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Tineretului Muncitor

La „12 ani66...
$ /—' ENERAȚIA NOASTRA Împlinește azi 12 ani; ne-am năs- 0
1 \ 7 cut la 23 August 1944, pe străzile învăluite în fum ale Q
n Bucureștiului, pe șoselele desfundate de bombe, lingă <2
p tancuri sovietice, lingă bicicletele cu care așteptam în preajma Q 
p tipografiei primele numere ale „Scinteii" legale, in trenurile care V 
Z> goneau spre noul front — spre Berlin, spre Berlin... Am avut P 
p deodată In mîini o pușcă, „Scînteia", un tîrnăcop, „Manifestul P 
p Partidului Comunist", o trusă pentru a bandaja răni grave și P 
p dureroase. v
p Am auzit din prima clipă a nașterii un cuvint hotărîtor: to- v 
£> varăș. v
v El desemna pe cel care te învață ce să faci cu „Scînteia", cum \ 
v să tragi cu pușca, ce să citești din Manifestul partidului, cum să \
V lovești cu tlrnăcopul, cum să bandajezi mîini și orașe. x
v Cel care-ți lua cotizația la U T.C. și-și punea grăbit semnă- \ 
3 tura în carnetul tău roșu — se numea tovarăș; cel care te che- \ 
Q ma după amiază la miting împotriva reactiunîi, iar mline la pro- \ 
p cesul literar al lui Volodla Safonov din „Șl a fost ziua a doua" \ 
p se numea tovarăș. X
p Un ofițer sovietic care te învăța să cînți „Tomnaia nocl", X 
p tango de Bogosiavschi, și-ți explica ce a fost la Stalingrad, în X 
p fraze cu cinci cuvinte rusești, două romînești și unul cum se X 
p nimerea — francez sau nemțesc — se numea, mai ales acesta, \ 
p tovarăș. X
p Un singur cuvint era poate tot atît de insistent ca acesta — X 
P cuvintul dușman. Dușman. Dușman era Hitler; era omul care x 
p da ordinul să se bombardeze Bucureștiul nostru drag; era avia- X 
p torul care arunca o bombă asupra Teatrului nostru Național; X 
p era cel care trăgea cu revolverul tn distribuitorii „Scinteii" noas- v 
p tre ; erau cei care sabotau frontul, spitalele, cantinele, piețele, \ 
p reforma agrară, mersul trenurilor, acoperiți cu mantia și larga X 
p înțelegere a casei regale. X
p Puține generații s-au născut atît de dramatic: prin fumul „ 
p ruinelor, cu lacrimi In ochi — de la incendii, de la tristețe, de X 
P la durere, de la speranță, de la bucurie — noi vedeam totuși X 
p lumea despicată categoric în două : In tovarăși și dușmani, in X 
P progresiști și reacționari, în tinerețe și putregai. Din ziua tntîia K 
p a creației noastre noi am ales drumul cel mai drept, cel mai X 
p greu și cel mai frumos: drumul Partidului Comunist. Față de X 
P claritatea lui, celelalte drumuri erau cețoase și confuze. Față X 
p de.siguranța țelului lui — celelalte drumuri bîjbiiau și rătăceau. X 
p Nici un alt drum nu trezea în noi atlta entuziasm, atîta bucurie X 
p de viață, atlta. spirit inovator. Noi am ales acest drum nu din X 
p „Superficialitatea tinereții", nu din pricina „inculturii" noastre p 
p și. nici din cauza vreunei „constrtngeri" — cum le plăcea anu- X
V mitor domni să spună. Capitaliștii și moșierii au „constrîns" X
2 mii și mii de tințri muncitori și țărani să vadă in sfaturile șl p 
v concluziile comuniștilor — salvarea vieții lor chinuite. Întreaga X 
X cultură a omenirii, dezvoltarea filozofiei și artei, a fizicii și p 
X a esteticii, a matematicii șl pedagogiei și perspectivele pe care X 
X le deschideau acestora comuniștii, au dus firesc mii și mii de ti- p 
X neri Intelectuali spre partidul nostru. In zilele acelea gio- X 
X rloase, întîlneaî mulțl tineri de 16—17 ani cerînd să devină p
V membri de partid și trecind în cerere că au 20—21, numai pentru p
X a îndeplini întrutotul condițiile de intrare. Oamenii aceia n-au p 
X să roșească niciodată pentru acea emoționantă „minciună" din p 
2 viața lor. Aceasta nu se numește „superficialitate" — ci credință, p 
2 împlinind 12 ani, generația noastră șe mindrește cu această p 
2 credință In partid, neștirbită de încercările grele prin care a p 
2 trecut, curată și dogoritoare ca o zi de vară. d
2 La 12 ani, înainte vreme, ttnărul pleca de acasă să-și ciștige C
2 existența, cu aceasta intrind tn rindul oamenilor mari. Cine pri- 0 
2 vește chipul generației noastre, milnile ei, părul cu clteva fire f 
< albe de acum, profilul ei dur, pielea tare și bronzată de soarele 0 
2 șantiereior și caselor de odihnă — „nu ne dă virsta", cum se V 
2 spune. Sintem o generație maturizată, avem casa noastră dragă, v 
2 nu rătăcim pe drumuri, trăim demn, știm ce avem de făcut, 6 
2 ee-i aceea muncă aspră și bucuria după muncă, prin fața ochi- v 
2 lor noștri au trecut multe și am înțeles multe ; nu dorim să C 
2 explicăm amănunțit anumitor domni din apus cite am Înțeles, f 
2 Preferăm ca în focul explicațiilor să construim mai departe, v 
2 fără vorbe mari, cu atenția concentrată pe această fermeca; V 
2 toare bucată de păminf a lumii — alte citeva sute de fabrici v
2 și școli, stadioane și teatre pentru ca să trăim mai bine. Q
2 „12 ani" e totuși o virsfă frumoasă. Sînt aspirații și senti- f 
2 mente pe care e păcat să le uităm. v
2 La „12 ani" — dorești arzător să știi, să cunoști, să 2 
X înveți. Orice taină deslegată ți se pare o victorie extraordi- p
X nară. E admirabil ca azi, cînd ai 20, 22, 28 de ani să înveți p
X cu emoția și elanul celui de ta 12 ani ; să consideri că abia al p
X învățat alfabetul, că ceea ce știi e încă foarte puțin și te X
X aștțaptă sute de mii de taîne de dezlegat în atelier, acasă, la X 
X școală, pe cîmp... Să fii curios ca la 12 ani, să ai instinctul mo- p 
X destiei in cunoștințe, ca la 12 ani, — amintește-ți I p
9. La 12 ani începi să înțelegi călătoriile săvtrșite, începi să p 
9 pricepi țara. Strada, gara, satul, șoseaua, calea ferată, munții p 
9 imenși cu cărări înguste, apele, păsările, marea, soarele și ploa- P 
J ia se desprind din ceața copilăriei și-ți apar precise în culorile P 
9 lor naturale, etern dragi. Azi, cind vorbim despre patrie, cînd P 
J începem munca pe șantier, cînd facem agitație, să trăim cu P 
X aceeași prospețime, cu aceiași dăruire și entuziasm. P
X La 12 ani — îți mai place să fii copil, să te mai bați, să P 
X alergi, să-ți mai juleștl genunchii, să joci fotbal, să rîzî, să P 
X strigi. Generația noastră maturizată in atitea acțiuni grave și P 
X complicate nu trebuie să uite de „copilăriile" vîrstei de „12 P 
X ani", de puritatea și snontaneitatea acestei vîrste. p
X La „12 ani" — nimic nu ți se pare greu Mai mult dectt la P 
9 orice la aceasta să ne gindlm azi. La „12 ani" nu poți fi blazat P 
X defetist, fricos. Lumea abia ți se dezvăluie, lupta abia te a che- P 
9 mat — nimic din ceea ce e tn tine forță, energie, ambiție, P
X mîndrie. sănătate nu s-a consumat Azi, împlinind virsta aceasta P
9 splendidă, aflată parcă in pragul adolescenței, generația noas- P
X tră se simte puternică, unită ca degetele unui pumn și plină P
X de optimism. P
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INIMA
Oh, ce frumos mal cîntă unii 
Culoarea mării, răsăritul lunii I 
Eu voi rămîne biet poet țăran 
Cu rădăcina mai adîncă, an de an.

Prietenilor din Romînia
De-i timpul bun ori vremea împotrivă 
Eu lupt s-ajungem pîn-la colectivă, 
Dar pin-atuncea multe bube-om stoarce, 
De unde am plecat nu ne om întoarce.

Deasupra mesei mele de lucru, 
intr-o vilă din orășelul scriitori
lor de lingă Moscova, se află a- 
tirnată în perete, între ferestrele 
care dau spre pădurea deasă, o 
mică stemă a R.P.R. brodată pe 
mătase și încadrată într-o ramă 
de lemn cu complicate ornamente 
lucrate în traforaj.

Această lucrare, operă a pionie
rilor și pionierelor din București, 
mi-a fost dăruită in octombrie 
1955

Anul trecut am avut prilejul să 
călătoresc destul de mult în lu
mea largă. Am văzut steagurile 
olimpice ale tuturor națiunilor 
deasupra povîrnișurilor albe de 
nea ale Alpilor, printre dolomiții 
ruginii care-și înălțau semeț vîr- 
furile spre cerul de un albastru 
intens al Italiei. Am admirat re
flectarea marmorei și mozaicului 
palatelor venețiene în oglinda 
canalelor, am hoinărit printre ga
leriile Coliseului din Roma, am 
urcat dealul sfînt al Acropolei, la 
Atena, am privit de pe colinele 
Montmartre panorama de neuitat 
pe care o oferă Parisul noaptea, 
am cutreierat străzile Amsterdam
ului și Stockholm-ului, am lăsat 
să lunece printre degetele mtinii

Articol scris
Lev Kassil

„Scînteia tineretului"pentru
din barcă 
ca azurul

lăsate leneș să atîrne 
unda albastră a apei 
din grota de pe insula Capri... 
Toate aceste impresii fără seamăn 
n-au umbrit însă în sufletul și in 
mintea mea frumusețea modestei 
Romîriii, — atît de dragi inimii 
mele.

In timpul relativ scurt al șede
rii noastre în Romînia — cu to
tul o lună de zile — eu, ca și 
ceilalți membri ai delegației noa
stre, am avut posibilitatea nu nu
mai să Vizitez cele mai diferite 
regiuni ale țării, ci și să cunosc 
mulți dintre conducătorii ei de 
seamă și mulți oameni simpli:

Originale și pitorești sînt dife
ritele forme ale artei populare ro
mînești. La muzeul de artă popu
lară din București am văzut, de 
pildă, colecții de cusături, cera
mică, diferite obiecte de lemn și 
alte opere ale meșterilor populari 
în care e țesută povestirea vie și 
pitorească a poporului despre el 
și viața lui.

In lume, în diferite târî, prin
tre care și Rusia care are stră- 

—— Ștefan Iureș •

tori ai Romîniei de azi, și în în- 
tilnirile cu oameni din toate pătu
rile sociale te bucură credința 
fermă și limpede in ziua de mli
ne, neclintita dragoste de pace, 
conștiința modestă de forțele pro- 
pri. lipsită de orice umbră de în
fumurare, și acel adevărat demo
cratism profund popular care far
mecă și spune foarte mult inimii 
unui călător atent, democratism 
care este atît de organic, propriu, 
oamenilor din noua Romînie.

Sînt convins că toate aceste 
trăsături noi, de aur, generate de

vechi legături culturale cu vecinii 
romini, sînt cunoscute și muzica 
și pictura romină atit de strălucit 
reprezentate prin George Enescu 
și Nicolae Grigorescu, cit și mi
nunata literatură romină atit de 
plină de profunde simțăminte, și 
creațiile monumentale ale fecun
dului și nesecatului Sadoveanu a 
cărui uriașă operă a slujit ca 
punte vie de legătură între cele  ______ o________
mai bune tradiții ale vechii cui- istorie Însăși, trăsături care s-au 
‘ x. _> „.lx. „ -x întipărit în mod deosebit în ima

ginea minunată a Romîniei de 
astăzi, nu se vor pierde, ci, dim
potrivă, se vor reliefa și mai pu
ternic pe măsură ce poporul ro- 
min se va apropia tot mai mult 
de mărețul său țel, care-și are 
începutul în cotitura săvîrșită la 
23 August 1944.

Am ascultat ogorul cu urechea.
Nu, doina lui nu-i jalnica și vechea. 
Un cîntec nou zvonește printre grine: 
„E bine azi, mai bine va fi mline!“

Bătrînul meu fu greu dator la bancă, 
Azi poartă orișice săteancă
Mătasă chinezească și pantofi, 
Copiii nu mai știu ce-i aia „grofi".

De-aceea cînd mă plimb pe lingă rit: 
La butonieră port un spic de griu, 
Iar stegulețul roșu pe tractor 
îmi face de departe semn ușor.

turi romînești și cultura ce se ri
dică astăzi năvalnic spre înălțimi 
— cutiuța întregului popor a' 
Republicii Populare Romine

Pe călătorul-ce vine prima oară 
în Romînia îl uimesc multe. Și 
impetuozitatea cu care poporul 
romîn se ridică din adîncurile 
unei sărăcii fără fund spre cul
mile neclintite ale socialismului, 
și grija — mărturie a culturii 
poporului — cu care sînt păstrate 
monumentele istoriei, tradițiile 
bune și înțelepte, și vechile pala
te care au trecut în stăpînirea po
porului devenind acum palate ale 
culturii, cluburi, școli, institute. 
Și in întîlnirile avute cu conducă-

SS Și eu și dînsul am ajuns fruntași,
x< Eu am plecat, el vine din oraș, X
« Dar inimă avem, aceeași una, x
$ Așa cum ne-a călit-o-n foc furtuna. V

% 21. VIII. 1956 ' - : ' \ ' d

Basmul unei zile de vară
Douăsprezece veri împlinește Libertatea noastră, 
o bună duzină de ani.
A crescut, s-a înălțat, e zveltă, 
are lumini albastre tn priviri.
Pe vremuri, despre o fetiță la virsta ei 
cu subînțeles se șoptea: 
„nu vezi ? e aproape domnișoară". 
Nu-i domnișoară Libertatea noastră, 
și totuși, 
cunoaște procesul cel tainic al desăvlrșirii 
cu tulburătoarele-i metamorfoze, 
cu spiralele sale dulci și amare 
spre noile virste.

In urmă cu doisprezece ani 
ea s-a născut tn casa sărmană, 
a unor oameni sărmani. 
A stat intr-o covată de lemn, 
părinții nu i-ău pus funde pentru deochi, 
— nu credeau in deochi și, 
la drept vorbind, 
nici n-aveau cu ce să cumpere funde, — 
ci inima li s-a lărgit deodată 
spre a cuprinde ctntecul intr-thsa. 
Luau copilul in miinile lor mari, 
înnegrite, asprite de muncă, 
mirosind a pămlnt șt a fier, 
și-l desmierdau cu patimă grea, neascunsă. 
A fost atunci o mare bucurie, 
chef însă nu a fost de loc.

Curtnd au sosit și bogății vecini; 
și-au lăsat la poartă limuzinele, 
și au pășit pe virfuri pragul casei. 
„Să știți c-or fi venit s-o înzestreze" 
și-au spus atunci, înduioșați, naivii. 
Dar oaspeții zvirliră o ochire: 
„Vai, ce cbpil urtt. Aproape monstru. 
Mai bine dacă nu vedea lumina. 
Dă poate dumnezeu să n-aibă zile"...

Și au plecat „vecinii", iar fetița 
d început • 
in ciuda lor 
să crească.

căci ea se trezea odată cu părinții, 
ti rămlnea necunoscut răsfățul, 
dar,
sub privirile ei albastre,
griul creștea mai repede, cu spicul mai plin, 
fierul se încovoia, se așchia, se lustruia mai bine, 
țițeiul mustea mal nerăbdător In adine,
...... ...... . efiutind. puțul sondei,
pădurea tngtna mai duios nostalgicul ctntec, 
piatra șe supunea mai deplin dălțiisculptorului, 
armele ostașilor țării aveau o lucire mai vie, 
ape de munte duceau pluta mai grabnic

prin văi șerpuite, 
versurile se zămisleau dintr-un șuc mai bogat 

In fforuri.

Zestrea copilei creștea 
odată cu anii.

