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Prinde viațd

StmbătI după-amlază a avut 
loc la Teatrul de operă și balet 
al R.P.R. adunarea solemnă con
sacrată celei de-a 50-a aniversări 
a răscoalelor țărănești din 1907.

Pe fundalul scenei, drapată cu 
steaguri roșii și tricolore, se a- 
flau portretele tovarășilor Gheor. 
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoi
ca, dr. Petru Groza. Sub portrete 
erau înscrise cuvintele „50 de ani

Deschiderea expoziției de pictură, 
grafică, sculptură și documente „1907“

inițiativa tinerilor

din orațul Bacâu

Tinerii ploeșieni 
au început construcția 

unui minunat parc 
de cultură și odihnă

de a 50-a aniversări
țărănești din 1907
din

memorabile

PLOEȘTI (de la corespondentul 
wstru).

O ședință neobișnuită. Tînărul 
Inginer Stelian Anghel și-a înce- 
out referatul. Sute de priviri urmă
reau atente pe vorbitor. In fața 
mui proiect, el demonstra tineri
lor și activiștilor utemiști necesi
tatea amenajării unui parc de cul
tură și odihnă pentru locuitorii 
trașului Ploești...

Astfel a prins viață și aici ini
țiativa tinerilor din orașul Bacău.

...Cu cAteva zile mai tîrziu, la o 
listanță de numai patru kilometri 
ie orașul petroliștilor, un furnicar 
le tineri dădea primele lovituri de 
îrnăcop și nivelau prundișul adus 
lin rîul Teleajen. Cei care călăto- 
esc cu mașinile sau pe jos de la 
9loești la Bucov, pe șoseaua ce 
luce spre Buzău, rămîn surprinși 
:ă în toate după amiezile zăresc 
vintre răchitele și plutele crescu- 
^kutede tineri lucrînd și cîntînd. 
jflii lucrează la defrișat, alții ni-

velează, iar o parte din tineri, îm
preună cu inginerul Stelian An- 
ghel, au marcat un perimetru de 
teren de aproape 60 hectare.

Pe toată această suprafață de te
ren plină încă de gropi, mărăcini- 
șuri și răchită, vor răsări ca din 
pămint ceea ce mulți nici nu-și pot 
imagina: viitorul parc de cultură 
și odihnă pe care tineretul orașu
lui Ploești îl realizează prin mun
că voluntară, cu sprijinul specia
liștilor. Acesta este darul pe care-l 
pregătesc pentru cei mai bine de o 
sută de mii de locuitori ai Ploeș- 
tiului.

„Peste cinci ani, așa cum este 
planificat, minunatul parc va fi dat 
în întregime în folosință" — a 
spus tînărul inginer.

Să aibă el dreptate ? Se pare că 
nu. Utemiștii și tinerii din orașul 
Ploești sînt capabili să nu țină 
seamă de această precizare. Ei vor 
face ca mult mai de vreme locui
torii orașului Ploești și cei din îm-
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neretului, tinerii din raionul 
Mediaș regiunea Stalin în- 

ăptuiesc o vie activitate de in- 
eres obștesc.

Astfel, la G.A.S. Bazna un nu- 
năr de 13 tineri au curățat 80 de 
ia. pomi fructiferi, evidențiindu-se 
ov. Adolf Cristof și Ecaterina 
Voider care au prestat 1.200 
»re muncă voluntară. Din banii 
iroveniti cu prilejul muncii vo- 
untare, s-a hotărît să se clădească 
i sală de mese în cîmp, pentru 
nuncitorii de la G.A.S.-Bazna. Ti- 
lerii din comuna Dîros au cărat 
lumai în două zile 30 de care 
lălegar pe lotul zootehnic. S-au 
ividențiat tinerii Ion Diac, Vasile 
)iac și Viorel Ban.
-Nici tinerii tractoriști de la 
Jvl.T.-Proștea-Mare nu s-au lăsat 
|ki prejos. în această perioadă 
-au evidențiat Irimia Kaaar, Au-

gustin Mesaroș care lucrează la 
G.A.S.-Proștea-Mare. Aceștia, mun
cind fără precupețirea eforturilor 
au îndeplinit și depășit planul cu 
150 la sută.

Pionierii din comunele Valea- 
Lungă, Copșa-Mică, Șeica Mare, 
au trecut la curățirea loturilor 
școlare, reușind să sădească peste 
200 de pomi. S-a evidențiat colec
tivul de conducere al unităților de 
fiionieri din aceste comune, în 
runte cu tov. Ana Ciulea și A- 

gapia Toia, instructoare superioare 
de pionieri în aceste comune.

în întîmpinarea Festivalului 
Mondial al Tineretului de la Mos
cova un număr de 19 organizații 
U.T.M. au luat 21 de hectare pen
tru a le însămînța cu sămînță de 
porumb hibrid.

MIHAI ISOPESCU

prejurimi să înceapă sportul nau
tic, pe luciul apei de pe suprafața 
de 4 km.p. ca și pe cele două surse 
de apă ce trec prin mijlocul parcu
lui. Alții, venind cu troleibusul din 
inima orașului, vor aplauda bucu
roși spectacolele ce vor fi jucate 
pe scena Teatrului de vară, des
tinat a fi construit pe marginea 
lacului. Aleile, fîntînile arteziene 
cu jocuri de lumini, arborii și ar
buștii foioși, coniferii, arbuștii ră- 
șinoși și coloritul trandafirilor, vor 
îmbogăți natura. Terenurile, sala 
de sport, cluburile vor constitui un 
minunat loc de recreiere pentru 
muncitorii orașului și satelor din 
împrejurimi.

Proiectantul a ținut seama și de 
dorința celor mici. Astfel, în viito
rul apropiat, în Parcul de cultură 
și odihnă se va înălța măreț orașul 
copiilor.

Pentru că vorbeam de angaja
mente, vreau să arăt că în întîm
pinarea Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților ce se va 
ține anul acesta la Moscova, ute
miștii și tinerii din toate uzinele, 
instituțiile și rafinăriile orașului 
Ploești, și-au oferit contribuția lor 
pentru ca lucrările ce trebuie fă
cute manual să le realizeze volun
tar.

Tot voluntar, acum în primele 
zile ale primăverii, vor începe 
plantarea de pomi și alte lucrări 
de primă urgență.

Pînă acum utemiștii și tinerii de 
la Rafinăria 3 Teleajen, Tăbăcăria 
„Poporul*, O.C.A., Tehnometal, 
Textila, „Dorobanțul" și din alte 
întreprinderi au dovedit prin fap
te dragostea pentru realizarea par
cului. Ion Cîrlig, Constantin Joco- 
ta. Preda Valeriu, secretari ai or
ganizațiilor de baza U.T.M. sînt 
numai cîțiva din cei mai zeloși 
animatori ai muncii voluntare. In 
numai două ore, tinerii, sub în
drumarea acestora au executat pes
te 600 de gropi necesare plantării 
stîlpilor prefabricați din beton 
care vor împrejmui parcul.

Slmbătă la amiază s.a des
chis tn sala „Dalles" expozi
ția de pictură, grafică, sculp
tură și documente „1907“, or
ganizată de Muzeul de Artă al 
R.P.R. și Muzeul de istorie a 
P.M.R. cu prilejul aniversării 
a 50 de ani de la răscoalele ță
rănești.

La deschiderea expoziției au 
participat tovarășii acad. prof, 
dr. C. I. Parhon. fon Pas, P. 
Niculescu-Mizil, P. Țugui, ar
tiștii poporului Camil Ressu, 
președinte de onoare al Uniu
nii Artiștilor Plastici din R.P.R. 
și I. Iser, acad. Gh. Opres- 
cu, Al. Ciucurencu, C. Medrea,

O. Angheiuți, M. H. Maxy, 
directorul Muzeului de Artă ai 
R.P.R., A. Anastasiu, secretar 
al Uniunii Artiștilor Plastici, 
oameni de artă și cultură, zia
riști, precum și un numeros 
public.

Cuvintul de deschidere a ex. 
poziției a fost rostit de aead. 
Zaharia Stancu.

Asistenta a vizitat apoi ex
poziția care cuprinde peste 200 
de lucrări de artă plastică, 
precum și numeroase docu
mente care amintesc despre 
marile răscoale țărănești din 
1907.

(Agerprei)

Solemnitatea unor decorări

Pregătiri 
pentru 
Festival

ÎN ITALIA Sa 
sss ÎNSORITA

tineri italieni1.800 de tinere și 
or pleca la 23 iulie a.c. de la 
'eneția la Moscova pentru a par- 
cipa la Festivalul Mondial al Ti- 
eretului și Studenților. Fiecare 
intre aceștia va reprezenta rai
oanele de tinere și tineri mun- 
itori, țărani, studenți italieni la 
tarea întîlnire sărbătorească a 
heretului. Cu miile se numără 

care de ani de zile așteaptă 
■ asemenea prilej pentru a vi
ra Țara socialismului victorios 
- marea Uniune Sovietică. Toți 
ceștia își amintesc cu plăcere de 
ecutele festivaluri mondiale, mi- 
unate prilejuri de a se cunoaște 

a stabili legături prietenești cu 
nerii de pretutindeni; toți ace- 
\ia doresc să facă parte dintre 
elegații la Festival. Intr-adevăr, 
bia se anunțase că Festivalul 
in 1957 va avea loc la Moscova, 
ă sute și mii de cereri au și 
iceput să sosească la organiza
și, astfel că se poate spune că 
)ate locurile sînt ocupate.
Comitetul național pentru par- 

ciparea tineretului italian la Fe
teai se va constitui, în mod ofi- 
\al, doar în primele zile ale lunii 
prilie și el va fi cit se poate de 
iprezentativ. Pentru aceasta au 
ist trimise de pe acum apeluri 
t toute mișcările de tineret, 
t comuniști și socialiști, la social- 
emocrați și catolici, la republi- 
ani și radicali, la liberali, miș- 
ării studențești „galiardi" consi- 
erată ca păstrătoare a vechilor 
■adiții ale mișcării universitare 
in țara noastră. Numeroase și 
?mnificative sînt adeziunile so
ite pînă acum. De pildă, toți 
omponenții secretariatului regio- 
alei lom bar de pentru mișcarea 
Ineretului radical nu numai că au 
derat la mișcarea pentru pregă- 
rca Festivalului, dar au anunțat 
ă vor participa in grup ia marea 
irbătoare a păcii și prieteniei de 
i Moscova. Comitetul național 
a fi desigur un organism activ
i pregătirea pârtiei păi ii tineretu-
ii italian la Festival. în progra- 
iul de activitate al comitetului 
ațional sînt prevăzute deja orga
nizarea a mii de festivaluri locale, 
n toate orașele, în numeroase sate 
ivind ca scop :

Corespondentă 
telefonică din Roma

a) popularizarea pe larg a țe
lurilor Festivalului — întărirea 
păcii și colaborării internaționale; 
b) strîngerea fondurilor necesare 
pentru trimiterea delegației tine
retului italian la Moscova.

Problema care se pune azi și 
care va canaliza pentru toată pri
măvara și începutul verii întreaga 
energie a miilor de tineri italieni 
este îndeplinirea acestor obiective. 
Noi urmărim de asemenea ca dele
gația noastră la Festival să fie 
cît se poate de activă, ca cei 
1.800 de tineri italieni să nu fie 
niște spectatori pasivi, ci partici- 
panți de frunte în cadrul mani
festărilor politice, culturale, arti
stice și sportive. Fiecare dintre 
tinerii italieni care vor acea bu
curia să meargă la Moscova, se 
vor folosi de acest minunat prilej 
pentru a cunoaște și aprofunda 
problemele care stau in fața tine
rilor din întreaga lume — pro
bleme — de a căror rezolvare de
pinde asigurarea viitorului luminos 
al omenirii.

O parte din publicațiile noastre 
contribuie de asemenea la pregă
tirile tineretului italian pentru 
Festival. Ziarul tineretului italian 
„Giovane generazione" publică 
periodic ample corespondențe a- 
supra celui de-al Vl-lea Festival; 
el a popularizat în rîndul tineri
lor italieni cuvintul de ordine 
lansat de jurnalul vorbit al unui 
club universitar din Moscova : 
„Doresc să cunosc totul". A cu
noaște, a discuta, a elabora îm
preună — în ciuda diversității 
limbilor și concepțiilor — soluții 
noi pentru marile probleme ale 
tineretului lumii — acesta 
gîndul cu care tinerii italieni 
pregătesc să participe 
valul de la Moscova.
probleme pe care tinerii 
sînt de fapt, probleme
în fața tuturor. In acest sens au 
loc multe discuții printre tinerii 
italieni cum ar fi problema ra-

este 
se 

la Festi- 
Și aceste 
și le pun, 
care stau

porturilor dintre muncitori și 
studenți sau cea privind instrucția 
profesională. Asupra tuturor ace
stora ca și asupra altor probleme 
se propun soluții accesibile pen
tru toți •— indiferent de concepții 
politice; cei ce vin cu propune
rile cele mai constructive vor fi 
trimiși la Festival. In pregătirea 
pentru Festival au fost atrași de 
asemenea tineri iubitori de artă. 
Concursurile artistice ce au loc 
în țara noastră sînt o mărturie tn 
acest sens. Încă de pe acum pu
tem spune că, în urma acestor 
concursuri, s-a stabilit ca printre 
cei 1.800 de delegați italieni să 
se numere și membrii orchestrei 
de jazz „Roma-Neto-Orleans Jazz 
Band" compusă din studenți, un 
grup de dansatori populari din 
Agrigento cu 
frumoasele cos
tume și dansuri 
tradiționale sici
liene. De aseme
nea din delega
ție vor mai 
face parte 15 
soliști instru
mentiști care vor 
fi selecționați în 
cadrul unui con
curs național. 
Numeroși vor fi 
de asemenea re
prezentanții ti
nerei picturi re
aliste italiene.
Desigur lista 
nu este închisă ; 
pe zi ce trece ea 
se îmbogățește 
și totul face să 
se prevadă o 
participare bo
gată, variată fi 
activă la marea 
sărbătoare a pă
cii și prieteniei 
tineretului lumii 
de

Sîmbătă la amiază a avut loc 
la Prezidiul Marii Adunări Na
ționale solemnitatea decorării 
unora dintre participanții la 
răscoalele țărănești din anul 
1907.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, dr. Petru 
Groza, Gheorghe Apostol, Con
stantin Pîrvulescu, Anton Moi- 
sescu, Avram Bunaciu, Mihail 
Gh. Bujor, acad. P. Constantines- 
cu-lași, membri ai Comitetului 
Național pentru organizarea ce
lei de a 50-a aniversări a răs
coalelor țărănești din 1907.

Tovarășul dr. Petru Groza a 
înmînat la 46 de participant! la 
răscoalele țărănești din 1907, din 
regiunile Suceava, Iași, Bacău, 
Galați, Ploești, București, Pitești 
și Craiova Ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne*4 clasa 
a Il-a, a Ill-a sau a IV-a.

Tot odată un număr de 201 
dintre participanții la răscoale 
au fost distinși cu Medalia „50 
de ani de la răscoala țărănească 
din 1907“.

Printre cei decorați, sînt: Du
mitru Ariciu, care a partici
pat la răscoală în comuna 
Sîngeru, regiunea Ploești, Du
mitru Costache Tudose, în co- 
muna Avrameni, regiunea Su
ceava, Marin Mitran, în co
muna Moțăței, regiunea Craiova, 
Ion Gh Zăgan, în comuna Ru- 
ginoasa. regiunea lași, llie Gri
gore în comuna Pădureți, regiu
nea Pitești. Tudorache Dragnea, 
în comuna Mlădioasa, regiunea 
București și alții.

Cei decorați au mulțumit căl
duros partidului și guvernului 
pentru cinstirea luptei duse de ei 
cu 50 de ani în urmă pentru 
dreptate socială și o viată mai 
bună.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
dr. Petru Groza, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale.

Anul 1907 — a spus vorbitorul 
— an de răzvrătire furtunoasă 
este înscris cu litere roșii în pa
ginile istoriei poporului nostru. 
Tot ceea ce s-a petrecut în acest 
an s-a înfipt adine în sufletul 
poporului. Jertfa miilor de țărani 
uciși atunci în lupta pentru o 
viață mai dreaptă n-a fost zadar
nică. Lupta împotriva moșierimii 
și burgheziei — străine de inte
resele țării și de năzuințele po
porului — s-a întețit atunci cînd 
în focul acestei lupte a apărut o 
puternică forță conducătoare, Par
tidul Comunist din Romînia.

Istoria nu poate fi falsificată. 
Dv. sînteți nu numai amintirea 
vie a celor petrecute, dar și măr
turii autentice ale evenimentelor 
din 1907 ca și ale celor întîmplate 
de atunci încoace. Partidul Comu
nist din Romînia ridicînd steagul 
luptei de eliberare de sub exploa
tare, a știut să adune sub stea- 

’ gul lui. alături de mișcarea mun-

citorească, toate mișcările țără
nești care au urmat sîngerosului 
an 1907. Dintre aceste mișcări a 
făcut parte și lupta țărănimii 
muncitoare romîne și maghiare 
din Ardeal, organizată țn Fron. 
tul plugarilor și Uniunea munci
torilor maghiari (Madosz). Avem 
mereu noi cei mai vîrstnici. ima
ginea vie a întregii epopee a 
luptei condusă de partidul clasei 
muncitoare pentru dreptate 
cială și o viață mai bună.

