deși vor să ta 
Umpine eum se cuvinte primă 
vara, nu pot pentru că_ mai sint 
și lipsuri.

NfCOLAE BARBU 
corespondentul , Sctnteli tine

retului" pentru regiunea 
București

In întîmpinarea 
Festivalului

Să colectăm 
fier vechi

IAȘI {dela corespondentul no
stru). — In pauza de la prînz, 
tinerii de la Atelierele C.F.R - 
Pașcani s-au strîns grupuri, gru
puri. tn jurul tovarășilor care 
citeau ziarele. Pe toți ii interesa 
inițiativa tinerilor din Siliștea.

Marin Popincluc a luat de în
dată inițiativa:

— Ce ziceți, tovarăși, să or. 
ganizăm în cinstea Festivalului 
o întrecere pentru colectarea lie. 
rului vechi ?

— Să-l încărcăm și chiar să-I 
expediem — complectă Toader 
Serghe

Așa s.a născut ideea care fi
gura pe ordinea de zi a adună
rii generale U.TM. ce s-a ținut 
în aceeași zi la Atelierele C.F.R.- 
Pașcani.

Marin Popinciuc, membru tn 
comitetul U.TM. a supus adunării 
deschise propunerea de a se che
ma toate organizațiile U T.M. din 
unitățile Ministerului Cailor Fe
rate la întrecere, pentru colecta
rea și expedierea flerului vechi. 
Sumele primite să fie vărsate în 
contul Festivalului. Propunerea a 
fost primită cu mulf entuziasm. 
După discuțiile purtate de tinerii 
Vasite Brătățeanu, Mihai Stan- 
ciuc și alții s-a întocmit chema
rea.

Flerul vechi constituie unui 
din principalele surse de ma
terie primă pentru industria 
noastră metalurgică. Pentru 
a contribui la inițierea unei 
acțiuni patriotice, organizarea 
colectării și expedierii fierului 
vechi, noi tinerii de la Atelie
rele C.F.R.-Pașcani, am hotă- 
rît ca în cinstea celui de al 
VI lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la 
Moscova să colectăm și «ă în
cărcăm tn vagoane, prin mun
că voluntară, cantitatea de 
120.000 kg fier vechi. Ca mă
suri organizatorice ne oro. 
p-unem :

— Să defalcăm cantitatea 
de (Ier vechi ee trebuie să fie 
colectată pe organizații de 
bază U TM de secție în ra
port cu posibilitățile și numă. 
rul tinerilor.

— Să organizăm o întrece
re Intre aceste organizații, lu
na aprilie va fi lună record de 
colectare, încărcare și expe. 
diere a fierului vechi.

Sumele provenite din con
travaloarea acestei acțiuni te 
vom vărsa tn contul Festivalu. 
lui. Lutndu-ne angajamentul 
de mai sus chemăm la între
cere toate organizațiile U T M. 
din unitățile Ministerului Căi- 
lor Ferate cu obiectivul: Pen
tru cea mai mare cantitate de 
fier vechi colectat încărcat șl 
expediat ta cinstea Festivalu. 
lui.

COMITETUL U.T.M.
AL ATELIERELOR C.F.R.. 

PASCAN!

- «
O seară de poezie 

închinată lui Eminescu
Duminică a avut Ioc Ia Casa 

Ziariștilor din București o sea- 
ră de poezie tachinată lui Mihail 
Eminescu.

Au recitat din versurile mare
lui nostru poet actorii George 
Vraca, artist al poporului din 
R.P.R., Marietta Sadova, maeslră 
emerită a artei din R.P.R.. Agep-

sina Maeri Eftimiu, Irfna Ră- 
chiteanu, Emil Botta, artiști e- 
meriți ai R.P.R., Marietta Anca, 
Ion Henter, Iulian Necșulescu, 
Tanti Economu. Gabriel Dănciu- 
lescu, Nina Diaconescu, Matai 
Alexandru, Elena Sereda, Tina 
iopescu și Constantin Bărbu- 
lescu. (Agerpres)

Au trecut 8 ani de la istorica 
ședință plenară a C C. al P.M R. 
dm 3 5 martie 1949 care, pe baza 
învățăturii marxist leniniste, a a- 
nalizei temeinice a condițiilor 
concrete din țara noastră și a 
experienței strălucite a primului 
stat socialist din lume, a trasat 
sarcini deosebit de importante ta 
vederea întăririi alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea munci
toare. pentru transformarea so
cialistă a agriculturii.

Practica este criteriul suprem 
de verificare a adevărului. Anii 
cr.re au trecut au confirmat pe 
deplin justețea liniei politice tra 
6ate de partid in martie 1949, 
linie care-și păstrează și astăzi 
deplina valabilitate, tn această 
perioadă, alianța clasei munci, 
toare cu țărănimea muncitoare 
s-a întărit necontenit oblinta 
du-se mari și însemnate succese 
în opera de transformare socia 
listă a agriculturii, de creștere 
a producției agricole, de ridicare 
a nivelului de trai al clasei mun. 
citoare și al țărănimii muncitoa
re. La sfirșitul anului 1966 sec
torul socialist al agriculturii cu
prindea 30,8% din suprafața a- 
rabilă a tării, ceea ce dovedește 
că socialismul a dobindit la sate 
poziții puternice care deschid 
perspectiva înaintării într un ritm 
mai accelerat pe calea coopera
tivizării agriculturii. Datorită 
muncii entuziaste a țărănimii 
muncitoare, a ajutorului din par
tea statului demoeraf-popular și 
a conducerii înțelepte de către 
partid a maselor de oameni ai 
muncii, în acești ani s-a reușit 
să se depășească producția agri
colă dinainte de cel de al doilea 
război mondial. Pe această bază 
s-a îmbunătățit aprovizionarea 
industriei cu materie primă și a 
crescut consumul populației mun
citoare de la orașe și sate.

Problemele agriculturii au 
stat In permanență în atenția 
conducerii partidului nostru. Co
mitetul Central al P.M.R., apli- 
eînd creator învățătura marxist 
leninistă în funcție de condițiile 
concrete date și finind seama de 
linia generală politică trasată Ia 
3-5 martie 1949, a luat in dife
rite perioade hotărîri a căror a- 
plicare a contribuit și contri
bui* la opera de transformare 

socialistă a agriculturii, de dez
voltare a agriculturii. In august 
1953. plenara C.C. al P.M.R. a 
elaborat un ansamblu de măsuri 
politice, tehnice, economice șl 
organizatorice care intr-un timp 
scurt au dus la un însemnat a- 
vtat al producției agricole, la 
dezvoltarea schimbului de măr
furi dintre oraș și sat. Congre. 
sui al U-lea al Partidului a fă
cut o multilaterală analiză mar
xist-leninistă a drumului par
curs și a experienței obținute. 
Totodată a subliniat că. cu toa 
te succesele realizate, agricullu 
ra a ramas in urm* dezvoltării 
industriei. Creșterea rapidă a 
populației orășenești, creșterea 
consumului pe cap de locuitor, 
atlt la orașe cît și la sate, spo
rirea neîncetată a nevoii de ma
terii prime agricole — au făcut 
ca sporul de producție agricolă- 
marfa obținut să nu satisfacă 
nevoile pe deplin Cauza princi
pală a răminerii ta urmă a pro
ducției agricole față de dezvol
tarea generală a economiei na
ționale o constituie predomina
rea la sate a gospodăriilor țără
nești mici și mijlocii, care nu 
pot folosi dectt în mică măsură 
cuceririle științei agricole, ma
șinile perfecționate și ca alare 
nu pot obține o creștere sistema, 
tică a producției. Congresul par
tidului a trasat ca obiectiv prin
cipal pentru cel de al doilea cin
cinal, o creștere considerabilă a 
producției agricole și în primul 
rînd a producției agricole-marjă 
provenită din sectorul socialist. 
Pină în 1960, va trebui să pro
ducem cel puțin 15.000.000 tone 
cereale, iar sectorul socialist va 
trebui să furnizeze 60—70% din 
întreaga producție marfă. Ple
nara C.C. al P.M.R. din iulie 
1956, în lumina sarcinilor trasa
te de Congresul al ll-lea al 
Partidului ,a luat noi măsuri 
pentru o mai largă cointeresare 
a țărănimii muncitoare, pentru 
folosirea unor noi forme de coo
perare socialistă, în vederea a- 
trageril unor mase din ce în ce 
mai mari de țărani muncitori pe 
făgașul muncii în comun. Ur
mărind realizarea obiectivului 
pus de cel de al doilea Congres 
al Partidului în fata agriculturii

Transformarea socialistă a agriculturii—
de mare actualitatesarcină

spre a-!ta ce privește ridicarea conti
nuă * producției și apreciind 
că aceasta depinde ta măsură 
hotăritoare de aplicare con
secventă a principiului co 
interesârii materiale a țărani 
lor muncitori, plenara CC. al 
P.M R. din decembrie 1956 a 
hotărit desființarea cotelor obli
gatorii la majoritatea produse
lor agricole. Hotărîrile luate- la 
cel de al Il-lea Congres al par 
tidului, la plenarele din august 
1953, iulie și decembrie 1956, 
precum și in alte imprejarări do
vedesc strălucit că partidul nos
tru aplică consecvent linia politi
că trasată în martie 1949 tinind 
seama de schimbările intervenite 
în fiecare moment istoric și de 
sarcinile curente care trebuie re
zolvate.

Rezoluția plenarei din 3 5 mar
tie 1949 a stabilit că la baza po
liticii partidului nostru la sate 
stă tripla și indivizibila lozincă 
leninistă: „sprijină-te pe țâră, 
nlmea săracă, organizează alian
ța trainică cu țăranul miilocaș, 
nu înceta nici o clipă lupta im 
potriva chiaburim»". Pe baza a. 
cestui principiu leninist, partidul 
a obținut succese mari tn izo
larea elementelor exploatatoare de 
la sate de restul țărănimii, în 
întărirea alianței olasel munci
toare cu țărănimea muncitoare. 
A crescut sprijinul pe care ță
rănimea cu gospodărie mică 
ti acordă clasei muncitoare. Con
gresul al Il-lea al partidului a 
criticat pe acei tovarăși care ne
glijează faptul că țărănimea cu 
gospodărie mică este sprijinul 
principal al clasei muncitoare la 
sate și ca urmare nu se strădu
iesc îndeajuns pentru a o atrage 
in activitatea politică, în condu
cerea treburilor obștești, in dife
rite forme socialiste de produc
ție. Se pune de asemenea sarcina 
de a duce o muncă politică per
severentă cu țăranul mijlocaș

apropia de tar-ne socii-
liste de producție.

Deosebit de dăunătoare pentru 
întărirea alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare 
sint acele cazuri — combătute 
de partid — de confundare * ță
ranului mijlocaș cu chiaburul In 
aplicarea măsurilor de tagrâdire

Plenara din martie 1949 a sub
liniat că elementul hotăritor pen 
tru a deosebi țăranul muncitor 
de chiabur II constituie faptul 
dacă principala sursă de venituri 
provine din tniinca proprie sau 
din exploatarea muncii străine. 
In momentul de față există posi 
bilități prin care chiaburii reu
șesc să camufleze exploatarea 
De aceea aplicarea măsurilor de 
îngrădire în mod just se poate 
face numai cu sprijinul larg al 
țăranilor muncitori. Acest spri
jin este cu atit mai necesar cu 
cît în perioada de trecere de la 
capitalism la socialism tn care 
ne aflăm, datorită acțiunii legi
lor economice obiective și a po
liticii partidului nostru funda
mentată pe aceste legi, are 
loc un dublu proces : pe de o 
parte o scădere a numărului și a 
forței economice a chiaburim» 
prin eliminarea acelor elemente 
care nu rezistă măsurilor de în
grădire luate de statul democrat 
popular; pe de altă parte, trece
rea unor elemente din rîndul 
mijlocașilor în rindul chiaburilor, 
ca elemente capitaliste noi care 
au reușit să acumuleze averi 
mari pe care nu le pot gospo
dări decît exploatînd forță de 
muncă străină.