Clnd au văzut-o aproape bogată, 
veniră din nou clrcotașii 
și-o tmbiară o vreme 
cu zaharicale și vorbe țj* 
— Hai, vino cu noi, frumușica, 
ți-om da educație bună,, aleasă, 
vom face astfel ca să n-atingă lutul 
picioarele tale gingașe, 
vel sta sub umbrare, tn tihnă, 
apoi ți-om găsi și vreun mire 
un domn cu avere șl faimă.
Fetița tăcea.
.............................. .................. • • >

Hai vino, ni-ești dragă, ni-e milă 
stai cu părinții la muncă, 
noi am avut o fetiță, 
doamne, ce mult am iubit-o 1 
Dar unde-i ?
Vai, moartă...
Ei bine, 
nu vreau să mor niciodată, —

că 
'■ $i

o,

| Curind, miinile ei
^nuroșeau^i^ele^a^ier^iapămtnL

eu
așa a răspuns Libertatea 
și avea in obraji mere roșii 
(copil .sănătos, de la (ară). 
A rămas la părinții ei simpli 
alături de care muncește 
din pori, sub văratecul soare, 
clntlnd doine vechi și noi marșuri.

Inscripție noua 
la o fotografie veche

Duminică. Obosit, după o prea tiga o bucată de pîine 
lungă plimbare. în așteptarea in viață, și nimic mai 
prinzului, prietenul meu s-a Iun- mult, se adunaseră 
git pe studioul moale. Aproape, aici, la școala „Ștefan 
că-1 cuprinsese somnul clnd se ...............................
thezi strigat de fetița sa, în eta
te de numai'3 anișori, oare, pen
tru a-și epuiza energia, prinsese 
a cotrobăi prin noptieră.

— Tăticule, ce-i în fotografia 
asta ?

întrebarea era de fapt „cine e 
în îotografia asta ?“.

în cîteva cuvinte fetița' a fost 
„lămurită" și și-a văzut în con
tinuare de „treburile"' ei- Tăticul 
însă â 'rămas' mai departe cu fo
tografia mjipă, înrămată, în mînă,' 
cuprins de ămintiri. /

...După ce școala, pe care o ur
mase pînă în anul începeri^ răz
boiului devenise ca o treanță din 
prici-na cutremurului, se pomeni 
ținut de mînă ,și purtat prin 
București de mama îngrijo-, 
rată pentru cei șapte copii ăi săi. 
De mama, pentru .că tatăl pleca
se, cu ctțiva.ahi în urmă, in cău- 
thre -de iucru. Bucureștiul a fost 
străbătut în lung și-n lat, pînă ce 
din „mila lui taica Ene", admi
nistratorul unei' școli 1 de ucenici 
de pe calea' Șerban Vodă, a fost 
înscris fără examen , în anul I. 
Aici, între zidurile clădirii cu nu
mărul 278, de'unde nu mai putea 
auzi și vedea nințic ce se petre
cea ăfâră, pe o bancă, sub caișii 
ce-și lepădaseră de multă vreme 
rodiii-, a rămas el cu grija singu
rului schimb de rufe înfășurat 
intr-un ziar păturit ce-1 purtase 
tot timpul la subțioară.

In așteptarea unei primiri mai 
omenești 'băiatul privea din cînd 
în cînd cele cîteva monezi de me
tal pe care i le dăduse mama la 
despărțire.

Minați de un singur vis, acela 
1 de a învăța meserie pentru a cîș-

Cerkez", din toate 
colțurile țării și for
maseră catalogul cla
sei I-a, de la „A" la 
„Z“, zeci de copii. a 
căror viață nu depă
șea decțt cu citeva luni 
14 ani. Era clasa- anu
lui 'în care pornise: 
războiul/ Era clasa 
unei generații chemată 
din fragedă copilărie .

■ să semneze „Ordinul 
de'mobilizare pb loc ...
pentru lucru" în thtreprinderile' străzile spre ieșirea din oraș, spre 
militarizate. Era clasa Care la pri- Jilava.
mul strigăt: „Hai Wolff t“, „hai 
„Grup", „hai Lemaître’ I, „hai 
„Deneș" I, „hai „Metalica" I 
— trebuia să se încoloneze și să 
pornească „în front" către fabrici.

Ce chin era să străbați străzile 
Viilor, Dosoftei, Dr. Istrate, pe dis
tanță de kilometri întregi pină să 
ajungi la fabrica unde fuseseși 
repartizat. Jerpeliți.și încălțațî în, 
papuci de lemn. în clămpănitul a 
60 de perechi deodată, ucenicii fă-' 
ceau acest drum zilnic. Hău- 
iau -.strazilej se.. întărîtau di
nii și nimeni nu 
putea odihni la ora aceea. - Ce 
chin pe cei ce erau 
greșeală : trebuiau să meargă cu 
un picior în papuc și cu celălalt 
în mtnă pînă la fabrică, sau să 
părăsească frontul în căutarea 
unei pietre ,să-și bată cuiul „de 
rezervă" pe care' fiecare' îl avea' 
în buzunar. Tot în galenți sau 
cu ei în mînă fugeau și în tim
pul bombardamentelor, speriați 
de sunetul sirenelor, se sculau 
noaptea din somn și străbateau

se mai'

căleați din

Acest chin era cu atît mai în
grozitor cu cit „taica Ene“ ținea 
în magazie, dincolo de 1 grilajul 
masiv de metal, ferecat cu un 
imens lacăt, sute de perechi de 
bocanci și de haine — plătite cu 
sudoare de către ucenici — ferite 
„ca să nu se uzeze".

Gîndindu-se la aceste triste a- 
mintiri, tare ar fi vrut prietenul 
meu să le povestească unui uce
nic din zilele noastre.

Uneori simte nevoia să-și 
irflpărtășească cu glas tare gîndu- 
rile, să scape d;e ele. Dar nu-s 
glntfuri de alungat...

Tși amintește destul de bine 
greVa ucenicilor din poarta fabri
cii „Wolff", in ajunul crăciunului 
1943, pentru a obține vacanță. 
Drept răspuns patronul i-a con
semnat și nu le-a mai acordat 
nici măcar o zi. Iși amintește și 
de greva de la „Lemaître" la care 
ap participat și colegii lui de că
min care n-au venit la dormitor 
citeva zile. Nu o dată delegații 
se formau din copiii mai curajoși,

N. COTIGA„Scînteia tineretului"
(Continuare In pag. 4-a)



, dedicație
închinăm aceste rinduri celor care vor defila, vor cînta 

și se vor bucura pe străzile orașelor și pe ulițele satelor 
în ziua de sărbătoare a eliberării patriei, celor care au 
luptat și au căzut pentru izbînda acestui vis al poporului 
romîn, uteciștilor și tinerilor patrloți, celor care duc mai 
departe steagul acestei biruinți.

20 de tineri 
pe baricadă

Satul Teliu Iși strînge casele, 
— ca un cioban care-și Îngrămă
dește turma in fața primejdiei — 
tocmai tn fundul unei adincituri 
stințBase prin care curge limpede 
și gtgintie apa Teliului. Pe aici 
se țncrucișează drumul care vine 
dinșpre munții Buzăului prin In- 
torsupă cu cel dinspre Orașul 
Stalin ți Valea Prahovei. Satul 
e înconjurat de două masive stîn- 
coase care se ridică, abrupt, spre 
cer — monumente uriașe săpate 
din truda milenară a ploilor și va
lurilor cine știe cărui riu din stră- 
tundufile istoriei acestor pămin- 
turi. Pe aici călcau arareori pașii 
străinilor, și oamenii se obișnui
seră să audă întîmplările lumii 
la multă vreme după ce ele se 
petrecuseră. Chiar și poștașul îm
părțea cele citeva scrisori și ziare 
numai odată sau de două ori pe 
săptămînă. In vacarmul răz
boiului, satul acesta era p insulă 
tăcută și singuratică. Ziua uli
țele erau pustii. Seara lămpile 
nu-șl mai ardeau fililele unsu
roase. Oamepil se adunau pe 
prispe, consumîndu-și tainul de rost 
vorbă în tihnă și șoaptă. Vestei 
armistițiului de la 23 August a- 
junse aici pe la sfîrșitul lunii. 
Oamenii satului au comentat ve
stea aceasta cu liniștea și cumpă
tarea celor care se știau departe 
de frămîntările și bubuiturile 
războiului.

— Vasăzică le-am dat nemților 
cu eizma acolo unde trebuia — le 
spuse într-o seară bătrinul Șerban 
copiilor și nevestei sale.

Feciorul său cel mai mare, 
Gheorghe, care lucra Ia o carieră 
de piatră din împrejurimi, asculta 
posomorit și tăcut. Mai tirziu, 
cind discuția părea să fie spre 
sftrșite, îl întrebă pe bătrîn :

— Și mata crezi că pe la noi 
n-or să vină nemții ?

* — O să hiăm, arme ?
/ — Da. Dacă nemții se leagă de 
noi, tragem fn ei.

— Eu o să trag — spuse Șer
ban încet. Mă ascund în pădure 
și-i iau la ochi unul cîte unul.

Glasul lui răsunase în întu
neric înfundat și aspru, incit, flă
căii care-l ascultau îl priviră ui
miți. fără să spună un cuvînt. ..................... ...... ...... _____ T
Va să zică Șerban vrea să tragă tea aproape — hai să nu-i lăsăm 
în nemți... O să aibă el atita cu- să treacă. Să baricadăm ieșirea 
raj ? O să aibă. Șerban o să tra- ditl trecătoare, 
gă. Are în el des
tulă ură ca 
poată apăsa 
trăgaciul armei, 
n-o să-i tremure 
mina cînd va ochi 
dușmanul. S-a 
chinuit de mic pe 
stîncile aspre ale 
carierii de piatră, 
a răbdat de foa
me și are în su
flet plămada du
rerii celorlalți opt 
frați care-și chi
nuiesc viata de 
mici pe moșia 
grofului din Bu- 
dila.

A doua zi, în- 
tr-adevăr, tinerii 
din sat au făcut 

de arme. 
Șerban o tinea pe 
a sa cu miinile 
încleștate. Alergă 
cu ea acasă, o 
desfăcu din toate 
încheieturile, o 
lustrui cu o cîrpă. 
In noaptea aceea 
dormi cu ea Un
gă pat, țintnd tot 
timpul o mină pe 
țeava.

Coloanele verzi 
se apropiau to 
de Teliu, tirindu-se 
cătorile munților ca o omidă 
uriașă. Comandanții fasciști se 
temeau ca nu cumva unitățile so
vietice și pandurii care înaintau

— Nu se bagă ei prin întune- pe Valea Prahovei să le taie re- 
cimile astea. Le e frică să nu se tragerea la ieșirea din trecătoare, 
rătăcească prin hățișuri. Da’ ptnă Satul Teliu era așezat tocmai la 
la urmă, dracu’ știe. S-ar putea,., ieșirea dih tunel, ca o sentinelă.
•In seara aceea, Gheorghe nu In ziua cind coloanele de fas-

tul. A doua noapte, Șerban a 
coborît în sat. S-a dus pe furiș 
la ortacii săi Nistor și Raicovici 
și s-au sfătuit împreună îndelung. 
Fricoși, fasciștii se retrăseseră 
din nou în spatele satului, îna
poi.

Fraților — Ie-a spus Șerban 
într-atîf de înflăcărat și pătimaș 
incit nimeni nu-l mai recunoș-

spatele lor, apoi striga cît putea 
o vorbă nemțească de care habar 
n-avea ce-nseamnă în romtnește: 
„Halt 1“ Și nemții ridicau miinile 
în sus, încremeniți de spaimă. 
(Nimic nu i-a speriat mai mult 
în acest război pe fasciști, para- 
lizîndu-le voința și speranța, ca 
atacurile neașteptate și fulgeră
toare ale partizanilor).

Cînd veni cu a| doilea trans
port, Șerban se află într-o în
curcătură serioasă : n-avea unde

să 
pe

Comunicat
La 21 august a. c. >a tinut ședința Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romtn.
La primul punct al ordine! de zi, Comitetul Central a analizat 

mersul campaniei agricole de vară șl a stabilit măsuri corespun
zătoare In vederea terminării grabnice a treierișului în toată tara, 
a îndeplinirii în întregime șl în termen a sarcinilor de colectare 
și achiziționare a cerealelor și a executării tn bune condițiuni ji 
muncilor agricole de toamnă.

La al doilea punct al ordine! de zi cu privire la întărirea șl 
Îmbunătățirea conducerii Ministerului Căilor Ferate, Comitetul 
Central a hotărtt să recomande în funcția de ministru al căilor 
ferate pe tovarășul Ion Cozma, eliberindu-1 din funcția de se
cretar al C.C.

Ca secretar al C.C. ai P.M.R. a fost ales tovarășul Gheorghiu 
Vladimir.

parării Patriotice", Dragu le-a 
spus că el nu mai pleacă de-aici. 
Și a rămas în sediu. Dormea pe 
niște mese, noaptea făcea de gar
dă cu ahna și pistolul la el tot 
timpul. Intr-o seară a văzut in- 
trind în curte două umbre sus
pecte. Dragu _ ____1 ..

— Spuneți cine sînteți că alt
fel trag I

Cele două 
cut pe semne „ ...
început să rida. Erau cei doi prie
teni întîrziati.

Peste cîteva zile cei trei prie
teni au devenit uteciști. S-au mu
tat la sediul U.T.C. din strada 
Ardealului nr. 7. Casa 'aceasta 
deveni locuința lui Dragu. Aici 
dormea și- făcea de gardă, difuza 
presa de partid și tineret. Plosky 
și Bancă erau și ei tot timpul cu 
dinsul. Erau veseli, cîntau im- 
preună, mergeau la adunări, tre
buia să alunge pe huliganii le
gionari care încercau să le îm
prăștie mitingurile.

La cîteva zile după armistițiu, 
trupele sovietice au intrat în 
București. Centrul orașului și bu
levardele principale erau pline cu 
oameni. Era o forfotă și un en
tuziasm impresionant. Unii a- 
veau în brațe flori și mîncare 
pentru ostași.

In intimpinarea lor au ieșit 
grupuri, ale „Apărării Patriotice” 

iui xun- cu automobile îmbrăcate in pînză
vitei era o ruină. r0$ie- Pe Șoseaua Ștefan cel Mare
Dragu s a refu- *rec coloane nesfîrșite de mașini
giat împreună cu încărcate cu ostași •<
familia într-un 
sat de lîngă Bucu
rești. înainte e_. 
plecare, Paraschiv 
a dat însă o rai-

o privire pătrunzătoare și inte
ligentă.

Plosky era serios și grav, căl
ca rar și vorbea cumpătat.

Bășică era mai visător și liniș
tit, Înalt, cu părul lung, casta
niu.

Dragu era electrician, Plosky 
tîmplar, Bancă mecanic.

Dragu s-a născut tntr-o fami
lie de ceferiști. Tatăl său a fost 
grevist in furtunosul an 1933. Pa; 
raschiv — era j

a somat imediat.

pe atunci un copil 
de 8 ani — i-a 
dus minoare in 
timpul grevei, a 
auzit șuierind 
gloanțe și a văzut 
baionetele înfipte 
printre gardul u- 
zinel, amenință
toare.

Apoi, cmd s-a 
făcut mai mare, 
a fost ucenic, a 
indurat mizerie și 
a fost bătut.

Pe ceilalți doi 
nu mai e nevoie 
să-i prezentăm. 
Biografiile lor 
seamănă Intru to
tul.

Șuvoiul tinere
ții lor a curs pe 
aceeași albie.

A venit războ
iul. Cartierul Gri-

umbre i-au cunos- 
glasul pentru că au

Cronică
Prezidiul Marii Adunări Națio- gi 

nale, tinînd seama de necesitatea Fi 
întăririi conducerii Ministerului 
Căilor Ferate și de cererea tov. 
Ionel Diaconescu de a fi eliberat 
din funcția de ministru al Căilor 
Ferate, a numit, la propunerea

;uvernului, ca ministru al Căilor 
'erate pe tov. Ion Cozma.

Prin hotărtrea Consiliului de 
Miniștri tov. 1. Diaconescu a (pst 
numit prim-loctiitor al ministru
lui Căilor Ferate.

0 delegație a Comsomolului din R. S. S. 
Moldovenească Tn vizită la lași

__ , r sovietici și 
romîni. Muncitorii de la Moara 
„Assan“ și fabrica „Gagel" le ies 

<je i-n inlimpinare aclamindu-i.
•v' Apar cele clintii coloane de 

a uac insa o .ai- ’"“«citori manifestanta cu stea- 
tă pe ia prietenii JTL’L'T
săi.

— Plecați
voi ?

se culcă odată cu ceilalți. Cînd 
se înseră bine, porni spre sat cu 
mîinile tn buzunare, fiuierînd și 
călcînd leneș cu tălpile goale prin 
praful pufos. Era Un flăcău voi
nic, cu părul neted și lucios, cu 
ochii mari peste care cădea umbra 
sprîncenelor stufoase și alungite. 
Cei 18 ani ai săi petrecuți numai 
aici, în mijlocul stîncilor dure 
și pădurilor sălbatice, îi dăduseră 
o asprime și o încrincenare pre
matură, fa(a îi devenise serioasă, 
faptele cumpătate și bărbătești. 
La carieră lucra mai de mult, de 
cind trecuse pragul copilăriei. In 
ziua cînd tatăl l-a trimis pentru 
prima oară la lucru, n-a întrebat 
nimic, ci, posomorit și grav, și-a 
luat in spinare ciocanul și dalta 
și ț plecat spre carieră. Cînd adu
cea acasă leafa, svîrlea toți banii 
pe-masă, aruncînd spre ceilalți 
opt frați mai mici o privire aspră 
și cam înrăită : „Pentru voi mă 
chinui și-mi jupoi miinile toată 
ziua". Alteori ii privea 
milă și-i mîngîia duios : 
și voi destul de necăjiți 
rîti. Ați înghițit destul 
amar pe moșia grofului 
dila".