In continuare, tovarășul 
Petru Groza a spus: Cineva 
dv. spunea adineauri, aici, 
bună dreptate: „Ce rău îmi 
că am îrabătrînit. acum cînd este 
de trăit". In satele noastre, as
tăzi, în locul întunericului și a- 
păsării crude și singeroase a mo
șierilor, pătrunde tot mai mult 
lumina unei vieți noi. Această 
viață a făurit-o și o făurește in 
strînsă alianță muncitorimea și 
țărănimea noastră muncitoare, 
întărind regimul de democrație 
populară.

In serile de odihnă, dvs. care 
ați cunoscut trecutul și cunoașteți 
prezentul, să vorbiți semenilor 
dvs. ș*i iu special celor tineri 
despre lupta dvs. dreaptă din tre
cut pentru ca ei să cunoască și 
să prețuiască rodul acestei lupte.

Să fim cu toții recunoscători 
tuturor acelora care s-au jertfit 
în această luptă și au crezut în 
dreptatea ei Să nu ne odihnim 
pe lauri, să continuăm lupta pen
tru așezarea patriei noastre pe 
temelii noi, puternice, pentru o 
viață tot mai îmbelșugată, feri
cită.

Cuvîntarea tovarășului dr. Pe- 
tru Groza a fost Îndelung aplau
dată.

Prezidiul Marii 
ționale a oferit o 
stea ceior decorați

Tovarășul Chivu 
dintele Consiliului 
a toastat pentru sănătatea celor 
decorați, pentru ca ei să se bu
cure de roadele izbtnzilor regi
mului de democrație populară.

(Agerpres)
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de la răscoalele țărănești 
1907“ și cifrele 
„1907-1957“.

In aplauzele puternice ale asis
tenței in prezidiu au luat loc to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, general de armată 
Emil Bodnăraș, Miron Constan- 
tinescu. Constantin Pîrvulescu, 
M. Gh. Bujor, președintele Co
mitetului național de organizare 
pentru a 50-a aniversare a răs
coalelor din 1907, vicepreședinții 
comitetului, academicienii Cezar 
Petrescu și Zaharia Stancu, acad, 
prof. Traian Săvulescu, acad. P. 
Constantinescu-Iași, artistul po
porului losif Iser, Geza Vida 
sculptor, Constantin Mănescu și 
alți vechi militanți ai mișcării 
muncitorești sprijinitori ai răs
coalei, țărani participant! la 
răscoalele din 1907: Dumi
tru Ariciu, Filip Avramescu, 
Maria TMnăsoiu, Dumitru Vasile 
Bălan, Constantin Dumitrescu, 
Constantin Ștefan Gheorghe, llie 
Grigore, Gheorghe Munteanu, 
Ilarie Porojan, Florea Simedrea, 
Dumitru D- Toader. Ion Gh Za. 
gan, personalități ale vieții cul
turale și artistice, activiști de 
partid și de stat, și alții.

In sală se aflau tovarășii: 
Gheorghe Apostol, Petre Borilă. 
Nicolae Ceaușescu, losif Chiși- 
nevschi, general colonel Alexan
dru Drăghici, Alexandru Moghlo- 
roș, D. Coliu, Leonte Răutu, gene
ral colonel Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Fazekas Janos, Vladi
mir Gheorghiu, Alexandru Bîrlă- 
deanu. miniștri, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai Comitetului 
național de organizare pentru a 
50-a aniversare a răscoalelor din 
1907, conducători ai organizații
lor obștești, personalități ale vie
ții culturale, ofițeri superiori ai 
Forțelor Armate ale R.P.R., nu
meroși țărani din diferite regiuni 
ale țării participant la răscoa
lele din 1907, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, sprijinitori 
ai răscoalelor.

La propunerea tovarășului Con
stantin Pîrvulescu, membru tn 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. 
care a deschis adunarera, asis
tența a păstrat un moment de 
reculegere în amintirea celor 
11.000 de țărani asasinați in 
1907 de regimul burgiiezo-mo- 
șieresc.

Tovarășul Constantin Pirvules- 
cu a rostit o cuvîntare despre in-

temnătatea aniversării răscoale
lor din 1907 și despre viața nouă 
a țărănimii muncitoare din tara 
noastră în anii regimului demo
crat-popular. Numeroase pasaje 
ale cuvîntării au fost subliniate 
cu aplauze puternice.

Apoi tov. M. Gh. Bujor, preșe
dintele Comitetului național de 
organizare pentru a 50-a aniver
sare a răscoalelor din 1907 a pre
zentat o amplă expunere despre 
răscoalele țărănești.

In cuvinte simple, emoționante, 
țăranul Florea Simedrea, din co
muna Stănești, regiunea Bucu
rești, a evocat apoi amintiri din 
zilele dîrzelor răscoale din 1907 
la care a participat.
„Era grea și amară viața țărani

lor pe moșia boierilor a spus Flo
rea Simedrea. Munceam fără plată 
boierului 5 zile cu carul și 10 zile 
cu mîinile; fără plată îi dădeam 
mușchiul porcuLui, pui, ouă ; fără 
plată îi lucram două pogoane de 
pămint**. In continuare ^vorbitorul 
a relatat că într-o bună zi, sătui 
de asuprire, țăranii din comuna 
Stănești. cu o goarnă și o tobă 
în frunte, au pornit spre primă
rie pentru a-și spune păsul. Dar 
aici i-au întîmpinat gloanțele 
plutonului de soldați. Furia țăra
nilor n-a putut fi însă stăvilită de 
gloanțe. Conacele boierilor, ale je
fuitorilor au fost incendiate. Ofițe
rii au fost puși pe fugă. Dinspre 
București soseau însă în grabă a- 
jutoarele cerute urgent de boieri.

Veneau plutoanele regimentului i 
Mihai Viteazu. Au început ares
tările în masă. Comuna Stănești 
a fost incendiată. „Vă ardem ca« 
sele ca să semănați pepeni în lo
cul lor44, le spuneau cu cinism 
ofițerii. Și satul a ars pînă in 
temelii. In ogrăzi, pînă și vitele 
au pierit în flăcări. Florea Sime- 
drea, a povestit în continuare, că 
el și tovarășii săi de luptă au 
fost aruncați în carcera regimen
tului, bătuți la sînge 10 zile de-a 
rîndul. Le-au fost smulse mustă
țile și părul din cap, au fost lo
viți cu săbiile. Nu li s-a dat nici 
o bucățică de pline. După ce au 
fost cumplit torturați, au fost tri
miși în judecata curții marțiale a 
corpului doi de ar.mată. Anii grei 
de ocnă au curs fără milă. ..Jus-* 
tiția“ burghezo-moșierească a fă
cut dreptate moșierilor și fabric 
canților. „Dar a sosit ceasul li
bertății. Lupta clasei muncitoare, 
condusă de partidul nostru iubit, 
ne-a desferecat din lanțuri. Acum 
sîntem și noi oameni** — a spus 
în încheiere țăranul Florea Sime- 
drea, în aplauzele puternice și în
delungate ale participanților la 
adunare.

După adunare a avut loc un 
program artistic la care și-au dat 
concursul artistul poporului Geor-: 
ge Vraca, orchestra și corul An
samblului de cîntece și dansuri al 
C.C.S., corpul de balet al Tea
trului de Operă și Balet al R.P.Rt 

(Agerpres)

Aspect de la adunarea solemnă

Cuvîntarea
tovarășului Constantin
întregul popor muncitor ani

versează in zilele acestea împli
nirea a 50 de ani de la marea 
răscoală țărănească din 1907.

Răscoala țăranilor din 1907 
constituie o pagină glorioasă în 
istoria poporului romin. Ea a fost 
o continuare a lanțului de răs
coale prin care, de veacuri, țără
nimea a tncercat să dobin’dească 
pămint și să scuture jugul asu
pririi. Răscoala din 1907 repre
zintă un moment important în 
procesul dezvoltării mișcării re
voluționare din tara noastră, ale 
cărei tradiții au fost preluate și 
duse mai departe de clasa mun
citoare și de partidul ei marxisl- 
leninist.

Dind o înaltă prețuire acestui 
eveniment important din istoria 
patriei noastre. Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 
și Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne au hotarlt 
ca In Întreaga tară să aibă loc 
manifestări pentru aniversarea 
răscoalei.

Amară și grea era viața po
porului tn preajma lui 19071

Dezvoltarea capitalismului și

aservirea tot mai mare economică 
și politică a Romîniei de către 
țările imperialiste, dusese la in
tensificarea exploatării proletaria
tului. la adincirea contradicțiilor 
dintre exploatatori și exploatați. 
Viata grea a muncitorilor se îm
pletea cu situația disperată a ță
rănimii. Crunt exploatați, lipsiți 
de pămint. flămînzi și goi, împo
vărați de dijmă șijmpozite, bătuți 
și umiliți de jandarmii și vătafii 
moșierilor, țăranii ajunseseră în
tr-o stare de cumplită deznădej
de. In inimiie oamenilor pătrun
sese ecoul revoluției ruse din 
1905-1907. Ura și mînia adunate 
de ani și ani în inimile țărani
lor n-au mai putut fi stăptnite. 
Si atunci, in februarie-martie 
1907, au izbucnit flăcările marilor 
răscoale țărănești.

Pornită la început In clteva 
sate din nordul Moldovei, răscoa
la s-a întins ca un pîrjol și în 
scurt timp a cuprins toată țara. 
Țăranii, hotărîți să-și facă sin- 
guri dreptate, au atacat conacele 
moșierilor, tar în unele locuri au 
trecut ta împărțirea pămlnturilor.

îngrozite de proporțiile răscoa-

Pîrvulescu
lei și de eventualele ei urmări, 
moșierlmea și burghezia și-au 
dat mîiîaj unindu se într-o mon
struoasă coaliție menită să înece 
în sînge lupta dreaptă a țără
nimii și să apere privilegiile lor 
de clase stăpînitoare.

Această monstruoasă coaliție, 
pecetluită prin sărutări și îmbră
țișări în parlament, a dezvăluit 
în fața poporului caracterul per
fid, demagogic, antinațional și 
antipopular al partidelor burghe
ziei și moșierimii, care poartă 
împreună răspunderea pentru re
primarea sîngeroasă a răscoale
lor țărănești.

Un rol criminal în înăbușirea 
răscoalelor l-a avut monarhia. 
C.arol I de Hohenzollern, cel mai 
mare moșier al țării, străin de 
popor, de suferințele și năzuințele 
sale, nu putea fi decît de partea 
moșierilor.

Ordinele de represiune sînge
roasă a răscoalei erau categorice: 
„întîi represiune, apoi vom avi-:

0 sesiune rodnică
Ere în ajunul alegerilor din 

acest an. Un scriitor sugera re
porterilor să răsfoiască arhivele 
și să întreprindă o confruntare: 
cine ocupa eri și cine ocupă 
astăzi locurile pe băncile parla
mentare.

Confruntarea nu o poți redu
ce la nume. Este vorba de cu 
totul altceva, de fapte cu o lar
gă semnificație socială. In par
lamentul din 1932 se găseau 
168 de moșieri și industriași 
avînd diplomă de avocați, 56 
de moșieri și 11 mari industriași 
fără această diplomă etc. Nici 
un muncitor, nici un țăran. 
Aceștia erau oamenii. Dar 
care erau preocupările lor ? La 
23 iulie 1932, în ședința par
lamentului s-a putut auzi de la 
tribună :

— Mai bine dă înapoi ce-ai 
încasat în guvernarea trecută.

Fraza era rostită de un libe
ral și adresată țărăniștilor 
Aceștia n-au așteptat mult și au 
revărsat puhoiul reproșurilor.

— Dați banii înapoi, ați je
fuit țara ! Tîlhari de drumul 
mare...

Iată fizionomia trecutului. 
Prezentul — în contrast catego
ric — ni-1 înfățișează în ima
gini sugestive lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale. Aco
lo unde altădată nu călca pi
cior de muncitor sau de țăran, 
au pășit 324 de muncitori și 
țărani muncitori și 113 inte
lectuali. Comparația se impune 
singură, făcînd inutile comen
tariile.

Citeam cuvîntarea pe care a 
rostit-o Petru Lup, deputat 
venit din munții Apuseni. Po
vestea acest țăran că este stră
nepot al celor ce au luptat sub 
conducerea lui Horia, Cloșca

și Crișan. Altădată moții nu știau 
•ă re iscălească. Acum acest 
moț s-a suit la tribuna parla
mentului și și-a spus părerea 
despre treburile cele mai înal
te ale statului. Este un exem
plu. Unul singur. Dar faptul că 
oameni simpli, veniți de la gura 
furnalului sau de pe tractorul cu 
care răstoarnă brazde, rezolvă 
problemele fundamentale ale 
țării, reflectă caracterul demo
cratic al Marii Adunări Națio
nale.

Prima sesiune a actualei le
gislaturi a Marii Adunări Na
ționale s-a încheiat după aproa
pe o săptâmină de dezbateri 
vii și animate. Lucrările sesiu
nii au corespuns pe deplin aș
teptărilor poporului, așteptări
lor celor care la 3 februarie 
au ales pe candidații Frontului 
Democrației Populare. A fost o 
sesiune cu o ordine de zi bo
gată, care a examinat proble
mele actuale principale cu sim
țul răspunderii, cu o grijă de
osebită pentru destinele țării 
și poporului. în Occident, unii 
sînt poate nemulțumiți de de
mocrația noastră socialistă. Ei 
repetă că Marea Adunare 
Națională nu este teatru) unor 
scandaluri colosale și a unor 
polemici sterile, ceea ce este 
propriu parlamentului burghez. 
Și aceasta îi înfurie. In schimb. 
Marea Adunare Națională își 
dedică toate eforturile slujirii 
intereselor vitale ale poporului.

Bilanțul sesiunii este deose
bit de rodnic. Programul guver
namental expus de tov. Chivu 
Stoica și pe care reprezentanții 
poporului l-au aprobat, crează 
perspective largi dezvoltării țâ
rii noastre pe drumul socialis-

mulai, consolidării poziției in
ternaționale a R.P.R. Programul 
guvernamental își găsește oglin
dire și în bugetul votat, în 
noua lege privind organizarea 
sfaturilor populare, în alcătui
rea Consiliului de Miniștri. Tră
sătura dominantă este aceea 
a fermității în opera de con
struire a socialismului. Partidul 
și guvernul conduc în mod 
consecvent poporul pe drumul 
realizării mărețului ideal socia
list. Pe acest drum s-au obținut 
victorii cu adevărat istorice. 
Avem o economie socialistă 
sănătoasă, puternică, bază si
gură pentru viitoarele succese. 
Dar drumul nostru nu-i încă o 
șosea asfaltată, netedă, fără as
perități. De la tribuna Marii 
Adunări Naționale s-a vorbit 
cu mîndrie pentru realizările 
înregistrate, cu convingerea că 
lipsurile care mai există vor fi 
înlăturate.

Viața a arătat că preocupa
rea de căpetenie a partidului și 
a guvernului o constituie neîn
cetata îmbunătățire a condiții
lor de existență ale maselor 
largi, înlăturarea dificultăților 
care mai dăinuie. Dacă ar fi 
să dăm numai o cifră am ve
dea aceasta cit se poate de lim
pede. Astfel. în 1957. investi
țiile pentru construcțiile de lo
cuințe vor reprezenta circa 1 
miliard lei. Lectura documen
telor sesiunii oferă însă nu
meroase alte exemple.

Dar bunăstarea trebuie fău
rită prin munca întregului po
por. Problemele productivității 
muncii, reducerii prețului de 
cost, folosirii tehnicii au înce
tat de a mai aparține exclusiv 
preocupărilor economiștilor. Lu-

crai acesta trebuie Înțeles de 
fiecare cetățean, iar aceștia la 
rindul lor au datoria să răs
pundă îndemnului de a munci 
mereu mai spornic. Numai ast
fel, vom putea realiza sarcinile 
economice ce ne stau in față, 
sarcini expuse în programul 
guvernamental cu o deosebită 
limpezime.

Și încă ceva; treburile sta
tului sînt treburile întregului 
popor. Sîntem o mare familie 
care iși gospodărește casa. Să 
fim pe deplin conștienți de a- 
ceasta, să valorificăm la maxi
mum toate resursele existente— 
materiale și intelectuale. Sesiu
nea Marii Adunări Naționale a 
dovedit pe deplin caracterul 
profund democratic al sistemu
lui nostru politic. Noua lege 
privind organizarea și funcțio
narea sfaturilor populare lăr
gește și mai mult participarea 
maselor la rezolvarea probleme
lor administrației de stat.

A trecut vremea cînd trac
toarele nu puteau fi întîlnite 
pe ogoare sau cînd coșurile de 
fabrică erau o raritate. (In 
1957. numai în 76 zile se pro
duce o cantitate de energie 
electrică egală cu cea produsa 
în întregul an 1938). Trăim zi
lele înfloririi țării, ale valori
ficării marilor ei bogății spre 
fericirea poporului. Chiar anul 
acesta Romînia trece pragul 
erei atomice.

Am dobîndit simțămîntul de 
stăpîni ai țării. Simțămîntul a- 
cesta l-am perceput în cuvînta- 
rile deputaților, în votul lor. 
Simțămîntul acesta dă aripi nă
zuințelor noastre, puterii noa
stre de muncă.

i
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Discuții asupra proiectului de lege de organizare 
și funcționare a sfaturilor populare

Cuvîntul deputatului Tudose Vasiliu 
regiunea Constanta

La începutul cuvîntării sale 
deputatul Tudose Vasiliu a spus:

Din multiplele reglementări pe 
care le cuprinde proiectul de le
ge, una din cele mai importante 
o constituie capitolul cu privire 
la sarcinile principale ale sfatu
rilor populare.