Plenara din 3-5 martie 1949, 
demonstrind necesitatea ducerii 
unei munci politice perseverente 
și susținute pentru lămurirea ță
ranilor muncitori cu gospodărie 
mică și mijlocie de avantajele 
muncii în comun, a hotărît în 
același timp că trecerea la ma
rea producție socialistă nu se 

poate tace derft pe baza respec
tării stricte a principiului leni
nist ai htitruăui consimtămtaL 
Toate cocumeateie partidului pu
blicate ulterior subliniază din 
nou aceasta orobiemâ. Partidul a 
hotărit sancțiuni severe pentru 
cei care se abat de la atragerea 
țărănimii muncitoare de bună 
voie pe iăgașui socialismului, 
care înlocuiesc munca politică 
perseverentă cu masuri adminis
trative. Partidul pleacă de la 

,ideea că aceștia aduc grave pre
judicii alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare și că 
numai țăranii muncitori care stat 
profund convinși de superiorita
tea agriculturii socialiste și de 
avantajele muncii ta comun, 
muncesc cu tragere de inima, 
obțin producții bogate și își pot 
făuri astfel o viață fericită pen
tru ei și familiile lor.

Pe baza învățăturii leniniste 
despre alianț* clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare, ple
nara din 3-5 martie 1949 a atras 
atenția asupra folosirii celor mai 
variate forme și metode in atra
gerea țărănimii muncitoare pe 
făgașul socialismului In perioa
da care a trecut s-a dovedit pe 
deplin că prin folosirea Și a 
unor căi simple, ușoare și acce
sibile se grăbește trecerea țără
nimii muncitoare la socialism. 
Partidul * zdrobit devierea de 
dreapta, care subaprecia întovă
rășirile agricole ca una din for
mele intermediare în drumul spre 
gospodăria colectivă. Zi de zi, 
practica construcției socialiste 
scoate la iveală noi și noi for
me de asociere, pe care organe
le de partid și organizațiile de 
masă le stimulează in vederea 
cooperativizării agriculturii în- 
tr.un ritm mai rapid. Așa au a- 
părut, de pildă, diferitele forme 
de asociere bazate pe rudenie 
sau pe vecinătate, cooperativele 
de producție agricolă cu rentă, 

diferite forre» de tatovărjșir: 
zootehnice etc. Congresul al Il-lea 
■1 partidului a criticat pe acei 
tovarăși care nu studiază și nu 
folosesc toate aceste posibilitățL

Datontă muncii politic* pers* 
verente, a folosirii unor forme 
diverse, respectînd totodată prin
cipiul liberului consimțămlnt 
ta ultimul an un mare nu
măr de țărani muncitori s-au 
unit ta gospodării agricole colec
tiv*. cocne-ative de producție 
cu rentă Și întovărășiri agricol*, 
care au dovedit ta practică su
perioritatea marii agriculturi 
șoc a liste In cele mai multe 
gospodării colective, producția 
a întrecu! ta medie cu aproxi
mativ 25—50% prodacția dta 
gospodăriile individuale.

Veniturile muit mat mari ob
ținute de țăranii colectiviști, de 
membrii cooperativelor de pro
ducție agricolă cu rentă și al ta- 
tovărășirilor agricol* stimulează 
interesul țărănimii spre asociere 
constituind un îndemn pentru a- 
ceasta tn vederea trecerii pe ca
lea cooperativizării.

întărirea sectorului socialist 
din agricultură are loc paralel 
cu o ridicare — desigur limitată 
de posibilitățile micii gos
podării — a producției și * 
bunei stări * țărănimii munci- 
toare din sectorul agricol indi
vidual. Plenara din 3-5 martie a 
demonstrat că dezvoltarea sec
torului socialist nu va avea loc 
pe baza sărăcirii micilor produ
cători. ci dimpotrivă. Față de anul 
1949, în anul 1956 a crescut 
greutatea specifică a țărănimii 
mijlocașe de la 34% la 42,5%. 
Concomitent am asistat la o scă
dere a greutății specifice a țără
nimii cu gospodărie mică de ia 
57% la 40,5%. Aceste cifre o- 
glindesc sporirea rolului țăranu
lui mijlocaș ca producător de 
cerea le-marfă și totodată îmbu

nătățirea substanțială a traiu
lui țărănimii. Totuși, gospo
dăriile mici și mijlocii au po 
cibilități limitate și de aceea 
nu pot aduce o imbunătă- 
țir* radicală a vieții țăranilor 
muncitori. Acest lucru se poale 
face numai prin intermediul ma
rii producții socialiste, prin gos 
podarii agricole colective și alte 
iorme de cooperare In producție.

Un factor deosebit de impor. 
lata in trecere* țărănimii mun 
citoare pe făgașul socialismului 
și ta sporirea producției agri 
co-ie marfă II constituie cointere
sarea materială. V. L Lenin ne 
învață că socialismul nu poate 
II construit numai pe bază de 
entuziasm, ci Imbinind entuzias 
mul creator al maselor cu apli. 
carej fermă a principiului co
interesării materiale. Rezoluția 
plenarei din 3-5 martie 1949 a 
artentat politic* partidului nos
tru spre cointeresarea materială 
a țărănimii muncitoare Pe a- 
ceasta linie, ta august 1953 CC 
al P-M.R- a luat o seamă de mă
suri cum *r fi sporirea prețuri
lor la contractări. acordarea 
unor credite pe termen lung etc-. 
care să mărească interesul ță
ranilor muncitori ta mărirea pro
ducției agricole și să ușureze a- 
soc-erea lor. Congresul al Il-lea 
al partidului a dai indicații spre 
o folosire și mai largă a prin 
dpiulai cointeresării materiale In 
acest «cop plenara din decembrie
1956 a considerat necesară și 
justificată înlocuirea sistemu 
lui de cote obligatorii ca un sis
tem ce devenise nsstimulaliv, cu 
sistemul de formare a fondului 
centralizat *1 statului pe calea 
contractărilor Și achizițiilor.

Plenara din decembrie 1956 a 
luat și alte măsuri importante, 
menite să ducă la creșterea apor 
tulul sectorului socialist de stat 
la formarea fondului central al 
statului. Aceasta se va realiza 
prin îmbunătățirea muncii tn ca
drul gospodăriilor de stat și a 
stațiunilor de mașini și tractoa 
re. Se va dezvolta baza tehnică 
materială a agriculturii mergtnd 
tn continuare t>e linia trasată de 
plenara din 3-5 martie. în anul
1957 industria socialistă va fur
niza de trei ori mai multe ma

șini agricol* dectt tn anul 1956, 
ceea ce va permite stațiunilor de 
mașini și tractoare să-și îmbu
nătățească șl să-și extindă acti
vitatea.

Mecanizarea pe scară din ce 
în ce mai largă a muncilor agri
cole contribuie la sporirea pro
ductivității muncii in agricultură. 
In condițiile țării noastre spori
rea randamentului la hectar și a 
productivității muncii in agricul
tură constituie principala cale 
pentru mărirea producției agri
cole.

Creșterea și consolidarea secto
rului socialist din agricultură a 
avut loc ta condițiile luptei de 
clasa generată de interesele con
tradictorii antagonice dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare pe de o parte și chiaburime 
și celelalte elemente exploata
toare pe de altă parte. For
mele luptei de clasă și inten
sitatea acesteia se modiilcă 
permanent în iuncție de condi
țiile date. Ea rămine însă o lege 
a dezvoltării societății noa-tre, 
atita timp cît există clase cu in
terese antagoniste. De aceea este 
necesar să sporim vigilența în
dreptată împotriva oricăror ma
nifestări dușmănoase ale chia
burilor, specuianțiloi și a altor 
elemente de acesl soi In momen
tul de față dușmanul de clasă va 
încerca să speculeze cerealele, în. 
greunlnd aprovizionarea oameni
lor muncii, să submineze sectorul 
socialist și alianța clasei mun
citoare cu țărănimea muncitoa
re. Eforturile noastre trebuie în
dreptate spre demascata acțiu
nilor de acest fel.

Este de asemenea necesar să 
ne mărim aportul pentru mobili
zarea tineretului tn vederea du
cerii la îndeplinire a tuturor ho- 
tărtrilor celui de al doilea Con
gres al partidului, precum și a 
măsurilor luate ulterior în ve
derea dezvoltării producției agri
cole și a întăririi sectorului so
cialist.

Toate acestea vor însemna un 
aport pe care îl aducem la apli
carea consecventă a liniei po
litice stabilite de partid tn mar
tie 1949.

P. NISIRIUS

P t



ALEGERILE 
pentru sovietele locale 
în 8 republici din U.R.S.S.

MOSCOVA 4 (Agerpres). - 
TASS transmite: In 8 republici 
unionale ale Uniunii Sovietice au 
avut loc la 3 martie alegerile pen
tru organele locale ale puterii de 
6tat — sovietele de deputati ale 
oamenilor muncii de ținut, regio. 
nale, orășenești, raionale, să
tești. La 3 martie s-a Încheiat 
importanta campanie politică care 
a fost desfășurată timp de două 
luni.

Știrile care sosesc din toate col
turile țării dovedesc că populația 
a participat extrem de activ la 
alegeri. Pină la ora 12 la Lenin 
grad au votat 90 la sută din ale 
gători, la Stalingrad peste 90 la 
sută, în Ural — la Sverdlovsk, 
Nijni Taghil. Serov — peste 80 
la sută

Primii au votat locuitorii dm 
regiunile îndepărtate din răsări 
tul R.S.F.S.R. Cînd în apusul 
R.S.F.S.R. a fost încă 2 martie, 
în Orientul îndepărtat era deja 
duminică 3 martie.

___

A. RAPACKI 
a sosit 

la Moscova
MOSCOVA 4 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 4 martie a 
sosit la Moscova Adam Rapackl. 
ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Polone, și 
persoanele care îl Însoțesc.

In aceeași zi N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l.a primit pe 
A. Rapacki.

■SSi»

S O H a

In legătură cu schimbul de mesaje între

N. A. Bulganin și K.
BONN 4 (Agerpres). — La 27 februarie Haas, ambasadorul 

extraordinar și plenipotențiar al R.F. Germane în U.R.S.S. a fost 
primit de președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S căruia 
i-a remis răspunsul cancelarului federal la mesajul lui N. A. Bul
ganin din 5 februarie a.c. privitor la relațiile dintre Uniunea So
vietică și R.F. Germană.

In mesajul său, N. A. Bulga
nin arăta că în actualele condi
ții internaționale problema rela
țiilor dintre Uniunea Sovietică 
și R.F.G. capătă o deosebită im
portanță și că guvernul sovietic 
consideră că unificarea Germa
niei este realizabilă în primul 
rînd pe calea apropierii dintre 
R.D.G. și R.F.G. Guvernul so
vietic se declară gata să acorde 
ajutor guvernelor celor două țări 
in această privință.