Războiul și-1 închipuia 
te .destul de vag, așa

însă cu 
„Sînteți 
și amă- 
praf și 

din Bu-

tn min- 
____ . cum un 
copil vede cu ochit fantastici ai 
imaginației reprezentarea concre
tă a basmelor ascultate fn poa
lele manței sau bunicii. Amintirea 
care trăia intr-insul era aceea a 
plecării primilor oameni din sat 
spre front: femei bocind, copii 
sperla)!, ctntecele tulburate de 
băutură și deznădejde ale celor 
care se duceau spre pierzanie. Pe 
la porți auzea blesteme de femei 
și babe :

— Arde-l-ar focul pe Antonescu 
șl pe Hitler!

...Cu o zi mai înainte de cele 
înttmplate Un grănicer de la pi
chet adusese vestea că nemții vor 
să se retragă dinspre. Buzău, Ne- 
hoiu și Intorsură peste valea pt- 
rlului Negru spre Kikiș și Ozun. 
Zvonuri înfricoșătoare se strecu
rau din casă tn casă :. . cică ne 
iau bărbații și omoară flăcăii; 
dau îoc la case, iau vitele și pă
sările de prin curți. Șerban aștep
ta tremurînd de emoție zilele a- 
celea.

Trecînd prin sat, se opri pe la 
porțile cîtorva flăcăi de seama 
lui Se adunau tn fata porților șl 
șopteau misterioși în întuneric.

— Mîine seară mergem la gră
niceri și punem și noi mina pe 
arme.

ciștl se apropiară de sat, Șerban 
își puse pe umăr o traistă cu 
mîncare și se urcă pe creasta din 
stînga drumului, ascunzîndu-se 
între niște stoguri de fîn. Era 
prip zori și în pădure stăpînea o 
liniște deplină. Șerban se culcă 
în fîn, privind atent șoseaua care 
se încolăcea ca un șarpe pe sub 
poalele stîncilor. Toată ziua nu se 
auzi nimic. Drumul era pustiu. 
Se plimba printre hățișuri, se urca 
prin copaci și privea înapoi. Nu 
se vedea nimic. Era tulburat, îi 
tremurau miinile. începu să-și 
șteargă din nou arma pregătind-o 
parcă de paradă, își număra me
reu cele două sute de cartușe. 
Spre seară i se păru că aude un 
zgomot înfundat care creștea. 
Peste puțin timp se zări coloana, 
înainte mergea o mașină ușoară 
alunecînd prudent pe șoseaua 
bolovănoasă. După ea veneau alte 
mașini, iar tn urmă se tîra obo
sită și prăfuită infanteria. La 
marginea satului coloana se opri. 
Șerban urmărea totul atent, în
frigurat. Deodată o mașină se 
îndreptă spre platoul gării pină 
snb stînci. Pe ea era instalată o 
mitralieră care dădea parcă un 
avertisment presupusului inamic 
din pădure. Cîțiva soldați se a- 
propiară de stîlpii de telegraf de 
lingă marginea pădurii. Unul se 
urcă chiar sus. vrînd să lege cei 
doi reoferi al unui telefon pe care 
un alt ostaș îl instalase jos.

Cu un calm pe care-l surprin
dea chiar și pe el, Șerban întinse 
arma spre inamic, ochindu-l 
atent. Apoi apăsă cît putu pe 
trăgaci. Peste cîteva clipe fascis
tul căzu ca un bolovan. Ceilalți 
camarazi ai săi începură să fugă 
urlînd : „Partizan I Partizan I"

Șerban sări imediat spre 
mașină, aruncă mitraliera la o 
parte și scormoni prin lăzi după 
grenade Luă cîteva și le aruncă 
în vale cît putu mai departe. Vue- 
tul lor prelungit de ecou răspîndi 
panică în întreaga coloană. Fas
ciștii se așezară imediat în po
ziție de atac, apoi, crezîndu-se 
înconjurați de partizani, o luară 
la fugă înapoi. Șerban ședea as
cuns după un copac și-i privea în
cordat. Vasăzică el singur speria
se atiția fasciști, îi făcuse să 
tremure de spaimă.

Spre seară coloana a Intrat tn 
sat. Imediat au început să caute 
peste tot după partizani, înjurînd 
înfuriațl Unii se adunaseră lîngă 
cel mort, comandantul ținea un 
discurs. Partizanul era însă adă
postit în întunericul pădurii. înve
lit în plapuma caldă și mirosi
toare a finului. De aici vedea to-

Șerbpn și ortacii lui au început 
chiar din clipa aceea să cheme 
pe toți oamenii din sat la luptă. 
Și oamenii le-au răspuns. Au pus 
trotil în inima stincilor, le-au fă- 
rîmat și ie-au îngrămădit în locul 
unde trecătparea era foarte strim
tă. S-a lucrat în tăcere, cu înfri
gurare. Inlreg satul, se afla în 
linia întii, în fața dușmanului. 
„Pe-aici nu vor trece fasciștii!“ 
— au scris citiva flăcăi pe stîncile 
baricadei. Cind lotul a fost ter
minat. 20 flăcăi, dintre care nici 
unul nu trecea de 18-19 ani, în 
frunte cu Șerban Gheorghe, s-au 
așezat în spatele baricadei aștep- 
tînd dușmanul.

Ziua era frumoasă, senină. Soa
rele de august ardea puternic, 
peste sat-, peste păduri și munți, 
era liniște deplină. 20 de flăcăi 
așteptau cu emoție clipa cind vor 
întîlni dușmanul. Cine poate ști' 
cu adevărat ce s-a petrecut atunci 
în sufletele lor ? La cîți nu le-a 
tremurat arma în mînă ? Și totuși 
n-a plecat nlciunul. N-au plecat 
pentru că ei și-au revăzut tații și 
frații plecînd in trenuri mărfare, 
înghesuiți în vagoane de vite, 
spre front. Pentru că ei au recitit 
frazele acelea sinistre, scrise cu 
indigo tn mii de exemplare: „Fiul 
dumneavoastră a căzut lupttnd 
ca un erou etc."

Și poate că bărbăția tinerilor 
o sporea și flăcăul acela voinic 
și drept, Gheorghe Șerban, om 
simplu și necăjit ca și dînșii, 
care-i îndemna cu privirea sa în
drăzneață. Cine-ar fi cutezat să 
fie laș în fața lui ?l

Peste cîteva ore se auzi hurui
tul autocamioanelor. Fasciștii se 
apropiau încet, cu prudență. Tră
geau în toate părțile, speriați. 
Cînd s-au apropiat însă de bari
cadă, jarul gloanțelor trase de 
flăcăi i-a ars prin trupuri fără 
milă. Au sărit din camioane și 
s-au culcat la pămînt, apoi cînd 
focul s-a mai încetinit s-au îm
prăștiat prin pădure, ascunzîn- 
du-se prin hățișuri ca niște fiare 
hăituite.

Cînd s-a făcut din nou liniște, 
flăcăii s-au privit unii pe alții 
surprinși. Li s-a părut lor sau 
erau acum într-adevăr mai maturi 
și mai gravi ? S-au adunat la un 
loc cu toții șl-au discutat serioși.

— înapoi nu mai vin acum. 
S-au speriat, spuse cineva.

Totuși cîțiva fugiră repede în 
sat să mai aducă niște lăzi cu 
cartușe.

— Să rămînă cîțiva pe bari
cadă — spuse Șerban. Poate, cine 
știe... Și să nu uitati, măi, voi 
care rămîneti aici, să mai îngro- 
șați cu cretă cuvintele — alea de 
pe piatră. Și arăta cu degetul spre 
bucata de stîncă pe care se lăbăr
țau literele acelea stîngace dar 
severe: „Pe aici nu vor trece fas
ciștii 1“

După aceasta, Șerban șl-a che
mat de-oparte cei doi ortaci.

— Hai să mergem nițel după 
ei prin pădure, să vedem ce fac 
pe-acolo. Dacă-I lăsăm tn pace, 
vin iar înapoi... Trebuie să-i 
prăștiem ca pe niște pui de po- 
tîrniche.

— Unde vă duceți, măi ? 
întrebat ceilalți.

— Ne ducem să prindem . 
pîrle — a răspuns Șerban. făcînd 
pe omul serios și important.

— Mare minune dacă nu te-l 
alege tu cu vreun glonț undeva 
după vînătoarea asta...

Șerban a scăpat însă teafăr șl 
s-a întors cu pradă bogată. A 
adus atîtia prizonieri fasciști, în- 
cît a umplut școala cu ei.

— Ia intrați aici, gușterilor, să 
vă învăț carte I le strigă el, îm- 
pingîndu-i înăuntru.

După asta Șerban a prins poftă 
de vînătoare și a plecat iarășt 
prin pădure. Cunoștea fiecare po
tecuță, fiecare ascunziș. Asculta 
atent o vreme, apoi călca ușor ca 
o pisică. Fasciștii ședeau împră
știat! prin pădure, adunați gru
puri. Șerban venea tiptil pină în

să-i „cazeze" pe noii sai musa
firi. Pină la urmă le făcu și aces
tora loc tn cancelaria școlii.

— Voi slnteti mai deștepti, le 
spuse el serios, in timp ce aceș
tia se uitau timpiți și uluiti la el. 
Am să vă pun să-i ascultat!- pe 
ceilalți - elevi. Aveți cataloagele 
aici, așa că totul e în regulă.

...In aceeași toamnă, Șerban 
Gheorghe a plecat cu incă doi 
flăcăi din satui său pe frontul 
din apus ca voluntar în divizia 
de panduri „Tudor Vladimirescu". 
Pe front, a făcut mai multe fapte 
de vitejie pentru care a fost de
corat cu medalia sovietică „Vic
toria", iar pentru acțiunile sale 
de partizan a primit decorația 
„Bărbăție și Credință".

Cititorilor curioși să afle ce s-a 
tntîmplat mai apoi cu acest tî- 
năr, le ducem vestea că Șerban 
este astăzi muncitor 
de echipă, la aceeași 
piatră din satul său, 
lîngă Orașul Stalin, 
vrut să se despartă_
acelea de care-l leagă atîtea 
mintiri. în fiecare zi muncește 
pe stîncile pe care a luptat în 
zilele acelea de neuitat împotri
va fasciștilor.

Acum două zile ne-a sosit o 
scrisoare de la Șerban. La început 
ne vestește că e sănătos și că de 
curînd i s-a născut cel de al trei
lea* copil. In ceea ce privește 
munca echipei sale de mineri și 
cioplitori de piatră aflăm că are 
rezultate bune : planul a fost de
pășit cu 18 la sută, iar la ex
tragerea pietrei brute cu 250 la 
sută. Steagul de fruntaș în tn-

fruntaș, șef 
carieră de
Teliu, 

Șerban n-a 
de locurile

a-

de

*
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Dimitri Semeonovici, secretar al 
C.C. al Comsomolului din R.S.S. 
Moldovenească a mulțumit pentru 
emoționanta primire făcută.

După primirea făcută pe pe
ronul gării, oaspe(ii au vizitat 
principalele fabrici, Instituții cul
turale și monumente din locali
tate.

Seara, la ștrandul din Iași a 
avut loc o intîlhire între delega
ția Comsomolului din R.S.S. Mol
dovenească și tineretul din loca
litate.

Dar au Venit și clipele despăr
țirii. Oaspeții și-au continuat că
lătoria spre Suceava unde vor 
participa la festivalul tineretutui 
din regiune. In cursul dimineții 
o delegație a tineretului din re
giunile Iași, Galați, Bacău și 
Suceava pleacă în R.S.S. Moldo
venească.

IAȘI (de la corespondentul 
nostru I. Aghinei).

Peronul gării din Iași. Sute și 
sute de tineri din localitate au 
făcut o călduroasă primire dele
gației Comsomolului din R.S.S. 
Moldovenească care a sosit în 
tara noastră pentru a participa 
ia sărbătorirea celei de a 12-a 
aniversări a eliberării patriei 
noastre. Din delegație fac parte 
muncitori, colhoznici, artiști, atu- 
denți, profesori etc.

Pupă intonarea Imnului 
F.M.T.D1 a luat cuvîntul tov. 
Constantin Amariei. prim secre
tar al comitetului regional U.T.M. 
lași, care a salutat pe solii tine
retului din R.S.S. Moldovenească 
în- numele tineretului din re
giunea și orașul Iași.

în cuvîntul său de răspuns con
ducătorul delegației, Kornovan

se urcă pe tancuri și camioane, 
-i Pe caiea Victoriei, în fata Palatu- 
’ lui, un grup’de fete le oferă os

tașilor garoafe roșii.
O coloană de uteciști se în

dreaptă spre cheiul Dîmboviței. 
Printre ei sini și cei trei prie
teni : Dragu, Plosky și Bancă... 
Dragu discuți aprins.

— Eu mâ urc pe un tanc și plec, 
cu ei.

Cum să te urci așa, pe ne- 
pdftite ? — îl mustră Plosky )i- 
nîndu-1 strfns de mină ca nu 
cumva să fugă singur. In Piața

— Plecăm.
— Știti ce, eu am să fug de a - 

colo înapoi cînd o ajunge frontul 
aici. Venit! și voi?

— Venim. Atunci ne tntilnim Ia 
tine acasă în ziuaăcînd. ajunge 
frontul în București.

Așa s-a tnlîmplat.,în ziua cînd 
tunurile și mitralierele mușcau 
sălbatic din caldarimul străzilor, 
Dragu a venit acasă. Cartierul ____ __ „„..............
era aproape pustiu. S-a plimbat Națiunii, Dragu tîșnește dintre ei 
prin curte nerăbdător, se uita pe și se urcă pe un tanc. Se îmbră- 
stradă, asculta pașii și bubuitul fișează cu ostașii, și de acolo, de 
tunurilor. Prietenii săi t-ntirziau. sus. salută mulțimea. Plosky și 
Spre seară a plecat pe stradă. Banca aleargă lingă tanc.

— Hei, dă-te jos. ajunge. Ești 
ca un copil.

— Nu cobor, vreau să defilez 
pe tanc. Veniți și voi sus. Hai că 
vă fac loc lingă mine.

Dragu îl întreabă prin semne 
pe un tanchist dacă le dă voie 
și prietenilor săi să se urce. A- 
cesta îi răspunde rîzind:

— Pajalusta I
Tancurile defilează pe bulevar

dele Bucureștiului, mulțimea a 
clamă, aruncă flori, sus, pe turela 
tancului, cei trei prieteni salută 
mulțimea fericiți. Plosky (ine în 
brațe un buchet de flori. O fată 
i l-a întins, fâcindu-i semn cu 
mina...

Peste cîteva luni, cei trei prie
teni s-au reintilnit cu ostașii so
vietici pe stîncile Tatrei, în linia 
în-tîia, pe front. Plecaseră volun
tari in Divizia de panduri „Tu
dor Vladimirescu".

Pe pămînturile Cehoslovaciei, 
cei trei uteciști au luptat ca niște 
adevărat! eroi, vărsîndu-și fără să 
șovăie sîngele pentru viitorul 
țării, pentru pacea omenirii. Fron
tul era aspru: drumuri lungi, 
nesfîrșite, cu ranița și arma in 
spinare, geruri nemiloase și focul 
necruțător și râsplnditor de 
moarte al războiului. Dar tinere
țea, flacăra nestinsă a patriotis
mului i-a minat mereu înainte, ei 
nu s-au .văitat și n-au șovăit.

Intr-o zi, Bancă Nicolae rănit 
grav, a murit în spital. Sora care 
l-a îngrijit a povestit mai tirziu 
că în timp ce delira, Bancă își 
chema prietenii pe nume, întindea 
brațele spre ei și zîmbea.

La citeva zile, în timpul crîn- 
cenelor lupte din apropierea riului 
Gron a căzut și Dragu Paraschiv. 
Mai rămăsese Plosky. în ziua 
de 19 martie 1945 s-au dat lupte 
pentru cucerirea localității Lu- 
cawite. In timpul atacului a că
zut răpus de un glonte coman
dantul grupei. Plosky a luat a- 
tunci în locul lui comanda, a tre
cut în fruntea ostașilor, a strigat 
pentru el „uraa 1“ a chemat la lup
tă înflăcărat, N-avea decît 17 ani. 
Ceilalți ostași erau mai în virstă 
decît el, poate unii aveau copii 
cît dtnsul de mari, dar îl ascultau 
și-l urmau.