Gruparea sistematică într-un 
capitoi special a sarcinilor prin
cipale ale sfaturilor populare va 
constitui pentru noi, activiștii 
sfaturilor populare, un prețios în
dreptar în muncă.

Trebuie să arătăm că în ultimii 
ani sfaturile populare au dobîn- 
dit o bogată experiență.

Numai în cîțiva ani de exem
plu, sfaturile populare din regiu
nea Constanța a-u desfășurat im
portante acțiuni gospodărești, ob- 
țfnînd rezultate bune în domeniul 
construcțiilor economice și social- 
culturale. In ultimii trei ani în 
regiunea Constanța au foat ame
najate peste 1.800 km. drumuri, 
s-a extins rețeaua electrică pe 
întinderi de sute de kilometri, 
se construiește o conductă de 
aducțiune de 30 km. între nord- 
Constanța și Vasile Roaită care 
va rezolva problema alimentării 
cu apă a stațiunilor de pe litoral.

Proiectul de lege pe oare îl dis
cutăm astăzi crează sfaturilor 
populare largi posibilități pentru 
a desfășura în acest domeniu de 
activitate o muncă cu adevărat 
creatoare, bazată pe cunoașterea 
temeinică a posibilităților locale 
și a perspectivelor de dezvoltare 
a unităților administrativ-terito- 
riale.

Un mare sprijin pentru munca 
noastră îl constituie, de pildă, 

sfaturilor 
sistemati- 
diverselor 

de interes 
cadrul re
de proiec-

lărgirea atribuțiilor 
populare în domeniul 
zării, a proiectărilor 
lucrări de construcții 
local, prin crearea în 
giunilor a institutelor 
țări.

Vorbitorul a criticat apoi fos
tul Minister al Transporturilor 
Rutiere, Navale și Aeriene pentru 
faptul că n-a acordat suficientă 
atenție unor lucrări de interes ge
nerai la porturile Sulina și Tul- 
cea, precum și fostele ministere 
ale Industriei Ușoare și Indus
triei Alimentare, pentru că nu 
s-au preocupat în măsură nece
sară de valorificarea deșeurilor 
întreprinderilor din Constanța 
prin industria locală, trimitin-

Cuvîntul deputatului Hajdu Istvan
Regiunea Autonomă Maghiară

Pe mine m-.au trimis ca deputat 
lin Marea Adunare Națională acei 
săcui care_ înainte de eliberare 
au suferit împreună cu poporul 
frate romîn de pe urma cumplitei 
exploatări burghezo-moșierești. 
Multe ași putea să vă vorbesc 
despre viața grea trăită secole 
de-a rîndul de strămoșii noștri 
de pe Valea Mureșului, a Oltului 
și a Tîrnavelor.

In anul 1902, ne mai putînd 
suporta mizeria crîncenă în care 
au fost împinși de conducătorii 
imperiului ausiro-ungar, primele 
grupe de emigrant! săcui au ple
cat din Transilvania căutînd 
pîine dincolo de ocean. Majorita
tea acestor emigranți și.au sfîr- 
șit zilele în minele de cărbuni ale 
Americii, unde trebuiau să depu
nă o adevărată muncă de sclavi 
pentru interesele capitaliștilor.

Nici noi, cei care am rămas a- 
easă, n-am avut parte de altă 
viată. Am singerat pentru intere
se străine între cele două războaie 
mondiale. Am simțit pe spinarea 
noastră politica de asuprire na
țională dusă de către domnii ve
chii Romtnil. așa după cum am 
simțit împreună cu frații romîni 
cu care avem o soartă comună 
de multe veacuri, urgiile regimu. 
lui ucigaș al (ui Horthy.

După atîta suferință și asupri
re, noi, țăranii muncitori săcui 
am găsit o adevărată patrie în 
Republica Populară Romtnă. Aici 
a răsărit și pentru noi soarele u. 
nei vieți demne de om, după ce 
armatele sovietice și oele romîne 
au eliberat Romînia de sub 
jugul fascist. A venit însflrșit 
vremea cînd alături de fii poporu
lui romîn ne-am putut ridica și 
noi fruntea, ne-am îndreptat și 
aloi șira spinării.

Sintem conștienți că acest lu
cru a fost posibil datorită vic
toriilor clasei muncitoare aliată 
cu țărănimea muncitoare, datorită 
pariidului care ne-a condus pe 
noi, oameni ai muncii, la victorie 
și care duce în mod neabătut o 
politică de egalitate în drepturi 
între poporul romin și naționali
tățile conlocuitoare. De aceea oa. 
menii muncii săcui poartă în ini
mile lor sentimentul dragostei și 
recunoștinței fierbinți fată deC.C. 
al P.M.R. și față de guvernul 
R.P.R.

Proiectul de lege cu privire la 
activitatea sfaturilor populare 
lărgește mult atribuțiile acestora 
Acest lucru înseamnă și lărgirea 
răspunderii lor. Ele trebuie să 
devină de acum înainte într-o 
măsură și mai mare înfăptuitoare 
ale politicii partidului și guver
nului.

Felul cum au înțeles sfaturile 
populare raionale și regionale ne

Cuvîntul deputatului
Grigore Geamănu 

regiunea Pitești
Proiectul legii de organizare și 

funcționare a sfaturilor populare 
înfățișează un tablou impunător 
al multiplelor și variatelor do. 
menii ale vieții locale care trec 

du.se spre prelucrare în alte re
giuni.

Măsurile luate în ultimul timp 
pentru lărgirea atribuțiilor sfa- 
turilor populare, măsuri care se 
oglindesc și în proiectul de lege, 
a spus în continuare vorbitorul, 
vor înlătura pe viitor asemenea 
deficiente și vor ridica mai mult 
simțul de răspundere al sfaturilor 
populare pentru o cît mai bună 
gospodărire a orașelor și comu
nelor.

Un rol important în continua 
îmbunătățire și dezvoltare a acti
vității sfaturilor populare, că și 
în îndeplinirea cu succes a sarci
nilor ce le revin, îl are adîncirea 
legăturii sfaturilor populare cu 
mașele.

Avînd sprijinul larg al cetățe
nilor, Comitetul Executiv al Sfa
tului popular al orașului Constan
ța a înfăptuit lucrări edilitare de 
mare importanță. Peste 20.000 de 
cetățeni au participat la pietrui
rea a zeci de străzi cu o supra
față de peste 340.000 m.p., la ex
tinderea spatiilor verzi pe o su. 
prafață de peste 530.000 m.p. Sfa
tul popular al orașului Constanța 
a acordat o mare atenție înfru
musețării litoralului. Pentru a- 
ceasta s-au realizat peste 650.000 
m.p. străzi și peste 1.200.000 m.p. 
parcuri și spatii verzi.

In acțiunile gospodărești, edi
litare, întreprinse în ultimii ani 
în regiunea noastră, s-au obținut 
unele succese demne de subliniat. 
Astfel în întrecerile dintre orașe, 
orașul Constanța și orașul Cerna
vodă, din cuprinsul regiunii 
noastre, s-au clasat fruntașe pe 
țară.

Acolo unde nu s-a acordat a- 
tenția cuvenită atragerii maselor 
la conducerea treburilor obștești 
rezultatele au fost 61abe. Așa este 
cazul raionului Tulcea.

Practica a arătat că sfaturile 
populare dispun de numeroase 
mijloace de mobilizare a maselor 
și că ele au la îndemînâ largi po
sibilități de a ridica milioane de 
oameni ai muncii in rindurile ac
tiviștilor obștești.

Proiectul de lege pe care-1 dis
cutăm astăzi sporește răspunde
rea noastră pentru o mai bună 
gospodărire a orașelor și satelor 
noastre, pentru o mai complectă 
valorificare a resurselor locale și 
pentru continua mărire a spațiu
lui locativ.

la ele un sprijin și

am luat cunoștință 
de lege pentru or.

voile noastre, nevoile oamenilor 
muncii de la sate de naționalitate 
maghiară, cum au ajutat la sa
tisfacerea lor s-a putut vedea și 
în satul meu. Curteni, unde locui
torii sînt unguri. Noi avem o 
școală de 7 ani cu limba de pre
dare maghiară și o nouă casa de 
cultură, care a fost construită 
sub îndrumarea și organizarea 
sfatului popular. 98 la sută din 
populația satului s-a unit intr-o 
gospodărie colectivă. Cu spriji
nul sfatului popular am obținut 
un împrumut de la stat cu care 
am construit un grajd, remiză și 
alte construcții gospodărești. Sfa
tul popular ne ajută să introdu, 
oem în cursul acestui an electri
citatea și în satul nostru. Insă, 
cum se zice — pofta vine mîn- 
cînd — adică pretențiile noastre 
cresc mereu. Vrem să introducem 
în satul nostru și gaze naturale 
și să construim și o seră în care 
să cultivăm roșii în timpul ier
nii. Dat fiind că atribuțiile sfa
turilor populare au fost lărgite, 
așteptăm de 
mai larg

Acum cînd 
de proiectul 
ganizarea și functionarea sfaturi
lor populare, prezentat în sesiu
nea Marii Adunări Naționale, îl 
votez fiindcă el servește în Între
gime interesele celor ce muncesc, 
pentru că sfaturile populare sînt 
organele puterii noastre de «tat 
și prin ele desfășurăm o muncă 
pașnică de construcție socialistă.

Anumite cercuri imperialiste 
din Occident și acei fugari trădă
tori care se vînd pentru dolari, 
născocind așa-zisa problemă ar
delenească, vor să înfigă cuțitul 
din spate în unitatea frățească 
a poporului romin și a naționa
lităților conlocuitoare. Insă bra
țul vînjo6 al poporului romin, al 
secuilor și al celorlalte minorități 
naționale, este suficient de puter
nic ca să zdrobească pe acești 
uneltitori împotriva unității noa
stre frățești.

Nu vom permite nimănui să 
facă tirg in jurul scumpe: noa
stre patrii Republica Populară 
Romînă. la conducerea căreia noi 
participăm cu drepturi egale. Nu 
vom permite ca acești avocati ne- 
poftiti să.și vîre ritul în proble
mele interne ale marii noastre 
familii.

Familia noastră este puternică, 
noi rominii, maghiarii, germanii 
și alte naționalități, ne-am cimen
tat într-o asemenea frăție încît 
nu există nid o forță care s.o 
destrame. Această frăție s-a fău
rit în lupta comună pentru liber
tate socială și se întărește în lup
ta pentru construirea socialis
mului.

sub conducerea, supravegherea și 
controlul sfaturilor populare.

Această lărgire a atribuțiilor 
de exercitare a puterii de stat va 
duce în mod necesar la o mărire 
considerabilă a raporturilor juri- 

dice, deoarece întreaga activitate 
gospodărească și de stat se mișcă 
în cadrul legilor și dispozițiilor 
normative.

Proiectul legii reflectînd con
cepția legislativă a guvernului, 
înregistrează fidel înaltul prin
cipiu al legalității populare.

Legalitatea populară este unul 
din principiile de bază ale admi
nistrației noastre de 6tat, a sub
liniat vorbitorul. Principiul lega
lității populare impune cu tărie 
atît organelor de stat și funcțio
narilor. cit și oricărui cetățean, 
să respecte cu strictețe legea. 
Spre deosebire de orinduirea bur
gheză care își încalcă propria ei 
legalitate, orinduirea democrat- 
populară se sprijină pe cea mai 
strictă respectare a legilor sale, 
care sint tot atîtea pîrghii ce 
concură la dezvoltarea, consoli
darea și progresul «ău.

In statele imperialiste „legali
tatea" a devenii iluzorie fiind 
complect înlăturată și înlocuită 
cu acțiuni de teroare și violență 
împotriva oamenilor muncii și a 
altor elemente progresiste.

Sint multi sub această cupolă, 
care au suferit nelegiuirile justi
ției burghezo-moșierești din ve
chea Rominie, cînd legea însemna 
abuz, teroare, asasinat sau supri
marea samavolnică a libertăților 
democratice.

In anul aniversării unei jumă
tăți de veac de la răscoalele țără
nești din 1907 este momentul să 
amintim că dacă în 1907 represiu-

Cuvîntul deputatului Barbu Solomon 
regiunea Galati

Proiectul de lege pentru orga
nizarea și functionarea sfaturilor 
populare, pe care-1 dezbate Ma
rea Adunare Națională, prezintă 
o deosebită însemnătate prin dis
pozițiile pe care le cuprinde, ace
stea reflectind în mod fidel po. 

‘ litica partidului și guvernului 
nostru de atragere a celor mai 
largi mase de oameni ai muncii 
la conducerea treburilor obștești 
și de mobilizare a întregului po
por la o activă participare in 
opera de construire a socialis
mului.

Așa cum se subliniază în re
centa declarație de politică inter, 
nă și externă a guvernului, sfa- 

1 turile populare constituie cea mai 
democratică formă de organizare 
a puterii de stat cunoscută în 
viata poporului nostru, care asi
gură participarea rerni'ocriă a 
maselor ia cooducerea treburilor 
obștești ș de atat.

Hotirtri’e Plecare Corelteirisi 
Centra: al Partidalsi dur decem
brie 1956 au stabilit lărgirea atri
buțiilor și sferei de acțiune a sfa
turilor populare. Ținînd seama de 
bogata experiență pe care acestea 
au acumulat-o in cei opt ani de 

' cînd ființează și de munca lor tot 
mai cuprinzătoare, a devenit ne
cesară o nouă reglementare a or
ganizării și funcționări: organelor 
locale ale puteri: de stat

Legea pe care o dezbatem 
poate fi caracterizată ca o ma
terializare a principiului că ia 
unitățile administrativ- teritoriale 
asupra cărora se întinde compe- 
tmța lor, sfaturilor populare le 
revine conducerea întregii acti
vități locale pe tărîm admini
strativ, economic, gospodăresc și 
social-cultural în cadrul legilor 
în vigoare

Consider că este justă și ta 
același timp de mare importanță 
propunerea comisiei administra
tive în sensul de a se da și Con
siliului de Miniștri dreptul de a 
putea anula acele hotăriri și dis
poziții ale sfaturilor populare re
gionale și ale orașelor de subor
donare republicană care nu siat 
conforme dispozițiilor cu caracter 
normativ.

Intr-adevăr, ta virtutea arffct- 
piului unicități pater: ta stării 
nostru socialist ș: a definirii prin

Cuvîntul deputatului Vasile Cristache 
regiunea București

Marea Adunare Națională — 
a spus deputatul Vasile Cristache 
— discută una dintre cele mai 
importante probleme pentru dez
voltarea democratismului socialist 
în tara noastră: lărgirea atri
buțiilor sfaturilor populare.

Lenin a arătat câ puterea mun
citorilor și țăranilor dispune de 
un mijloc miraculos pentru ca 
dintr-odată, dintr-o lovitură că 
înzecim aparatul nostru de stau 
mijloc de care nici un stat capi
talist nu a dispus vreo dată și 
nici nn poate dispune. Acest mij
loc miraculos este antrenarea oa
menilor mancii in munca zilnică 
de conducere a statului.

Intr-adevăr, experiența actuală 
acumulată de sfaturile populare 
din țara noastră ne arată că or
ganele locale ale puterii demo- 
crat-populare sorb puterea și vi
talitatea din nesecata energie și 
inițiativă creatoare a maselor ce
lor mai largi puse în slujba con
strucției socialiste.

Din rîndul maselor din regiu
nea București au pornit inițiative 
prețioase cum sînt de pildă : che
marea lansată de G.A.C. din co
muna Bucu „Vă chemăm alături 
de noi", chemarea la întrecere 
lansată de G.A.C. din comuna 
Ceacu „Pentru cea mai bogată 
gospodărie din regiune", iniția
tiva intelectualilor din comuna 
Perețu „Pentru participarea inte
lectualilor satelor la culturaliza
rea maselor" și altele care au 
fost susținute și generalizate de 
sfaturile populare.

Ca rezultat al acestei munci, 
în regiunea București, 125.000 
familii de țărani muncitori s-au 
unit în 1563 de gospodării colec
tive. cooperative agricole de pro- 

nea armată a făcut 11.000 victi
me, represiunea judecătorească 
—• legalitatea burgheză — a a- 
runcat in suferință și ocnă peste 
40.000 răsculati.

In contrast cu legalitatea for
mală a statelor capitaliste, lega
litatea populară realizează garan
tarea reală a drepturilor și inte
reselor legale ale cetățenilor.

Legalitatea populară este o ar
mă în lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului, un mijloc de 
intărire a bazelor economice și 
politice a statului, un mijloc de 
asigurare a ordinei, a disci
plinei. a educării socialiste, un 
mijloc de îndepărtare a rămăși
țelor capitalismului din conștiin
ța oamenilor. Nu putem tăgă
dui că unele elemente din apa
ratul de stat, din fericire mult 
prea rare, comit uneori excese 
și chiar abuzuri de autoritate. 
De aici preocuparea stăruitoare 
în acest proiect de lege, care 
se adaugă la alte legi ca întrea
ga activitate de stat să se des
fășoare in cadrul celei mai stricte 
legalități Aceasta oglindește re
gimul nostru de democrație popu- 
iară, care se sprijină pe un fun
dament de drept și de legalitate 
socialistă

Pe acest drum, a
Grigore Geamănu, consider că 
noi deputății, votînd acest proiect, 
vom putea răspunde mai bine 
sarcinilor noastre efective, lup- 
tind fără preget, conștiincios și 
dîrz, pentru respectarea și -mă
rirea legalității populare.