Mesajul președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. a- 
trage atenția asupra primejdiei 
pe care o reprezintă remilitariza- 
rea Germaniei occidentale și 
activitatea organizatorilor alian
ței nord-atlantice care vor să 
împingă R.F.G. într-un război 
de agresiune, străin intereselor 
poporului german.

In sfirșit în mesajul său N. A. 
Bulganin face o serie de propu
neri concrete legate tot de 
îmbunătățirea relațiilor dintre

U.R.S.S. și R.FG. și care ar pu
tea fi traduse in fapt într-un 
viitor apropiat.

In răspunsul său cancelarul 
Adenauer subliniază că a stu
diat cu atenție mesajul președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S-S.

Cancelarul socotește necesar 
să se oprească întîi la, unele pro
bleme pe care le consideră mai 
importante, rămase nerezolvate 
de la aceste tratative. El se 
ocupă de legăturile comerciale 
dintre R.FG și U.R.SS. care 
s au dezvoltat favorabil. Impor
tul din Uniunea Sovietică în Re
publica Federală, se arată tn 
răspunsul cancelarului R.F.G., a 
crescut de la 93,1 milioane mărci 
germane in 1954 la 185,8 milioa
ne mărci în primele 11 luni ale 
anului 1956. Exportul Republicii 
Federale în Uniunea Sovietică a 
crescut in aceeași perioadă de la 
52,8 milioane la 267,1 milioane 
mărci germane . Adenauer pro
pune deschiderea în viitorul a- 
propiat a unor tratative guver
namentale pentru extinderea a- 
cestor legături.

Adenauer împărtășește părerea 
guvernului U.R.S.S. că relațiile 
comerciale pot contribui la îm
bunătățirea relațiilor politice. El 
adoptă o atitudine pozitivă și în 
ce privește colaborarea tehnico- 
științifică șl stabilirea de repre
zentanțe consulare.

Aceste elemente constructive 
din răspunsul cancelarului Ade
nauer nu pot decît să fie apre
ciate în mod favorabil de opi
nia publică iubitoare de pace din 
toate țările.

Atitudinea cancelarului vest- 
german în alte probleme esen
țiale ale relațiilor internaționale 
nu mai poate fi însă interpretată 
în același iei.

Recunosctnd „consecințele grele 
provocate de ultimul război" can
celarul Adenaur a declarat că

Din preocupările
BERLIN 3 (Agerpres). — Zia. 

rul „Neues Deutschland" publică 
o știre a corespondentului său din 
Miinchen, in care eate demascat 
rolul lui Rockefeller, magnatul 
american al petrolului, în pregă
tirea rebeliunii contrarevoluțio
nare din Ungaria.

La Munchen s.a aflat din 
cercurile emigrantilor că în no. 
iembrie 1955, Rockefeller a vizi
tat în 6ecret Munchenul. Magna
tul american s-a întîlnitla Mun- 
cben cu emigranți din țările Eu. 
râpei răsăritene, prezentîndu-se 
în fața acestora ca colaborator 
al Departamentului de Stat al 
S.UA. El a vorbit reprezentanți
lor organizațiilor de emigranți

Adenauer
guvernul său „este interesat in 
problema dezarmării". El afirmă 
insă că tratativele pentru dezar
mare, ca să poată da un rezultat 
eficace, trebuie să fie precedate 
de „înlăturarea cauzelor încordă
rii în domeniul politic". Este lim
pede că aceasta constituie o răs
turnare a problemei intrucit șe 
știe că tocmai cursa înarmărilor 
—i și Germania occidentală este 
din plin atrasă in această cursă 
— constituie una din principalele 
cauze ale încordării politicii in
ternaționale. Adenauer nu pome
nește despre existența propunerii 
sovietice de a se reduce in cursul 
anului 1957 cu o treime forțele 
armate ale S.UA, U.R.S.S., An 
gliei și Franței care se găsesc pe 
teritoriul Germaniei cu instituirea 
unui control asupra acestor re
duceri.

Răspunsul cancelarului Ade
nauer se ocupă în continuare de 
problema unității germane.

Cînd vorbește despre unitatea 
Germaniei Adenauer Ignoră pur 
și simplu existența Republicii De
mocrate Germane care țste o 
realitate. El respinge principiul 
rezolvării acestei probleme în 
primul rînd pe calea apropierii 
și tratativelor între germanii 
înșiși adică intre reprezentanți 
ai R.F.G. și R.D.G. Adenauer 
neagă dreptul populației germane 
din R.D.G. de a-și construi <> o- 
rînduire social politică nouă și 
cere „eliberarea" R.D.G., cu alte 
cuvinte integrarea statului de
mocrat popular tn R.F.G. Pretin- 
ztnd că Uniunii Sovietice l-ar 
reveni în mod exclusiv răspunde
rea pentru înfăptuirea unității 
Germaniei cancelarul Adenauer 
refuză de fapt poporului german 
dreptul de a-și hotărî el în pri
muri rind soarta. Adenauer nu a- 
nântește njei qă aderarea Repu
blicii Federale ta N.A.T.O. a a- 
gravaț în mod serios scindarea 
Germaniei.

In încheierea răspunsului său 
Adenauer exprimă părerea că tre
buie să se acționeze în comun 
pentru înlăturarea focarului 
primejdie care a luat naștere 
urma scindării Germaniei.

de
în

lui Rockefeller,..
turnării guvernului ungar și le-a 
propus 6ă mențină în permanență 
contactul cu lepădăturile contra, 
revoluționare din Ungaria Rocke
feller a promis organizațiilor de 
emigranți și postului de radio 
„Europa liberă" din Miinchen 
diferite ajutoare și sprijin finan. 
ciar.

Cu două zile înainte de a veni 
la Munchen, Rockeffeler a avut o 
întrevedere la Bonn cu Connant, 
care pe atunci era ambasador 
american în R.F. Germană, pre
cum și oi i 
germani. R< 
țat intenția 
Viena „în vederea unor tratative". 
Ulterior s.a aflat că, intr-adevăr, 
el a vizitat incognito, citva timp.

cîțiva miniștri vest, 
lockefeiier le-a anun- 
i sa' de a pleca la

PREGĂTIRI
PENTRU

In R.P.D. Coreeană...
TireeretuF din R.PJ). Co

reeană se pregătește activ In 
vederea Festivalului Mondial 
tl Tineretului și Sfadmților 
ce va avea loc la Moscova 
La Festival vor participa pes
te 400 de tineri și tinere din 
Coreea, tineri muncitori, stu- 
dențt, oameni ai artei'fi spor
tivi. in 
pregătirii 
Mo.-.dtăl,

organizării 
u Festivalul 
hursTil anu

lui trecut In R.P.D. Coreeană 
a fost creat un Comitet na
țional de pregătire, au fost 
selecționați cei mai buni spor
tivi.

In prezent, tineretul din 
Coreea de nord desfășoară 
intreoerea pe șantierele de 
construcție. In uzine și pe o- 
goare, pentru a transmite 
parti cipanților la Festival 
vestea victoriilor tineretului 
coreean tn construirea vieții 
noi.

Se pregătesc activ pentru 
Festival tineri oameni ai ar
tei, scriitori, pictori, sculptori 
Se antrenează intens sportivii 
care vor lua parte la competi
țiile tn cadrul Festivalului.

Tineretul coreean va parti
cipa, de asemenea la ștafeta 
tineretului tn cinstea Festiva
lului. care va trece peste te 
ritoriul Coreei. Chinei. Mon
goliei și Uniunii Sovietice.

Tineretul din 
nord a adresat 
rinduri tinerelor

Coreea de 
tn repetate 
și tinerilor

FESTIVAL

Plecarea unei

din partea de sud a Coreei 
chemarea de a se crea o de
legație unică a tineretului și 
studenților din Coreea la cel 
de-al Vl-lea Festival Mondial 
al Tineretului- Această chema
re are un puternic ecou tn 
rtndurile tineretului sud-co- 
reean, Insă ea înttmpină îm
potrivirea autorităților lisîn- 
maniste

...și în indonezia
La 3 martie In orașul Su- 

rabaia. cunoscut pentru glo
rioasele sale tradiții revo’gi- 
(ionarc, s-a deschis primul 
festival al tineretului din în
treaga Indonezie Aici au so
sit aproape 3.000 de delegați 
din toate colțurile Indoneziei, 
inclusiv Irianul de vest ocupat 
de Olanda. Țelul festivalului 
este de a uni pe toți tinerii 
din republică indiferent de 
credința religioasă și concep
ții politice.

Festivalul a început prin 
arborarea drapelului național' 
In Piața Eroilor unde se adu
naseră aproape 100.000 de ti
neri și tinere.

Festivalul a fost deschis de 
președintele Sukarno. Ajdre- 
slndu-se tineretului indone
zian. el l-a chemat să se u- 
nească pentru a lupta împre
ună cu întregul popor pentru 
republica Indonezia unită, 
pentru ideile revoluției na
ționale din 1945.

Festivalul va dura o săp- 
tămlnă.

VAlNFeRNAN
LEIPZIG. — La 3 martie a a- 

vut loc ceremonia deschiderii Tîr- 
gului Internațional de mostre de 
la Leipzig, la care prezintă expo
nate un număr de 40 state — 8 
state socialiste, 30 capitaliste și 
cele două state germane. Pentru 
prima oară participă la tîrg Si
ria, islanda. Japonia, Bolivia șl 
Pakistanul. Primul ministru, 
Otto Grotewohi, și ministrul Co
merțului Exterior al R. D. Ger. 
mane, Heinrich Rau. însoțiți de 
membri ai Comitetului Central 
al P S.U.G. și membri ai delega
ției guvernamentale, au vizitat 
pavilionul Uniunii 
cum și standurile 
R. Cehoslovace și

MOSCOVA. — 
tie, la Harkov în sala de ex
poziții a Casei arhitecților se va 
deschide o expoziție de peste 400 
de volume de cărți rominești pen
tru copii.

BELGRAD. — In cadrul tur
neului pe care îl Întreprinde în 
R P.F. Iugoslavia, tenorul romîn 
Garbis Zobiam a cintat la 25 fe
bruarie a.c. la Opera din Bel
grad în „Carmen", avînd ca par
teneră pe Marijana Radev. prim- 
solistă a Operei din Zagreb, una 
dintre cele mai mari soliste ale 
Iugoslaviei.

BRUXELLES. — Pe șantierul 
naval din Temps a avut loc înăl
țarea pavilionului sovietic pe 
noul cargobot „Nemirovici-Dan-

Sovietice, pre- 
R. P. Chineze, 
altele.
La 10 mar-

La invitația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor Libere din 
R. P. Ungară, luni dimineața a 
părăsit Capitala plecînd spre Bu
dapesta a delegație a Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R-P.Ri

Delegația este condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, preșe
dintele. Consiliului Central al 
Sindicatelor.

Din delegație, fac parte tova
rășii . Kwacs Martin, președinte
le C.C. al Sindicatului muncito
rilor dm industria metalurgică și

consttucțiilor; de mașini, 
Bărbulescu, șeflil secție) 
internaționale a GIC-S., Ai. Bon
doc,. redactor- șef al ziarului 
„Munca", Maria Bogățeanu, pre
ședintele Comitetului, de între
prindere; al Fabricii de țigarete 
„București", Szilagyi Ludovic, 
președintele Consiliului sindical 
local Oradea.

