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Plan de masuri
aprobat de C. C. al P. M. R. și de Consiliul de Miniștri 

cu privire la pregătirea și executarea 
recoltărilor de vară

și a însămînțărilor de toamnă
Prevederile directivelor celui de 

al II-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, precum și 
măsurile luate pe baza hotărîrilor 
plenarei C.C. al P.M.R. din 27-29 
decembrie 1956 cu privire la dez
voltarea agriculturii au creat 
condițiile materiale pentru crește, 
rea continuă a producției agri
cole.

înzestrarea agriculturii cu trac
toare și mașini agricole mai mul
te și mai perfecționate; cu can
tități mai mari de îngrășăminte 
minerale și semințe de soi. mo
bilizarea de către partid a mase
lor largi de lucrători din S.M.T. 
și G.A.S.. a membrilor gospodă
riilor colective, cooperativelor a- 
gricole de producție și întovără
șirilor agricole și a țăranilor 
muncitori cu gospodărie indivi

duală pentru efectuarea la timp 
și în condiții bune a însămînță- 
rilor din toamna anului 1956 și 
primăvara anului 1957 au creat 
în acest an premizele realizării 
unei producții vegetale ridicate.

I. Executarea lucrărilor de îngrijire 
a culturilor agricole

Culturile de toamnă s-au dez
voltat bine și se prevede o recol
tă sporită la griu, secară și orz. 
In acest an dispunem de mijloace 
tehnice și forțe de muncă pentru 
a asigura recoltarea în timp mai 
scurt decît în anii precedenți.

Experiența anilor trecuți ne a- 
rată că pentru efectuarea în cele 
mai bune condiții a recoltării, ac
tivitatea organizatorică și mobi
lizarea maselor largi de către or
ganele de partid și de stat au o 
importanță hotărîtoare.

In acest scop, organele și orga
nizațiile de partid, organele de 
stat și organizațiile de masă tre
buie să desfășoare în acest an o 
muncă intensă de mobilizare și 
organizare a tuturor forțelor, 
pentru strîngerea recoltei la timp, 
fără pierderi și aceasta în primul 
rînd la G.A.S. și sectorul coope
ratist din agricultură.

Pentru buna desfășurare a a- 
cestor lucrări se vor lua urmă
toarele măsuri.

Pentru urgentarea tuturor lu. 
crărilor de îngrijire a culturilor, 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, comitetele regionale si 
raionale de partid, organizațiile 
de bază și comitetele executive 
ale sfaturilor populare:

1. — Vor lua toate măsurile 
organizatorice, pentru ca munci
torii din gospodăriile agricole de 
stat și S.M.T., membrii unităților 
agricole cooperatiste, precum și 
țăranii muncitori cu gospodărie 
individuală să execute la timp și 

|ta un nivel agrotehnic corespun- 
pător toate lucrările de îngrijire 
a culturilor agricole.

La executarea lucrărilor de în
treținere vor lua măsuri^ pentru 
folosirea întregii capacități de lu

ll. Pregătirea seceratului și treieratului

cru a mașinilor existente in gos
podăriile agricole de stat, stațiu
nile de mașini și tractoare și a 
tuturor prăsitoarelor cu tracțiune 
animală, pentru antrenarea tutu
ror oamenilor muncii din agricul
tură ca să folosească orice timp 
prielnic pentru lucru, în vederea 
menținerii culturilor curate de bu
ruieni și a solului în permanență 
afinat pentru păstrarea apei.

2. — Se vor lua măsuri pentru 
depistarea bolilor și dăunătorilor 
la plante și combaterea lor la 
thnp. Combaterea manei la vii de 
asemenea trebuie să constituie o 
grijă deosebită prin organizarea 
și aplicarea stropitului la timp și 
de cîte ori va fi nevoie.

Ministerul Agriculturii șt Silvi
culturii, comitetele regionale șl 
raionale de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
vor asigura la timp și în 
Condițiuni:

1. — Punerea în stare de 
țiune a tuturor mașinilor 
neltelor agricole necesare execu
tării lucrărilor de recoltat, treierat 
și arături pînă la începerea recol
tatului.