încheiat tov.

constituție a caracterului Consi
liului de Miniștri ca organ su
prem de execuție și dispoziție, e! 
capătă prin delegare de la Marea 
Adunare Națională acest drept 
prin legea pe care o dezbateai 
acum.

In modul acesta, o hotărire ne
legală a vreunui sfat popular re
gional sau al unui oraș de sub
ordonare republicană nu va În
cepe a-și produce efectele. tocmai 
datorită faptului că Consii.nl de 
Miniștri va putea interveni ime
diat. anul'nd-o. obtininda-se ae- 
îndată desființarea ei și menți
nerea In consecință a respect.Ij 
legii, obținerea triumfului >țaj- 
tâții noastre populare.

In textele legii noi dat c_r~ln- 
se prevederi și dispoz tr- care 
pe linia dezvoltării desocrats- 
tnaiiti nostru socialist — ca pri- 
rire la sardsue și :-3c>:ta-ea 
sfa tarilor pogaian.

lasemaiteu» asritaț»-» șatrei 
lacredsstate .vc'i'eix eaacatrve 
le va tadatera să-ș- ri®ce aaunca 
politică și eroooeuo-avgaxrea sa
rică Ia an ntvei cit *a trăit.

In întreaga lor acrritace sistă
rile populare siat ebiâgaia să res
pecte și să păzească s aod ri
guros legalitatea poca-a'ă. căd 
ură aceasta na ar batea fi con
cepută șă cxxufiatriă fa statul so
cialist activitatea eseuri«ă și de 
dispoziție a acestora

Legea nouă — a sșms In în
cheiere vorbitofd — va da po
sibilitatea sfstsrîar popoare și 
comitetelor lor executive să-și îm- 
btanătățească ia mod roostderabil 
munca, să țină o lețixră strînsă 
cu masele populare șă să le a- 
tragă tot ma: mu!! Ia conducerea 
treburilor obștești

Aplicarea ei va duce la crește
rea inițiativei și răspunderii orga
nelor locale ale puteri: de stat.

S-au creat bune condîtt: pentru 
ca sfaturile populare să poată 
rezolva cu succes sarcinile pe 
tăria economic edilitar, gospo
dăresc și social-cultural ce le sînt 
increeantare astfel ca orașele șl 
ccm-jael» patriei noastre să ta- 
f'ryapră și poporal muncitor să

Iată de ce roi vota cu bucurie 
l gea sfaturilor populare.

doct* șî întovărășiri agri- 
cole, cu o suprafață de aproape 
30C.000 ha. Numii din decembrie 
1956 și pini In martie anul ace
sta au intrat în sectorul coope
ratist al agriculturii circa 35.000 
familii de țărani muncitori cu 
peste 60.000 ha. pămint

Un aspect din timpul votării

In lumina programului măreț 
trasat de partidul și guvernul no
stru pentru dezvoltarea industriei 
și transformarea socialistă a a- 
griculturii, sfaturilor populare din 
regiunea noastră le revin sarcini 
sporite.

Dispunînd de o bază materială 
puternică, de experiența bogată 
acumulată în sectorul socialist, 
care este cel mai puternic argu
ment pentru țăranii muncitori cu 
gospodării individuale în ceea ce 
privește avantajele muncii în 
comun, socotim, că există toate 
condițiile pentru ca la sfîrșitul 
cincinalului sectorul socialist în 
agricultură să devină preponde
rent in regiunea noastră și să 
cuprindă un milion de hectare.

Sfaturile populare nu își vor 
putea da contribuția la realiza
rea acestor sarcini dacă nu vor 
întări legăturile cu masele.

Experiența muncii sfaturilor 
popuiare a dovedit pe deplin 
rolul și importanta comisiilor 
permanente în acțiunea de an
trenare a maselor pentru coope
rativizarea agriculturii șl pentru 
dezvoltarea producției agricole.

Numeroase comisii permanente 
agricole din comunele raioanelor 
Oltenița, Slobozia. Urziceni și 
altele au strins in jurul lor ac
tive puternice alcătuite din colec
tiviști și întovărășiți fruntași în 
muncile agricole, tehnicieni și 
intelectuali ai satelor, care, re
partizați pe circumscripții elec
torale, au desfășurat o rodnică 
muncă politică in direcția trans
formării socialiste a agriculturii 
și a realizării in condiții bune a 
campaniilor agricole.

Ignorind această experiență 
pozitivă, unele sfaturi populare 
subapreciază legătura lor cu 
masele, inchipuindu-și că pot rea
liza sarcinile prin măsuri admi
nistrative și nu printr-o muncă 
susținută de convingere a mase
lor și atragerea lor la rezolvarea 
problemelor obștești. O astfel de 
concepție trebuie combătută cu 
toată hotărirea ca fiind dăună
toare.

Proiectul noii legi a sfaturilor 
populare prevede înlăturarea fe
nomenelor de centralizare exce
sivă in viata de stat și econo- 
n -:i. Această măsură, foarte im
portantă pentru activitatea vii
toare a sfaturilor populare, des
fide noi și largi perspective ac- 

a organelortivitătii creatoare 
locale de stat

Trecerea secțiilor în 
exclusiva subordonare 
teor executive a'.e 
populare va face să crească râs- 
rznnerea s> autoritatea comitete
lor eaacztnv fată ee propriue lor 
organe, tata de apărarea țvrrprii 
tor hocăr-r. L icni darea so tor sta
nds’- wttrtar sfaturilor față de 
■id stereăe de resort va elimina 
o serie de neajunsuri birocratice.

Vorttturui a amintit apoi unele 
aaasain cauzate de exercitarea 
pias-ixăra de sas, iară a se tine 
sea-na de situația reală.

Staturilor populare le revin 
boi sarcini de mare răspundere 
fa legătură cu realizarea inte
grală s> la titsp a olanului de 
contractări și achiziții la produse 
agnccăe. Psgiunea București poa
te ș; trecxse să contribuie urnit 
la crearea feodolai centralizat al 
sta faini.

Desfifatarea sistemului de cote 
obligators Io principalele produse 
■gricote și așezarea relațiilor de 
schimb teatre oraș și sat pe baze 
comerciale a fost primită _ cu 
multă satisfacție de către țără
nimea muncitoare. Mobilizind pe 
depstati. relegatele de femei. În
tregul său activ, sfaturile popu
lare vor tre^ri să folosească a- 
cest poternic stimulent pentru 
sporirea producției de cereale 
marfă Sfaturile populare trebuie 
să manifeste o grijă deosebită 
pentru aprovizionarea mai bonă 
a satelor ca mărfuri cerute, să ia 
toate măsurile pentru ca produ
cătorii să-și poată valorifica liber 
și pe scară largă produsele lor, 
să combată specula cu cereale.

Noi asigurăm Marea Adunare 
Națională, că sprijinindu-ne pe 
masele oamenilor muncii, sarci
nile ce revin regiunii București 
în ceea ce privește asigurarea 
fondului centralizat al statului 
cu produse agricole vor fi reali
zate.

Voi vota noua lege a sfaturilor 
popuiare fiind ferm convins că 
ea va duce la întărire pe mai de
parte a statului nostru de demo
crație populară

directa și 
x corn te

statorilor

Au apărut

Analele Institutului 
de istorie a partidului 

de pe lingă O.C. al P.M.R.
Nr. 2

Anul III, martle-aprilie 1957.
In sumar se găsesc studii și 

referate privind răscoala din 
1907 și acțiunile muncitorești 
de M. Gh. Bujor, Teodor lor- 
dăchescu, Janeta Maltus-Safir, 
Istrate Ionescu, Dumitru Rouă, 
Vasile Anagnoste, Vasile Grăj. 
deanu, Constantin Mănescu. 
Sebastian Ștefănescu.

La rubrica „Lecții șl consul
tații" se publică: Partidul 
Muncitoresc Romin — condu
cătorul poporului muncitor in 
lupta pentru construirea socia
lismului (1948-1950). Numă
rul cuprinde unele documente 
privind izbucnirea și desfășu
rarea răscoalei țăranilor din 
1907 in Moldova.

O nouă lucrare despre 
răscoala din 1907

Cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la răscoalele țărănești din 
1907 în Editura de stat pentru 
literatură politică a apărut „Ră- 
sunetul internațional al răscoalei 
țăranilor din 1907“ de Gh. Ma- 
tei. Cartea este o monografie 
științifică elaborată pe bază de 
documente și de relatări din presa 
vremii din țară și străinătate. 
Ea prezintă răsunetul larg pe 
care i-au avut răscoalele țărănești 
în numeroase țări.

212 pag. 5 lei.
—o—

A luat sfirșit 
concursul pe țară 

al echipelor artistice 
de la sate

Sîmbătă a luat sfîrșit faza re
publicană a concursului echipelor 
de teatru, teatru de păpuși, reci
tatorilor și cititorilor artistici de 
la sate. Cu aceasta se încheie 
cel de-al iV-lea Concurs pe (ară 
al echipelor artistice ale cămi
nelor culturale, caselor raionale 
de cultură și colturilor roșii din 
gos.podăriile agricole colective.

Duminică 24 martie ora 10 va 
avea loc în sala C.C.S. festivita
tea de premiere a echipelor evi
dențiate.

—o—
Finala concursului 

national al tinerilor 
soliști

In sala Dalles din Capitală a 
început faza finală a celui de-al 
111-lea Concurs național al tine 
rilor soliști organizat de Mini
sterul Invățămîntului și Culturii 
și Comitetul Central al U.T.M. 
tn cinstea Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților de 
U Moscova.

Pentru faza finală a concursu- 
tai s-au calificat 50 da tineri so
liști șs 5 formații de muzică de 
cameră.

Simbătă a început audierea 
candidaților la pian și canto 
clasic, duminică dimineața se 
vor prezenta candidații de la fol
clor, iar luni cei de la instru
mente de coarde, formațiile de 
muzică de cameră și Instrumente 
de suflat

La balet, audierea candidaților 
va avea loc in sala Teatrului 
C.C.S. în zilele de 25 și 26 martie.

Azi p» stadionul „23 Auguit"

Progresul București—„Makedonikos“*Saîonic
Ieri după amiază la orele 15, 

avionul de Belgrad a adus pe ae
roportul Băneasa, echipa greacă 
de fotbal „Makedonikos* din Sa
lonic, care își începe astăzi tur
neul fa tara noastră. In timp ce 
avionul rula pe pista de aterizare, 
l-aa rugat pe tovarășul Lupaș 
xnt.-enora. echipei „Progresul"- 
București. in compania căreia fot. 
balștîi greci vor susține prima lor 
Intltaire. să ne spună cîteva cu
vinte despre jocul pe care-1 vom 
urmări astăzi iooeplnd de la orele 
1630 pe stadionul ..23 August*.

„Așteptăm ca mult interes in- 
tHnirea cs ^Makedonikos*, care 
va marca reluarea legăturilor 
sportKe ca Grecia după o între
rupere de 20 de ani. Privim cu 
multă seriozitate meciul acesta 
cu toate că „Progresul* este azi 
o echipă bine închegată, în stare 
să rezotve cu molt calm situațiile 
din apărare ș: care posedă o 
înaintare tinără, mobilă și teh
nică*.

Sperăm că votn avea astăzi oca
zia să constatăm cu bucurie, va. 
labilitatea afirmațiilor antreno
rului Lupaș De altfel, lotul de 
care dispune „Progresul“-Bucu- 
rești este de o valoare certa. 
Apărarea fa care figurează Bir. 
tașu, Toma, Carlcaș, Soare, Știr-

F1NALA
„CUPEI FESTIVALULUI" 

Un scor sever: Dinamo — 
C. C. A. 7-2 (3-1)

Peste 30.000 de spectatori au 
asistat simbătă pe stadionul Re
publicii la finala competiției de 
fotbal „Cupa Festivalului" dintre 
echipele bucureștene C.C.A și 
Dinamo. Fotbaliștii dinamoviști 
au desfășurat un joc rapid și 
omogen, repurtînd o meritată 
victorie cu scorul de 7—2 (3—1).

In meciul pentru locurile 3 și 
4 s-au întîlnit echipele Locomo
tiva București și Dinama Orașul 
Stalin. A cîștigat echipa ferovia
ră cu scopul de 2—1 (1—0).

Din cronica anului 1901
O cirdașie
odioasă

Marile răscoale țărănești care 
au zguduit din temelii Romlnia 
burghezo.moșierească in primă
vara anului 1907, au stirnit — 
așa cum arată numeroase docu
mente ale vremii — teamă și în
grijorare In rindurile cercurilor 
de afaceri din străinătate care 
se înfruptau din bogățiile țării. 
Aceste cercuri s-au grăbit să-și 
afirme cirdășia cu asasinii țără
nimii noastre, declarindu-se gata 
să ajute la reprimarea răscoale, 
lor.

Marii capitaliști din Germania, 
care numai in industria petroli
feră a Rominiei aveau investite 
74 milioane mărci, s-au arătat 
foarte alarmați de știrea izbuc
nirii răscoalelor. De altfel prima 
reacție a capitalului străin — și 
mai cu seamă a celui german — 
față de răscoale a fost somarea 
guvernului romîn printr-o adresă 
a reprezentanților tuturor societă. 
ților petrolifere străine să li se 
apere investițiile de pe valea Pra
hovei. Drept urmare, in această 
regiune a (ăril au fost masate 
considerabile forțe armate, iar 
paza principalelor porturi — Con
stanța, Brăila, Galați, Giurgiu — 
a fost întărită.

Presa burgheză austro-ungară 
manifesta de asemenea îngrijo
rare față de izbucnirea răscoa
lelor din Rominia, compătimin. 
du.| pe moșieri.

Prima grijă a imperiului hab- 
sburgic a fost de a-și asigura pa
za bunurilor și a oamenilor săi 
in Romînia, precum și împiedica
rea eventualei extinderi a răscoa
lelor peste granițele Rominiei. La 
25 martie 1907 Szapary — con
silierul de legație al Austro. Un
gariei trimitea cancelarului Ae. 
hrenthal un raport informindu-l că 
amploarea răscoalei țărănești, iz. 
bucnite in comunele vecine cu 
granița Bucovinei, a provocat pa
nica „numeroșilor austriac! care 
locuiesc la graniță" și că „a și 
adus la cunoștință cu cea mai 
mare grabă Ministerului de Ex
terne romîn să ia in pază pe ce. 
tățenii austriacl".

Lucrurile au mers atît de de
parte, incit s-a ajuns la discuta, 
rea problemei intervenției arma
te a Austro-Ungariei In Romi
nia. In măsura redusă în care is
toriografia burgheză s-a preocu
pat de această latură a răscoa
lelor ea a Încercat să prezinte in
tervenția armatei austro-ungare 
drept o manifestare a expansio. 
nismului habsburgic și a temerii 
ca nu cumva răscoalele „să treacă 
Carpații". Documentele vremii a- 
rată Insă că și clasele stăplnitoa- 
re din Rominia au vrut interven. 
țis trupelor străine, in eventua
litatea că propria lor armată n.ar 
fi fost in stare să înăbușe singură 
răscoalele țărănești Schănburg — 
consulul austriac — îi comunica 
la sfirșitul lunii martie 1907 lui 
Aehrenthal că intr-o convorbire 
cu Take Ionescu, acesta li „ară
tase situația a fi foarte critică" 
Și a mers atît de departe — a- 
dăuga Schănburg — incit să.mi 
spună : „Sprijinul vostru militar 
ar putea fi necesar".

Paralel cu concentrarea de 

beit Mihăilescu. poate oferi îna
intării — Oaidă, Ionescu, Ozon, 
Dinulescu, P. Moldoveana — posi
bilitatea de a desfășura liniștită 
un joc ofensiv la poarta ad
versă.

Dar iată că din avion coboară 
cei 16 fotbaliști greci și ceilalți 
membri ai delegației sportive din 
Salonic. Asistăm la o scenă ne- 
Îirevâzută : antrenorul echipei de 
otbal „Progresul“.I.C.A.B., Ta- 

che Dumitrescu, prezent pe aero
port, îmbrățișează și sărută cu 
căldură pe unul din oaspeții greci. 
Am cerut amănunte: cu 26 de ani 
ta urmă, Tache Dumitrescu a 
jucat fotbal în echipa „Makedo
nikos" din Salonic, iar dl. G. Su
mas — unu! din însoțitorii echi
pei era pe atunci secretarul clu- 
buluL Revederea de astăzi de pe 
aeroport evocă inevitabil amintiri 
din tinerețe. Să-i lăsăm pe cei doi 
prieteni, copleșiți de neprevăzuta 
lor intilnire și 6ă stăm puțin de 
vorbă cu dl. Bazil Orfanidis, in
spector general de educație fizică 
la Salonic, observator din partea 
Ministerului Instrucțiunii Publice, 
care-i însoțește pe fotbaliștii greci 
ia București:

Echipa „Makedonikos" vine tn 
Romînia pentru a reinoda tradi
ționalele legături sportive dintre 
Rominia și Grecia. „Makedonikos" 
este o echipă fruntașe in campio. 
natul ligii din Salonic. Fotbaliștii

26 mai: „Cupa Europei" la gimnastice 
feminina la București

Au mai rămas două luni plnă 
Ia desfășurarea primei ediții 
a „Cupei Europei" la gimnastică 
feminină. După cum se știe, com
petiția urmează să aibă loc în 
sala sporturilor Floreasca din 
București, în ziua de 26 mai, fie
care tară avînd dreptul să pre
zinte cîte două gimnaste.