♦
In cursul zilei de 4- martie a 

sosit la Budapesta, pe calea a,eru. 
lui deiegația. C.C.Si din. R.P.R.,

CU CEZARE
Numele lui Cezare Zavattini 

este departe de a. fi necunoscut 
pentru iubitorii filmului, din, țara 
noastră Sosirea in. țara noastră 
a renumitului cineast,, la invita
ția Ministerului Culturii, a stir- 
nit. de aceea un ecou, rapid. în 
rindurils tuturor- celor, ce se 
simt legați. — direct sau numai 
sufletește —de 
cinematografice..

Zavattini este 
frunte al șoolii 
neo-realisle, scenarist și colabo
rator apropiat al unora dintre 
cei mai valoroși regizori italieni 

- de cinema, cum stnt Vittorio de 
Sico și Giuseppe de Santis, pen
tru a cita numai doi dintre ei. Al 
fost firesc deci ca la conferința, 
de presă organizată ieri, discu
țiile să se poarte aproape exclu
siv. In jurul problemelor artei) 
' neo-realiste. Ne vom limita să 
relatăm succint cîteva din, ideile, 
reieșite din, expunerea ascultată

destinele artei

un, animator de 
cinematografice

tone, care a fost construit peji. mandă ca toate statuile persona 
tru U.R.S.S. de firma pentru con- ............................................. ...
strucții navale „B6el“ din Belgia 
In curînd, această navă va pleca 
spre U.R.S.S

BELGRAD. — Tn urma invita
ției ministrului Afacerilor 
ne al Belgiei, Paul Henri Spaak, 
în seara zilei de 3 martie ..li
trul Afacerilor Externe al Iugo
slaviei, Kocea Popovici, a plecat 
în Belgia, unde va face o vizită 
oficială.

OTTAWA. — Duminică și lupi 
s-au desfășurat la Ottawa con
vorbiri între premierul francez 
Guy Mollet, ministrul său de Ex
terne Christian Pineau și repre
zentanții țării gazdă, primul mi
nistru St. Laurent și Lester Pear
son, ministrul de Externe al Ca
nadei. Ca și în tratativele duse 
la Washingion cu -oficialitățile 
Statelor Unite, problema Orien
tului Mijlociu a fost una din 
preocupările principale ale in
terlocutorilor.

BELGRAD. — Agenția Taniug 
anunță că la invitația parlamen 
tului britanic, în seara zilei de 3 
martie, o delegație a Scupșcinei 
- • • - * - a R.P.F.

de Moșe 
Scupșcinei 

a plecat in

Exter-

tninis-

martie, o delegație i 
Populare Federative 
Iugoslavia, condusă 
Pjade, președintele 
Populare Federative, 
Anglia

DELHI. — După
agenția France Presse, Consiliul 
municipal din Delhi examinează o 
propunere făcută de către un

cum anunță

U -Tryj-Lj-Lmrfrii -ti i despre planurile în vederea răs- Viena. cenko**, cu o deplasare de 9.200 comitet special in care se re co-
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ceea ce privește cooperarea inter
națională de tineret, lărgirea rtn- 
duri'.or F.M-T D„ colaborarea Fe. 
iterației cu organizații de tineret 
dintre cele mai diverse prezintă 
proiectul de statut al F.M.T.D. a- 
doptat de sesiunea Comitetului 
executiv. In acest document, apro
bat la sesiune și care urmează să 
lie examinat in cadrul celui de-al 
IV-lea Congres al Federației, se 
arată că F.MT.D consideră ca o 
sarcină fundamentală dezvoltarea 
Înțelegerii și cooperării interna
ționale intre toate organizațiile 

v internaționale și naționale. Pe 
1 această linie, proiectul de statut 

al F.M.T.D. cuprinde anumite pre
cizări însemnate, precum și ele
mente noi privind formele de par
ticipare a organizațiilor la acti
vitatea Federației. Astfet, proiec
tul de statut subliniază ideea ca
racterului coordonator față de or
ganizațiile membre, prin aceasta 
Ințelegind o poziție Activă a 
F.MT.D.. deplină autonomie a 
organizațiilor in determinarea ac 
iivității lor și libera adeziune la 
hotăririie Federației. In proiectul 
de statut slnt inscrise apoi pre
vederi cu privire la lărgirea for
melor de afiliere, prin introdu
cerea calității de mgmbru-asociat 
al F-M.T.D.. lucru nou pentru 
munca Federației. Calitatea de 
mebru-asofiat al F.M.T.D. este 
acordată acelei organizații care 
acceptă una sau mai multe părți 
ale statutului F-M.T.D. și care In 
timpul acordurilor bilaterale ho
tărăsc să se asocieze la unele din 
activitățile F.M.T.D Această nouă 
prevedere din statut va da posi
bilitatea atragerii in activitatea 
F.M.T.D a unui număr din ce in 
ce mai mar* de organizații, cu 
opinii și preocupări diferite. O 
idee de asemenea nouă, cuprinsă 
in proiectul de statut, e acrea a 
creării Adunării reprezentatili- 
ior organizațiilor membre a’e

F.M.T.D. in slujba aspirațiilor
tinerei generații

Petre 
relații

ZAVATTINI

F.M-T P.. care va deveni organul 
eoniucător al Federației. După 
cum e și f'resc, toate organiza
țiile membre ale F.M.T.D, au 
dreptul de a participa ’a Adunare 
prin reprezentant direcți sau 
Fi-ndatari. ele beneficiind de 
dreptul de vot. (Membrii-asaciați 
ai Federației pot participa la 
Adunare cu drept de vot pentru 
acele probleme care privesc acti. 
vitatea lor specifică și pe baza 
acordurilor stabilite cu ele). Se 
prevede ca Adunarea să aibă loc

cel puțin odată la doi ani. Ea va 
stabili programul de activitate 
al F.M.T.D., va alege pe președin
te, secretarul general, pe membrii 
Comitetului executiv și pe trezo. 
rier. Nu încape îndoială că prin 
aplicarea acestei prevederi se va 
ajunge la o participare mai ac
tivă a tuturor organizațiilor In 
munca Federației, că ea va con
tribui Ia o mal mare operativi
tate a îndeplinirii unor acțiuni.

Discuțiile la primul punct de pe 
ordinea de zi au fost însuflețite, 
deoarece punindu-se in discuție 
activitatea de pină acum a FMTD, 
trebuiau trase concluziile nece
sare pentru perspectiva muncii a- 
cesteia. Numeroși delegați, scoțînd 
in evidență munca pozitivă dusă 
de F.M.T.D., condițiile interna
ționale in care aceasta iși desfă
șoară activitatea, au ridicat in 
mod acut problema necesității 
Întăririi muncii Federației, a ac
tivității sale puse în sluiba inte
reselor tinerei generații. Mai 
mulți delegați, printre care cel 
olandez, italian, grec, au arătat 
că Federația este chemată nu nu
mai să înregistreze evenimente
le. dar să și ia poziție operativă 
față de acestea Secretariatul i 
F.M.T.D. a fost criticat de unii 
delegați in legătură cu intirzie- | 
rea declarației cu privire la eve- | 
nimentele din Ungaria, prin a- , 
ceasta lipsind unele organizații ( 
de posibilitatea de a cunoaște și , 
aprecia realitatea. ,

O problemă viu discutată In i 
cadrul ședinței a fost problema 
situației și luptei tineretului din 
colonii împotriva inrobitorilor im 
parialiști. Vorbitorii și-au mani
festat in unanimitate solidarita
tea lor cu lupta popoarelor și ti
neretului din țările coloniale șl i 
dependente. In legătură cu situa i 
fia din Camerun, din Africa de i 
Sud, din Cipru, din Algeria, din i 
Orientul mijlociu, Comitetul exe
cutiv a adoptat rezoluții corespjm- i 
zătoare. Preocuparea Federației ; 
pentru uezvcltarca tinerei gene- i 
rații. într-un climat de pace și in- j 
jelegere este oglindită și in alte i 
documente adoptate la sesiune: :

Vorbind, despre una din trăsă
turile fundamentale ale neorea
lismului, Cezare Zavattini- a in
sistat asupra necesității unei le
gături permanente între artă șl 
viață, fără de oare noua fgoală 
cinematografică italiană, nu s-ar 
fi putut, naște.. Lectura cu. ochii 
deschiși a ziarelor oferă, de 
pildă,, nenumărate idei și su
biecte centru filme.

Ar fi de altfel, deajuns să ci
tăm două din filmele la crearea 
cărora a contribuit Zavattini: 
„Roma orele 1J“ și „Umberto D" 
pentru, a. confirma cele de mai 
sus. Dar oaspetele nostru 
a evitat, cu modestie, si se refere 
!a meritele acestor creații cine
matografice, la realizarea căroșa 
ă contribuit și dtnsul

In acest neîntrerupt contactau 
viața, de care arta, neo-realisld. 
e legată stă și capacito- 
tea de a sezisa, cele mal grape 
și ascuțite probleme ațe zilei, d.e 
a căror rezolvare depinde det- 
uoltare.o, socială. Atitudine,,
critică curajoasă,, creatoare i/t 
fața vieții, cu scopul expres de 
a ajuta la mersul înainte al so
cietății — iată p, particulpruațe 
esențială a neo-realismuiui,, cane 
decurge din țelurile profund u- 
maniste ale acestui curent artis
tic, In acest sens — spunea ni- 
zlnd Zavattini —, s-ar putea zice 
că pini și In „paradis" ar fi 
necesar neo-realismul.

Răspunzind unei întrebări re
feritoare la proorocirile unor cii- 
iici prevestind „falimentul" neo
realismului, Zauatdint, a spus șă 
cei ce vorbesc despre moartea «- 
cestui curent, exprimă de fapt 
nu o realitate, ci doar 0 dorință 
a lor. El a amintit totodată felu
ritele dificultăți pe care le i^- 
timpmă cineaștii progresiști dțn 
partea unor producători și case 
de filme, care ar vrea să taie 
„unghiile" [Urnelor rtep-reali ste, 
cerlnd modificări de natură șa 
atenueze latura critică, să falsi
fice adevărurile neplăcute. El a 
amintit, spre exemplu, ci li s-a 
pretins într-un film despre șo
meri, ca în final, eroul să gă
sească de lucru, ceea ce — a re
marcat cu umor amărui Zavatti
ni — ar, fi trebuit, de la.pt. sd li 
s* asigure în realitate șomerilor.

Din expunerea făcută a reie
șit marea însemnătate pe care 
artiștii nea-realiști a acorda ro
lului educativ al creației lot fil
mele sint menite si fie nu allt 
un diuerUsmeat, o distracție, a 
subliniat Zavattini, cit in primul 
rind ua factor de ridiepre cultu
rală. Prin mijlocirea fllmeio'. a 
artei în genere, omul trebuie »ă 
se cunoască mai bine pe sine în
suși și Să invețe să-și făurească 
o uială mai bună Este a idee 
generoasă căreia ti dăm deplinul 
nostru asentiment

„Au trecut pe neobservate 
două are, în care plăcerea de a-l 
asculta pe binevoitorul nostru 
interlocutor, a fost dublată de 
interesul stirnit de expunerea sa 
și de diferitele cărți, scenarii și 
reviste oferite spre consultare 
celor prezenți. Cum vă închipuiți, 
conferința de presă nu s-a mai 
putut prelungi. Ne-am despărțit 
de oaspetele nostru cu convin
gerea că vizita sa ta R.P.R. ua 
fi de ua real folos deopotrivă pen
tru progresul cinematografiei 
rominești și pentru cauza cu
noașterii reciproce a popoarelor

lităților britanice să fie îndepăr
tate din orașuJ Delhi., In locali 
acestor statui,, printre cate se a- 
flă și cele ale regelui George aj 
V.lea al Angliei și ale cîtorva, 
vice-regi, vor fi ridicate statuii 
îq -memoria liderilor naționali in
dieni

NEW YORK. - Agenția Reu 
ter anunță că peste 500 de stu
dent» de la Institutul tehnologic 
din orașul Cambridge (statul 
Massachusetts) s-au revoltat ia 
sfîrșitul săptămînii trecute împo, 
triva încercării de a li se spori ta
xele de internat. 31 de student! 
au fost arestați și eliberați apoi 
pe cauțiune.