Spre sfîrșitul luptei, cînd duș
manul a fost asvîrlit peste Gron, 
Plosky a fost lovit de o schijă. 
Și-a dat sfîrșitul pe brațele ca
marazilor.

— Băieți, șopti el aproape de- 
lirînd, nu vă opriți pentru mine. 

• Mergeți înainte... Lui Bancă și lui

Cartierul

La un colț se tntîlni cit un mun-' 
citor cunoscut de la Grivita. A- 
cesta parcă ascundea ceva sub 
haină. «

— Ce-al acolo ?
— Nimic.
— Nu te feri de mine.
un pistol, da ? Unde te duci ?E

Au plecat împreună pe bulevar
dul -Bucureștii Noi. In curtea unei 
clădiri erau adunați mai multi oa
meni înarmați. Dragu se plimba 
printre ei stingherit Un tovarăș 
măruntei l-a chemat de-o parte.

— Tinere, "rei să intri și tu 
în gărzile patriotice ?

— Vreau, sigur Că da.
— Alegeți un pistol sau o 

mă.
A doua zi, tînărul de 19 

Dragu Paraschiv, a luat parte a- 
lături de gărzile patriotice ta lup
tele din pădurea Băneasa împo
triva fasciștilor. Avea un pistol 
mare, nemțesc. Ședea lungit în 
spatele unui trunchi de copac

F ’
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trecerea socialistă se află Ia echi
pa sa.

Tinerii cititori care vor să afle 
mai multe despre faptele sale de 
vitejie pot să-l viziteze tn satul 
Teliu sau să-i scrie fiind siguri 
că el le va povesti totul cu plă
cere.

Au fost trei 
prieteni

Au fost trei prieteni, trei ute
ciști : Dragu Paraschiv, Plosky 
Constantin și Bancă Nicolae. Au 
copilărit împreună tn mahalaua 
Grivitei. au mers împreună la 

intrat tn 
în august 
și tot ne- 

frontul an

ar

am

răsturnat. Trăgea tot timpul, gî- 
fîind de emoție. Cînd i s-au ter
minat gloanțele a luat o armă.

Lupteie au fost crîncene Fas
ciștii au fost împrăștiat!, aeropor
tul Băneasa eliberat.

Cînd s-au întors înapoi, Dragu
mergea tn fruntea coloanei cu
pistolul în mină și cu arma pusă Pragu să nu le spuneți nimic de- 
soldățește pe u-măr. La sediul „A- cît la sfîrșit. Prieteni...

școală, împreună au 
„Uniunea Patrio(ilor“ 
1944. apoi în U.T.C., 
despărțit! au fost pe 
tifascist străbătînd apele Gronu- 
lui și stîncile Tatrei pe care și-au 
vărsat sîngele aprins al tinereții 
lor.

Au fost treî eroi, trei uteciști...
Dragu era robust și înalt, cu

â3 If-/•

e-

EPILOG
Ne adresăm inimilor voastre, tineri care mîine veți de

fila, veți purta în brațe steaguri și flori! Strigați un „ura" 
puternic și înflăcărat și pentru cei trei prieteni care au 
căzut pentru patrie. Ei erau de virsta voastră. Purtați in 
inimile voastre flacăra aprinsă a tinereții lor, aprinde- 
ți-vă de la ea patosul nestins in lupta pentru împlinirea 
visurilor lor.

Cintați și vă bucurați și pentru ei. Inchipuiți-vă că de
filează și ei lingă voi, braț la braț, cu fețele pline de 
soare și bucurie.

Să trăiască prin voi mal departe, tn viitor. Nu-i uitați. 
Au fost trei prieteni, trei uteciști: Dragu Paraschiv, 
Plosky Constantin și Bancă Nicolae.

I. BAIEȘU 
V. BIRZA

Sclipirile stelelor
« Sclipirile, jocul stelelor te 
«tndeamnă să gîndești. Multe 
«mii de ani oamenii au privit 
»spre stele. Cei mai mulți au 
>> crezut că îndărătul lor, îneca- 
«tă in marca sinilie fără de 

sfîrșit se află fericirea.
?? Priviți sus. în înalt. în spre 
«marile edificii de pe pămint. 
»în spre palate, furnale, blocuri, 
??sonde. Ce distingeți? Steluțe... 
«steluțe... Urmăriți-le razele: 
»ele vă vor duce la inimi ome- 
??nești.
« Se împlinesc curînd 12 ani. 
«adică 4380 de zile și nopți, de 
>>cind „calea lactee" cerească își 
«împreunează pțilsul vieții ei 
(( misterioase cu cel al surorii ei 
?? pămîntești, optimistă, triumfă- 
«toare. Prin mulțimea acestor 
«steluțe au ajuns oamenii să-și 
i> măsoare viata in spre care as- 
țpiră In aceste zile de aniver
sare ei iși arată bucuria spo- 
îrind numărul steluțelor. Pentru 
(cinstirea oamenilor care le-au 
>făurit, să le cunoaștem:

I
‘ Știti care este noul simbol, 
>neconsfintit, al Bucureștiului? 
r Admirați timbrele poștale, ve 
(derile. fotografiile aniversati- 
>ve. O imagine: marele palat 
ral Combinatului Poligrafic 
(„Casa Scînteii". Toți străinii 
>care ne vizitează tara II cu. 
rnosc. Toți provincialii, cînd se 
(află în București vin să-l ad

> mire. Aci se tipăresc aproape 
? toate ziarele și revistele din Ca- 
Jpitala țării. Faima i s-a dus 
> departe, în lume. Steluțele roșii, 
'aprinse la înălțimea de peste 
(100 de metri vestesc: aici se 

I) lucrează din plini
< Dacă ar fi să ne urcăm la 
(steaua din vîrful cel mai înalt 
(al Casei Scînteii, am cuprinde 
teu vederea panorama întregu- 
(lui București. Unde luminoase 
> emise de steluțe din înaltul u- 
( zinelor_ ne semnalizează insis- 
(tent, că jos, tn pîntecele mari- 
> lor clădiri, la „23 August", la 
(„Republica", la „Semănătoa
rea", la „Mao Țze-dun"... omul 
(eliberat crează.

< O steluță — un far indica- 
(tor ne semnalizează de pe Pa- 
> latul administrativ C.F.R.-
( Noutăți, noutăți... Pe locul 
(fostelor ateliere C.F.R. s-a des- 
> chis o alee lungă de circa 400 
( metri și largă de 10 metri. Aici 
(a fost amenajat un parc pentru 
>sta(ionarea autoturismelor... 
(Troleibuzul a început să ame- 
(ninte existenta tramvaielor. In- 
(cepînd de mîine, traseul com- 
( plect al liniei de troleibus 81 
( va porni de la aeroportul Bă- 
( neasa. prin Piața Scînteii 
'Șoseaua Kiselef — Piața Vic- 
«toriei — Gara de Nord — noua 
«alee din fața Ministerului gos- 
«podăriilor colective — Podul 
«Elefterie —Palatul Pionierilor 
« Alte mii de steluțe bucureș- 
«tene ne cheamă. Nu le putem 
«împlini dorința. Țara e largă: 
«noi steluțe — lanț nesfirșit, oa- 
«meni harnici — numeroși 
(( ...Combinatul siderurgic Hu- 
«nedoara este o adevărată Im- 
«părătie de steluțe. Pe furnale, 
«pe clădirile combinatului — 
>? steluțe roșii.
« ...Orașul Stalin, oraș secular. 
«Steluța de pe uzinele „Steagul 
«Roșu" reclamă dreptul de a fi 
«prima pomenită în aceste rîn- 
«duri închinate acestui oraș. Ii 
«‘mplinim dorința, datorită oa- 
«menilor harnici care lucrează 
«aci. Ce ne veștește ? Bucurii, 
«bucurii... Constructorii de auto-

]«camioane de la uzină lucrează 
|»la lotul prototip al motorului 
I $ Diesel Rapid Sr. 201. Spuneau:

V5

A

Ce?

co-

Muntele de

străpung.

Pînă la 23 August I Au Înfăp
tuit : cu două zile înainte. C- ? 
Montarea primului motor. Me
rită a fi felicitat întregul 
lectiv I

...Șantierul hidrocentralei „V 
I. Lenin"-Bicaz. Martoră răbdă
toare, dătătoare de puteri, stă 
steluța aprinsă la tunel-intrare. 
Bătălia e cruntă, 
piatră se apără. Nu înțelege 
truda oamenilor. Dar oamenii 
nu tin seamă. II „

Acum, aci se lucrează pentru 5 
septembrie. Eroii Muncii Socia- ? 
liste Gavrilă Pașca și Paul ( 
Oțet fac zilnic cîte aproape) 
două norme. Constructorii de? 
la tunel-intrare ap,; eșcayat și s 
betonat pînă acum 1900 m. I 5 
de tunel In același timp, lu-î 
crările la priza de apă au fost ( 
executate in proporție de 70 la? 
sută La tunel-ieșire. brigă-< 
zile lui Ludovic Kucinski și $ 
Bone Zoltan au escavat și be-) 
tonal 1.449 m.l. de galerie. De( 
curînd el au executat, înainte! 
de termen, hetonarea a 5 inele) 
exterioare ale tunelului și aub 
escavat încă 9 asemenea inele o

O altă steluță : Sfatul popu y 
Iar Jimbolla. Corespondentul z 
nostru salariat comunică: „Act<< 
era așteptat cu nerăbdare unV 
telefon Spre ora prlnzului te-z 
letonul zbîrnll prelung șl ingi- << 
nerul I. Faur, șeful secției a- V 
gricole ridică receptorul:

— Alo. ascult...
— Tovarăși, aici Sfatul 

Iar Otelec. însemnați în 
să vă fie cu știință. Am 
și noi cu treierișul. 
snop a fost înghițit de batoză, $ 
acum un ceas și ceva. «

Alaltăieri, ieri, azi, țn multe v 
dintre orașele țării, tn îndepăr ?; 
tate sate, ca și în cunoscute o-« 
rașe s au aprins noi steluțe. îny 
Ploești iubitorii de sport s-au « 
entuziasmat. Au fost terminatei 
lucrările stadionului Energia « 
35.000 de sportivi ploeșteni au 
putut admira duminică victoria v 
echipei lor asupra primei clasa- ?, 
te în categoria A. de fotbal « 
Stadionul e complex: terenuriV 
de antrenament pentru fotbal.?, 
handbal și rugbi. săli de gim- << 
nastlcă. de scrimă, de box, te y 
nis de masă, dușuri, vestiare?, 
și cabine, instalații adecvate << 
transmisiunilor radiofonice și Y 
de televiziune. ?,

Pe înălțimile Clujului, datn « 
rită trudei oamenilor a fost >, 
prinsă încă o stea lucitoare ■ « 
miine se deschide Palatul Cui y 
turii. Clujenii își îmbogățesc?, 
via(a artistică și culturală. <<

...Steluțe, sute de steluțe, mii?, 
de steluțe.. <<

Deunăzi, am citit într-un bu >< 
letin de știri următoarea infor-« 
mație : ..Orchestra ansamblu-?, 
lui artistic a Ministerului C.F R « 
pregătește, printre altele și o« 
bucată nouă de Costel Radu.), 
Intitulată „Jocul stelelor". <<

Nu-l cunosc pe compozitor « 
nu | am văzut niciodată. poate« 
îl voi vedea cindva Nu-i cu-« 
nosc ctntecele, nici tempera. >, 
meniul. Și totuși îndrăznesc să?< 
fac o presupunere la gradul dey 
certitudine : sînt sigur că com » 
pozitorul cînd a scris ctntecul« 
său s-a gîndit la aceste steluțe« 
sclipitoare, de jos, de pe pî- >S 
mtnt. la steluțele de sus. de pe« 
cer. Ia jocul lor. «

Sclipirile, focul miilor de ste-?? 
Iute din tara noastră simboli-« 
zează un adevărat puls ome-» 
nesc, torentul vieții noi... «

CAROL ROMAN

popu- 
scris. 
gal al 

Ultimul

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 22 august 1956
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Tntr-un orfițeȚ din Germani» forja sa. Soartă leii Hlttar. șl a 
accidentai! iisțji.irilHutaî* inspăi- regimului sAu au trebuie uitată, 
mintat ue presiunea' hitlorilor-duLt NdL ttntrit din brigada U.T.M. 
Adenauer-a'^wiii'iitat lin verdict nr. 3 de la uzinele „Boleslav 
absurd : WTffe' IhteEZIS" părttdnt- Bierut" — am atiat vestea inter- 
clasei muncitoare. Partidul Comu- zicerii Partidului Comunist din 

“ ........ Ifcredin-
te mun- •

găsi dru- 1
mul. spre inima și conștiința ma- ' 
scior desfășurindu-și mai departe ■
lupta Sa. Muncitorii germani știu '■
cui să acorde încrederea lor. Noi. ■ 
de aici de ia mii de kilometri. 1 
sintem alături de ei strinși uniți 1 
prin solidaritatea ce leagă pe cei 
ce muncesc din toate țările, im- ; 
preună cu întreaga omenire pro
gresistă cerem anularea odiosului 1 
verdict de la Karlsruhe. 1

Rezultatul muncii din ziua de I 
astăzi — peste 50 la sută depă- ' 
șire de plan — ii închinăm po- ‘ 
porului muncitor din Republica 1 
Federală Germană condus in lup
ta sa și mai îteparte de Partidul 1 
Comunist din Germania.

Membrii brigăzii de producție , 
U.T.M. nr. 3
Responsabil BATORI ȘT ETAN ■ 

TAN ASE ALEXANDRU, VASILE ; 
NICOLAE, VASTLESCU GHEOR- , 
GHE ', FRUS1NA FLOREA.. ,

nlst Germgn ! îngrijorat de eres- Germania. Noi sintem in< 
cinda pqpflpritate, j partidului în tall că partidul, sprljjnlt de 
masele larjțl popȘare, de roiul cîtorii vesț-germanl, va găs 
său hotărî tor in creșteri

’ iuacirerilo?L-.geti
său hotărî]
Științei m.______ ieiivi zzn.
lupta dirzî impotrb>b renașterii 
noului wetnuchl, regimul milita
rist vcst-german a Înscenat o mas- 
•aradă judiciară. Juriști, mulți 

inoscuft de pe vremea hitleris- 
mulul prirt activitatea lor s-au pro
nunțat : închideți sediile Partidu
lui Comunișt i (năbușiți activita-.. 
tea și viafa partidului I Se repetă 
astfel tragicul an 1933.

Și zbirii din poliția vest-ger- 
mană au pornit să execute sen
tința : să fie înăbușit partidui 
muncitorimii I Dar cum este po
sibil să se admită că acest lucru 
ar fi făcut printr-o sentință ju
decătorească ?

Partidul celor mulți nu poate 
*1 înăbușit de nimeni. El aparține 

ezentului și viitorului. Și oriclt 
s-ar feri de el conducătorii, de la 
Bonn, viitorul il va strivi sub

tea con- 
getmani, de

Protestul tineretului german
Din toate orașele și regiunile 

R.D. Germane continuă să soseas
că știri despre protestele oameni
lor muncii din republică impotri- 

măsurilor antidemocratice ale 
vernului vest-german. Ziarul 

„Junge-Welt", organ al Consiliu
lui central al Uniunii Tineretului 
Liber German a publicat o decla
rație a Consiliului central în care 
se subliniază că interzicerea P.C. 
din Germania, ca și includerea

Măsuri juridice

Germaniei Occidentale m Uniu
nea nord-atlantică precum și in
troducerea serviciului militar obli
gatoriu, sînt îndreptate împotriva 
intereselor tineretului și întregu
lui popor german.

Uniunea Tineretului Liber Ger
man cheamă pe toți tinerii și ti
nerele din Germania, să-și uneas
că forțele în lupta hotărîtă îm
potriva măsurilor anticomuniste 
ale guvernului federal.

discriminatorii
împotriva P. C. G.

BONN 19 (Agerpres).—A.D.N. constituțional, (Dup; 
transmite : La 17 august, primul știe aceste modificări 
complet de judecată al Tribuna- ......
'ului constituțional federal din 
Karlsruhe a respins în unanimi
tate o plîngere constituțională a 
Partidului Comunist din. Germa
nia. împotriva diferitelor articole 
ale legii privind modificarea Ie-- nici un caz însă
gii de funcționare a Tribunalului vesc P.C.G.