In ultimele zile pe adresa co
mitetului de organizare a „Cupei 
Europei" au sosit mai multe te
legrame prin care federațiile na. 

trupe la granița Carpațiior, cia 
sele dominante din Austro-Unga 
ria au început pregătirea — prit 
presă — a opiniei publice interni 
și străine in vederea creării unu 
climat favorabil intervenției ar 
mate In Romînia. Ziarete „Neui 
Freie Presse" și „Pester Loyd" at 
publicat în răstimpul 17—20 mar. 
tie 1907 o serie de articole sut 
titlul „Anarhia din Rominia", ir 
care subliniau „anarhia" și „săl
băticiile" din Rominia, precum ș 
iminenta atacării Bucnreștinlui <>• 
către răsculati. „E in interest, 
puterilor europene — se scria în 
tr-unul din aceste articole — ma 
ales al acelora care sint direct 
interesante in Orient, ca să nu 
privească indiferente cum se des. 
fășoară lucrurile in Orient și dir 
ce izvoare se hrănește revoluția"

„Monarhia apostolică" austro- 
ungată se bucura în politica sa 
internă și externă și de sprijinul 
prețios al Vaticanului. Aceasta a 
contribuit șl la acțiunea dusă de 
Austria în vederea pregătirii in. 
tervenției armate și a infringefî 
răscoalelor. La București fusese 
trimis ca reprezentant al Pape 
arhiepiscopul Raymund Netzham 
tner, In pastorala adresată popu
lației catolice din apropierea Ca
pitalei, arhiepiscopul cerea aces
teia cu insistență ca „nu num» 
să nu ia parte la nici o turbură® 
ci să fie fără preget alături V® 
autorități și să ajute la paza Ir 
niștei. Fiecare — cerea Netzham 
mer — să se supună puterii au
torităților, căci nn e nici o puteri 
care să nu fie de la dumnezeu"

Foarte alarmate de evoluția 
evenimentelor din Rominia s.at 
dovedit și cercurile conducătoan 
din Marea Britanie. Interesați ir 
industria petroliferă și in achizi. 
țiile de cereale din Rominia, ca. 
pitaliștij englezi au luat poziție 
categorică, — ca și cei german 
și austriac! — pentru reprima
rea sîngeroasă a răscoalelor

Curînd după izbucnirea răs
coalelor țărănești în Rominia <i 
delegație a oamenilor de afaceri 
britanici, în frunte cu miliarda, 
rul Alfred Rotschild s-a prezentai 
la Foreign Office cerind să se 
intervină în Rominia în chestiu. 
nea răscoalelor. La 13 martie, 
ziarul „Morning Post" cerea no
ului guvern liberai condus de^H 
A. Sturdza să utilizeze orice 
loace pentru reprimarea cit mm 
grabnică a răscoalelor, apreciind 
că „In situația actuală totul de
pinde de loialitatea armatei și de 
temperamentul noului ministru".

înăbușirea in singe a răscoa
lelor țărănești a fost salutată ce 
satisfacție de presa britanică. Un 
ziar englez se grăbea să felicite 
călduros guvernul Sturdza „pen
tru energia și bunul simț de care 
a dat dovadă".

Capitalul străin a salutat cu un 
real sentiment de ușurare, repri
marea sîngeroasă a țărănimii și 
tnfringerea răscoalelor din Ro
mînia.

La uciderea celor 11.000 de ță. 
rani a contribuit pe lingă tunu. 
rile trimise de guvernul marelui 
moșier Sturdza și concursul ac
tiv, moral și politic ai magnați
lor capitalului din Europa.

CORALIA FOTINO 
cercetător științific

Ia Institutul de IstoriM 
al Academiei R.P R.

greci sosiți în Romînia farmeazi 
o echipă tehnică, rapidă, dornici 
să facă jocuri frumoase în aces 
turneu. Vîrsta celor 16 fotbalișt 
de la „Makedonikos" variază în. 
tre 17—26 de ani. Cu toate cs 
sînt tineri, ei desfășoară însă uî 
joc tehnic care face din „Make 
donikos“ o echipă de prim raiufl

I-am mu'lțuimit domnului B. 
fanidis pentru informațiile pn 
mite și așteptăm să-i vedem as. 
tăzi „la lucru** pe fotbaliști 
greci, care sînt dornici de un re 
zultat valoros, ținînd seama ș 
de faptul că au o ofertă de J 
juca în R.F. Germană, turnei 
care depinde de performanței 
jocurilor pe care le vor susține 
în țara noastră.

Intîlnirea de azi d.a. va fi ar 
bitrată de D. Schulder, iar îi 
deschidere la orele 14.30, vom pu. 
tea urmări; Selecționata de ju. 
n’ori — FI. Roșie-7 Noiembrie.

Accesul publicului pe stadion 
de la orele 12.30.

M. Z.

Astăzi în Jurul orei 17,25 
Stațiile noastre de radio vor 
transmite pe programul I re
priza a doua a întîlnirii in. 
ternaționale de fotbal dintre 
echipele Makedonikos Salonic 
și Progresul București.

tionale din diferite țări anunți 
participarea la întrecerile de 1, 
București. Pînă acum s-au în 
scris la „Cupa Europei" gim- 
naște din U.R.Ș.S., R.P. Ungară 
R.F. Germană, Franța, R.P. Bul. 
garia și Finlanda De asemenea 
și-au anunțat sosirea la Bucu- 
rești președintele Federației in
ternaționale de gimnastică (F1G) 
Charles Thoeni (Elveția) și pre
ședinta Comisiei tehnice femini 
ne a F.I.G., Berthe Willancher.

Consii.nl


ADUNAREA SOLEMNA 
consacrata celei de a 50-a aniversari 

a răscoalelor țărănești din 1907
Cuvîntarea tovarășului Constantin Pirvulescu

(Urmare din pag. l-a)

opunea conservatorul Carp. 
Iar generalul moșier Giglrtu or
dona subalternilor săi: „nu-mi 
comunicați numărul prizonierilor, 
ci numai pe cel al morților".

Crimele din 1907 vor rămtne 
întipărite pentru totdeauna ta me
moria poporului nostru ca un ne
cruțător act de acuzare împotriva 
monarhiei, a claselor exploatatoa
re și a partidelor lor.

Proletarii conștienți din țara 
noastră, prin însăși situația lor 
socială dușmani ai oricărei ex
ploatări și asupriri, nu puteau ră- 
mîne nepăsători ta fața răscoalei 
țăranilor și a reprimării ei. Deși 
slab dezvoltat ideologicește și 
lipsit de un partid politic revolu
ționar, proletariatul, în ciuda po
ziției oportuniste a unora din con
ducătorii săi, și-a manifestat so
lidaritatea cu răsculații și 
in numeroase locuri a sprijinit 
luptele țărănimii. Printr-un mani
fest publicat în ziarul „Romînia 
muncitoare" un grup de socialiști, 
tn frunte cu tovarășul M. Gh. 
Bujor, se adresa muncitorilor îm- 
brăcați în haină militară cu cu
vintele : „După cum mizeria vă 
împinge pe voi la luptă, la greve, 
tot mizeria i-a împins și pe ță
rani la răscoale. Arătați pretutin
deni pe dușmanul adevărat și, 
dacă va fi nevoie... dați-vă de 
partea răsculaților ca să luptați 
contra acestui dușman. Nicioda
tă gloanțele voastre în pieptul ță
ranilor asupriți. Trageți în vtnt 1“

La București, a avut loc o 
mare întrunire a muncitorilor pen
tru a protesta împotriva reprimă
rii sîngeroase a răscoalelor. Ase
menea manifestări de solidaritate 
au avut loc și la Iași, Galați. 
Buhuși, Buzău, în Valea Praho
vei. La Pașcani, muncitorii cefe
riști au eliberat din trenuri pe 
țăranii arestați. Numeroși mun
citori, printre care și Ștefan 
Gheorghiu, au fost arestați pen

tru atitudinea lor de sprijinire a 
mișcării țărănești.

Intelectualii înaintați ai timpu
lui au avut de asemenea o atitu
dine de Simpatie față de răscoa
lele țărănești, oglindită în lucră
rile literare ale lui Coșbuc, Vla- 
huță, Caragiale, în usturătoarele 
pamflete antimonarhice ale lui 
N. D. Cocea sau în lucrările de 
artă plastică ale lui Băncilă, To- 
nitza, Iser și ale altora.

Ecoul răscoalelor din 1907 s-a 
întins dincolo de hotarele țării. 
In lucrările sale Lenin a subliniat 
însemnătatea internațională a a- 
cestor răscoale. El iși batea joc 
de un istoric burghez care „cu 
pedantism teribil dă date și infor
mații despre orice regișor, despre 
neamurile regișorilor... dar nu a- 
mintește deloc de răscoalele ță
ranilor din Romînia din 1907".

Răscoalele țărănești din 1907 
au prilejuit învățăminte prețioase 
pentru mișcarea revoluționară din 
țara noastră.

După cum remarca tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej, răscoalele țără
nești „înecate în sîngele a peste 
11,000 de țărani de sălbatica re
presiune a burgheziei și moșieri- 
thii... au arătat marile energii re
voluționare din sinul țărănimii". 
Răscoalele au demonstrat falsita
tea teoriilor reformiste care ig
norau spiritul revoluționar al ță
rănimii.

Răscoalele au arătat în al doi
lea rînd că țărănimea singură nu 
poate duce cu succes lupta pen
tru revendicările ei vitale, că nu
mai alianța dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare 
poate constitui acea forță capabi
lă să răstoarne orînduirea bur- 
ghezo-moșierească și să împli
nească idealurile celor ce mun
cesc.

Insfîrșit, desfășurarea răscoa
lelor din 1907 a scos încă o dată în 
evidență necesitatea unui partid 
revoluționar al clasei muncitoare, 
călăuzit de o teorie înaintată,

care să fie capabil să unească 
într.un singur șuvoi toate reven
dicările oamenilor muncii, să 
făurească alianța intre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare, 6ă organizeze și să con
ducă lupta revoluționară a pro
letariatului și țărănimii pentru 
pămînt. pentru libertate, pentru 
democrație și socialism.

Această forță a fost Partidul 
Comunist din Romînia, a cărui 
înființare a constituit o victorie 
a leninismului în -mișcarea noa
stră muncitorească.

încă de la întemierea sa, Par. 
tidu-l Comunist din Romînia a 
luat asupră-și sarcina istorică de 
a realiza alianța dintre proleta
riat și țărănime, de a apăra ță
rănimea împotriva exploatării mo
șierești și capitaliste, de a 
o ajuta să smulgă pămîntui 
din mîinile moșierimii și să-1 
treacă tn mîinile celor ce-1 mun
cesc. Pentru realizarea acestei 
sarcini, partidul și clasa munci
toare au dus o luptă îndelunga
tă, în cursul căreia au căzut 
mulți dintre cei mai buni fii ai 
poporului nostru.

Reforma agrară din 1945 a 
fost înfăptuită din inițiativa Par
tidului Comunist Romîn. pe cale 
revoluționară, în pofida împotri
virii claselor exploatatoare și a 
regelui.

In focul luptei pentru înfăptui
rea reformei agrare, pentru in
staurarea și întărirea regimului 
democrat.popular s-a închegat 
alianța de nezdruncinat dintre 
clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare și s-a afirmat puter
nic rolul conducător al proleta
riatului în această alianță.

Statul democrat-popular, stat 
al muncitorilor și țăranilor, a 
acordat și acordă țărănimii mun
citoare un sprijin tot mai puter. 
nic, apărînd-o de exploatarea 
chiabu'rească și ajutînd-o să-și 
ridice necontenit nivelul de trai.

Urmînd cu încredere cuvîntul

partidului, tot mai multe familii 
țărănești se unesc in diferite for
me de cooperative de producție 
agricolă, cu convingerea că acea
sta este calea cea mai sigură 
pentru a-și asigura belșugul și 
bunăstarea

Ca de la cer la pămînt se de
osebește viața de azi a țărănimii 
de viața ei din trecut. Țăranii 
muncitori trăiesc mai bine, iși 
construiesc locuințe noi. se bucură 
de asistență medicală, au dis
pensare, școli și cămine culturale, 
își pot trimite copiii la 
cele mai înalte Institute de 
invățămînt.

Toate acestea sînt roadele poli
ticii Partidului Muncitoresc Ro
mîn, ale luptei dusă de clasa 
muncitoare în alianță cu țărăni
mea muncitoare.

La posturile de radio imperia
liste se mai aud însă glasuri 
ale foștilor moșieri și capitaliști 
sau ale slugilor lor care, pozind 
tn „mielușei nevinovați", vorbesc 
despre „eliberarea țărănimii", 
despre „vremurile bune din tre
cut" și încearcă să ne convingă 
de „binefacerile" pe care le-ar 
aduce poporului revenirea la ve
chile rinduieli din trecut.

Tuturor acestora, poporul no 
stru le dă un răspuns categoric: 
In zadar vă faceți iluzii, domni
lor moșieri și capitaliști, poporul 
nostru nu mai vrea să se în
toarcă vreodată aceste vremuri 
și va lupta cu hotărîre pentru ca 
niciodată să nu mai fie robul mo
șierilor și capitaliștilor.

Pentru ca acest trecut să nu 
se mai întoarcă niciodată, vom 
întări necontenit alianța frățeas
că dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, vom întări 
statul nostru democrat-popular, 
ne vom dărui întreaga noastră 
putere de muncă măreței cauze 
a ridicării bunăstării poporului, 
cauzei construirii socialismului in 
scumpa noastrățpatrie.

Scrisoarea de răspuns a lui 
N. A. BULGANIN 

adresată cancelarului ADENAUER

Continuă persecutarea luptătorilor pentru pace

Aîți tineri vest-germani 
condamnați la închisoare

Expunerea tovarășului M. Gh. Bujor
Răscoalele țărănești de acum 

50 de ani din Romînia au fost 
una din răbufnirile violente ale 
conflictului multisecular dintre 
țărănime și moșierime.

In ajunul anului 1907 situa
ția din țară devenise tot mai 
tulbure și agitată. La bază era 
starea de plîns a țărănimii. Ne
numărate delegații de țărani ba
teau drumul pe la ministere sem- 
nalînd în primul rînd lipsa de 
pămînt, sărăcia lucie în care se 
zbateau din cauza atîmării lor 
absolute de moșieri și cep nd cli 
lacrimi în ochi măsuri de în
dreptare. „Chestia țărănească", 
era mereu vînturată dar nicioda
tă soluționată, era ia ordinea zi
lei și dezechilibra tot mai mult 
viața economică, socială și poli
tică a țării.

In orașe se desfășura o luptă 
din cele mai înverșunate între 
mișcarea artificială corporatistă, 
pusă Ia cale de burghezie, și în
tre mișcarea sindicalo-socialistă 
renăscută în 1905. Renașterea a- 
cestei mișcări, cu noul și impe
tuosul ei spirit de organizare sin
dicală și de luptă de clasă, elec
trizată de ecoul revoluției ruse 
din 1905 în desfășurare, de apa
riția zguduitoare a vasului răz
vrătit „Potemkin" la Constanța, 
constituia un element puternic de 
permanentă trezire și chemare la 
viață și la luptă a tuturor celor 
asupriți, nedreptățiți și exploa
tați. nu numai din orașe ci și 
din sate.

In aceste împrejurări, oligar
hiei noastre burghezo moșierești 
îi veni poftă să benchetuiască și 
să jubileze. Ea organiză expozi
ția din 1906 de „glorificare" a 
celor 40 de ani de domnie a reac
ționarului rege Carol 1. Felul cum 
se prezenta această expoziție con-’ 
stituia o sfidare adusă maselor 
țărănești și muncitorești, care ele 
produseseră, prin munca lor da 
robi, bogățiile expuse acolo, și nu 
regele proslăvit Intr-un pavilion 
mai mic al expoziției se arăta 
prin tablouri, diagrame, sta
tistici, starea socială a poporului, 
repartiția pămtatului și a tuturor 
bogățiilor pe care le ilustra ex
poziția. Din cifrele oficiale se pu
tea vedea câ imensa majoritate a 
ponorului era formată din munci, 
tori și țărani, că cei de sus guver. 
nanții. erau o mină de oameni, că 
totuși această mînă de oameni — 
4.178 proprietari — stăpînea ma
joritatea celor mai bune pămîn- 
turi — 47,53 la sută, pe cînd imen
sa majoritate a poporului — 
1.015.302 familii țărănești, nu 
stăpînea decît o minoritate a 
păminturilor, 41.66 la sută, că 
marea proprietate închiria aren
dașilor speculanți și nu țăranilor 
flăminzi peste 2.320.000 ha. ta
cit țăranul ținea acum în spina
re două stăpiniri: cea moșiereas
că și cea arendășească.

Muncitorii, și țăranii aduși ca 
turmele din toate orașele și co
munele țării au mai putut afla 
tot atunci că, pe cînd boierii lo
cuiau în case încăpătoare și în 
palate luxoase, ceilalți viețuiau în 
căsuțe dărăpănate. la marginea 
orașelor și în sate, că zeci de mii 
dintre ei nu aveau nici măcar a- 
semenea căscioare ci își tîrau a- 
mărîta viață în bordeie pe 
jumătate săpate în pămînt, 
că sute de mii dintre ei 
nu aveau decît cite o sfoa
ră îngustă de pămînt, de jumăta
te sau un sfert de hectar și că 
800.000 de țărani nu aveau _ nici 
atît și erau săraci lipiți pămtatu. 
lui.