WASHINGTON. — Ministrul 
de Externe al Republicii Fede
rale Germane von Brentano, a 
sosit' la 3 martie la Washington 
tntr-o vizită oficială care vn 
dura șase zile. El va avea între
vederi eu Dulles, și cu alți re. 
prezentanți ai cercurilor conducă-, 
îoare politice americane și va 
participa la ședințele așa-zisului 
grup de lucru format din repre
zentanți ai S.U.A., Angliei, Fran 
țel și R.F Germane ca însărcinai 
cu examinarea problemei ger. 
mane.

TOKIO. — Comitetul perma. 
nent al Consiliului japonez pen. 
tru interzicerea bombelor atomi
că și cu hidrogen a hotărtt ca 
cel de al llf-lea congres mondial 
împotriva bombelor atomică și cp 
hidrogen să aibă loc la Tokio în 

★ jurul datei de 6 august 1957.
PARIS. — Tn Algeria continuă 

execuții ale patrioțllor, care au 
fost condamnați de tribunalele 
franceze pentru că au partieioaț 
la lupta de eliberare națională. 
Potrivit știrilor publicate de zia
rele din Paris la 2 martie, în 
orașul Constantine au fosf ghilo. 
tinați alți doi algerieni. Tn total, 
în ultimele două luni au fost exe
cutate 23 de persoane. ’

BANGKOK. — După cum a- 
nuntă agențiile de presă, în Tai- 
landa a fost decretată stare ex
cepțională tn urma dezordinilor

la cel de *1 IV-lea Congres al 
F.M.T.D.

In ceea ce privește atitudinea 
F.M.T.D. față de cursul evenimen
telor internaționale, delegația 
noastră a tăcut de asemenea unele 
aprecieri și s-a alăturat unor ob
servații făcute de alte delegații. 
Federația, a arătat delegația 
noastră, trebuie să fie mult mai 
activă în demascarea celor ce 
complotează împotriva păcii. Sub
liniind faptul ca F.M.T.D. a luat 
o atitudine promptă și justă față 
de agresiunea din Egipt, delega
ția noastră s-a alăturat criticii 
aduse Secretariatului F.M.T.D. in 
legătură cu intirzierea declarației 
privind evenimentele din Unga
ri*. biciuind poziție la timpul cu
venit, Federația a lipsit unele or
ganizații de posibilitatea de a cu
noaște și a aprecia realitatea e- 
venlmentelor petrecute tn Unga
ria. Vorbind despre această pro. 
blemă, delegația noastră a făcut 
cunoscut Comitetului executiv so
lidaritatea tineretului romîn cu 
tinerii cinstiți maghiari care după 
zdrobirea contrarevoluției au În
ceput o muncă constructivă, plină 
de abnegație pentru consolidarea 
regimului democrat-popular.

Luind cuvintul și la cel de al 
doilea punct de pe ordinea de zl 
a sesiunii, delegația noaștră a in
format Comitetul executiv despre 
pregătirile entuziaste ale tinere
tului nostru pentru Festival, des
pre inițiativele sale In cinstea ma
rii sărbători a păcH și prieteniei.

Dat fiind aportul permanent 
pe care-l aducem la traducerea in 
viață a nobilelor țeluri ale FMTD, 
organizația noastră se bucuri tn 
cadrul Federației de un frumos 
prestigiu.

Luind cunoștință de lucrările 
Comitetului executiv F.M.T.D., de 
rezultatele lui, avem desigur da
toria să le popularizăm pe larg 
in rinduril» tinerilor din patria 
noastră Utemiștii, toți tinerii din 
țara noastră au sarcina de cinste 
de a îmbogăți și lărgi inițiativele 
in dnstea Festivalului, astfel 
Incit fiecare tinăr să Intimpine 
ca rezultate deosebite Festivalul 
de ia Moscova.

Ca membri ai celei mai mari și 
mal Iubita organizații mondiale 
de tineret — F.M.T.D. — să mun
cim și să luptăm și de aci îna
inte pentru traducerea in vială a 
programului F M.T.G. program 
pus In slujba păcii, a viitorului 
luminos al tinerei generații

iii-temut si discute critic unele 
biciuni ale muncii Mie, reușind 
astfel M ia măsuri de Îndreptare. 
De asemenea, majoritatea delega
țiilor, în cuvintiĂ lor, șl-au ex
pus cu obiectivftate punctul de 
vedere, au făcut observații și pro- -- ---- » - .1   — * ‘x 1 —i • punen prețioase, coniriDuino in 
felul acesta la succesul (Jeplin al 
lucrărilor sesiunii Cofiitețiilui e- 
veeuflv R.M.T D.

Nu încap» indoișH Că recenta 
sesiune a Comitetului executiv al 
F.M.T.D„ al cărui bilanț fructuos 
• evident, constituie o contribuție 
importantă la întărirea activității 
F.M.T.D., la lărgirea și întărirea 
colaborării internaționale de tine
ret la cauza păcii și prieteniei 
intre popoare.

★
Tineretul patriei noastre, edu

cat de partid in spiritul interna
ționalismului proletar, al solidari
tății cu tinerii luptători pentru 
pace din intreaga lume, iși aduce 
cu dragoste și hotărire aportul la 
activitatea FM.T.b. O delegație 
condusă de tovarășul Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al GC. al UTM, 
a reprezentat cu cinste tineretul 
nostru la sesiunea Comitetului e- 
xecutiv F.M.T.D., a contribuit ac
tiv la succesul sesiunii. In cu- 
vintul ei la primul punct de pe 
ordinea de ai. delegația ramină a 
i’ăcut unele observații constructi
ve. menite să contribuie la tatțUi- 
-ta muncii Federațiai. 
importanța celui de 
Congres al F.M.T.D., 
noastră a arătat că 
pentru acest important 
in viata Federației trebuie să 
constituie un prilej de îmbunătă
țire a activității F.M.T.D. de in- 
tărire a influentei sale și de eres- 
tare a rolului Federației In mul
tiplele preocupări și aspirații ale 
tineretului. O mare însemnătate 
in pregătirea și in însăși rezul
tatul acestei pregătiri — a afir
mat delegația noastră — are lă
murirea maselor tineretului lumii 
asupra importaofef Șt veopuluî a- 
cestul Congres. Delegația noas
tră a asigurat Comitetul execu
tiv că tineretul din R.P.R se va

Denis, secretar general al FMTD, 
s-a șubHniat că nieiodată ca in 
prezent n-au existat greutăți așa 
de mari in perioada de pregătire 
a Festivalului. In diverse țări 
ca Danemarca, Italia, Anglia s-au 
inițiat atacuri directe împotriva 
Festivalului, prin cărtf se urmă
rește să se deformeze scopul și 
caracteral său. In Italia, de pil
dă, va avea loc o adunare a ti
nerilor catolici, pe care organi
zatorii intenționează să o opună 
Festivalului. Organizatorii pac
tului agresiv Nord-Atlantic pun 
la cale o manifestație a tineretu
lui care să fie de asemenea opusă 
Festivalului.

Din discuțiile pe marginea ra
portului a reieșit insă cu clari
tate că, in ciuda tuturor greutăți
lor, pregătirile pentru Festival șe 
desfășoară cu succes In toate

scrisoarea către guvernul englez 
in legătură cu încetarea experien. 
țelor cu armele nucleare, rezo
luția asupra problemei păcii și 
prieteniei in Europa, prin care 
F.M.T.D. cheamă pe toți tinerii 
și toate organizațiile de tineret 
din Europa să lupte pentru rezol
varea justă a problemei germane, 
împotriva bazelor militare străine, 
pentru măsuri concrete privind 
dezarmarea

Nu încape indoială că din pune 
tul de vedere al perspective* 
muncii Federației, o mare impor
tanță prezintă (îoțlrîrea 
tului executiv de a corn sîvtiWF 

greșului îi va fi prezentată spre» 
examinare următoarea ordine de 
zi: 1) Tineretul din lumea con. io^ 
temporană și sarcinile F.M.T.D. c_______ _ _____ ... _____
2) Noul Statut al F.M.T.D. 3) A- țările, că tinerii sint hotăriți să 
legerea organelor F.M.T.D. Se participe la Festival și să se pre- 
poate lesne deduce din ordinea de gătească cu entuziasm pentru a- 
zl că cel de al IV-lea Congres al ceastă grandioasă sărbătoare a 
... ... ... $. prjețenjejr pe marginea

celui de al doilea punct de pe or 
dinea de zi, Comitetul executiv a 
adoptat un proiect de recoman
dări. care aprobă intre altele ac
tivitatea reprezentanților F.M.T.D 
la Comitetul Internațional de Pre
gătire (C-I-P.) a Festivalului. 
Tqtodată Comitetul executiv sus
ține inițiativa Comisiei perma
nente C.I.P. de a dezvolta o cam
panie pentru Fondul Mondial al 
Festivalului. El sprijină propu- 

executiv nerile de a se face din săptămina 
propunerile de la 18-24 aprilie, o săptămini 
,—s... s_ a fonului Mondial al Festiva

lului In cursul acestor inifiatiw.

F.M.T.D. va fi un eveniment deo
sebit de important pentru mișca 
rea internațională democratică de 
tineret, că el va însemna o coti-, 
tură în activitatea de viitor a Fe
derației.

Datorită poziției majorității de 
legaților, a aportului lor concret 
la desfășurarea fructuoasă * dis
cuțiilor, atit tezele cuprinse in 
documentul cu privire la pregăti
rea Congresului cit și proiectul 
de statut și celelalte documente 
elaborate de Comitetul e-----
șl îmbunătățite cu | ,
delegaților au fost adoptate in 
unanimitate. Acest lucru eonsti- 
tule o oglindire a dorinței tinerei. F.M.T.D. și organizațiile sale vor 
generații iubitoare de pace de a pune cu mai multă vigoare pro- 
intări Federația, subliniază tiece- blema solidarității cu tineretiil 
sitalea ca această organizație in
ternațională să joace un rol din 
ce in ce mai mare in mișcarea 
mondială de tineret

La cel de ă| doilea punct de pe 
ordinea de zi, Comitetul executiv 
al F.M.T.D. a discutat despre 
munca F.M.T.D. in legătură cu 
pregătirile celui de al Vl-lea Fes. 
tiva! Mondial al Tineretului. In 
raportul prezentat de Jacques

iilema solidarității cu tineret*! 
din țările coloniale, legat de ani
versarea zilei de 24 aprilie, ea Zi 
Mondială a Tineretului împotriva 
colonialismului și pentru coexis
tența BWifă-

Succesul lucrărilor sesiunii Co- 
injtțtuluj executiv este evident 
Splrifiirconstructlv s-a ffent sim
țit în dezbaterea tuturor probte- 
melor puse In discuție. Ața după 
cum am văzut, F.M.T.D. nu s-a

cepuonaia in urma aezorctinuor ..
care au urmat alegerilor paria. Iromtn H "alian. 
mentare. MIHAIL LUPU

Subliniind 
ai IV-iea 
delegația 

pregătirile 
eveniment

Proiecte europene

AMERICA: îi dau în grija dumitale. Vezi 
Desen de V. TIMOC

UNCHIUL 
sd jie cuminți.