Se va asigura funcționarea ate
lierelor mecanice din sectorul so
cialist de stat, de la unitățile 
cooperatiste, precum și atelierele 
comunale, prin buna organizare 
u muncii și aprovizionarea per- 
Imanentă cu materialele și piese- 
fle de schimb necesare. De aseme
nea se vor lua măsuri pentru or
ganizarea atelierelor mobile 'și a 
echipelor de ajutor tehnic, pentru 
asigurarea reparațiilor curente la 
locul de muncă.

Conducerile gospodăriilor agri
cole de stat și ale stațiunilor de 
mașini și tractoare vor asigura 
confecționarea dispozitivelor de 
ridicare la combine și secerători 
pentru recoltarea cerealelor că
zute. Vor pregăti, pînă la înce
perea recoltatului, dispozitivele 
speciale la batoze pentru treiera
tul maZărei. rapiței, muștarului, 
fasolei, lucemei, trifoiului și a 
floarei soarelui.

2. — Pentru mașinile de recol
tat și batoze se vor pregăti cu
pluri în vederea folosirii totale 
a puterii tractoarelor și a elibe
rării unul număr cit mai mare de 
tractoare necesare executării lu
crărilor de pregătire a terenului. 
- Se vor revizui și coțnplecta 
postalațiile electrice la tractoare 
pentru a se putea lucra și noap
tea, attt la treier cit și la lucră
rile de pregătire a terenului.

3. — Comitetele executive ale 
sfaturilor populare vor sprijini 
cu materialele necesare și vor 
controla repararea și punerea in 
stare de funcțiune a inventarului 
agricol de recoltat și treierat din 
sectorul particular. Vor acorda o 
aten(ie deosebita batozelor mici 
și motoarelor stabile cu care 
treieră în raioanele de deal.

Proprietarii și deținătorii 
tractoare, motoare și mașini de 
recoltat și treierat să fie obligați 
să termine reparațiile și punerea

bune

func- 
și u-

se

ii

lor în stare de funcțiune, pînă la 
începerea recoltatului.

4. — Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare sînt 
obligate să controleze executarea 
în termen a reparațiilor și calita
tea lor, asigurînd funcționarea 
permanentă a comisiilor de re
cepție.

Comitetele executive ale sfatu
rilor populare, regionale și trus
turile regionale Gostat sînt obli
gate să termine mișcarea tuturor 
mijloacelor de secerat și treierat 
în cadrul regiunii respective, cu 
cel puțin 5 zile înainte de începe
rea recoltatului și treieratului.

5. — Se vor recruta batozari, 
fochiști, coșari. mînuitori de se- 
cerători-legători și combineri și 
vor fi bine instruiți.

O atenție deosebită trebuie să 
se dea instruirii combinerilor pen
tru combinele C-l și a tractoriș
tilor pentru tractorul „26 Uni
versal",

6. — Comitetele executive ale 
sfaturilor populare vor organiza 
și amenaja pînă la începerea se
cerișului ariile necesare. De ase
menea vor folosi la maximum 
posibilitățile existente pentru or
ganizarea a cel puțin 750 arii e- 
lectrificate și 250 iluminate, asi- 
gurîndu-se cadrele șl materialele 
necesare pentru punerea lor în 
funcțiune.

7. — Comitetele executivi ale 
sfaturilor populare, trusturile 
G.A.S. și S.M.T. sînt obligate să 
la măsuri deosebite pentru preve
nirea incendiilor și asigurarea pa
zei recoltelor în cîmp și la arie.