(După cum 
, ____ ,_____ J__au făcut „

sibilă urgentarea interzicerii par
tidului comunist). Deși completul 
de judecată este de acord că din 
punct de vedere al dreptului con
stituțional pot fi ridicate obiecții, 

nu pri-

se 
po-

In legăturii cu naționalizarea 
Companiei Canalului de Suez

Lucrările Conferinței de la Londra
- ȘEDINȚĂ t)lN 20’ÎULÎ1!—

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Luînd cuvintul în ședința din 
după-amiaza zilei de 20 august a 
conferlaței de la Londra în pro
blema Canalului de Suez, repre-, 
zentan*ul Indiei, Krishna Menon, 
a declarat că principate sarcină 
a acestei conferințe este de a 
găsi calea spre rezolvarea pașni
că a problemei Canalului d» Suez 
în conformitate cu principiile Car-> 
lei O.N.U. pe baza recunoașterii 
faptului că Canalul de Suez este 
o parte integrantă a Egiptului, 
precum și pe baza recunoașterii 
asigurării unei navigații libere pe 
canal pentru toate țările, potrivit 
convenției din 1888.

Pornind de la aceste principii. 
Krishna Menon a prezentat în 
numele delegației Indiei, un pro
iect de propunere ca baza de tra
tative pentru o reglementare paș
nică. Acest proiect prevede revi
zuirea convenției de la Constan- 
tinopole din 1888, „în scopul de a 
reafirma principiile ei și de a a- 
duce modificările necesare în 
prezent, și anume de a Include 
prevederi în privința unor tarife 
și cotizații echitabile și în pri
vința întreținerii canalului".

Delegația indiană a propus de 
asemenea să șe creoze un organ 
consultativ care să reprezinte in
teresele beneficiarilor canalului, pe 
baza reprezentării geografice, tn- 
zeslrat cu funcții consultative șl 
deliberative și cu funcții de le
gătură.

A luat apoi cuvîntul conducă
torul delegației, S U.A. J. F. 
Dallas. El a constatat că în prezent 
toate delegațiile și-au expus po
zițiile și că acum se pune între
barea ce trebuie făcut mai de
parte. După ce a amintit că a- 
ceastă conferință nu poate lua 
nici un fel de hotăriri obligatorii 
pentru Egipt și ca punctul de ve
dere care va obține majoritatea 
în cadrul conferinței nu poale fi 
obligatoriu pentru minoritatea ei. 
Dulles a prezentat spre exami
nare delegaților proiectul său de 
propuneri oare prevede transmi
terea administrației Canalului în

unui organ internația-mtinile 
nai.

Deși proiectul american cu
prinde u.n punct pare vorbește 
despre „respectarea suveranității 
Egiptului", de fapt el ut mărește 
sooaterea Canalului.de sub suve
ranitatea Egiptului. Punctul trei 
al proiectului prevede transmite
rea „răspunderii pentru adminis
trarea, în.irețiherea și dezvolta
rea canalului Șl lărgirea lui" di
recției canalului alcătuită din re
prezentanți hi unor state străine 
și ai Egiptului. Se prevede de a- 
semenea crearea unei comisii dc 
arbitraj pentru roglemen'area ori
căror litigii In. ee privește „cofă 
parte echitabilă pentru Egipt" sau 
„compensarea echitabilă a Com
paniei Canalului de Suez".

J. F. Dulles a declarat că, după 
părerea delegației S U.A. propu-
nerile ei trebuie prezentate Egip
tului și, dacă acesta din urmă le 
va accepta, va putea fi elaborat 
un tratat între Egipt și țările 
care vor fi de acord cu propune
rile S.U.A.

După ce Dulles și-a încheiat 
cuvîntarea, reprezentantul Pakis
tanului a propus întreruperea șe
dinței pină a doua' zi pentru a 
oferi participanțildr la conferință 
timpul necesar studierii proiecte
lor prezentate. Această propunere

Tribunalului vesc P.C.G.

Reprodus con
form originalu-

gii de funcționare

Desen de N 
CLAUD! U..

fost aprobată.

întrunirea delegaților 
unor țări participante 

la Conferință
LONDRA 20 (Agerpres). — 

Radio Cairo anunța că din ini
țiativa ministrului de Externe al 
indoneziei, Ruslan Abdulgani, în 
dimineața zilei de 20 august in 
sala ~ 
avut 
unor 
rința

La _______ ____ __________
participat miniștrii Afacerilor Ex
terne ai Pakistanului, Etiopiei, 
Turciei, iranului și ambasadorul 
Ceylonului la Londra, s-a luat în 
discuție propunerea țărilor occi
dentale în legătură cu crearea 
unui organism internațional pen
tru supravegherea navigației pe 
Canalul de Suez.

Agenția United Press relatează 
că Ruslan Abdulgani, ministrul 
de externe indonezian a calificat 
propunerea secretarului de stat 
Duties cu privire la controlul in
ternational, ca fiind „inaccepta
bilă". El a cerut delegaților pre- 
zenți retragerea de la conferință 
a țărilor participante la întrunire 
în cazul cînd această propunere 
ar fi adoptată.

NASSER: Ne vom apăra 
suveranitatea 
și demnitatea

CAIRO 20 (Agerpres). — In 
cadrul unui interviu acordat con
ducătorului agenției arabe de in
formații, președintele . NzsSer a 
subliniat ca Egiptul nu va con
simți în nici o împrejurare la in
stituirea unui control internațio
nal asupra Companiei Canalului 
de Suez după cum a propus 
Dulles la conferițița de la Londra. 
Aceasta, a continuat' Nssset ar 
constitui un atentat la suverani
tatea și demnitatea Egiptului. 
Canalul reprezintă o parte a teri
toriului Egiptului. Naționalizarea 
Companiei nu afectează problema 
securității Canalului. Am fost tot
deauna răspunzători pentru secu
ritatea navigațiej pe Canal. La 
întrebarea cum ar privi consti
tuirea unui comitet consultativ 
pentru a da sfaturi administrației 
egiptene a Canalului de Suez în 
legătură cu exploatarea și dezvol
tarea. acestuia din urmă, pre
ședintele Nasser a răspuns: „A- 
ceasto s-ar puțea discuta".

Nasser a condamnat amenință
rile cu folosirea forței împotriva 
Egiptului, subliniind, că „Egip; 
tul tși va apăra suveranitatea și 
demnitatea".

In încheiere președintele Nasser 
a mulțumit statelor arabe pentru 
sprijinul pe care l-au acordat 
Egiptului. Grevele de protest îm
potriva convocării conferinței de 
la Londra a spus el, au arătat 
clar că Egiptul poate conta pe 
sprijinul întregii lumi arabe.

DNEPROPETROVSK 19 (Ager- 
prea). — TASS transmite: La 18 
august a avut loc la Dneprope
trovsk con-sîătulrea republicană a 
lucrătorilor din industria meta
lurgică și a constructorilor de în
treprinderi siderurgice, convocată 
de C.C. al P.C. din Ucraina și de 
Consiliul de ?A|niștri al R.S.S. 
Ucrainene.

La consfătuire au participat 
conducătorii, inginerii și tehnicie
nii de la uzinele metalurgice, : mi
nele Șl șantierele de construcție 
ale întreprinderilor siderurgice, 
activiști de partid, sindicali și de 
comsomol din regiunea Dnepro
petrovsk, Zaporojie, Stalino și 
Voroșilovgrad.

La lucrările consfătuirii au par
ticipat tovarășii N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al P.C.U.S.. 
A. I. Kiricenko, prim secretar al 
C.C. al P.C. din Ucraina, A. G. 
Șeremetiv, ministrul Siderurgiei 
al U.R.S.S., D. 1. Raizer, minis
trul Construcției de Întreprinderi 
ale industriei metalurgice și chi
mice al U.R.S.S.

Participanții la consfătuire au 
discutat raportul prezentat de S. 
I. Tlscenko, ministrul Siderurgiei 
al R.S.S. Ucrainene, cu privire la 
activitatea întreprinderilor minis
terului și la măsurile în vederea 
îndeplinirii planului pe 1956, pre
cum și raportul prezentat de V. 
A. Torontev, ministrul Construc
ției de întreprinderi ale industriei 
metalurgice și chimice al R.S.S 
Ucrainene cu privire la construc
ția de întreprinderi siderurgice și 
la măsurile în vederea Îndeplinirii 
planului pe anul 1956.

Participant!! la consfătuire au 
criticat aspru lipsurile, în condu
cerea 
către departamente, ministere, au 
făcut 
roașe 
rirea producției de metal, la acce
lerarea ritmului 
dustriale.

în încheierea 
Hrușciov, prim 
al P.C.U.S. a rostit o cuvtntare.

uzinelor și șantierelor de

o serie de propuneri valo- 
menite să contribuie la spo-

construcției in-

consfătuirii, N. S. 
secretar al C.C.

Egiptul nu va accepta crearea 
unui „stat în stat“

Noua reducere a efectivului 
forțelor armate 
ale R. P. Polone

VARȘOVIA 19 (Agerpres). — 
P.A.P. transmite La 19 augush 
ziarele poloneze au publicat hotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone cu 
privire la noua reducere a forje
lor armate ale țării.

In dorința de a aduce un nou 
aport la cauza dezarmării precum 
și în scopul dezvdltărH pașnica 
continue a economiei naționala 
guvernul polonez a hotărit să re
ducă efectivul forțelor armate ca 
Încă 50.000 de oameni.

K. E. Voroșilov a plecat în Finlanda
MOSCOVA 20 (Agerpres). ■— 

TASS transmite: Răspunzînd in
vitației președintelui Republicii 
Finlandeze Urho Kekkonen, în 
seara zilei de 20 august a pără
sit Moscova plecind în Finlanda 
K. E Voroșilov, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

K. E. Voroșilov este. însoțit în 
călătoria sa de A. F. Garkjn, se
cretarul Prezidiului Sovietului 
Suprem al U R.S.S., N. A. Mihai
lov, ministrul Culturii al U.R.S.S., 
F. D. Varaksin, ministrul Indus
triei hârtiei și de prelucrare a lem
nului al U.R.S.S.. împreună cu ei 
a plecat Erro A. Vuori, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar

al Finlandei in U.R.S.S. Iu gara 
Leningrad din Moscova, K. E 
Voroșilov, a fost condus de N. .A. 
Bulganin, L. M. Kaganovici, Q. 
M. Malenkov, M. G. Pervuhin,
M. Z. Saburov, A. B. Aristov, P.
N. Pospelov, deputați ai Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., (ur.ctio- 
nari superiori ai Prezidiului Se» 
vietului Suprem al U.R.S.S., mi
nisterului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., reprezentanți ai presei 
și radioului.

Ap fost de asemenea de față 
colaboratori ai ambasadei Repu
blicii Finlandeze, precum și șefi 
ai reprezentanțelor dioiomatieuL 
acreditați la Moscova.

U
.<

: U
.U

Dorchester din Londra a 
loc o întrunire a delegatelor 
țări participante la confe- 
de la Londra.
această Întrunire, la care au

LONDRA 19 (Agerpres). — Se
cretarul cancelariei președintelui 
Nasser, AII Sacri, care se află în 
capitala Angliei, a acordat un 
interviu corespondentului agen
ției United Press. Referindu-se la 
planul occidental de internațio
nalizare a Canalului de Suczl 
Sabri a spus că aceasta ar în
semna crearta în Egipt a unui 
„stat tn stat". Dacă ar fi aplicat 
acest plan „o parte a Egiptului 
ar fi supusă supravegherii colec
tive a mal multor puteri, lucru pe 
care nici o țară din lume nu-l 
poate accepta". Sabri s-a declarat 
de acord cu propunerile sovietice 
expuse de ministrul de externe 
Șepllov. La întrebarea ce soluție 
preconizează Egiptul în vederea 
garantării liberei navigații pe 
canal, Sabri a spus: „Linia adop
tată de guvernul egiptean tn de
clarația sa din 12 august poate, 
servi drept bază pentru un acord.

Navigația se desfășoară normal 
pe Canalul de Suez

Teroarea dezlănțuită împotriva comuniștilor vestgermani
DUSSELDORF 19 (Agerpres). rioară au fost arestați 25 de acti-

Potrivit relatărilor agențiilor de viștî din conducerea P.C.G. prin- 
presă, în urma interzicerii de tre care Heinz Zscherre, deputat
către’ Tribunalul constitutional în dieta provincială (landtag), 
vcst-german a Partidului Comp- La Munchen a avut loc un 1
nist din Germania (P.C.G.), In 
toate laehderele Germaniei occi
dentale a început o campanie de 
persecuții împotriva organizațiilor 
și presei P.C.G. și a altor orga
nizații de masă. Agenția A.D.N. 
relatează că „în numeroase ca
zuri acțiunile polițienești- au luat 
caracterul unor operațiuni militare 
și au continuat pînă tîrziu 
noaptea". . ...

La Dusseldorf, Hanovra, Braun
schweig, HămbUrgl MOpchen și în 
alte orașe. Sediile P.C.G. și ale 
presei comuniste au fost devas
tate de poliție, iar numeroși acti
viști ai P.C.G. arestați.

După cum a anunțat ministrul 
de interne din landul Renania 
de nord — Westfalia, poliția din 
această provincie a efectuat 712 
raiduri.

După cum transmite agenția 
France Presse, în Saxonla infe-

La Munchen a avut loc un mi
ting al P.C.G. la care au parti
cipat numeroși tineri care au 
scandat lozincile: „In ciuda in
terzicerii, P.C.G. trăiește-, „Jos 
teroarea", „Salvați tineretul din 
contingentul 1956“. La miting a 
luat cuvîntul primul secretar al 
organizației P.C.G. din landul Ba
varia, Richard Schoringer.

PRESA VESTGERMANA:

„O măsură
BONN 19 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția France 
Presse, sentința pronunțată de 
Tribunalul constituțional federal 
de Ia Karlsruhe prin care se inter
zice Partidul Comunist din Ger
mania (P.C.G.), este considerată 
de majoritatea ziarelor vest-ger- 
mane ca o măsură „inoportună 
din punct de vedere politic".

(Urmare din pag. l-a) 

și panouri ? Nici să nu vii la 
ședință după masă dacă nu-mi 
aduci caietul pus la zi plnă la 
explicarea trigonometrică a teo
remei lut Pitagora.

Ce era să fac, am atacat tn 
mod revoluționar pe agenții bur- 
gheziei. (nu glumesc, chiar așa . vopsea, afișe, 
ii consideram pe atunci) sinus, 
cosinus, tangentă,, cotangentă, 
secantă, cosecantă, Țhales și Pi- 
tagorp. le-am . descoperit secre
tele și. după: ce am intrat ln 
stăpinirea lor, am plecat voios 
la sediu.

— Tovarășii care se oferă să 
meargă voluntar astă noapte* la 
afișaj și scris lozinci, să vină la 
ora 9 cu cite o pensulă groasă 
sau bidinea la tovarășul Pes
car u 1 a '.strigat un băiat înalt, 
blond, care poftă beșnic 0 ți
gară tn colțul gării.:"'"

N-cun mai așteptat sftrșitul 
imnului, carie închidea orice șe- 
dințd 'țl :Shi. fugit, fără să fiu 
văzut,. .gcas/L Am întors pe dos 
dulapul,pivnița, poddl. bucătă
ria, dar n-am găsit nici o 
pensulă sau bidinea. Turbam. 
Pină Ta urma âm luat o scln- 
durică, ani eioplit^o tn formă de 
penstilă' și dm invelit-o cu gri
jă trt hirtie de ziar. Clnd am 
revenit settl'd 'la sediu, inima-mi 
bătea să-mi spargă pieptuk

La 'orgdruzățiti U.T.C, a Ca-

, BERLIN 20 (Agerpres). —
In Bavaria, tn afară de Parti

dul Comunist sint supuse prigoa
nei organizațiile democratice de 
masă. La Munchen de exemplu, 
funcționari de politie au confis
cat sumele aflate tn casieria orga- 
nizației de tineret a sindicatului 
muncitorilor din construcții.

Teroarea anticomunistă conti
nuă la Augsburg, Furth Neu Ulm, 
Weissenhorn și alte orașe.

inoportună*
Ziarul „General Anzeiger", care 

exprimă punctul de vedere al 
cercurilor industriale, tși expri
mă teama că interzicerea parti
dului comunist va spori populari
tatea acestui partid tn rîndurile 
muncitorilor. Ziarul cere măsuri 
împotriva „penetrației” comu
niste tn grupurile sindicale din 
întreprinderi.

CAIRO 20 (Agerjrres). — După, 
cum relatează presa, guvernul 
Egiptului acordă o mare atenție 
planurilor de lărgire și adîncire a 
Canalului de Suez.

La 19 august, problema recon
strucției Canalului de Suez a fost 
discutată de către președintele 

, Nasser și Mahmud lunes, direc
torul conducerii Canalului. Proble
ma Canalului de Suez a fost dis
cutată tn aceeași' zi și în cadrul 
unei întrevederi dintre președin-

Ciocniri între 
și poliție

DAMASC 20 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Ăr-Rai 
Al-Amm“, recent, în orașul Ku
weit (capitala emiratului arab care 
se află sub control englez) au a- 
vut loc puternice ciocniri între po. 
liție și participanții la demonstra
țiile organizate în semn de soli
daritate cu Egiptul.