S.UA
S.UA


sportivii tineri cu o demnă ținută morală
Secretul succeselor * Primul meci în 1942 * Pe 
drumul cel bun * Kulcsar Dezideriu 
mărturisește * Unde nu-i cap 
cărților

* Așii 
de joc * Tinerețe fără bătrînețe

• ••

Sentimente profunde

0 mare responsabilitate

SSffl
La voia------
înfîmplării

Eram în biroul tovarășului 
Kulcsar Dezideriu, președintele 
colectivului sportiv „Energia" 
(Metalul) din Cluj. Telefonul 
a sunat prelung. La celălalt ca
păt al firului era o sportivă— 
naschetbalista Kadar Elisabeta. 
După convorbire, tovarășul 
Kulcsar mi-a explicat:

— Duminică echipa noastră 
urmează să susțină un meci 
amical la Oradea. Tovarășa Ka
dar nu vrea să meargă cu echi
pa. De ce ? Mi-a spus că mer
ge numai dacă i se plătesc 
cheltuieli de deplasare și 
tru logodnicul ei.

O discuție banală, vor 
unii. Nici vorbă. Și totuși, 
nind numai de la acest 
„mărunt" se pot spune foarte 
multe lucruri despre educația 
comunistă a sportivilor de la 
colectivul „Energia" (Metalul) 
Clui. Cazul sportivei Kadar nu 
ește un caz izolat. Mai sînt și 
alt® asemenea exemple. Să 
luăm chiar echipa de baschet, 
fucătoarea Nagy Ana vine ra
reori la antrenamente; Tanna 
ludith de asemenea ; Herth Iu- 
lia duce o viață nesportivă, lip
sește deseori de la locul de 
muncă. Toate acestea au făcut 
ca la sfîrșitul anului trecut, 
echipa situîndu-se pe ultimul 
loc, să retrogradeze din prima 
categorie a țării, în campiona
tul regional. Și asemenea exem
ple se mai pot da multe.

Cum s-au putut întîmpla toa
te acestea ? Simplu : pentru că 
aici, colectivul sportiv, antre
norii și comitetul U.T.M. de la 
uzinele metalurgice „Unirea" 
au lăsat problema educării co
muniste a sportivilor — după 
cum se spune — la voia întîm- 
plării.

— Ce puteam să facem ? — 
spune președintele colectivului 
sportiv, tovarășul Kulcsar Dezi
deriu. Sincer să fiu — nu-i pu
tem sancționa. Avem nevoie 
de ei în echipă. Altfel, rezul
tatele ar slăDi simțitor. Așa 
că...

Mărturisirea e într-adevăr 
sinceră, dar urmările sînt des
tul de grave. Lipsa de preocu
pare fa‘ă de educarea sportivi
lor, nesancționarea abaterilor 
au dus la înmulțirea actelor de 
imoralitate și. de asemenea, la 
scăderea rezultatelor sportive. 
Se vede treaba că tovarășii din 
conducerea colectivului spor
tiv au uitat un lucru elemen
tar și anume: faptul că edu
cația sportivilor influențează în 
mod direct rezultatele sportive 
ale acestora.

M. MUNTEANU 
M. OPREA

Mai erau cîteva 
minute plnă la în
ceperea meciului. Pe 
stadionul Giulești 
lume multă, dar 
mai ales mulți co
pii (nelipsita gale
rie a „Locomotivei 
Grivița Roșie"). Ve
niseră să vadă echi
pa, să-l vadă la lu
cru pe „nea Fănică".

De ce ll iubesc 
copiii pe „nea Fă
nică" ? De ce-l sti
mează? Nu știu. 
Am aflat doar că la 
30 martie. Ștefan 
Filote („nea Fă
nică") împlinește 15 
ani de clnd mun
cește împreună cu 
ceferiștii, de dnd 
apără onoarea lor 
sportivă.

...In 1942, după 
terminarea liceului, 
a venit la „F.C. Ra
pid", astăzi „Loco
motiva Grivița Ro
șie". Au trecut de 
atunci 15 ani dar pe 
Filote tl leagă și a- 
cum de acest colec
tiv amintiri dragi, 
li este drag stadio-

nul unde s-a antre- 
nat fi unde a simțit 
de atitea ori bucu
ria victoriei ca și a- 
mărăciunea Infrln- 
gerii. Se simte le
gat de miile de spec, 
tat ori, ceferiști, to
varăși de muncă 
care atlt pe ploaie 
cit și pe arșiță sint 
mereu lingă el, itn- 

chipa din care 
parte, ti încu

rajează. Se simte 
puternic legat de 
sutele de copii care 
trec prin atitea pe
ripeții plnă găsesc 
o soluție să vină să 
vadă meciurile „Lo
comotivei" și pe 
„nea Fănică".

..Fluierul arbitru
lui l-a chemat Insă 
pe Filote pe teren.

înaintat de spec
tacolul sportiv, mi
nutele au trecut la 
repezeală. A fost o 
nouă victorie a echi
pei „Locomotiva 
Grivița Roșie". Din
tre cele 8 goluri 
marcate de către ce
feriști, 3 aparțineau

lui Filote. $i de data 
aceasta „nea Fă
nică" jucase fain.

„După meci, tn 
jurul lui Filote s-au 
adunat zeci de oa
meni care-i strîn- 
geau călduros mina, 
ll băieau prietenește 
pe umăr. Zgomo» 
toși, copiii tl conduc 
la vestiar și tl aș
teaptă plnă pleacă 
acasă. De unde la 
începutul meciului 
nu-mi explicam ce 
fapte, ce sentimen
te deosebite tl leagă 
pe Filote de i ‘ 
colectiv, după 
am înțeles, 
consecință, am 
nunțat să-l mai 
treb. Mi-am dat 
ma că ar fi peste 
putință să se 
portă de atîția prie
teni, tovarăși 
muncă care-l încon
joară cu dragoste, 
tl stimează și față 
de care se simte a- 
propiat și In același 
timp îndatorat.

S. SPIREA

acest 
meci

In 
re. 
in- 

' sea-

des-

de

Tn plină ..cursă". Ștefan 
Filote se îndreaptă spre poar
tă. Nu.i nici un pericol. De 
data aceasta, e doar un antre
nament.

Astăzi mica noastră delega
ție de sportivi pornește spre 
Stockholm, la campionatele 
mondiale de tenis de mesă. 
(Clnd vor apare aceste rîn- 
duri, probabil că vom fi 
ajuns deja). Sînt emoțio
nată. Campionatele mondiale 
de la Stockholm vor fi 
poate cele mai grele la care am 
participat vreodată. De fapt, 
niciodată n-am socotit vreo În
trecere sportivă ușoară. Și asta 
nici cînd participam la Între
cerile campionatelor mondiale 
la Bombay sau Tokio și nici a- 
tunci etnd luam parte Ia vreo 
întrecere sportivă amicală tn 
Bulgaria, Italia sau China. Ca 
pentru oricare sportiv din țara 
noastră, participarea la întrece
rile sportive internaționale de 
peste hotare constituie și pen
tru mine nu numai o cinste ci, 
In același timp, și o mare răs
pundere. De ce ?

Dacă ar trebui să conferențiez 
despre acest lucru aș vorbi 
foarte pe scurt. Să fiu Iertată, 
dar ața am să fac ți în artico
lul de față.

Ca să pot reprezenta cu cin
ste culorile patriei trebuie să 
fiu bine pregătită. Ori țtiu că 
in fața mea stnt încă multe ju
cătoare din lume cu o pregăti
re excelentă, cu o experiență de 
joc de ani ți ani de zile, tml 
dau seama că pregătirea mea 
nu e nici pe departe desăvîrși- 
tă. Cu toate că dețin împreună 
cu Ange'.ica Rozeanu cîteva ti
tluri mondiale am încă multe 
de învățat. Chiar și numai In 
sinea mea dacă mi-aș supraa- 
precia valoarea, asta ar însem
na să încep să neglijez antrena
mentele, munca de pregătire. E 
evident, și cred că nu mai tre-

ELLA ZELLER 
maestră emerită 

a sportului, 
campioană mondială

buie să vorbesc că lipsa de pre
gătire asiduă de zi cu zi. nu 
ar contribui la continua ridica 
re a măiestriei mele de joc, c» 
dimpotrivă.

întotdeauna, ca și tuturor ce- 
lorla'.ți sportivi din țara noas 
tră, mi s-au creat condiții mi
nunate de pregătire, de ridica
re a măiestriei sportive. Am a 
vut la dispoziție antrenori, săli 
de antrenamente, materialo 
sportive. Intr-un cuvînt tot ce 
Irebuia ca după orele de în
vățătură să-mi pot continua an
trenamentele în cele mai bune 
condiții. Atunci, nu e datoria 
mea să continui să-mi desăvîr- 
șesc pregătirea sportivă ? Bi
neînțeles că da !

De cinci ani fac parte din 
reprezentativa de tenis de masă 
a tării și de fiecare dată clnd 
particip la vreun concurs inter
national, la mii de kilometri de 
patrie, la fel ca și ceilalți spor
tivi ai tării sînt urmărită de 
mii și mii de oameni din tară 
care îmi urează din Inimă să 
înving. Ej au încredere în mine 
în comportarea mea, știu ca 
voi face totul pentru a obține 
victoria. Pot oare eu să le în
șel așteptările ? Nu e oare cea 
mai mare onoare pentru mine 
cinstea ce mi se face de a re
prezenta culorile patriei în în
trecerile de peste hotare?

Niciodată nu uit că sînt o 
reprezentantă a unui stat cu o 
orînduire nouă, că oriunde 
m-aș duce reprezint în fond re-

g:mul nostru de democrație 
populară. Comportarea mea, la 
orice întîlnire sportivă de pes
te hotare are o semnificație po
litică. Spectatorii de peste ho
tare ori de cîte ori vorbesc des
pre mine spun : Zer.er-R.P.R. 
Ei iau aminte în primul rînd 
tara de unde vin și deci de
pinde de comportarea mea dacă 
reușesc să popularizez așa cum 
se cuvine tara în care muncesc 
Și trăiesc, să-mi aduc și eu

pen-

zice 
por- 
fapt

„Principalul lucru este să al 
șut. Daci ai șut și te pricepi si 
nimerești patru din cinci lovi
turi la păianjen, poți si iscă
lești condica de prezență și la 
ora prinsului, că n-are nici o 
importantă". Aceasta este expli
cația pe care i-am dat-o 
Dragu, fostul meu tovarăș 
muncă, de meserie lăcătuș, 
mă întreba ce am de gind 
planul meu de muncă. Pe

lui 
de 

care 
cu 
o- 

noarea mea că Dragu ăsta e un 
copil. E băiat bun, săracu, dar 
habar n-are de fotbal. Adică știe 
el ceva, cunoaște regulamentul, 
are „stofă", știe cum trebuie să 
se comporte un fotbalist pe te
ren, dar încă n-a învățat cum 
trebuie să se comporte un fot
balist la locul de muncă.