Cu ocazia expoziției se încerca
se de cîțiva democrați constitui
rea unui oarecare partid țără
nesc, ceea ce nu putea să nu con
tribuie și asta, întrucîtva, la fră- 
mîntările de la țară,

Pe de altă parte „Romînia 
Muncitoare", organul mișcării 
muncitorești și socialiste reînvia
te. a scos în relief tot timpul ca
racterul de clasă al petrecerilor 
jubiliare. In ziua inaugurării lor, 
sărbătoarea oficială de 10 mai, 
muncitorii bucureșteni fuseseră 
invitați ta mod special să parti
cipe. Dar muncitorimea organi
zată a Capitalei a părăsit de di
mineață orașul. Seara la reîntoar
cere s-a organizat o manifestație 
care a parcurs șoseaua de la Bă- 
neasa oină la Piața Victoriei cu 
stegulețe roșii și în timpul căreia 
s-a cintat „internaționala".

In același timp „Cercul Romî- 
nîa Muncitoare” lansă o broșură 
— manifest de 60 de pagini, in
titulată demonstrativ „Patruzeci 
de ani de sărăcie, de robie și de 
rușine".

Prin decembrie 1906 mișcarea 
muncitorească organizează o nouă 
campanie împotriva corporațiilor 
și legii lor. Cuvîntul de ordine 
era: „In picioare, pentru dărî- 
marea și înlocuirea reacționarei 
legi" I Campania se întinse trium
fătoare peste toate orașele din 
țară.

In vremea aceasta, se întețea 
și lupta politică dintre partidele 
burghezo-moșierești. Atmosfera 
devenea tot mai încărcată, mai 
încordată, mai fierbinte.

Atunci fulgeră șl cutremură pe 
toți vestea neașteptată și totuși 
așteptată a răscoalelor țărănești.

Primele răscoale au izbucnit în 
nordul Moldovei, Începtad cu 
Flămînzii prințului Sturdza. Răs
coalele s-au întins asupra tutu
ror moșiilor și au devenit o ridi
care generală a robilor pămtatu. 
lui contra jefuitorilor lor.

Din umbră, ca niște cîrtițe, po
liticienii liberali au uneltit și folo
sit aceste prime răscoale, pe care 
le credeau sortite să se stingă 
repede, ca mijloace de răsturnare 
a guvernului conservator.

Tactica aceasta a reușit. Vulpi
le liberale au îmbrăcat fracul 
ministerial, au aruncat, masca și 
au apărut țn înfățișarea lor a- 
devărată de călăi ai poporului. A- 
junși la putere, dau mîna cu 
ciocoii conservatori, huliți tn 
ajun, încheie ou ei „acordul pa
triotic" de clasă contra țăranilor, 
acceptă să guverneze cu parla
mentul conservator și pornesc o 
represiune sîngeroasă și sălba
tică.

Astfel, măcelul, ororile, bestia
litățile ce au urmat, au fost în
deplinite de partidul liberal, dar 
cu concursul și solidaritatea de
plină și în numele burgheziei și 
a moșierimii, cu regele tn frunte.

O armată de 120 de mii de oa
meni, echipată ca de război, pre. 
văzută cu tunurile cu repetiție, 
abia sosite din Germania, pusă 
sub comanda generalului Averes- 
cu a fost trimisă contra răscu- 
laților.

înăbușirea răscoalelor a durat 
aproape două săptămîni și s-a 
desfășurat ca un crud război de 
răzbunare de clasă. „Cînd țăranii 
vor încerca să înainteze în cor- 
pore — glăsuia ordinul ministru
lui de război — trupele vor tra
ge fără nici o altă formalitate". 
Sate întregi au fost bombardate 
și incendiate. Comandanții des
chideau focul — de arme, de tnL 
tr aliere sau de tonuri — îndată 
ce întîlneau un grup de țărani 
înarmați doar cu coase, topoare, 
tîrnăcoape, securi și ciomege. S-a 
spus atunci, că au fost uciși 11-14 
mii de țărani, dar cifra exactă n-a 
fost cunoscută niciodată.

Afară de cei uciși și răniți tn 
ciocnirile dintre răsculați și tru
pe și a celor executați individual 
sau ta grupe mici pe baza listȘ- 
ior date de proprietari și de mă

rii arendași — a fost lungul și 
jalnicul convoi al celor arestați — 
prizonierii. Ei au fost înghesuiți 
în închisori. în cazărmi, ta ares. 
turi improvizate, în șlepuri pe 
Dunăre Bătuți, schingiuiți, tară 
aer, fără spațiu, fără hrană îndes
tulătoare, zăcînd in necurățenie 
și promiscuitate, boalele contagi
oase i-au decimat pe capete.

In continuare, vorbitorul a ci
tat numeroase episoade, documen
te și fapte care demască ororile 
săvirșite de burghezie pentru re
primarea sîngeroasă a răscoale
lor țărănești.

Citind din amintirile unui răs
culat. vorbitorul a arătat cum a- 
rendașui Vintilescu s-a dus ta sa
tul Pătulele. din fostul județ Me
hedinți cu un pluton de roșiori 
și a strîns 8 săteni pe care i-a 
împușcat tatr-o groapă la capul 
satului. După cîteva zile iar a 
adus armată și a strîns încă 4 
pe care i-a împușcat lîngă un 
gard aproape de cimitir.

După represiune, moșierii și 
arendașii au săltat de bucurie, 
au strîns bani și au făcut ca
douri armatei care s-a purtat 
„admirabil" pentru ei.

Guvernul a acoperit cu deco
rații piepturile călăilor. A dat 
solde duble ofițerilor. A despă
gubit pe moșieri pentru strică
ciunile pricinuite de răscoale. A 
amnistiat pe ucigași printr-o lege 
care îi punea la adăpost de ori
ce răspundere...

îndată după izbucinea răscoa
lelor, organizațiile muncitorești 
au început lupta pentru apărarea 
țărănimii răsculate și pentru în
fierarea guvernanților. Burghezia 
însă a recurs, cît a putut, la mij
loace brutale teroriste și perfide 
de distrugere. La Galați, la Paș
cani, la Brăila, Constanța, la 
București, pe Valea Prahovei au 
fost arestați, bătuți și schin
giuiți sute de muncitori. In cele 
mai multe localități sediile au 
fost închise, muncitorii chemați 
zilnic la poliție și amenințați cu 
expulzarea. Ziarul mișcării „Ro
mînia Muncitoare" era reținut și 
sechestrat la poștă.

In această atmosferă de urmă
rire, de teroare și de prigoană 
permanentă, lupta noastră a con
tinuat cu avtnt, cu toate sforță
rile și riscurile ce le implica, îm
pletită cu celelalte lupte pentru 
revendicări muncitorești.

Imediat ziarele socialiste euro
pene au publicat lungi dări de 
seamă asupra răscoalelor țără
nești și a situației din țară.

Mișcarea muncitorească n-a 
lăsat să se întindă vălul uitării 
peste tragedia de la 1907. Ea a 
urmărit îndeaproape pe liberali, 
cărora le-a reamintit mereu vina 
neispășită, care încetul cu înce
tul le-a măcinat și distrus popu
laritatea de altă dată.

Pentru anii următori, luna mar
tie devenise ziua comemorării o- 
bligatorii a lui 1907. Așa s-a fă
cut la conferința din 6—7 ianua
rie 1908 care a cerut amnistia 
tuturor condamnaților civili și mi. 
litari din timpul răscoalelor. In 
martie, apoi la 1 Mai, același 
an, muncitorimea și-a făcut din 
nou datoria. In anii următori de 
fiecare dată glasul muncitorilor 
șe ridica cu putere oerînd drep
tate pentru țărănime.

Un capitol important al răs
coalelor țărănești din 1907 este 
comportarea armatei față de răs- 
culați și față de țărani îndeobște.

Vorbitorul a citat numeroase 
cazuri cînd ostașii au refuzat să 
tragă în țăranii răscălați.

Răscoalele din 1907 ne dau 
cîteva învățăminte prețioase.

Ele au arătat prăpastia dintre 
popor și clasa stăpînitoare.

Răscoalele au arătat groazni

ca înapoiere în care au ținut țara 
și poporul partidele zise istorice 
și au demascat falsul lor patrio
tism și falsa lor dragoste de 
popor.

Răscoalele au scos în relief vi
novăția strivitoare a clasei stă- 
pinitoare pentru decăderea țără
nimii noastre și omorirea celor 
11—14 mii de țărani și pentru 
chinurile feroce ale altor zeci de 
mii.

Poporul romîn ta întregul lui 
întinde astăzi, deasupra celor 50 
de ani, o mînă frățească spre cei 
din 1907. Cu emoție, cu venerație 
ridicăm lințoliul vremii sub care 
iși dorm somnul de veci luptăto- 
rii, eroii și martirii răscoalelor de 
atunci. Căutăm locurile sfințite cu 
eroismul lor mut de istoviți mun
citori ai pămintului. cu suferințe 
le lor, cu chinurile îndurate, cu 
sîngele lor de mucenici ai plinii. 
In evocăriie noastre vedem parcă 
aievea oastea aceasta nemaivăzu
tă țărănească pornită să cucereas
că viața ce j se făgăduia. Punem 
pietre funerare, plăci comemora
tive și înălțăm monumente tn 
cinstea și amintirea lor, ca din 
an în an, din generație în gene
rație, să se păstreze amintirea a- 
celei vremi și a acelor fapte — 
pentru ca niciodată să nu se vite 
ce nelegiuri, ce crime uriașe a 
fost ta stare 6ă săvirșeascâ stă. 
pînirea crudă a moșierilor și a 
burgheziei dar și ce uriașă tre
zire de masă și ce fapte de cu
raj șl eroism a fost in stare să 
6ăvîrșească oastea aceasta țără
nească ridicată și pornită la hip- 
tă împotriva trufașilor și puter
nicilor ei asupritori.

Punem medalii și decorații de 
cinstire pe piepturile veteranilor 
de la 1907, și-i poftim printre noi, 
în toate locurile pe unde înainte 
nu intrau decît boierii.

Povestim faptele lor în cărți, ta 
ziare, la radio, le arătăm la ex
poziții și cinematografe, ta școli, 
ta cămine culturale, peste tot

Generația de astăzi își întoar
ce privirea cu venerație și recu
noștință la generația țărănească 
luptătoare de la 1907. Ea a for
mat o parte vie și mare din po
porul romîn.

Aceasta arată legătura strîn. 
să și trainică ce există intre noi 
cei de azi și frații noștri din 
1907 și prețuirea deosebită ce-o 
dăm faptelor de atunci.

Țărănimea a recăpătat pămîn
tui și a devenit liberă numai 
după 23 August 1944, pentru că 
atunci, pe de o parte, grație 
Armatei Roșii, a fost zdrobit ju
gul hitlerist, iar pe de altă par
te muncitorimea noastră era mai 
bine organizată decît în 1907, 
avea un partid nou și puternic, 
înzestrat cu învățătura marxist- 
leninistă, care a zdrobit jugul 
burghezo Jnoșieresc de la noi. în- 
frățindu-se cu țărănimea.

Astăzi, această alianță fră
țească între țărănime și munci
torime este temelia orînduirii 
noastre democrat-populare.

In cei 13 ani de cînd există 
această orînduire s-au înfăptuit 
realizări care asigură o viață 
mai bună, mai bogată, mai înal
tă, pentru țara întreagă, pentru 
întregul popor.

Să mergem înainte pe acest 
drum mare și drept, spre binele 
poporului, spre binele patriei 
noastre.

Trăiască memoria eroilor și 
fnartirilor de la 19071

Trăiască înfrățirea veșnică, 
rodnică și creatoare dintre țără
nime și muncitorime 1

Trăiască pacea, libertatea și 
socialismul I

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite :

După cum s-a mai anunțat in 
presă, la 8 februarie A. A. Smir
nov, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. in 
Republica Federală Germană, a 
remis cancelarului federal K. A 
denauer mesajul lui N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

La 27 februarie N. A. Bulga 
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
pe W. Haas, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R.F. 
Germane în U.R.S.S care i-a 
transmis răspunsul cancelarului 
federal al R.F. Germane, K. A- 
denauer. la mesajul lui N. A 
Bul^anîn din 5 februarie ac.

Lrmează textul scrisorii de 
răspuns a lui N. A Bulganin la 
scrisoarea domnului K. Adenauer, 
din 27 februarie, remisă la 20 
martie cancelarului federal al 
R.F Germane de A A. Smirnov, 
ambasadorul extraordinar și ple 
nipoteoțiar al U.R.S.S. ta R.F. 
Germană.

Moscova, Kremlin
18 martie 1957

Stimate domnule cancelar 
federal

Ambasadorul Republicii Fede
rale. domnul Haas. mi-a remis 
la 27 februarie scrisoarea dvs. 
După ce am citit cu atenție a- 
ceastă scrisoare, colegii mei și 
cu mine constatăm cu satisfacție 
că sinteți de acord cu părerea 
noastră privind necesitatea de a 
se trece la acțiuni concrete in 
vederea îmbunătățirii relațiilor 
dintre țările noastre și de a se 
lărgi legăturile folositoare celor 
două părți.

După cum reiese din scrisoa
rea dvs.. noi am ajuns acum la 
părerea unitară că in viitorul a- 
propial trebuie să aibă loc tra
tative guvernamentale in proble 
mele reglementării și lărgirii le
găturilor comerciale dintre 
Uniunea Sovietică și Republica 
Federală Germană. Mă folosesc 
de acest prilej pentru a vă co
munica că guvernul sovietic este 
gata să înceapă astfel tratative 
la Moscova sau la Bonn în luna 
aprilie, dacă această dată con
vine guvernului R.F Germane.

Stat de acord cu dvs. că pro
blemele colaborării culturale și 
tehnico-științifice pot fi exami
nate cu succes pentru început pe 
cale diplomatică. Propunerile 
noastre concrete asupra acestor 
probleme vor fi anunțate ta vii
torul apropiaL

Propunerile privind încheierea 
unei convenții consulare care, 
după cum comunicați, vor fi pre
zentate de ambasadorul Republi
cii Federale la Moscova, vor fi 
examinate cu atenția cuvenită de 
către noL

In ce privește astfel de pro
bleme ridicate ta scrisoarea dvs, 
domnule cancelar federal, ca par
ticiparea RT. Germane la NATO

OBRAZȚOV
MOSCOVA 23 Corespondentul 

Agerpres transmite: Tn curind 
Serghei Vladimirovici Obrazțov, 
artist al poporului din U.R.S.S., 
împreună cu ansamblul Teatrului 
Central de Stat de Păpuși din 
Moscova, vor fi oaspeți ai R.P.R.

Tn legătură cu apropiatul tur
neu Ln R.P.R., corespondentul 
Agerpres a rugat pe S. V. Obraz- 
țov să-i împărtășească cîteva 
gînduri.

— Vin pentru a doua oară in 
Romînia — a declarat Obrazțov. 
Am mai fost la București în 
1945. Port amintirea acelor zile, 
care atunci erau încă tulburi. Am 
făcut parte din primul grup de 
artiști sovietici care a vizitat 
țara dv. in vremea aceea. Desigur 
voi regăsi cunoscuți și prieteni.

— Pe lingă spectacolele „Un 
concert neobișnuit", „Doi la zero 
pentru noi", „Alladin și lampa 
fermecată11, — care mi se pare 
că au și fost anunțate — iriten-

și problema unificării Germaniei, 
a cărei rezolvare este conside
rată ca foarte importantă de că
tre guvernul sovietic, trebuie re
cunoscut că continuăm să avem 
puncte de vedere diferite. Nu pot 
fi în special de acord cu părerile 
dvs. în privința Republicii De
mocrate Germane.

Regretăm foarte mult că gu 
vernul Republicii Federale 
ca și pînă acum nu consi
deră posibil să aprecieze în mod 
realist fără idei preconcepute 
situația creată, cînd de mai bine 
de șapte ani există două state 
germane suverane, fiecare dintre 
acestea avînd constituția, parla
mentul și guvernul său. Este 
lesne de ințeles că Republica 
Democrată Germană nu este dis
pusă sâ accepte ca asupra teri
toriului ei să fie extinse rinduie- 
lile existente ta R.F. Germană 
Guvernul R.F. Germane declară 
doar și el că nu este de acord 
ca ta Republica Federală să fie 
introduse condițiile sociale exis
tente in Republica Democrată 
Germană. Chiar numai din a- 
caasta reiese că pentru reunifica- 
rea Germaniei stat necesare tra- 
tative și un acord intre cele două 
state germane și că nu există o ! 
altă cale spre atingerea acestui 
țel-

Nu consider totuși indicat ca 
In prezenta scrisoare să mă ocup ] 
in amănunțime de aceasta, cu a- 
tît mai mult cu cît, după cum 
scrieți dvs-, guvernul federal in
tenționează să-și expună mai a- 
mânunțit considerentele într-0 
notă specială, ceea ce ne va per
mite să continuăm schimbul de 
păreri asupra importantelor pro
bleme menționate.

Și. în sfîrșit. încă o remarcă. 
Din schimbul nostru de scri
sori, domnule cancelar federal, 
se poate trage concluzia că gu
vernele celor două țări ale noa
stre atribuie o mare importanță 
faptului ca relațiile dintre Uniu
nea Republicilor Sovietice So
cialiste și Republica Federală 
Germană să se dezvolte într-o 
atmosferă de încredere și priete. 
nie. In legătură cu aceasta nu 
pot să nu constat că recentele 
cuvintări ale ministrului Afaceri
lor Externe al R.F Germane, von 
Brentano, care au cuprins decla
rații și atacuri directe împotriva 
Uniunii Sovietice și a politicii ei 
externe, atacuri lipsite do orice 
temei, nu pot stîrni decît regret. | 
Asemenea declarații ale minis
trului Afacerilor Externe al Re
publicii Federale Germane nu co
respund de loc interesele- îmbu
nătățirii relațiilor dintre statele 
noastre, spre care năzuiește sin
cer guvernul sovietic.