La 15 august, autoritățile au 
cerut să se anuleze desfășurarea 
„Zilei în sprijinul Egiptului”, fi
xată pentru 16 august. Locuitorii 
orașului au organizat o demon
strație de protest împotriva aces
tei cereri, demonstrație care a

tele Nasșer și Abu Nuseir, minis
tru! Comerțului.

Ziarele au publicat o informa
ție în legătură cu navigația vase
lor pe Canalul de Suez care a- 
rată că pe Canal navigația se 
desfășoară tn mod normal.

In perioada 27 iulie —■ 19 au
gust pe Canal au trecut 1.019 
vase, dintre care 256 vase sub 
paviiion englez.

Se anunță că conducerea Cana
lului de Suez a numit trei noi pi- 
loți dintre specialiștii egipteni.

manifestanți 
la Kuweit

Referindu-se la rezultatele pro
babile ale actualei conferințe de 
la Londra, Sabri a spus că a- 
ceastă conferință a fost convo
cată într-o atmosferă de agresiune 
care în nici un . caz nu poate fi 
favorabilă tratativelor. în al doi
lea rînd, ea a fost convocată fără 
ca în prealabil să fie consultat 
guvernul egiptean. In ce pri
vește participant!) la conferință 
Sabri a declarat că invitațiile au 
fost adresate într-un mod discri
minatoriu. Din aceste conside
rente el a spus că nu vede Ia ce 
rezultate practice ar putea ajunge 
o asemenea conferință. La între
barea în ce mod va reacționa 
Egiptul dacă un număr de țări 
participante la conferința de la 
Londra vor adopta o rezoluție 
asupra Suezulul, Sabri a spus: 
„Dacă un anumit număr de țări 
se întrunesc și adoptă o rezoluție 
oarecare, iar apoi cer unei țări 
Independente să aplice această 
rezoluție, aceasta constituie fără 
îndoială un precedent extrem de 
periculos".

A TREIA PLENARA A C.C. A U.T.P. /
La Varșovia s-a deschis ceh 

de-a treia plenară a conducerii 
centrale a Uniunii Tineretului 
Polonez (U.T.P.). Ordinea de 
zi a plenarei cuprinde discuta
rea sarcinilor actuale ale Uni
unii Tineretului Polonez și im-

TINERI POLONEZI PARTICIPA LA STRINGEREA 
RECOLTEI

Un grup de tineri polonezi a 
plecat in Uniunea Sovietică 
pentru a participa la stringe- 
rea recoltei in regiunile răsă
ritene. Grupul este format din 
tineri mecanizatori de la sta-

bunătățirea activității organl- >< 
zaț iei de pioneri. ;<

Raportul în legătură cu pri- 
mul punct de pe ordinea de zi >< 
a fost prezentat de E. Javers- a 
ka, președinta conducerii cen- » 
trate a Uniunii Tineretului Po- 
lonez. «

ÎN U.R.S.S.
țiunile de mașini și tractoare 
și gospodăriile agricole de 
stat, membri ai cooperativelor 
agricole de producție fi țărani 
individuali.

IN GERMANIA OCCIDENTALA CONTINUA 
RECRUTĂRILE

Pină la jumătatea lunii sep
tembrie, in Germania occiden
tală se vor termina pregătirile 
in vederea înregistrării tutu
ror tinerilor născuți tn anii 
1937 șl 1938. tn felul acesta, 
la începutul anului 1937 vor 
putea fi chemați sub arme a- 
proximatlv 100.000 tineri.

După cum anunță un buletin 
al ministerului de interne, gu-

vernul de la Bonn intențio
nează să recruteze de aseme
nea toți tinerii fără naționa
litate care locuiesc In Germa
nia occidentală.

Tn R.D. Germană sosesc ne 
contenit tineri din Germania 
occidentală cale nu doresc să 
facă parte din noul Wehr
macht. Aici li se oferă posi
bilități de muncă ți de studiu.

Un episod tragic 
în viața minerilor belgieni

PHIMA LEGĂTURĂ
var, bidinele, pensule, cutii cu

~ Afară în stradă duduiau gata 
de plecare clteva camioane de 
la „Lemaitre", „Mociorniță", 
„Vulcan", „Wolff". Cam așa o 
șă fie și la revoluția proletară, 
tmi ziceam.

N-am apucat să mă așez pe 
b bancă și s-a apropiat perfid 
de mine un coleg de clasă, Bă
lan care ăvea obiceiul să mă 
ia întotdeauna tn ris. A început 
să pipăie pachetul ce-l țineam in 
mină și a strigai înveselit:

— Damian, piticul, nu are 
pensulă și .de rușine a adus un 
lemn, un Ipțnn, uitați-vă\ frați
lor, țipa el incercind să-mi 
smulgă din mină bățul învelii 
ln ziar.

Mă luptam cu el disperat, la
crimile imi asaltau ochii și tn- 
găimam tneclndu-mă de necaz 
și umilință:

— Nu-i adevărat, tovarăși, 
minte, nu-i adevărat I

Intr-o clipă a venit Ungă noi 
losif, l-a apostrofat pe Bălan, 
l-a obligat să se așeze cuminte 
șl. pHpindu-mă mustrător, mi-a

— - „ , tis:
pitalei 'd'orphea o atmosferă care — Damlan, du-te la camionul 
mă umplea.de fiori de plăcere, ^ei la tovarășul Pescăru. Dacă na umm U.UC i r nu vg. lucra cum trebuie* dacă
ln toate părțile mișunau tova- veb țjne gtume și scama- 
răși, băieți și fete. CU torțe torit nici n-am să mai știu de 
neaprinse tn mtlnl, cu găleți cu tine. La acțiunile de noapte se

cere cea mal mare seriozitate
— Bine dar n-are... a sărit 

iar Bălan.
— Vezi-ți te rog de treaba 

ta, i-a zis losif urmărindu-mă 
din priviri cum dispăream cu vi
teză pe coridor ținind pretinsa 
mea pensulă ca pe o ghioagă. 
Dar n-am avut noroc. Nici acum 
nu sint prea înalt, dar atunci 
eram pipernicit de tot. Colegii 
mă porecliseră chiar „piticul", 
„microbul?', „șoricelul". Văzîn- 
du-mă, tovarășul Pescaru a dat 
din cap dezamăgit și m-a tri
mis fără multă vorbă acasă:

— Nu-t pentru tine băiețaș, 
mi-a spus cu o blindețe care mă 
făcea să înnebunesc. La treaba 
asta e nevoie de flăcăi voinici. 
Du-te și dormi, să mai crești.

Am fugit hohotind pe străzi 
și am aruncat „pensula" tn 
glrlă. Clnd am ajuns acasă 
insă, aveam un plan gata făcut 
tn minte. Am mincat in grabă 
și, după ce s-au culcat părinții, 
m-am strecurat in magazia 
unul vecin de unde am furat 
niște miniu de plumb. Am di
zolvat praful roșu tn apă cal
dă (ce bine tmi prindeau cu
noștințele și laboratorul de chi
mie I) și am făcut dintr-un beți
șor învelit la cap cu o ctrpă un 
țel de toc pentru scris cu vop
sea. Ieșind apoi afară, am luat 
toate casele din colțul străzii la

• • •
rtnd și nu m-am lăsat plnă nu 
le-am pictat cu lozinci și derens 
oină la înălțimea unde puteam 
ajange intinzind mina, fie căță- 
rtndu-mă pe un gard fie pe un 
burlan. Casei noastre ti hără
zisem cu-n gtnd diabolic o soar
tă tragică. Ea trebuia să arate 
după'ce aveam s-o „lucrez" ca 
fațada unui templu egiptean 
sau incaș, plină de desene re- 
prezenttnd tntr-o frescă gigan
tică tnf-îngerea lui Maniu, Bră- 
tianu, 'Hitler, Musolinl, Rădes- 
cu și alți dușmani ai poporului 
printre care Menționam să trec 
și pe profesorul de latină. Tre
buie să recunosc azi, spre ru
șinea mea, că treaba la care mă 
angajasem nu avea numai un 
caracter militant anti-fascist 
anti-burghez ci avea și semni
ficația unei răzbunări, personale 
'împotriva tovarășilor Bălan șt 
Pescaru.

După ce am tnoondeiat cum 
se cuvine toată strada, am în
ceput să „operez" casa noas
tră. Tocmai mă chinuiam să 
dau un efect de strălucire pre
supușilor negi sau coșuri de pe 
nasul uriaș al lui Maniu, așa 
cum ti văzusem desenat de un 
celebru caricalurist. cind 
auzit o voce mieroasă tn 
tele meu:

— Ce fact aici dragă 
miane ? Nu te-ai culcat 1

am 
spa-

Da- 
tncd?

fost înăbușită cu cruzime. Tn 
cursul ciocnirilor care au avut loc 
cu politia au fost ucise și rănite 
80 de persoane.

La 16 august. în ciuda interzi
cerilor, populația orașului a săr
bătorit „Ziua în sprijinul Egiptu
lui". In urma ciocnirilor dintre 
polifiști și demonstranți au fost 
ucise 7 persoane și rănite oițe 
173 de persoane.

Ziarul scrie în continuare că 
vasele militare engleze sosite re
cent la Kuweit, continuă să sta
ționeze în apele teritoriale.

Era. nici mai mult, nici mai 
puțin, dectt vocea proprietarului 
■nostru.

—■ Ce să fac... n... n... n... ni
mic.., mă plimb spuse gura mea 
fără nici o participare a con
științei, iar mtinile duseră auto
mat cutia de vopsea la spate.

Dacă am luat-o mai apoi la 
goană, aceasta nu se datora a- 
ttt fricii de proprietar cit fap
tului că simțisem . cum începe 
să se reverse conținutul cutiei. 
Bătaia pe care am luat-o de la 
mama a fost nimic in compara
ție cu faptul că a trebuit să 
umblu două luni cu niște panta
loni cenușii avlnd pe spate o 
superbă pată roșie In formă de 
pară. Preparasem foarte bine 
vopseaua.

A treia zi losif Croitoru mi-a 
zis intr-o recreație: — După 
masă veț merge la intllnirea cu 
tinerii socialiști. Da... era să 
uit... E bine si. dovedești iniția
tivă in munca revoluționară dar 
aceasta nu te scutește de obli
gația de a cunoaște limba ro- 
mină. Nu înțeleg de ce 
stă scris pe toate casele de pe 
strada ta „Trăească U.T.C." in 
loc de ,.Trăiască U.T.C.", Une
ori. acest losif devenea de-a 
dreptul tipicari Și totuși, deși 
au trecut atiția anț de atunci, 
deși nu mai știu unde e. ce face, 
il am viu in fața ochilor, dăscă- 
lindu-mă, potolindu-mă, entu- 
ziasmindu-mă, pe el care mi-a 
fost prieten, tovarăș, părinte, 
intr-un cuvlnt legătură supe
rioară, prima mea legătură su
perioară.

De aproape două săptămlnl 
opinia publică Internațională ur
mărește cu compasiune și în ace
lași timp cu înfrigurare veștile 
care vorbesc despre tragedia ce
lor 276 de mineri de la mina 
Marcinelle din apropiere de Char
leroi (Belgia).

Acest interes este cu atit mai 
justificat cu cît această catastrofă 
minieră este una din cele mai 
mari care au avut loc în ultimii 
50 de ani. Agențiile de presă, 
ziarele și persoanele care au fost 
martori oculari au redat la tim
pul lor prin ce împrejurări s-a 
produs această regretată catas
trofă. Pină in prezent se știe că 
din cauza proastei între|inerl a 
utilajului care deservea putui 
Bois du Casier, la 1000 de me
tri adîncime, un Vagonet s-a pră
bușit peste cablul electric, care 
la rîndul său ruplndu-se a provo
cat un scurt circuit ce a dat naș
tere la un incendiu distrugător. 
Incendiul s-a răspîndit cu o re
peziciune nemaipomenită in ga
lerii, unde lucrau 276 mineri din
tre care numai 107 belgieni. Cei
lalți mineri erau de diferite na
ționalități — majoritatea Italieni 
(139) — goniți de șomaj să-și 
cîștlge oriunde șl oricum existen- 
tența.

Din cauza blocării puțului care 
nu mai avea nici o ieșire și a 
fumului gros provocat de incen
diu, cele 276 victime de la Char
leroi s-au văzut in imposibilita
tea de a mai ieși la suprafață. 
Cu toate măsurile 
salvarea celor din subteran, plnă 
in prezent a fost posibilă doar 
salvarea a 13 supraviețuitori; 
95 dintre cel ingropa(i in mină au 
fost scoși morți. După ultimele 
știri, șansele de a fi salvați res
tul de 168 mineri care se găsesc 
izolați în orizontul 1035 sînt mi
nime, ca urmare a prezenței oxi
dului de carbon. Lucrările de sal
vare înaintează foarte greu, In 
puful minei incendiul continuă 
vertiginos, far de clteva zile s-a 
ivit și pericolul de a exploda ga
zul grizu. Catastrofa minieră din 
Belgia nu e o simplă Intimplare. 
Tragedia putea fi înlăturată dacă 
s-ar fi dat ascultare cerințe
lor elementare ale minerilor de 
a se asigura securitatea muncii. 
O dovadă în acest sens sint 
acuzațiile unanime ce se aduc in 
prezent la adresa patronilor mi
nei și a guvernului care nu au 
respectat măsurile 
pentru asigurarea 
muncii.

Surzi față de cerințele mineri
lor, patronii, belgieni s-au preocu
pat numai de creșterea randa
mentului, a veniturilor. Și nu 
s-ar putea spune că preocuparea 
lor a rămas fără rezultatele do-

rite: Inceplnd din 1949 proprie
tarii de mine de cărbuni din Bel
gia au împărat mai mult de 6 
miliarde de franci belgieni sub 
formă de beneficii, ceea ce repre
zintă 75 la sută din capitalul in
vestit ; tn ceea ce privește nu
mai pe patronii minelor de la 
Charleroi, el au realizat în 1954 
beneficii in valoare de 589 mi
lioane de franci, iar in 1955, 710 
milioane de franci.

Catastrofa minieră de la mina 
din Marcinelle arată care a fost 
prețul acestor beneficii. Durerea 
și indignarea produsă de trage
dia minieră de la Marcinelle e de 
neînchipuit. In semn de doliu 
pentru victimele catastrofei de la 
Charleroi, precum șl de solidari
tate cu familiile celor dispăruți, 
minerii din toate exploatările car
bonifere din Belgia au declarat

— Răspunzînd în-

luate pentru

elementare 
securității

MOSCOVA.
vitației Ministerului Agriculturii 
al U.R.S.S. în seara zilei de 19 
august a sosit la Moscova □ de
legație agricolă a Republicii 
Populare Federative Iugoslave, in 
frunte cu Liubcio Arsov, membru 
al Vecei Federative Executive a 
R.P.F. Iugoslavia.

MOSCOVA- — La 20 august 
s-a deschis la Moscova confe, înța 
oamenilor de știință din U.R.S.S., 
Bulgaria, Ungaria, R. D. Germa
nă, Romînia, Cehoslovacia șl Iu
goslavia în vederea organizării 
anului internațional geofizic. Par
ticipă de asemenea 
știință din Republica 
Chineză și Republica 
Mongolă. Conferința 
pină la 25 august.

PEKIN. — Potrivit _______
ziarului „Klatisak" care apare la 
Bangkok, intre guvernele Tailan- 
dei și Cambodgiei a fost încheiat 
un acord prin care guvernul Țai- 
landei a permis în mod oficial 
tranzitul prin Tailanda al mărfu
rilor din China și din alte țări de 
democrație populară destinate po
porului Cambodgiei.

TOKIO. — După cum anunță 
postul de radio Tokio, societatea 
de navigație japoneză „Iamasita 
Kisen" a hotarit să înceapă na
vigația regulată între Japonia și 
R. P. Chineză.

MOSCOVA. — La 20 august a 
părăsit Moscova plecînd cu avio
nul în Cehoslovacia delegația 
parlamentară a Uruguayului care 
a vizitat Uniunea Sovietică la in
vitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

oamenl de
Populară
Populară 
va dura

relatărilor

la 17 august o grevă generală de 
doliu. Tot In dimineața aceleiași 
zile, la Marcinelle, in apropiere 
de mina unde a-a produs catas
trofa au avut loc funeraliile a 
unui prim grup de SO de mineri, 
ale căror cadavre fusese scoase 
la suprafață tn urmă cu clteva 
zile.

Relatind felul cum a decurs a- 
ceastă ceremonie, corespondentul 
agenției „France Presse" cons
tată că ea s-a transformat intr-o 
impresionantă manifestație de so
lidaritate a clasei muncitoare din 
Belgia, atit de greu lovită de ca
tastrofă. La această ceremonie 
au participat și unele familii ale 
minerilor Italieni. Atmosfera a 
fost cit se poate de dureroasă, 
plină de indignare și mînie ge
nerală.