La început m-am purtat și eu 
ca un novice. Cînd am intrat 
pentru prima dată în echipa de 
fotbal a fabricii eram încă un 
tînăr lăcătuș care mă aflam în 
întrecere cu Dragu. După pri
mul meci au 
mine și m-au sărutat, căci 
toate că nu băgasem nici

venit băieții la 
cu 

__  un 
gol, mă dovedisem băiat de ta
lent. Cînd am venit a doua zi la 
fabrică și am intrat în atelier, 
Dragu m-a felicitat pentru meci 
și s-a apucat de lucru. M-am 
apucat și eu de lucru, adică am 
început să umblu prin atelier 
și si povestesc, la fiecare pe 
rînd, cum l-am driblat ne Stnn- 
ciu și cum am făcut de 
reușit foarfecă din minutul, 
de foc. Am continuat 
pînă în minutul 480,

Departe de 

CARTE
Discuția s a Înfiripat repe

de, mai ales că interlocutorii 
mei — Pavel Cimpoiaș și llie 
Stoica, primul-secretar al co. 
miletului U.T M de la uzina 
de vagoane „Gheorghe Dimi. 
trov" din Arad, iar al doilea 
membru al comitetului U.T.M. 
— se arătau a fi iubitori ai 
sportului.

— Avem sportivi talentați 
în uzina noastră, povestea tov. 
Cimpoiaș La fotbal, de pildă, 
echipa noastră „Energia" acti
vează in categoria „B" ; la 
lupte avem tineri ca Traian 
Stupariu, Ludovic Ghesier, 
campioni republicani la ju
niori ; gimnaști ca Drumuș, 
campion republican la juniori 
și mulți alții. Cu toții se pre
gătesc, se antrenează..

— Dar de tnvătat. învață ?
Și fiindcă eram privit cu 

mirare, am explicat : Citesc 
literatură, studiază probleme 
ideologice ?...

— Nu. nu prea fac aseme
nea lucruri. Sportivii noștri se 
fin cam departe de carte, răs
punse secretarul comitetului 
U.T.M Tovarășul Stoica a ex
plicat apoi mai pe larg.

— Pe sportivii uzinei noas
tre nu-i prea vezi pe la biblio
tecă E drept, pe fotbaliști îi vezi 
ocupîndu-se cu altfel de cărți: 
cele de... joc. Și asta in văzul 
lumii, chiar tn sala cantinei, 
înainte de servirea mesei. 
Mi-a povestit tovarășul Traian 
Moise, secretarul U.T.M. de la 
uzinele textile ..30 Decembrie", 
că ei au făcut un cerc politic 
pentru fotbaliștii colectivului 
(„Flamura Roșie" U.T.A.) și

au primit ajutor din par
tea antrenorului Dobay. 
La noi nu există așa 
ceva. Nici un fotbalist 
nu este înscris în învăță- 
mintuî politic și nici spor, 
tivii de la celelalte disci
pline.

— Atunci, totuși, cum 
își petrec ei timpul li
ber ?
— Destul de simplu, con.

tinuă tov. Stoica. Majoritatea 
hoinăresc pe bulevarde, beau, 
joacă cărți. Sportivii care în
locuiesc cartea cu „cinzeaca" 
stnt destui: Constantin Băr. 
bușoiu, luptător. Renik Fidel, 
fotbalist Constantin Petica, 
tot fotbalist, și alții. Unii din
tre ei fac chiar și scandal oe 
străzi, după „înviorare" cum 
spun ei beției.

— Cine ar trebui să se în
grijească de educarea morală 
a sportivilor ?

— Cred că în primul rind 
colectivul sportiv — interveni 
toy. Cimpoiaș — al cărui pre
ședinte este tov. Cornel Claici.

Există și un responsabil cu 
această muncă în colectivul 
sportiv. Nu Ii știu numele ți 
nici nu face nimic. Este destul 
de grav..

— Poate comitetul U.T.M. 
a făcut insă ceva in această 
direcție ?

Două perechi de ochi s-au 
privit Întrebători și abia după 
un timp de tăcere a venit răs
punsul.

— Responsabilul sportiv din 
comitetul UT.M al uzinei, 
Laurențiu Petz. e plecat in 
concediu la Sinaia... In ceea 
ce ne privește., poate puteam 
să facem și noi ceva.. Dar..

Am înțeles. Acest „dar" 
presupunea tot dezinteresul și 
lipsa de preocupare a lor. a 
comitetului U.T.M.. pentru e- 
ducarea sportivilor uzinei, 
pentru atragerea lor spre car
te. spre învățătură.

C. BUCUR

Constantin Stă
nescu, alergăto
rul la 400 m. gar- 
duri, era, ca să 
zicem așa, la mo
dă. Pe stadioane, 
tinerii ll aplaudau, 
se unul dintre cei 
alergători de garduri din Ploești 
Pe vremea aceea. Stănescu lucra 
la Rafinăria 2 Ploești. Mai bine 
zis era angajat acolo, că nu 
prea se omora cu lucrul. Tinărui 
nostru ar fi vrut să trăiască nu
mai din ..meseria" de sportiv, de 
atlet Lucrul acesta a stlrnit Insă 
indignarea muncitorilor și sporti
vilor rafinăriei. •
sportiv i-a cerut 
muncească serios. Stănescu și-a 
luat sacoșa și s-a prezentat la 
colectivul sportiv „Voința" Gin- 
dea că aici va găsi mai multă 
„ințelegere".^

...In biroul consiliului regional 
al asociației „Voința" Mircea 
Florescu. președintele acestuia și 
antrenorul de atletism Mircea 
Simion tocmai începuseră discu
ția.

— îl cunoști pe Constantin 
Stănescu. atletul de la ..Ener
gia" ? întrebă Mircea Florescu.

— Păcat de elf (în loc de 
răspuns, antrenorul începu să-l 
compătimească.) Are talent, e ti- 
năr. dar ce folos? îi lipsește un 
lucru esențial: simțul datoriei, 
al responsabilității Mai deunăzi 
Bejan, antrenorul lui. îmi spune2 
că poate scoate din el un aler
gător bun — dar un om disci
plinat, conștiincios, ba.

— Da, ai dreptate — spuse 
președintele Asta știu și eu. Și 
totuși am mare încredere In pu
terea educativă a colectivului no
stru sportiv. Tocmai de aceea 
te-am chemat. Stănescu lucrează 
de astăzi la noi. la cooperativa 
„Constructorul". în ceea ce ne 
privește, trebuie să ne ocupăm 
nu numai de antrenamente, ci 
și de educarea lui.

Antrenorul se pregătea să ple
ce. Insă, cu un gest, președintele 
ll reținu o clipă.

Puterea colectivului
Curlnd a/un. 
mai apreciați

Clnd colectivul 
să-nceapă si

— Aveți grijă ca secția de atle. 
tism să nu-l ierte niciodată.

„.Primele antrenamente pe sta
dion se desțășurari fără eveni
mente deosebite, lucru care ll 
făcu pe antrenor să creadă ci 
Stănescu pornise pe drumul cel 
bun. Intr-o seară tnsd, se con
vinse de contrariu. Stănescu ti 
spuse tărăgănat :

— Maestre- mline nu vin la 
antrenament. Știi., ca să faci 
sport, nu e ușor.

Pentru o clipi, antrenorul nici 
nu știa ce să-i răspundă -Sd-i 
smm că trebuie neapărat șă cină 
— gindea acesta — ci trebuie 
si na reprezinte tn concursurile 
car, se apropie T

— Poți si nu vii. li răspunse 
scurt antrenorul, pe un ton ind: 
fereai. Stănescu se răsuci tn

Din floare în
sirena a fluierat sfirșitul zi
lei de munci. Dragu mi-a 
spus in drum spre cantină 
ci eu l-am driblat pe Stanciu și 
n-am băgat nici un gol, iar azi 
m-am driblat pe mine și am 
foarte multe „goluri" tn planul 
de producție. Din ziua aceea 
n-am mai vorbit cu Dragu care 
urmărea să mă demobilizeze și 
i-am răspuns tăios că un lăcă
tuș încuiat ca el nu știe ce-i aia 
fotbal. La sfirșitul săptăminii am 
văzut că nici maistrul Neagu 
nu știe ce-i aia fotbal, cici mi-a 
atras atenția asupra muncii mele 
din săptămina aceea. Mi-am pus 
in gind să mi reabilitez in o-
' lor și, săptămina urmitoa-chii

re, cînd am avut al doilea meci 
si am băgat un gol, am venit 
la fabrică la ora 10 fi cină m-a 
întrebat maistrul ce-i asta, am 
răspuns că e „repriza a doua“. 
După două săptâmîni am mai 
băgat două goluri fi am 
venit la fabrică la ora 12, 
am pontat și am dat o raită prin 
atelier, unde toți tovarășii mei 
lăcătuși lucrau de zor. Eu am 
crezut că mă vor primi cu urale 
fi chiar mă pregăteam să le 
povestesc cum am introdus în 
plasă cele două goluri, dar abia 
dacă mi-au dat bună ziua, așa 
că nu ftiu de ce m-am cam sim
țit pe tufă. Maistrul mi-a 
spus fi el că o să urmeze o lo
vitură de pedeapsă, dar eu am 
făcut o fentă fi am plecat să 
mă plimb. Din ziua aceea am 
început să viu la fabrică numai 
ca să pontez și nici nu mai dă
deam prin secție, mai ales că nu 
era meci în care să nu bag un 
gol. într-o zi aflu că sînt chemat 
în birou la director și eram si
gur că o să primesc o primă spe
cială, căci în ultimul meci adu
sesem victoria echipei. In birou
la director era și inginerul șef.
Ei stăteau în picioare și
i-am poftit să ia loc, dar
directorul, nu știu ce l-a a- 
pucat, că m-a poftit să scot mîi- 
nile din buzunar. Am început să 
bănuiesc că sînt pe picior gre
șit. în sfîrșit, directorul m-a în-

floare
trebat ce am de gind. l-am răs
puns că am de gind ca în me
ciul viitor să trec extremă, dar 
dacă el e de părere să rămîn 
inter o să reflectez. A intervenit 
atunci inginerul șef zicînd că 
eu nu mai sînt demult înaintaș 
și că sînt fundaș, l-am răspuns că 
face o confuzie întrucît eu nici 
nu mă pricep la postul de fun
daș In fotbal. Dar inginerul șef 
mi-a răspuns că eu fac o confuzie 
căci el se referea la faptul că 
sînt fundaș în producție, nu în 
fotbal și, dacă n-o să ajung în 
curînd înaintaș ți o s-o duc așa 
pînă la... extremă, s-ar putea să 
mă trezesc în aut. M-am ridicat 
în picioare și am spus că fot
balist ca mine pot ei să caute 
oricît că n-or să mai găsească, 
dar directorul mi-a răspuns că 
în fabrică e nevoie întîi de lăcă
tuși, ți că ți lui ti place fotba
lul, dar în orele libere, ți întru
cît eu mi-am luat libere și orele 
de muncă, s-ar putea să mă în
locuiască în secție cu un alt 
lăcătuș și în echipă cu un alt 
înaintaș.

în cele din urmă am plecat. 
M-a mai chemat apoi la sindi
cat, m-a chemat la U.T.M. și, în 
cele din urmă, m-a chemat la 
serviciul muncă și salarii și mi-a 
dat preavizul. Și înapoi nu m-a 
mai chemat.

Am încercat pe la alte fa
brici, dar peste tot m-au între-

bat ce meserie am ți cînd 
răspundeam că «ini de meserie 
fotbalist, ei spuneau că au ne
voie de strungari, sudori, tur
nători ți lăcătuși. Am colindat 
așa ca o albină din floare în floa
re pe la niște cooperative, pe la 
niște ateliere mai mici dar n-am 
rămas mai mult de o săptămînă 
sau două. Nu-mi înțelegeau 
jocul...