8. — Comitetele executive ale 
sfaturilor populare, trusturile 
Gostat, S.M.T. și consiliile de 
conducere ale gospodăriilor agri
cole colective, ale cooperativelor 
agricole de producție și ale în
tovărășirilor agricole, vor în
tocmi pînă la începerea recoltatu
lui planurile operative pentru or
ganizarea recoltatului și treierișu- 
lui, care să cuprindă măsurile or
ganizatorice și tehnice cele mai 
potrivite specificului unității res. 
pective, pentru utilizarea com
plectă a mașinilor de treierat și ■ 
recoltat și a forțelor de muncă 
în așa fel, îneît seceratul și treie- 
rișul să se desfășoare în timp 
scurt și fără pierderi.

șl gospodăriile agricole colecti
ve, cooperativele agricole de pro
ducție și întovărășiri agricole să 
se execute recoltatul în pirgă pe 
suprafețe cît mai mari.

Recoltatul întregii suprafețe 
cultivate cu griu și secară în fie
care gospodărie agricolă de stat 
se va termina în 10 zile lucră
toare.

Se recomandă gospodăriilor a- 
gricole colective, cooperativelor 
agricole de producție și întovără
șirilor agricole să termine recol
tatul în timp cît mai scurt pen
tru a evita orice pierdere și a ob
ține recolte record.

Recoltatul în. pirgă aduce pen
tru fiecare gospodărie un spor 
de producție. De aceea fiecare 
țăran muncitor cu gospodărie 
individuală să folosească din plin 
timpul prielnic și să recolteze 
suprafețe cît mai, marj de grip 
și secară în pîrgă.'

2. — Treieratul va începe în 
primele zile de la recoltare, dar 
nu mai tîrziu de 3 zile pentru 
mazăre, rapiță și muștar și 5 zile, 
pentru păioase. Mazărea va fi 
tratată imediat cu sulfura de 
carbon. Ritmul zilnic de treierat 
pe gospodării agricole de stat, 
regiuni, raioane și comune, se 
va organiza în așa fel îneît să 
fie folosită la maximum capaci
tatea de treierat a fiecărei ba
toze.

3. — Treieratul tuturor culturi
lor de vară se va termina cel mai 
tirziu Ia 30 august în regiunile 
de șes și 30 septembrie In regiu
nile de deal, iar a trifolienilor la 
30 octombrie. Gospodăriile agri
cole de stat vor efectua treieratul 
griului in 15 zile lucrătoare. Tre
ieratul recoltelor de pe loturile 
semincere se va face cu precădere 
și separat, luîndu-se măsuri deo
sebite pentru evitarea amestecu
lui între soiuri și buna păstrare 
a semințelor.

4. — Se permite treieratul la 
gospodărie in regiunile unde 
se practică acest sistem, iar uiu
mul pentru batoze în acest caz se 
stabilește la 10 la sută.

5. — Comitetele regionale UTM 
și comitetele executive ale sfatu
rilor populare vor mobiliza pio
nierii și școlarii în vederea strîn- 
gerii spicelor rămase pe cîmp 
după secerat.

Concomitent cu recoltatul să se 
organizeze executarea lucrărilor 
de vară ale solului. La stabilirea 
ordinei de urgență a lucrărilor 
de vară ale solului, se va da în- 
tiietate suprafețelor prevăzute a 
fi insămințate in toamnă.

Lucrările de pregătire a solului 
trebuie executate imediat după 
recoltat, in funcție de natura so
lului, starea de umiditate și gra
dul lui de îmburuienire, punin- 
du-se accent în mod deosebit pe 
executarea directă a arăturilor.

La gospodăriile agricole de 
stat, lucrările de vară trebuie să 
se termine în 20 de zile lucră
toare de la secerat.

Proletari din toate țările, uniți*vi!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2529

I Cărbune

Exploatarea carboniferă Pe- 
t trila și-a îndeplinit înainte de 
1 termen sarcinile de plan la 
f extracția cărbunelui pe primul 
f semestru al anului acesta. O 
f mare parte din producția rea- 
( lizată s-a obținut pe baza 
(creșterii productivității mun- 
| cii. Numai în primele 4 luni 
(ale anului productivitatea mun

cii a fost depășită cu 2,3 la 
“ ' ' ' . Minerii din
___ ___îmfepflnif și fn- 

trecut în fiecare lună planul 
de extracție.

lin aport prețios la îndepli
nirea planului semestrial l-au 
adus brigăzile conduse de 
loan Marian, Cornel Cenuțe, 

i Moise Peter, Grigore Marcu 
! și Panalt Bogoș.