Vă rog, domnule cancelar fe
deral, să primiți asigurarea pro
fundei mele stime față de dv.

N. BULGANIN
Excelenței sale

KONRAD ADENAUER 
cancelarul federal al Republicii 

Federale Germane
Bonn

despre apropiatul său 
turneu în R. P. R.

ționez să prezint o serată de 
creație, la care nu voi arăta nu
mai păpușile, ci și însușirile lor, 
personalitatea lor. Aceasta va fi 
oarecum o ilustrare a cărții mele 
„Profesia mea**, care a fost tra
dusă și tn limba romină.

Tn continuare S. Obrazțov a 
declarat că e fericit că de astă- 
daiă nu pleacă singur, ci însoțit 
de un valoros colectiv, ceea ce 
va contribui să fie prezentată 
spectatorilor romlni o imagine 
mult mai complectă asupra mun
cii oaspeților.

Tn încheiere S. Obrazțov a 
spus: Faptul că romlnii și-au 
exprimai dorința să ne vadă in 
țara lor constituie pentru noi o 
mare cinste și dacă vom reuși 
cu păpușile noastre să contri
buim la o și mai temeinică cu
noaștere și prețuire reciprocă, 
vom considera că ne-am îndepli
nit datoria. Aștept cu emoție re
vederea 1

• MOSCOVA. — La 22 martie 
A. I. Mikoian, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al URSS, 
l-a primit pe G. Myrdal, secre
tar executiv al Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa.
• PEKIN. — După cum anunță 

agenția China Nouă, la 22 mar
tie au sosit la Kunmin, U Nu, 
primul ministru a| Uniunii Bir- 
mane și persoanele care îl înso
țesc.

• LENINGRAD. — La 23 
martie a sosit la Leningrad dele
gația guvernamentală și de par
tid a Republicii Populare Un
gare în frunte cu Janos Kadar, 
președintele guvernului murtcito- 
resc-țărănesc revoluționar ungar 
și președinte al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar.

DUSSELDORF 23 (Agerpres). 
Ziarul „Neues Deutschland" a- 
nunță noi cazuri de persecutare 
a luptătorilor pentru pace din 
Germania occidentală. Secția 
specială a Tribunalului din Du
sseldorf a condamnat la un total 
de 33 Iutii închisoare cinci tineri 
muncitori din Wuppertal pentru 
difuzarea de ,,broșuri ilegale1* și 
pentru apartenența lor la Tine
retul liber german, organizație 
interzisă în Germania occiden
tală.

La 19 martie a început la 
Diisseldorf un alt proces îtnpo 
triva a trei tineri vest-germani

care sînt învinuiți că prin acțiu
nile lor ar fi periclitat „orîndui
rea de stat" din Republica Fede
rală. La Herne va începe în cu
rind un proces împotriva soției 
fruntașului comunist vest-german 
Joseph Ledwohn, care se află în
temnițat din august 1956, Friedel 
Ledwohn. Ea este acuzată pentru 
faptul că, cu ocazia unti descin
deri făcute la domiciliul ei, s-ar 
fi găsit cărți și broșuri referi
toare îndeosebi la problemele 
mișcării feminine și care au fost 
considerate de autoritățile de la 
Bonn drept dovezi de „activitate 
subversivă".

Alegerile municipale în Italia

Partidul Comunist Italian 
a obținut o victorie însemnată

ROMA 23 (Agerpres). — Zi. 
lele acestea au avut loc alegeri 
municipale In comuna Campi Sa. 
lentino din Italia. IN CADRU1 
ACESTOR ALEGERI, PARTI. 
DUL COMUNIST ITALIAN S-A 
SITUAT IN FRUNTEA LISTEI. 
OBȚIN IND 2.459 DE VOTURI 
ADICA CU APROAPE 500 DE 
VOTURI MAI MULT DECÎT LA 
TRECUTELE ALEGERI MUNI 
CIPALE (1953) Lista partidului 
democrat-creștin a obținut 1950 
de voturi, adică cu aproape 550 
de voturi mai puțin decit la ale
gerile municipale precedente.

CU CÎTEVA ZILE ÎNAINTE 
AU AVUT LOC LA LECCO 
ALEGERI MUNICIPALE IN 
CADRUL CARORA PARTIDUL 
COMUNIST ITALIAN A OBȚI. 
NUT DE ASEMENEA VICTO
RIA, CIȘTIGIND UN NUMĂR 
ÎNSEMNAT DE VOTURI FAȚA 
DE 1953. Partidul democrat-creș. 
tin a pierdut un mare număr de 
voturi ;i majoritatea pe care o 
deținea pină acum ta consiliul 
municipal Partidul socialist, care 
a prezentat liste comune cu par
tidul social.democrat, a Înregis
trat de asemenea o pierdere În
semnată de voturi.

„Doctrina Eisenhower" în acțiune

S.U.A. aderă îa Comitetul militar
al pactului de la Bagdad

WASHINGTON 23 (Agerpres) 
— Secretarul de presă al Casei 
Albe, Hagerty, a anunțat că 
S.UÂ prin intermediul lui Ric
hards, consilier special al pre
ședintelui S.U.A. pentru proble 
mele Orientului Mijlociu, care 
se află într-o misiune în această 
regiune, au comunica! membrilor 
pactului de la Bagdad că State 
le Unite sînt gata să adere la 
Comitetul militar al acestei 
alianfe. Astfel Statele Unite 
care anul trecut au ade
rat la Comitetul economic și

la Comitetul pentru combaterea 
subversiunii (adică pentru com
baterea mișcărilor de eliberare 
națională), vor face parte din 
cele mai importante organis
me ale pactului de la Bagdad. 
Alăturîndu-se acestui pact, îm
potriva căruia s-au pronunțat a« 
proape toate țările arabe din O- 
rientul Mijlociu și majoritatea 
țărilor asiatice guvernanții de la 
Washington calcă pe urmele 
colonialiștilor anglo-francezi și 
dezvăluie esența agresivă a 
doctrinei Eisenhower".

Mișcarea grevistă din Franța ia amploare
PARIS 23 (Agerpres). - Tn 

Franța ia amploare mișcarea gre
vistă a muncitorilor din industria 
construcțiilor navale.

Ca răspuns la revendicările 
muncitorilor de a li se mări sa 
tăriile administrația șantierului 
naval „France" din Dunkerque a 
hotărît să-și închidă întreprinde
rea, proclamînd lock-out. In semn

de protest împotriva hotăririi ad
ministrației. cîteva mii de mun
citori de pe șantierul naval, la 
care s-au alăturat docherii din 
port, au organizat la 22 marlie 
la Dunkerque o demonstrație și 
un miting. Activitatea în port a 
îost de îapt suspendată. în oraș 
au fost concentrate mari forțe ale 
poliției.

TOKIO 23 (Agerpres).•— Pos
turile de radio din laponia a 
nunță că la 23 martie, primul 
mtaistru al Japoniei, Kisi, a 
făcut cunoscut că ta timpul 
troiectatei sale vizite în Statele 

Inite va duce tratative în prin
cipalele probleme privind rela
țiile ■ japono-americane printre 
care și in problema apărării țării. 
In această ordine de idei Kisi

a declarat că dacă Japoniei i se 
va propune să intre tn S.E.A.T.O. 
această propunere va îi respinsă. 
Apărarea Japoniei a declarat 
Kisi, trebuie să fie înfăptuită 
prin promovarea unei politici ex
terne de pace. In nici un caz nu 
sînt de părere că pacea trebuie 
să fie menținută cu ajutorul 
forței armate

Notă

Alteța sa regală se distrează...
Cine știe unde va mai ajunge 

într-o bună zi teribilismul excen
tric occidental. Unii „băieți de 
viață” se apucă de cele mai im
posibile năstrușnicii ce trec prin 
capul omului. Drepți să fim a. 
bordind acest subiect trebuie să 
recunoaștem că S.U.A este țara 
celor mai grozave trăzneli : de 
parcurs kilometri intr-un picior 
ori in cap, moda canină și alte 
„distracții" asemănătoare. Fe 
nomenul comportării „excentrice” 
(citește a decăderii morale) s-a 
răspîndit și printre ceilalți parte
neri NATO, ajungind și in me
tropola bătrinului imperiu brita
nic. Aci, tinerii „de viață" se a-

• HAMILTON. Tratativele bi
laterale anglo.americane din in
sulele Bermude au luat sfîrșit în 
seara de 23 martie, comunicatul 
finaj urmînd a fi publicat In 24 
martie.
• BRIONI — In după-amiaza 

zilei de 22 martie președintele 
R.P.F. Iugoslavia, 1. B. Tito, a 
primit delegația Confederației 
Generale a Muncii din Franța 
I.a primire a fost de față Marian 
Vivoda, membru în Secretariatul 
C.C. al Uniunii Sindicatelor din 
R.P.F. Iugoslavia.
• BRUXELLES. La 23 martie 

au sosit la Bruxelles într-o vizi
tă oficială președintele Consiliu
lui de Miniștri al Franței, Guy

Mollet, și ministrul Afacerilor 
Externe, Christian Pineau

• MOSCOVA. La 23 martie 
N. A. Bulganin președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S 
l-a primit pe Abdul Hakim Han, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Afganistanului cu 
care a avut o convorbire.

• VARȘOVIA. Wladisiaw Go
mulka, prim secretar al Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, a primit 
pe Harry Pollitt, președintele 
Comitetului Executiv al Partidu
lui Comunist din Marea Brita 
nie, și pe John Gollan, secretarul 
general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie care se află 
la Varșovia.

flă, după cum este și de așteptat, 
in rîndurile aristocrației bur 
gheze.

Unul din corespondenții din 
Londra ai ziarului francez „Pa
ris Presse — ITntransigeant" 
transmite o relatare în care ilus
trează in mod semnificativ „îelul 
de a se distra" al așa-numiților 
„băieți de viață" din marea aris
tocrație engleză. Imaginați-vă 
următoarea petrecere. Intr-un 
bar select al Londrei. O muzică 
haotică, însoțită de puternice 
băuturi spirtoase îndeamnă în
spre zvicnlrt de talia rock-and- 
roll-ului american. Printre che. 
fiii — persoane de vază. Exce
lența sa ducele de Kent, vărul 
reginei Angliei, care are gradul 
de sublocotenent în corpul „Ro
yal Scots Grey" însoțit de cițl- 
va amici ofițeri „Rîndurile" .de 
spirtoase se succed cu repeziciu
ne. In culmea petrecerii, unul din
tre „băieții de viață" s-a apucat 
să-și mănînce paharul. Un altul 
i-a turnat ducelui o sticlă cu vin 
ta cap și apoi a Început să-l 
bombardeze cu măsline. Ducele
s-a amuzat extrem de mult. S-a
înviorat. S-ar fi putut ca alteța 
sa regală să se lase mai prejos? 
Spirit mai sportiv decit amintiți! 
prieteni a început să joace fot. 
bai cu ceilalți ofițeri cu... paha
rele și sticlăria barului.

La sfirșitul petrecerii, nimeni 
nu a spus nimic S.ar părea că 
în acest caz amicii americani ai 
teribilismului excentric ar avea 
de ce să fie invidioși pe colegii 
lor britanici. Dar nu se poate 
ști nimic sigur Ca miine presa 
occidentală scoate la iveală alte 
cazuri și mai tari de decădere 
morală in lumea aristocrației: 
te poți aștepta oricind la cele 
mai grozave suceli.



upă cum am mal anunțat „Sctntela tineretului" — ală- 
turtndu-se feluritelor manifestări culturale ale tineretu
lui nostru în întîmpinarea Festivalului — a organizat 
un mare concurs-ghicitoare cu tema „VERIFICAȚI-VA 

CUNOȘTINȚELE DE CULTURĂ GENERALĂ" menit să stimu
leze gustul tinerilor pentru literatură și artă.

Vom fi bucuroși să aflăm că, pentru a putea face față tuturor 
problemelor ridicate de acest concurs, tot mai mulți tineri vor frec
venta bibliotecile, cercetînd operele literare și albumele de artă, 
vor vizita expoziții șl muzee, se vor adresa forurilor culturale 
locale (case de cultură raionale, cercuri literare, cercuri de artiști 
amatori, școli populare de artă etc.), ca și unor specialiști, profe
sori sau oameni de litere și artă, vor vedea mai multe filme și 
spectacole teatrale ș.a.m.d.

Etapa a II-a a concursului nostru este Închinată literaturii 
și artei ruse și sovietice, urmînd să apară mal tirziu și etapa a

... i.,..«..u , i.. njțaj»..»,.» , ....... ....................... .. .. .  

III-a șl ultima — reprezentată de o pagină cuprlnztnd chestiuni 
din literatura șl arta universală.

La concursul nostru pot lua parte toți tinerii între 14 și 28 
de ani. Fiecare participant trebuie să trimită succesiv, etapă cu 
etapă, numai cite o singură serie de răspunsuri, Însoțită de cupo
nul de participare cu numărul respectiv și indietnd totodată 
numele, profesia, locul de muncă, vîrsta și adresa.

CONCURSUL ESTE DOTAT CU NUMEROASE 
PREMII ȘI MENȚIUNI

Vor fl premiațl participanții care au totalizat punctajul 
maxim, rezultat din adunarea punctelor obținute Ia fiecare din 
chestiunile puse tn toate cele trei etape. Neparticiparea la toate 
etapele concursului (trimiterea răspunsurilor trebuie făcută la 
fiecare etapă tn termen de trei săptămîni de la apariția în ziar) 
atrage după sine descalificarea.

Vă urăm deplin succes I
★

Unde ați citit aceste fragmente ?

Cîntec pentru prietenii 
din București

(15 puncte)

f »
Rvbalo.Rvbalo-

.Prie fen^ păr- /afifont aai peri-țru* voi.

'Si 'văsimtme-reua-lă /u- rea 7boa- Bu-cu-res/i, 
i ran

me-lo-di-a mea, Darpri-e-te nescdinMm ct>- va.

Temno de forlrot

\Un sa ■ Iu/ dray o- raș Bu-ed- reșri

Sol m.

ntinrlo'1 „Si ia'dși — brazdă după brazdă (.za punere.) _ (eJjna impietrita de
veacuri, se răsturnă, despicată de 
brăzdar și de cormană. Ierburile 
moarte tși întindeau spre cer ră
dăcinile răsturnate, răsucite de 
mina morții. Vîrfurile măcinate ale 
tulpinelor stufoase se ascundeau 
sub brazdele negre. Pămintul de 
lingă cormană se clătina, se răs
turna — plutind parcă. Izul săl
ciu al pămintului negru era dul
ceag și înviorător. Soarele era sus, 
cina blana boului înaintaș care 
începuse să năpîrlească, prinse a 
se întuneca ici-colo — udă de 
sudoare... Către seară *...... simți 
cum 11 dor picioarele, roase de 
ghete. Șalele îi erau frinte. Iși 
măsură parcela poticnindu-se; iar 
pe buzele-i arse, înnegrite de praf, 
trecu un zîmbet: arase într-o zi 
o deseatină.

— Ei, cît ai dovedit ? — îl tn- 
trebă răutăcios Kujenkov, cu un 
zîmbet abia zărit, 
du-și picioarele, 
tabără.

— Dar tu cît 
— Ai venit de 

mătate de deseatină ?
— Nu, lua-te-ar naiba, o desea

tină și o brazdă!

In ziua aceea ari pînă seara 
o deseatină și două brazde... 
Liubișkin o deseatină în cap, 
Kujenkov — o 
ceva și — lucru 
tru dinșii — in 
ieși Antipa Grad, 
făcuse parte din v . . .
numită în șagă de „echipa
slăbănogilor". Muncea cu boii is
toviți ai lui Titok. La vremea prin-

Fragmentele de mal jos 
sînt extrase dintr-un cunoscut 
roman al unui scriitor sovie
tic, care povestește despre 
măreața operă de colectiviza, 
re a agriculturii în U.R.S.S 
Indicați autorul, titlul roma
nului, locul din care este ex
tras acest fragment, precum 
și numele eroului principal, 
care este înlocuit în text prin 
steluță și puncte.

Bu- cu rei/i mii de zimbe/e sprm-

Desigur, cunoașteți și iubiți acest dntec, ascultat de atitea 
feri la radio. Vi rugăm să ne răspundeți cine l-a compus șt cine 
este cintirețul care l-a interpretat pentru prima dată la Radio 
Moscova, intr-o emisiune destinată ascultătorilor din Romînia.