Grupurile parlamentare comu
nist, socialist și social-creștin 
din Camera Deputaților a Belgiei 
cer cu insistență convocarea 
unei sesiuni parlamentare extra
ordinare pentru discutarea răs
punderilor in problema catastro
fei din mina de la Marcinelle. .

Aceeași profundă îndurerare s-a 
înregistrat șl in alte țări — tn 
special in Italia — a căror emi
grant au căzut victimă catastro
fei miniere de la Marcinelle. A- 
larmată de cele petrecute, presa 
italiană a ridicat cu toată tăria 
problema răspunderii pe care gu
vernul o poartă pentru soarta 
celor 50.000 de emigranțj care, in 
speranța unei vieți ' ' 
plecat in Belgia.

Oamenii muncii 
lume care au luat 
emoție și durere de vestea catas
trofei de la Marcinelle iși mani
festă solidaritatea cu minerii că
zut! victimă. Federația sindicală 
mondială exprimindu-și compa
siunea și solidaritatea cu fami
liile victimelor catastrofei de la 
Charleroi a trimis prin Federația 
Generală a Muncii din Belgia su
ma de 1500 lire sterline pentru a- 
jutorarea familiilor celor dispă
ruți. împărtășind marea drama, a 
celor îndoliat!, Prezidiul C.C. al 
Sindicatului Muncitorilor din In
dustria minieră din țara noastră 
ă urmat gestul F.S.M. și a trimis 
500.000 de franci belgieni pentru 
fondul de ajutorare al familiilor 
victimelor. Prin acest gest cit și 
prin mitingurile de doliu, organi
zate în diverse centre, minerii 
din tara noastră se solidarizează 
cu familiile victimelor catastrofei 
de la Charleroi.

mai bune, au

din intreaga 
cunoștinfă cu

„Scînteia tineretului"
Pag. 3-a 21 august 195S

Canalului.de
umplea.de


Primiide atractive.
Ce s-a petrecut tn zilele de duminică fi luni ? campioniîntrebări care-și cer răspunsuri imediaț.

— Au fost desemnați primii campioni ?

Ce rezultate s-au obținut ?>o
— Ce regiuni se evidențiază ?

într-un cuvînt, NOUTĂȚI. Vreți să le cunoaș

teți ? Citiți-le în pagină!

Cît privește ce se petrece mîine, consultați pro-

Desigur Spartachiada de Vară a tineretului

nu ne amăgim
oferă spectatorilor zile de întrecere deosebit Felicitări prieteni!

gramul alăturat:
ATLETfSM: Cursa cu obstacole G.M.A. gradul

I. Orele 9-1030.
HANDBAL: Calificare etapa Il-a. Orele 9—10,30.

OINĂ: Ultimele întîlniri. Orele 9-12.

VOLEI: Calificare etapa II-a. Orele 9—11.

Același lucru îl spune fiecare din cei 
patru înotători din fotografie.

Patru prieteni: Dorina Scarlat, Ținea 
Stan, ion forga și Paul Gherghina. Toți 
din aceeași regiune: Galați. Și fiecare a 
ciștigat una din seriile întrecerilor de na- 
tație.

Păreri... de spectator

Dinamo—F. C. Liegeois

Printre numeroșii sportivi frun
tași pe care i-am întîlnit în a- 
ceste zile pe stadionul Tineretu
lui, a fost și maestrul sportului 
ION fONIȚA. A ținut să ne ex
plice prezența sa la finalele Spar
tachiadei :

— In primul rind curiozitatea 
de sportiv și poate... de spectator. 
Apoi, cum e și firesc, pentru pro
bele . de' ciclism. Printre partici- 
panții la aceste întreceri sint doar 
mulți viitori adversari de-ai mei,

Prpfltînd de acest prilej, am ru
gat pe maestrul sportului Ion lo- 
niță să ne spună cîteya observa
ții în legătură cu. desfășurarea 
Întrecerilor.

— Cu plăcere. înainte de toate 
m-a impresionat puterea de luptă 
a acestor tineri. Și asta nu la 
unul sau doi, ci la toți. Priviți 
atent. La fiecare, fie ciclist sau 
înotător, jucător de oină sau at
let, veți observa aceeași dorință 
puternică de a învinge, aceeași 
admirabilă dîrzenie și voință. Un 
exemplu: echipa de handbal a 
regiunii Suceava. In meciul cu 
handbalistele din Baia Mare au 
fost întrecute cu 5—1. Se vedea 
că sint mai slăbuțe în ceea ce 
privește stăpînirea tehnicii de joc. 
Dar ce credeți, au renunțat la

luptă ? Nu I Au luptat de la un 
capăt la altul al mediului cu o 
voință demnă de invidiat de că
tre mulți sportivi fruntași.

— Dacă ar mai fi fost încă 
vreo 10 minute, egalam...

Această lrază rostită lă sfîrși- 
iul meciului de una din jucătoa
rele sucevene e, cred, edifica
toare. Și asemenea exemple se 
pot da poate mai multe și mai 
concludente la înot, la oină, la 
volei sau atletism.

— Poate chiar și la ciclism...
— Bine înțeles. Despre aceste 

probe îmi rezervasem să vă spun 
chiar mai multe lucruri. E doar... 
specialitatea mea.

Pentru început (toți participan- 
ții la finalele spartachiadei sînt 
sportivi neclasilicați) rezultatele 
sint bune. Media orară la băieți, 
aproape 30 km. pe oră, e chiar 
promițătoare dacă ținem seama 
că s-a alergat cu biciclete de oraș 
sau semi curse. Cît despre cîștf- 
gători, Hiighel Erhardt la băieți și 
Nina Cojan la fete am numai cu
vinte de laudă. Deși sint la primele 
lor curse, totuși pedalează suplu, 
au rezistentă și, în plus, multă 
combativitate. Mi-a plăcut foarte 
mult și tînăra Schmidt Ighebal 
din Orașul Stalin. De fapt, la fete 
trebuia să cîștige ea. E o tînără 
pe care o sfătuiesc sincer să se 
ocupe serios de ciclism. In cursă 
a avut ghinion. După ce conduce 
autoritar mai tot timpul, cu cîte- 
va sute de metri înaintea startu
lui i s-a desprins apărătoarea din

spate șl i-a sărit între spițe obli- 
gînd-o astfel să abandoneze. In 
orice caz, ca ciclist și care nu o- 
dată a avut și el asemenea ghi
nioane, o sfătuiesc să nu se des
curajeze. In față are încă multe 
concursuri.

In general, din cite am putut 
să constat, întrecerile au fost bine 
organizate. O singură excepție, 
spre părerea mea de rău, chiar 
la ciclism. In primul rînd nu s-a 
respectat ora anunțată pentru în
ceperea concursului. Mai grav 
este însă altceva. Nu s-au luat 
măsuri pentru eliberarea traseu
lui. Din această cauză în timpul 
desfășurării cursei (în mod spe
cial la proba rezervată băieților) 
alergătorii au fost nevoiți să se 
strecoare printre mașini, creîn- 
du-se astfel posibilitatea unor 
accidente. In proba rezervată 
fetelor, din cauza lipsei de cu
noaștere a traseului, ca și din 
cauza lipsei unor arbitri care să 
indice la intersecții drumul co
rect, s-au ivit încurcături, care 
au dezorientat pe alergătoare. 
Aceste nereguli sînt o notă neplă
cută în ansamblul pozitiv pe 
care îl reprezintă activitatea or
ganizatorilor.

N.R. Ținem să atragem aten
ția comisiei centrale de ciclism 
că a subapreciat organizarea com
petiției de ciclism din cadrul 
Spartachiadei. In felul acesta a 
dovedit că desconsideră o aseme
nea competiție de masă ca Spar- 
tachiada de vară a tineretului.

Primii campioni. Campioni 
ai sutelor de mii de pârtiei- 
punți la această mare între
cere sportivă de mase. Cine 
sint? Tinerii Tineri din sa
tele și orașele patriei, care 
au îndrăgit sportul in ultimii 
ani. Pinâ recent, anonimi. 
Mline ? Mulți poate in lotu
rile republicane, campioni ai 
fării și, cine știe, poate mai 
departe... Doriți un exemplu ? 
Iată-l.

Erhardt Hiighel a ciștigat 
proba de ciclism și astfel a de
venit campion al Spartachiadei 
de vară a tineretului. Un titlu 
de cinste, In același timp pro
mițător. Cine este ? Erhardt 
Hiighel e fiul unei familii de 
muncitori sticlari din Mediaș, 
regiunea Stalin. După înfăți
șare, la prima vedere, nici prin 
cap nu-ți poate trece că e 
campionul unei asemenea com
petiții de amploare. Blond, 
înalt, slab (nu slăbuț) și tn 
plus, tînăr. Da, tlnăr I Erhardt 
are numai 15 ani. Și totuși, 
sport — mai bine zis ciclism— 
nu face decît de anul trecut. 
Atunci a reușit — desigur, cu 
ajutorul părinților — să-și 
cumpere o bicicletă. De atunci, 
antrenamente (e un fel de a

Nina Cojan

Hiighel Erhardt

spune antrenamente) aproape 
zilnice: drumul spre între
prindere, plimbări etc. Cit 
despre competiții, întrecerile 
Spartachiadei a fost prima la 
care a participat. Pe întreprin
dere (Erhardt Hiighel e scu
tier la întreprinderea de gaz 
metan „Partizanul Păcii" din 
Mediaș) — apoi pe raion și, in 

. sfîrșit, pe regiune, au fost pri
mele lui victorii sportive. Du
minică. finala, a ciștigat 
cursa într-un mod impresio
nant. După ctțiva kilometri de 
la start a luat conducerea. 
Lupta însă nu era ușoară. Cei
lalți adversari — mai bine zis 
tovarăși de întrecere — luptau 
cu aceeași însuflețire. A tre
cut totuși primul linia de so
sire. Cei 14,250 kilometri au 
fost parcurși in 32’30". O vic
torie splendidă, promițătoare. 
Erhardt ne spune :

— întrecerile Spartachiadei 
au fost doar începutul. Acum 
mă apuc serios de ciclism. 
Victoria aceasta îmi dă spe
ranțe. Sper în rezultate bune 
cît de curînd.

Ttnăridui Erhardt Hăghel, 
campion la ciclism al Sparta
chiadei de vară a tineretului 
pe anul 1956, ti urăm și de 
acum înainte succese. Același 
lucru ti dorim și tinerei N. Co
jan din regiunea Ploești. Cine 
este ? Vă spunem: clștigătoa- 
rea probei de ciclism rezervată 
fetelor. Deci, și ea, campioană 
a Spartachiadei de vară a 
tineretului.

CEI MAI BUNI ♦ • ♦

Dinamo București a susținut 
duminică o partidă de veri- 
ficare în compania echipei 
belgiene F. C. Liegeois. , Re
petiția generală1* a dinamo
viștilor a venit cum nu se 
putea mai bine. De,ce? Pentru că 
formația belgiană a fost tot 
timpul un partener comod, preo
cupat se pare nu de scor, ci de 
jocul in ansamblu. Pe teren, di
namoviștii „s-au jucat** cum au 
vrut și au marcat aproape cind 
au vrut. Privind partida, sub a- 
cest.aspect, se poate spune că ne 
putem face o imagine precisă , ,
asupra posibilităților echipei țin timp, echipa C.C.A.

noastre ? Socotim că nu. F. C. scheletul căreia fusese alcătuită 
Liegeois — o echipă modestă — naționala — a învins de o mc 
și in plus obosită după jacurile .niera categorică formația engle. 
susținute recent tn Bulgaria, nu Luton Town. Vorbind despre Lu- 
ne-a dat putința să verificăm 
exact stadiul actual de pregătire 
al dinamoviștilor. De altfel, di'i 
păcate, la noi, foarte, dese sint 
cazurile cind trebuie să tragem 
astfel de concluzii. Invităm echipe 
slabe de la care în mod normal 
nu putem învăța, obținem vic
torii pe seama cărora se face 
multă zarvă, ne amăgim cu ilu
zia că totul merge bine. îmi a- 
mintesc că după jocul cu Suedia 
am avut o discuție cu ziaristul 
Carlsten de la Expressen Stock
holm. Eram încă sub impresia a- 
celui ti—2, și nu-mi puteam ex
plica faptul că, in urmă cit ■pu

pe

O VICTORIE
de loc liniștitoare

BUHUȘI(de la trimisulnostru). 
Fără îndoială că „Flamura Ro
șie" Arad a meritat să cîștige jo
cul cu „Dinamo" Bacău. Pregă
tirea fizică mai bună a textiliști- 
lor s-a făcut simțită de altfel, tot 
mai mult, pe măsură ce partida 
se apropia de sfîrșit. Mai ales de 
la jumătatea reprizei a II-a, după 
ce Smărăndescu a deschis scorul 
(urmărind o centrare de pe aripa 
dreaptă a lui Mateon) fotbaliștii 
din Arad au stăpînit tot jocul. 
Ei au marcat încă o dată prin 
Sziics (care a luat pe cont pro
priu balonul și l-a dus pînă a- 
proape de careul advers, de unde 
a tras un puternic șut la „pă
ianjen"); de asemenea, el a mai 
construit și alte cîteva atacuri 
care s-au putut solda cu goluri. 
Dar toate acestea nu sînt cituși 
de puțin liniștitoare pentru jucă
torii de la „Flamura Roșie" Arad, 
nici pentru antrenorii lor cu pri
vire la nivelul fotbalului pe care 
îl practică echipa. Ei nu trebuie 
să uite că duminică au întîlnit 
un adversar cel puțin mediocru, 
și mare parte din timp s-au com
plăcut în jocițl steril, confuz, 
lipsit de orizont tactic al dina- 
moviștiilor din Bacău.

In special Mateon și Birău s-au 
plasat greșit în nenumărate rin- 
duri jucînd cu spatele spre poarta 
dinamoviștilor, trăgind defectuos 
și neștiind să fructifice „găurile" 
create în cîteva rînduri de mijlo
cași și de Mercea — acesta 
lipsit însă de ardoarea care 
îl distingea altă dată. Tre-

buie să precizăm aici că și 
dinamoviștii (Weber, Popa și 
tînărul portar Cîmpeanu) și-au 
făcut mult timp datoria, ani- 
hilînd majoritatea acțiunilor o- 
fensive destul de .lente ale ară
denilor. Este limpede că pentru 
a-și justifica prestigiul de echipă 
fruntașă și pentru a contribui la 
ridicarea tehnicii superioare a 
fotbalului nostru, „Flamura Ro
șie" Arad mai are destule de fă
cut, în special în. direcția apli
cării unei concepții de joc 
simplu, rapid și în adîncime, în 
care să alerge mingea și nu ju
cătorii. Nu este de acceptat la 
fotbaliști cu experiența celor de 
la U.T.A., desfășurarea unui joc 
anost, fără vlagă, în genul celui 
practicat duminică în prima re
priză mai ales. Iar dacă „Dinamo" 
Bacău a luat, doar o replică pu
ternică pentru că nu a contat pe 
o linie de mijloc mobilă și re
zistentă și nu a valorificat tac
tica înaintașilor și a unor ata- 
canți ca Oaidă, Hulea, Crețeă 
altă echipă va. avea de profitat 
de jocul textiliștilor arădeni.

M. L.

____ I Town. Vorbind despre Lu
ton Town, confratele de la Ex
pressen Stockholm mi-a mărturi
sit, nu fără o ironie politicoasă, 
că „Lutbn Town nu este o echipă 
mare" și că „ea a fost învinsă 
de o formație clasată pe locul X 
în campionatul suedez. Echipe cu 
prestigiu — mi-a spus el — sînt 
Real Madrid, Honved, F. C. Mi
lano, Stad de Reims etc."

Am făcut această mică paran
teză, pentru a susține încă o dată 
— pentru a cită ,oară — că o 
victorie ieftină nu ne fbloseș' 
ba dimpotrivă.

Cu toate acestea faptdle con
firmă că — deși se vorbește mult 
despre necesitatea perjectării unor 
întîlniri cu echipe puternice — to
tuși, această dorință și necesitate 
urgentă se tărăgănează.