în cele din urmă mi s-a părut 
că am găsit ce-mi plăcea. Am 
intrat ca lăcătuș și am început 
să foc fotbal. După două săp
tămâni am luat-o de la cap cu 
pontatul la ora 12. Atunci m-au 
chemat la sindicat și mi-au atras 
atenția. Eu i-am întrebat dacă 
au auzit de mine și dacă știu ce 
sînt eu în stare. Ei mi-au răs
puns că au auzit de mine, că 
știu ce sînt în stare și m-au 
scos din echipă. în clipa aceea 
mi-am amintit de Dragu și de 
proverbul lui: „Unde nu-i cap 
e vai de picioare". E ceva și cu 
folclorul ăsta!

Ieri m-am dus la antrenor și 
i-am spus că doresc să joc fot
bal, că-mi place. Antrenorul a 
zîmbit, m-a bătut pe umăr și mi-a 
spus: „Știu, băiete, dar ești încă 
slab la jocul de capi" „Ba nu, 
m-am repezit eu, joc cu capul 
foarte bine!" Și antrenorul mi-a 
răspuns: „Știu, joci bine cu 
capul! Dar dnd ai să începi să 
și gîndești cu el, să vii la minei*

Ce-o fi vrut să spună antre
norul ? Parcă încep să bănuiesc...

SADI RUDEANU

călclie și se tndepărtă fără să 
întoarcă capul. El se așteptase ca 
antrenorul să-l roage să vină ne
greșit la antrenament. Și ‘ ' 
colo...

A doua zi. Stănescu se 
zentă la antrenament ca și 
nimic nu s-ar fi tntlmplat. 
fost o lecție, se glnd'ea antreno
rul. ti place sportul.." Plnă la 
sfirșitul antrenamentului se făcu 
că a uitat cu totul discuția avută 
cu o zi mai înainte Observă Insă 
că Stănescu se simțea destul de 
stingher Ceilalți atleți ll tratau 
cu indiferență Abia spre sfirșitul 
antrenamentului. ll întrebă:

— Cum mai merge treaba la 
cooperativă, tovarășe Stănescu ? 
Pusese întrebarea numai așa. ca 
si-i afle părerea, căci știa prea 
bine că. In săptămina aceea, lip
sise vreo 3 zile

— Au pretenții prea mari... Să 
muncești 8 ore și apoi să vii și 
la antrenamente...

— Tofi colegii tăi fac același 
lucru Au aceleași condiții ca și 
tine. Dacă totuși nu.fi place... 
noi nu te finem..

...Ședința colectivului sportiv 
începuse de mai bine de o oră Și 
plnă acum discuțiile se purtaseră 
numai In jurul comportării atle
tului Stănescu. II criticaseră an
trenorii. colegii, iuniorii. Parcă 
era un făcut. Unul nu se ridica 
in picioare ca să nu spună: 
..Noi nu avem nevoie de profe
sioniști și vedete Altceva înțe
legem noi prin sport". A, fost In
tr-adevăr o ședință furtunoasă...

Utemistul Stelian Dumitrescu 
se simfea și el vinovat de com
portarea prietenului său Stănes
cu. A vrut si ia cuvtntul. să ara
te tovarășilor de muncă și 
sport că Stănescu e prietenul 
din copilărie, este utemist și 
Intr.adevăr e vinovat, dar se 
îndrepta negreșit Renunfă Insă și 
se hotărî sUi spună 
Intre patru ochi: 
om de treabă, or...“ 
să rămlnă tn acest 
muncească, să fie 
lalfC.

Ca de obicei, a doua seară după 
antrenament porniră împreună 
spre casă. Dumitrescu nu aștep-

cînd

pre
tind 
,.l.a

de 
lui 
că 
va

lui Stănescu 
„Ori te faci 
Nul Trebuie 
colectiv, să 

ca tofi cei-

— fă prea mulf și
• începu să-i vor-
ț bească prietenește:

— Așa o să se 
~ tntlmple pînă clnd)

ai să termini cu 
lipsurile de la lucru și in special- 
cu mofturile In deplasare nu 
vrei să mergi dectt cu clasa I. La 
meciuri nu te simți bine declt In 
pantofi ou virful verde și șirete 
bej. La servici...

Stănescu nu-i dădu voie să 
continuie:

— Halal prieten... Și tu ești o 
poamă ca și ceilalți..

— Da, stnt ca și ceilalți, dar 
nu poamă, cum mă numești. îmi 
place să fac sport, dar imi place 
și să muncesc. Știi... uitasem 
să-ți spun că m-au propus să 
merg la o școală de normatori

In colțul străzii se despărțiră 
Stănescu rămase insă mult timp 
pe ginduri. .Va să zică Dumi
trescu merge la școală. Peste 6 
luni va fi nor motor, iar eu — 
nici tn car. nici tn căruță". Exem
plul prietenului era mai mult de- 
cit convingător.

...Toate erau „Împotriva" lut 
Constantin Stănescu. De unde 
pină atunci era singurul om din 
Ploești care putea realiza o per
formanță sub 57 secunde pe 400 
m. garduri, acum Jurcă Valeriu, 
.dineul" de numai 16 ani, șe 
pregătea să dea asaltul recordu
rilor republicane de tuniori. De- 
abia acum tnțelegea Stănescu de 
ce antrenorul Mircea Simion se 
ocupa cu atlta asiduitate de an
trenamentele lui /urcă: ca să 
poată orietnd să-l înlocuiască tn 
echipa .colectivului „Ei bine — 
se hotărî el — asta nu are să 
se Intlmple..."

...De atunci au trecut mai mul
te luni. S.au schimbat multe și 
s-a schimbat și tinărul atlet Con- 
stantin Stănescu. E drept, n-a 
ajuns încă un exemplu desăvlr- 
șit de modestie, totuși cei de 
la cooperativa -Constructorul" 
vorbesc de ei ca despre un tova
răș de muncă o'iceout, apropiat. 
La fel și prietenii, tovarășii de 
sport Acum Constantin Stănescu 
preferă să participe la concursuri 
tn pantofi de atletism obișnuiți. 
iar la concursurile din alte orașe 
să meargă chiar și cu o „oca
zie". Colectivul, tovarășii săi ' 
l-au ajutat și ll ajută să devină 1 
un adevărat sportiv :

GH. NEAGU ‘

contribuția la ridicarea presti i 
giului ei. i

Iată dar, pe scurt, de ce sint ] 
conștientă de marea mea răs- i 
pundere pe care o am ca spor- I 
tivă fruntașă, ca reprezentantă ] 
a țării noastre în întrecerile 
sportive internaționale.

Nu sînt nici în vîrstă și nici 
prea multă experiență nu am. I 
Totuși, îmi permit ca în înche ( 
iere — fără a fi pretențioasă 
așa cum probabil vor crede unii i 
— să dau tinerilor sportivi un < 
sfat: munca perseverentă, an-! 
trenamentele conștiincioase. J 
comportarea modestă, iată nu 
numai chezășia succeselor vi- ( 
itoare ci și datoria și demnita- ; 
tea noastră de sportivi ai Re- j 
publicii Populare Romine.

• Echipa selecționată de fotbal 
a tineretului din R.P.R. și-a în
cheiat turneul in Orientul Mijlo
ciu iuctnd duminică la Beirut cu 
echipa reprezentativă a Libanu
lui. Tinerii fotbaliști romîni au 
clștigat inttlnirea cu scorul de 
1—1) prin punctul realizat de V. 
Anghel In minutul 76. De remar
cat că echipa Libanului învinsese 
cu cîteva zile înainte cu scorul 
de 3—1 echipa R. D Germane 
care a jucat sub titulatura de re
prezentativa orașului Berlin.

• Duminică a Început pe valea 
lui Carp, din apropierea frumoa. 
sei stațiuni Sinaia, concursul in. 
ternațional de schi la care par
ticipă sportivi din Austria, R P. 
Ungară și R.P. Romină. Prima 
probă a zilei, sla'om uriaș. 
bucurat de un frumos succe-S^B 
Victoria a revenit schiorului aur.™ 
triac H. Schemei!, care a reali
zat pe o ptrtie in lungime de 1800 
m. (56 porți) timpul de 1’34”. 
Locurile 2—3 au fost împărț'te 
de schiorii romini G. Cristolovea. 
nu și 1. Birsan, amindoi cu 
1’37'4/10.

Concursul internațional de schi 
de la Sinaia a continuat luni cu 
desfășurarea probei de 15 km. 
fond. Schiorii romini s.au com
portat remarcabil fiind prinri. 
palii protagoniști ai acestei in. 
treceri. Primul loc In c’asament a 
fost ocupat de I. Cimpoaia cro
nometrat cu timpul de lhCS’41”. 
El a fost urmat de concurent' I 
maghiar S. Pali — lh07’13" șl C. 
Enache (R.P.R ).

• Cel de-al 23-lea campionat 
mondial de hochei pe gheață de la 
Moscova se apropie de sfîrșit. tn 
lupta pentru titlu sînt angajate 
direct echipele U.R.S.S. și Sue^fl 
diei, singurele neînvinse plnă» 
acum. Meciul dintre ele se dis
pută astă eeară.

Veteranii din nou pe stadion
Citeam tn presa sportivi a vre

mii: „Bindea — unul din ceiimai 
buni oameni de pe teren și ani
matorul atacului timișorean" 
(N R. — este vorba de formația 
Ripensia), sau „de două ori Ba. 
ratky — a cărui faimă actuală ti 
aduce mereu ofrande de aplauze 
și elogii — Bodola și Dobay au 
străpuns apărarea echipei Polo
niei" (N.R. — jocul Rominia-Po- 
lonia care a avut loc la Lodz In

iulie 1937. ctștigat de romini cu 
scorul 4—2).

...Au trecut de atunci 20 de ani 
și iată că duminică, fostele glorii 
ale fotbalului nostru au apărut 
din nou. ca jucători, pe un sta
dion în|esat de un public entu
ziasmat. A fost intr-adevăr o re- 
tntilnire care, poate, unora le-a 
provocat discret, lacrimi de bucu
rie și care, cu siguranță, a trezit 
amintiri ce nu pot fi uitate.

O amintire, înainte de Începerea meciului.

Și desigur, nici tinerii noștri 
fotbaliști, care i-au urmărit pe 
maeștrii lor, n-au fost scutiți de 
asemenea emoții. Este_ firesc. 
Jucătorii de ieri sînt astăzi cei 
mai apreciati antrenori ai tării. 
Iată-1 pe antrenorul Ploeșteanu. 
datorită căruia Energia Metalul 
Steagu Roșu din Orașul Stalin a 
promovat in categoria A și ne-a 
reprezentat cu cinste tn turnee 
peste hotare. Ploeșteanu nu mai 
are aceeași vigoare ca în anii ti
nereții. dar jocul lui dovedește și 
astăzi cunoștințe profunde. Și citi 
sint ca el 1

Am revăzut pe Silviu Bindea, 
pe iuliu Baratky, pe Iuhasz și 
Kotormany, pe David și Traian 
lonescu, pe Marian și pe Sfera, 
Burger și Mihăilescu, pe toți a. 
cești veterani cunoscuti și sti
mați. Firește, timpul a lăsat ur
me vizibile, părul multora dintre 
aceștia este albit, frunțile sint 
brăzdate de cute adinei, dar toc
mai pentru aceasta, noi, cei mai 
tineri îi stimăm, îi respectăm. 
O dovedește entuziasmul între, 
gului stadion ca și lalelele roșii 
pe care Ozon le a dăruit maeș
trilor săi.

R. CALARAȘANU
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