Reuniune scriitoriceasca
(25 puncte)

Orlenttndu-vă după titlurile de 
lucrări pe care le indicăm mal 
Jos, trebuie să înscrieți în fie-
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1. „Nasul*
2. „Livada cu vișini*,
3. „Klim Samghin".
4. „Intr-un ceas bun*.
5. „Sărbătoarea ta*.
6. „Vitea Maleev la școală 

acasă".
7. „Țara mea".
8. „Căsuța peacarulul*.
9. „Frontul îndepărtat*,

10. „Oțel șî zgură*

Rebus literar
(15 puncte)

Ș>

cînd *.
se apropia

., tîrîn- 
de

crezi ?
hac la vreo fu-

deseatină fără 
neașteptat pen- 
fruntea tuturor 
care pînă atunci 
grupa codașilor,

zului, nu pomeni cît arase. După 
masă, nevastă-sa care lucra cu el 
ca pogonid, hrăni boii din poală, 
dîndu-le șase funturi de grăunțe, 
cit li se cuvenea. Iar Antipa 
strînse de pe prelată chiar cojile 
de pline rămase de la prînz, și le 
aruncă nevestei In poală: adaos 
la hrana boilor. Liubișkin băgă de 
seamă și zîmbi:

— Departe chitești, Antipa I
— Și de ce nu p Neamul nos

tru n-a fost niciodată codaș la 
lucru — răspunse sfidîndu-l Grad, 
a cărui față se înnegrise încă și 
mai mult, pîrlită de soarele pri
măverii.

Munci virtos și pînă seara ară 
o deseatină și un sfert. De-abia 
cînd se întunecă, iși aduse și 
Kondrat Maidannikov boii în ta
bără. La întrebarea lui *... „Cît 
ai făcut ?“ el răspunse răgușit: „O 
deseatină jumătate, fără o brazdă. 
Dă-mi tutun pentru o țigare... de 
la amiază n-am fumat..." și-l privi 
pe *...... cu ochii obosiți, dar bi
ruitori.

După dnă, *...„ trase cîteva în
cheieri :

— Tovarăși, întrecerea socia
listă din brigada o doua s-a des
fășurat cum nu se poate mai bine I 
Mersul lucrului merită toată lauda. 
Pentru arat, conducerea colhozului 
aduce brigăzii mulțumiri bolșevi
ce! Vom ieși din impas, scumpi 
tovarăși I Și cum să nu facem față, 
dacă am dovedit cu fapta, ci nor
ma poate fi împlinită r Acum tre
buie să stăruim asupra grăpatului. 
Să gripăm de trei orii Aduc mul
țumiri mai cu seamă lui Maidan- 
nikoo care-i un adevărat udamic.

Femeile spălară vasele. Plugarii 
se duseră la culcare. Boii furi 
minați la păscut. Kondrat ațipise 
cînd nevasta i se strecură sub 
zăbun și, dîndu-i un ghiont în 
coastă, il întrebă:

— Kondrașa, *...... te-a ridicat în 
slăvi... cică ești de laudă... Dar 
ce-i aceea udamic ?

Kondrat auzise de multe ori a- 
cest cuvînt dar nu-l putea lămuri. 
„Trebuie să-l întreb pe *......" tși 
zise el, puțin necăjit. Dar nu se 
putea să nu-și lămurească nevasta... 
și-ar fi pierdut toată fala, de 
aceea o lămuri, cum putu:

— Udamic ? Uf, cap de muie
re 1 Udamic adică ? Hm I Asta-i... 
Cum să-ți spun mai pe înțeles. 
Uite, de pildă, arma are un cui- 
șor care lovește în capsa cartușu
lui și care se chiamă tot udamic. 
La armă asta-i scula cea mai de 
seamă... fără ef nu ia foc cartu- 
șuL- Așa-i și la colhoz: udamic 
este omul 
priceput ? 
nu te mai

cel mai de teamă. Ai 
Hai, culcă-te acum fi 
băga In mine /_*

Găsiți soluția exactă <»*«>«»
Pentru a răspunde corect 

la intrebârile de mai jos, este 
necesar să indicați singura 
soluție exactă din cele trei 
care vă sint oferite la fiecăre 
punct
1. I. Efremov este autorul 
povestirii științifico-fantasti- 
ce:
- INDIENII
— CORĂBII ASTRALE
— SFIRȘITUL ORAȘULUI 

SUBTERAN
2. Rolul lui Petru cel Mare 

In filmul cu același titlu a fost 
interpretat de actorul:

— N. CERKASOV
— M. IAROV
— N. SIMONOV
3. Care din acești scriitori 

clasici a fost și pictor ?
— ȘEVCENKO
— NEKRASOV
— RADIȘCEV
4. Maxim Gorki a

pseudonimul literar al lui:
— ALEXEI PEȘKOV
— MAXIM BELII
— VASILII MAXIMENKO 
8. Ceaikovski este autorul 

muzicii baletului...
— CĂLĂREȚUL DE ARA

MĂ .

fost

Carte de vizita
(15 puncte)

care rfnd numele lutorulul operei 
respective (fie ea roman, piesă, 
poezie sau povestire). Vă vine 
în ajutor și faptul că — ori de 
ctte ori tntr-un nume apare li
tera O - ea este marcată.

Dezlegînd acest rebus veți găsi 
titlul unui celebru roman sovietic 
de tineret

Sctfcaj&n, |
- k. i-S r of -

Comblnind Uterele din cartea 
de vizită de mai sus veți obține 
numele și pronumele unui cu
noscut scriitor sovietic precum și 
titlul unui mare roman al său 
închinat Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei.

— FINTINA DIN BACCI. 
SARAI

— SPĂRGĂTORUL DE 
NUCI

6. Cine a scris un impre
sionant poem dramatic despre 
Zoia Kosmodemianskaia ?
- MIHAI SVETLOV
— MARGARITA ALIGHER
— LIUBOV KOSMODE

MIANSKAIA
7. Opera „Tinăra Gardă', 

inchinată eroicilor comsosno- 
liști din Krasnodon a fost 
compusă de:

— JURII MEITUS
— DMITRI KABALEVSKI
— SERGHE1 PROKOFIEV
8. Care regizor sovietic de 

cinema a transpus pentru pri
ma dată pe ecran romanul 
„Mama"?

— SERGHEI EISENSTEIN 
— MARK DONSKOI
— VSEVOLOD PUDOVKIN
9. Pentru ce profesie s-a 

pregătit in tinerețe A. ~ " 
hov ?

— PROFESOR DE 
RATURA

— MEDIC
— FUNCȚIONAR 

NISTRATIV
10. Unde a călătorit tntr-o 

misiune oficială peste hotare 
scriitorul rus A. S. Griboedov?

— PERSIA 
•- TURCIA
— SIRIA
11. Care din aceate lucrări 

ale lui Pușkln a fost Inspira
tă de răscoala condusă de E, 
melian Pugaciov ?

— „CĂPITANUL DE POȘ
TĂ"
- „FIICA CĂPITANULUI'
— „ISTORIA SATULUI 

GORIUHINO"
12. Cine este autorul po

vestirii „Caracterul rus"?
a- LEV TOLSTOI

8 — PIOTR PAVLENKO

P. Ce.

LITE-

ADMI-

— ALEXEI TOLSTOI
13. Nuvela „Străin tn casa 

luF de V. Tendriakov a fost 
transpusă pe ecran In filmuL,

— „RUDE STRĂINE"
— „MAI PRESUS DE DRA

GOSTE"
— „FIUL'
14. Pe frontispiciul cărui 

teatru sovietic este înscris ca 
simbol un pescăruș ?

— TEATRUL --------
— TEATRUL 

DE ARTA DIN 
(MHAT)

— TEATRUL 
„PUȘKIN" DIN

15 „Din nou nota doL-“ 
este titluL.

— UNEI COMEDII MUZI
CALE DE SLOBODSKOI ȘI 
DIHOVICINII

— UNUI TABLOU IN U. 
LEI DE F. REȘETNIKOV

— UNEI POVESTIRI PEN. 
TRU TINERET CUPRINZIND 
ÎNSEMNĂRILE ȘCOLARU
LUI VASIOC TRUBACIOV

16. Care din aceste operete 
reprezentate pe scenele romi- 
nești aparține unui compozi
tor sovietic ?

— „LILIACUL*
— „CULEGĂTORII / DB 

STELE"
— „ACULINA*
17. Ce a reprezentat tn t»- 

torla artei ruse Asociația Pa. 
redvijnicilor ?

— UN COLECTIV DE MU
ZICIENI ÎNAINTAȚI MILI- 
TIND LA ÎNCEPUTUL VEA. 
CULUI TRECUT PENTRU O 
ARTA NAȚIONALA

— O ȘCOALA PUBLICĂ 
DE ARTE FRUMOASE DIN 
PERIOADA PREREVOLU. 
ȚIONARA

— O GRUPARE DE PIC
TORI REALIȘTI INDEPEN
DENȚI DIN A DOUA JU
MĂTATE A SECOLULUI AL 
X1X-LEA

MARE
ACADEMIC 
MOSCOVA

DE DRAMA 
LENINGRAD

Personaje celebre

i cunoștințele de cultură generală". Indicat!
♦ de asemenea citeț: numele și pronumele,
• profesia, locul de muncă, vîrsta și adresa.

Decupați acest cupon din ziar șl trimi
teți.1 împreună cu rezolvările pe adresa : 
„Scînteia tineretului"-București, Piața 
Scinteii nr. 1, raionul „Stalin" — In ter
men de maximum trei săptămini, cu men. 
țiunea.: Pentru concursul „Veriticați.vă 
cunoștințele de cultură generală". Indicați

CUPON
(^PARTICIPARE^

M SIE NN INH1E rOEZI MICE (25 puncte)

Fără îndoială versurile celor trei poezii de mai jos v-au stat adeseori 
pe buze. Vi le reamintim astăzi, cerîndu-vă să ne răspundeți cine sînt 

autorii și care sînt titlurile poeziilor.

* ★ ★ ★

Treaba pămintului
să se rotească.

treaba apelor
ti vălurească,

treaba ta,
Tinăra Gardă, 

galop
mereu 

înainte, 
o clipă 1 

să nu se piardă, 
Iar viața la pas, 

cuminte, 
ea zdreanță cea veche 

să ardă!
Tn pripă 

sub roșu, drapel, t
galop, 

Comsomol — 
milioane, 

potop I
Trece

năprasnic 
berbece.

înainte l 
Dar nu e destul: 

Regimente
pe rafturile cărților f 

înșfacă deci
pagina sul!

Turtește
Slova subțire, 

cuprinde-o deplin: 
Semăna-vom

părților 
lumii, 

gtndlre ! 
Apoi secera-vom 

din plin.
înainte /

Dar nu 
Pe piscul tnalt

ed pornească

e destul /

tnălța-vom
șuvoi nesătul:

atacul
de-a berbeleacul l 

Si freamite gtndul I
Din noua simțire 

fă scuturi, 
universul întreg

si ml-l scuturi
ea pe-un covor . ,

tmbtcsll
fi moliile toate

le-aruncă ' -
din universul bătrîn

fi ticsit.
Apoi bate poruncă

eu gest de maestru: 
Mal la sttnga

si zboare
globul terestru /

Lingă inimi, carnetul de comsomollst
Ne rămine atlt de fierbinte.
Intre poza iubitei cu ochi ae-ametist 
Și-ale mamei duioase cuvinte 1
Orice vis, tot ce e, tot ce-a fost șl va fl, 
Tot ce-n lume mai viu ne-ncălzeșfe, 
Tinerețea și Patria cum vel cinsti 
In carnetul cel drag se-oglindește.
Focuri pionierești, cu-al lor Jar aurit,
Și meleaguri sub zări necuprinse, 
Școala-n care prieteni pe veci ne.am unit,
Și disputele noastre aprinse;
Adunări sau serate, in nopțile lungi, 
Munca grea, clipe dragi sau mărețe,
In carnet este țara cu stepe și lunci, 
Este-aprinsa de.avînt tinerețe.
In veston de campanie, strins șl-ncălzit,
Ne vorbeai despre slavă și-onoare.
Tu, la luptă mereu ne-ndemnai îndtrjlt, 
Pentru-o dreaptă și grea răzbunare.
Fără glorie, totul In viață e trist, 
De cămin și dreptate n-ai parte...
Ne vorbeai, tu, carnet drag de comsomollst, 
Și-n avint ne purtai mai departe.
Ascultind ale inimii noastre bătăi, 
Conștiință ne ești, pururi vie,
Ii slăvești pe eroi și-nfierind pe cel răi 
Ne Îndemni intr-a luptei urgie.
Pentru munca cea aprigă toți ne-ncordăm 
In uzini, pe colhoznice-ogoare,
Pentru cinste și pentru dreptate luptăm 
Și-ale Roșiei Stele hotare.
Orișicind Comsomolul in frunte-a pășit 
Jurămint nu făcut-a zadarnic,
Iar in lupte, carnetul la piept și-a păzit 
Avintindu-se n lupte, năvalnic.
Fără glorie, totul in viață e trist.
Deci, tovarăși, mereu Înainte I 
Lingă inimi, carnetul de comsomolist,
Lingă inimi viteze-i fierbinte I

★ *

In bordei e-o soblță. Cu fum. 
Lăcrimează rășina-n văpăi. 
Dar armonica-mi ctntă acum 
Despre zlmbetul ochilor tăi.
Și tuf anii de tine mi-au spus, 
Ltngă Moscova-n ctmpul de nea, 
Vreau ca tu. de acolo, să-auzi, 
Cum se ttnguie inima mea.
Ești departe, departe, mereu, 
Cade-omătu-ntre noi, uriaș.
Pln-la......................
Pln'la

iine-i departe șt greut 
moarte-i aproape, doi pași, 

armonică, vtntu-ai învins I 
rechemi azi norocul plecat 1

Ctntă
Să-mi
Lingă dragostea mea de nestins, 
Mi-este cald în bordeiu-nghețat.

Soluțiile primei etape

(30 puncte)

Aveți in țață desene reprezentând chipurile a patru cunosctițl eroi din literatura rusă și sovietică. Indicați numele eroilor, titlul operelor in 
care apar ei, autorii acestora și autorii desenelor.

Iată acum soluțiile primei etape 
a concursului nortra „Verificați-vă 
cunoștințele de cultură generală' i 

Găsiți soluția exactă (30 de punc
te) : I) Pietroasa. 2) Intiia școală 
rominească de literatură, decla
mație și muzică vocală. 3) „Șoi
mii". 4) „Poema romină'. 5) Ian- 
cu Brezeanu. 6) „Zestrea Ilenuței". 
7) Lacbian. 8) Victor Mincu. 9) 
Septimiu Sever. IS) Mihail Davi- 
doglu. 11) lașul literar. 12) D. Th. 
Neculuță. 13) Gherase Dendrino. 
14) ..Danton'. 15) Matei I. Cara- 
giale. ÎS) Agapia. 17) Rada Paladi. 
18) Ligia Macovei. 19) „Pline 
albă".

Cine-i autorul ? (15 puncte): 
Autorul epigramei este ' 
cinat Pavelescu.

Ii recunoașteți ? (30 puncte) s
1) Zaharia Trahanache din „O scri
soare pierdută" de I. L. Caragiale.
2) Stanică Rația din „Enigma Oti- 
liei" de G. Călinesca. 3) Omul po
litic din pamfletul „Ministrul" al 
lui Tudor Arghezi. 4) Cucoana 
Chirița din piesa „Chirița în pro
vincie" de V. Alecsandri. 5) Dom
nul Vucea din povestirea cu ace
lași nume, de B. Șt. Delavrancea. 6) 
Moș Teacă din schița „Epizootia" a 
lui Anton Bacalbașa. 7) Moș Ni- 
chifor Coțcariul din povestirea cu 
același nume de Ion Creangă. 8) 
Vasile Bontaș din comedia „Mielul 
turbat" de Aurel Baranga.

O evocare a răscoalei de la 1907 
(15 puncte): Fragmentele sînt ex
trase din romanul „Desculț" de 
Zaharia Stancu.

Două picturi asemănătoare (25 
puncte) : Primul tablou aparține 
lui Ștefan Luchian, al doilea lui 
Theodor Aman.

chiar Cin-

Qntece Iubite (25 puncte) i Pri
ma strofă este din cintecul „Le
gende Doftanei* ale cărui versuri 
an fost compuse de T. Rudenco pe 
o melodie populară rasă. A dona 
strofă este din cintecul „Doftana 
veselă", versurile fiind compuse 
de asemenea de T. Rudenco pe o 
melodie populară rasă. A treia 
strofă aparține cintecului revolu
ționar ras „Porniți înainte, tova
răși 1".

Din filmele romtnești (20 punc
te) : 1) Afacerea Prater. 2) La me
re. 3) Răsare soarele (Nepoții gor
nistului, seria II-a). 4) Moara cu 
noroc.

Aritmogrif poetic (30 puncte) i 
1) Venere și madonă de Mihail 
Eminescu. 2) Inscripție de Tudor

Arghezi. 3) Să nu te uiți cu ochi 
de ghiață de Cicerone Theodores- 
cu. 4) Furtuni de primăvară de 
Mihai Beniuc. 5) Țările noastre ti
nere de Nina Cassian. 6) Eroii de 
la Plevna de Vasile Alecsandri. 7) 
Străjerul de G. Coșbuc. 8) Ener
gia atomică de Mihu Dragomir. 9) 
Prima intîlnire de Maria Banuș.
10) Poem nordic de Al. Andrițoiu.
11) Lazăr de la Rusca de Dan 
Deșliu. 12) Bucuroși de oaspeți de 
Marcel Breslașu. 13) Vacanța de 
A. E. Balcon schi. 14) Vișinul lui 
Vania de Victor Tulbure. De lai 
A la B — Mihail Eminescu.

Dintre sute de catarge (10 punc
te) : Greșeala constă în înlocuirea 
unei strofe din poezia scrisă de 
Eminescu cu o strofă din „Lui 
Eminescu" de A. Toma.

Premiile concursului nostru
o bicicletă 
un aparat de radio 
truse de stilou și creioane 
mecanice 
echipament sportiv 
albume de artă și cărți literare 
abonamente la publicațiile 
pentru tineret
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