Dinamo București—echipa care 
ne va reprezenta țara tn marea 
competiție „Cupa campionilor eu
ropeni" — a întrecut dumi 
formația belgiană F. C. Liegeo 
clasată pe locul 6 in campionatul 
Belgiei — cu un scor concludent: 
T—1 (5—0). Succesul meritat al 
dinamoviștilor a produs duminică 
multor spectatori o mare bucurie, 
iar altora... mai temperată. Per
sonal m-am situat în categoria 
acestora din urmă nu pentru 
faptul că s-ar putea pune la în
doială victoria echipei bucurește- 
ne ci, pentru simplul motiv că 
dorim cu toții să-i vedem pe di- 
namoviști înfruntînd echipe mult 
mai puternice. Și atunci, aplau- 
dind o comportare frumoasă a i 
namoviștilor, vom fi cu toții, ț. 
rește, entuziasmați. Am remarcat 
totuși duminică la viitorii adver
sari ai campioanei Turciei o 
poftă de joc, o orientare în te
ren și o finalizare remarcabilă. 
Este tocmai ceea ce lipsea 
mai mult dinamoviștilor în 
actualul sezon. S-a jucat sim
plu, in adincime, cu multă 
fantezie și s-a renunțat (ce bine!) 
la înghesuirea jocului pe tripletă, 
folosindu-se mult aripile. Am dori 
ca duminică, în fața lui „Galata 
Serai Istambul", dinamoviștii să 
desfășoare un joc cel puțin ase
mănător. Este o necesitate.

R. CALARAȘANU

PAUZA...

1-* <-ș w.

au fost puși in încurcătură: să 
nu le dea voie să participe la 
întreceri ? Odată ce-au venit...

Au fost admise să participe la 
întreceri în afara concursului. Și 
sportivele clujene au jucat primul 
meci cu echipa regiunii lași. Vic
toria a fost de partea lor cu 2—1.

Un fapt interesant ?

19 august
CICLISM

Un gest frumos
Cum șl duminică nu aveau con

cursuri (probele de atletism înce
peau de-abia luni dimineață). Au
rica Jantea și Maria Grosu au ve
nit pe stadion tocmai de la 
Galați să-și încurajeze tovară
șele și tovarășii de întrecere din 
aceeași regiune — Galați. Volei
baliștii aveau de susținut meciul 
cel mai greu cu echipa Recolta 
M. Ciuc. Primul set l-au ciștigat. 
In al doilea au fost conduși la un 
moment dat cu 14—12. N-au ce
dat. Prietenii din tribună ti în
curajau frenetic. Două acțiuni 
Întărite și rezultatul devine egal. 
După lungi și emoționante schim
buri de mingi au mai ciștigat un 
punct. Apoi altul. Cu acesta din 
urmă și intilnirea.

La sfirșitul meciului Aurica 
Jantea și Maria Grosu au oferit 
jucătorilor gălățeni două buchete 
de flori.

— Pregătite pentru noi?
— Nu, pentru învingătorii 
Un gest frumos, chibzuit.

e
Insistență

Lucrurile s-au înttmplat în felul 
următor. In cadrul fazei interre
gionale la handbal, sorții au ho- 
lirit printre altele să se .întîl- 
i’.ească intre ele echipele Clujului 
și Regiunii Autonome Maghiare. 
Ciștigătoarea meciului avea drep
tul să se califice la finala pe țară. 
Și meciul a avut loc. S-a desfășu
rat intr-o duminică la Cluj. Re
zultatul ?

După cele,, două reprize a fost 
egal: 1—1. A rămas egal, tot 
l-l. chiar șl după prelungiri. 
Ce echipă va participa deci la 
flbală? După calcule, organiza-

torit au hotărît: echipa Regiunii 
Autonome Maghiare. De ce ? 
Simplu: echipa aceasta era cea 
mai tînără. Suma anilor tuturor 
jucătoarelor clujene întrecea cu 
șase sau opt ani pe cea a jucătoa
relor din Tg. Mureș.

Din această cauză să nu parti
cipe la finală ? Tinerele jucătoare 
din Cluj și-au amintit cu cită 
bucurie au aflat de întrecerile 
Spartachiadei, cite eforturi au 
depus apoi să învețe să joace, să 
procure echipamentul special. 
Și-au amintit de victoriile la faza 
pe raion a Spartachiadei, de 
bucuria care au avut-o la ctști- 
garea titlului de campioane re
gionale. Și după țoale acestea să 
nu participe la finale?

— Asta nu se poate, au hotărît. 
Și au venit la București.

Pentru moment organizatorii

De pe tușă
Asistam la tntîlnirea de 

dintre echipele regiunii 
Mare șl Oradea. Jucătorii 
ultima echipă mi se păreau mai 
sprinteni, mai îndemînatici.

In tot timpul jocului, de pe 
tușă, o tînără de vreo 20 de ani 
se agita într-una. Nu stătea nici 
o clipă. Dădea sfaturi, striga, 
certa, ruga...

Ce o fi vrînd că se tot ames
tecă atit de insistent tn joc ? 
Aveau ei, băieții aceștia bine le
gați nevoie de povețele unei fete 
oarecare ?

In sfîrșit... Orădenii erau con
duși. Mi-am exprimat părerea 
către un spectator.

— Au puține cunoștințe teh
nice.

— Și asta e ceva — se ames
tecă în vorbă fata cu pricina. 
Dar tn primul rind au încă prea 
puțină experiență.

— Nu uitați că băieții au sus
ținut primele jocuri odată cu în
trecerile Spartachiadei.

— De unde cunoști aceasta ?— 
am întrebat-o.

— Sînt din aceeași comună cu 
băieții.

— Și ?!...
— Păi cum și... Sînt Nina Hu

lea, învățătoarea în Săcădat, an- 
trenoarea echipei de oină.

N-am mai putut.zice nimic.
, C. A.

ofnd 
Baia 

din

FETE :
Nina 

BĂIEȚI : 
Hughel Erhardt Or. Stalin 32’20”
OINĂ:

Iași—Ploești 5—4 ; Timișoara— 
Stalin 7—7; Galați—Ploești 8-^—6; 
Cluj—Suceava 7—4 ; Iași—Pi
tești 4—2; ‘ București—Bacău
12—2 ; Bacău—Baia Măre 0—9 ; 
București—Oradea 7—2 ; 
doara—Constanța 0—11; 
—Craiova 4—10;

Cojan Ploești 21’00.

20 august

Hune-
R.A.M.

NATAȚIE
LIBER JUNIORI: 

lost Reschner Cluj l’14”0; 
100 m. LIBER SENIORI 

Ion Vasile Timișoara 1’13”1.
ATLETISM 

GREUTATE JUNIORI 
Adrian Harghel București 13,01

100

m.

GREUTATE JUNIOARE

Elena Stoica — București 
8,98 m.

LUNGIME JUNIORI
Aurel Drăgan — Timișoara — 

6,32 m.
LUNGIME JUNIOARE

Lucia Păuleț—Bacău —4,63 m. 
OINĂ

Grupa A : Suceava — Galați 
5—16. 9

Constanța — Baia Mare 8—9.
Grupa B: Timișoara—Iași 3—8.
Craiova—București 8—7.
Grupa C: Stalin—Ploești 1—6.
Hunedoara—Bacău 5—2.
Grupa D: Cluj—Pitești 10—0.
Oradea—R.A.M. 8—4.

VOLEI
Recolta Chișineu Criș — Recol

ta Tulucești 1—2.
Energia Petrila — Progresul 

Alexandria 0—2.
Recolta Vama — Energia Fla

căra Mediaș 1—2,
HANDBAL

1. Constanța—Craiova 1—0.
2. Baia Mare — Suceava 5—I.
3. R.A.M. — Iași 1—1.

Premierâ
internațională

In sfîrșit, jucătorii noștri de 
hochei pe iarbă au avut prima 
dispută internațională. Eveni
mentul acesta i-a bucurat atîf'pe 
spectatorii prezenți în tribune, 
cît mai ales, pe jucători. Prima 
confruntare internațională la 
hochei pe iarbă. Parteneri de 
joc: reprezentativele orașelor
București și Praga.

Nu ne-am așteptat firește la 
un succes al tinerilor noștri ju
cători mai cu seamă că jucătorii 
cehoslovaci practică de multă 
vreme acest sport. Oaspeții sînt 
cotați printre cel mai buni din 
Europa și chiar din lume. Este 
știut că hocheiștii cehoslovaci au 
susținut recent un joc cu echipa 
Indiei — una dintre cele mai 
bune din lume — joc pe care l-au 
terminat la egalitate: 2—2

Așadar „premiera internaționa
lă" la hochei pe iarbă de la 
București a fost mai mult decît 
binevenită.

Am pierdut cu 1—4, dar nu

O fază de joc
scorul interesează în prezent. 
Principalul este că — se pare — 
jocului de hochei pe iarbă i se va 
da de aci înainte toată atenția. 
Elanului, combativității hocheiști- 
lor noștri, trebuie să i se adauge 
pregătirea tehnică. Ori aceasta 
nu se poate căpăta decît organi- 
zîndu-se î>n mod serios un cam
pionat intern și mai multe întîl
niri internaționale. De acest a- 
vantaj beneficiază hocheiul pe 
iarbă cehoslovac. De altfel s-a 
și văzut. Cehii mînuiesc corect 
crosa și trag cu precizie la poar
tă. Iată ce avem de învățat în 
primul rind de la ei.

GH. C.CÎTEVA CALCULE
performante ale anului, sint 
încă la distanță prea mare de 
cele mondiale. Sintem mult ră
mași in urmă la probele de 
aruncări (disc bărbați și femei, 
suliță bărbați și femei, greutate 
bărbați) sprint, sărituri, (lun
gime, prăjină) etc.

Se pare că munca antrenoru
lui Laszlo Hireș e pe drumul 
realizărit celor mai bune rezul
tate la probele de semlfond și 
fond, Nu trebuie uitat că re
cordurile țării au fost corectate 
din nou'in acest an, chiar de 
mai multe ori la toate probele 
respective. De asemenea și pro
blema tinerelor cadre de atleți 
e pe cale să fie rezolvată cu suc
ces. Titlurile de campioni ai

1*

Știți ce fac tinerii din fotografie? V-ați și dat seama: iși încu
rajează tovarășii din echipa reprezentativă a regiunii.

4 noi recorduri R.P.R., mai 
mulți tineri atleți campioni ai 
țării pentru prima oară. In plus, 
o evidentă luptă pentru perfor
manțe cît mai bune. Acesta 
este pe scurt rezultatul întrece
rilor campionatelor republicane 
individuale de atletism din acest 
an. Rezultat mulțumitor s-ar pu
tea spune. De fapt, așa și este. 
Și totuși să ne gîndim...

O comparație între rezultate
le de azi și cele din 1946, de 
pildă, nici nu se poate înțelege. 
Recordurile țării au crescut în 
mod serios. Insă... (dacă n-ar 
exista acest „însă"). O cerce
tare mai sumară a tabelelor re
cordurilor mondiale din 1946 și 
1956, Unul singur (lungime) se __  ___ w_ ___ ___ r__
mai menține. Și acesta e asal- țării cîștigate pentru prima oară 
tat cu insistență de săritorii din de tineri ca Nicolae Ivanov, 
mai multe țări. Restul au fost Aurelia Lipoczi, Gabriela Belu 
considerabil reduse (alergări) și alții ne îndreptățesc să spu- 
și mărite (aruncări și sărituri), nem aceasta. 
Deocamdată nu putem face — ""
deși ar trebui — o comparație 
cît de cît favorabilă cu racordu
rile mondiale. (Excluzind de
sigur excelentul record mondial 
al lolandei Balaș), Deși, după 
calculele unor statisticieni (de
sigur fără pretenții de exactita
te) în ierarhia celor mai bune 
țări în atletism ne aflăm pe lo
cul 10, totuși majoritatea recor
durilor țării, ca și cefe mal bune

poate fi egalat și redus acel 10,4 
a| lui Moina ? Acel 21,3 sau 
47,8 pe 200 și respectiv 400 m. 
plat ?

Nu intenționăm să analizăm 
in această notă situația aler
gărilor de viteză din (ara noas
tră. Dar ca o observație gene
rală se poate spune următoa
rele : cauza răminerii in urmă 
la aceste probe iși are rădăcina 
— și trebuie cercetat foarte a- 
tent de către specialiști — in 
antrenamentele alergătorilor. 
Fie-ne Îngăduită o mică com
parație — e drept oarecum cu
rajoasă — cu viteziștii ameri
cani. După cum se știe doi din
tre aceștia — Williams și Mur
chison — au alergat 100 m. in 
10,1 secunde. Alți ci ți va aler
gători străbat cei 100 de metri 
in 10,2 secunde. Intr-o declara
ție făcută unui ziarist din R.F. 
Germană, un antrenor al aler
gătorilor de viteză americani, 
spunea printre altele : antrena
mente intense, de două ori pe 
zi, fără sprinturi care să depă
șească 200—250 de metri și în 
plus cit mai multe concursuri 
tari. Cu toată simpatia pe care

Toate acestea, ca. șl admira
bila combativitate de care au 
dat dovadă mulți atleți in ca
drul întrecerilor campionatului 
— se cade aici să-l amintim în 
primul rind pe Ioan Wiesen- 
mayer — ne bucură. Ne bucură _ _____ ___ r__________
și ne face șă sperăm performan- le-o purtăm, totuși despre a- 
țe șj victorii mereu mai pre- celași. atleți trebuie afirmat și 
țioase. Și totuși... problema aler- altceva. într-adevăr atleții ame- 
gărilor de viteză — de pildă — ricani aleargă foarte mult. De ,* 
rămine în picioare. Oare nu fapt, altceva nici nu fac in via-

I ță. Aleargă. Cind nu mai pot... << 
i In cazul acesta e edificator e- % 
. xempiul lui Jessie Owens (ajuns >> 

printre altele lustragiu și actor « 
i de circ). In orice caz, atleții și 

antrenorii noștri ca și comisia >> 
• centrală de atletism trebuie să «
■ țină seama de două lucruri: an-
■ trenamente intense (chiar dacă $
i acestea cer mult mai mult e- <<
l fort ca de obicei atleților), și »
■ concursuri TARI (și numai tari) >>■
1 cit mai multe. «

Peste citeva zile atleții noștri »
vor susține la Paris întîlnirea « 
cu puternica echipă a Franței. % 
Un calcul sumar al rezultatelor ?? 
obținute la campionatele repu- « 

! blicane ale R.P R. desfășurate » 
în aceste zile, ca și cele ale 
Franței (desfășurate de aseme- « 
nea recent) făcute de unii an- SS 
trenori și specialiști lasă să se » 
întrevadă un rezultat de egali- « 
tate sau o victorie a noastră la Sj 
foarte mică diferență. Acestora >> 
vrem să le spunem să nu uite « 
că lupta se va decide pe teren \\ 
și nu după calcule. >>

In orice caz, noi dorim tutu- T 
ror atleților din reprezentativă >> 
noastră mai multă combativi- « 
tate, încredere în propriile, lor.. Sș 
forțe și, bineînțeles, succes, de-- 
plin în întrecerii ’ Vî’ ,.,,. W'

. AL. PINȚEA «

_ ■ Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat la Stockholm întîlnirea 
de natație dintre echipele Suediei 
și R.P. Polone. înotătorii suedezi 
au obținut victoria cu 151—145 
puncte.

■ Voleibaliștii sovietici și
nezi s-aU întîlnit duminică pe 
dionul central „V. I. Lenîn" 
Moscova. La fete, victoria a 
venit voleibalistelor sovietice_
scorul de 3—1. întîlnirea dintre 
echipele masculine a fost ciști- 
gata de echipa U.R.S.S. cu 3—0.

■ In orașul Grosseto (Italia) 
s-a desfășurat întîlnirea de box 
dintre reprezentativa secundă a 
Italiei și echipa R.P.F. Iugosla
via. Pugiliștii italieni au obți
nut victoria cu rezultatul de 12- '

■ Atleții, sovietici au stab 
un nou record unional în proba 
de ștafetă 4x200 m. bărbați, cu 
timpul de l'24”4/10. timp supe
rior cu trei zecimi de secund 
vechiului record al U.R.S.S.

■ La Lubljana s-a desfășurat 
întîlnirea de fotbal dintre echi
pele Sloveniei . și R.P., Chineze. 
Fotbaliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 5—2.

■ Echipa de fotbal a R. Ceho
slovace a întîlnit la Buenos Aires 
reprezentativa Argentinei. Fotba
liștii ai-gentinieni au ciștigat cu 
scorul de 1— 0 (0—0).

■ Pe stadionul central „V. I. 
Lenin" din Mbscova s-a disputat 
rtieciiil dintre fediipele Dinamo și 
Torpedo din Moscova. Dinamo
viștii s-au dovedit superiori și au 
ciștigat cu scorul de 3—1 (2-1).

■ iEthlpa’ reprezentativă de fot
bal a Indoneziei șj,-a început tur
neul în U.R.S.Ș., jucînd cu echipp 
Neftianik din Bakij. Victoria 'u 
revenit- fotbaliștilor,- sovietici cu

■ Locomotiv Moscova și-a în- 
®h«at,,d.wn>ț» -turneul.--pe care 
Ț-a rtnțxțțmnș- m -Ganaîa’.' In ulti- 
muI.^mecr.-^dWalișffi' sovietici au 
rntîln’fȚ' 4a- ToronlS. reprezentativa 
Canadei -pe care Și toMns-o cu 
scorul’de.2-țI.Ț. 7

chi- 
sta- 
din 
re- 
cu
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