(Agerpres)

cii a fost depășită cu 2, 
sută față de plan. Minerii 
Petrfla și-au îrtffepiinif'și

Sosirea delegației 
noastre de la Sesiunea 

Consiliului Mondial 
al Păcii

Luni după.amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația care a re
prezentat poporul nostru la sesi
unea Consiliului Mondial al Pă
cii de la Colombo. Delegația a 
fost alcătuită din : acad. dr. Va- 
sile Mîrza, conducătorul delega
ției, scriitorul Geo Bogza, I. Co- 
țoveanu, președintele C.C. al Sin
dicatului muncitorilor din trans
porturi și telecomunicații; Ștefan 
Csorvassy, sculptor distins cu 
Medalia de aur a păcii, Grigore 
Geamănu, consilier la Consiliul 
central al colegiului avocaților 
din R. P. Romină. preot Al. Io- 
nescu, vicar al arhiepiscopiei 
Bucureștiului, Sanda Rangheț, 
secretar al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R. 
Matei Socor, compozitor, membru 
al Consiliului Mondial al Păcii.
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MAREA SĂRBĂTOARE
a tinerilor din regiunea Stalin

Masiva coloană a crier 1X000 de partkipanți, a intrat pe stadion, Intimpinată de ovațiile

III. Executarea lucrărilor 
de secerat, treierat

Pentru executarea recoltatului 
fără pierderi și în timpul cel mai 
scurt se vor lua următoarele mă
suri :

— Recoltatul griului va tncepe 
în momentul coacerii în pirgă.

Loturile semincere se vor re-: 
colta la coacerea deplină.

1. — Ministerul Agriculturii șl

Silviculturii, comitetele regionale 
și raionale de partid, și comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
yor mobiliza toate forțele de mun
că și vor organiza în așa fel folo. 
sirea combinelor, secerătorilor- 
legători și ale secerătorilor sim
ple incit In gospodăriile de stat

IN PAG. 2-a

incepînd de azi,
publicam în foileton *
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IV. Măsuri 
pentru asigurarea 

fondului de 
semințe de calitate

Pentru asigurarea necesarului 
de semințe de bună calitate in 
vederea însămînțărilor din toam
na anului 1957 și primăvara anu
lui 1958, se vor lua următoarele 
măsuri:

1. — Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii și comitetele executi
ve ale sfaturilor populare regio
nale, raionale și comunale, vor 
organiza recunoașterea culturilor 
în lan. în vederea asigurării ne
cesarului de semințe de calitate 
pentru nevoile gospodăriilor pro
ducătoare, precum și pentru con
stituirea fondului de schimb.

2. — Se va acorda o atenție 
deosebită lucrărilor pentru produ
cerea porumbului dublu hibrid, 
precum și pentru producerea hi
brizilor simpli între soiuri.

3. — Se va organiza produce
rea la gospodăriile agricole de 
stat și contractarea în celelalte

(Continuare In pag. 2-a)

13.000 de tineri și tinere braț la braț înir-un mozaic de costume 
rominești, maghiare, germane, costume specifice fiecărui raion, 
ba. chiar și fiecărei comune, cintind voioși In cele trei limbi aie 
naționalităților conlocuitoare, b.curia une: tinerel: libere si fericite 
— 13.000 de tineri și tinere — intr-o coloană impresionantă dea
supra căreia flutură mu de drapele albe, albastre, roșii și tri
colore, sute de lozinci și man insigne ale celui de-al Vl-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Studenților de Ia Moscova — traver
sează Orașul Stalin, această bâtrină cetate din Țara Birsei. Și alte 
mii de oameni s-au adunat sa-, vadă, sâ-i însoțească pină la sta

ll marea lcr sărbătoare: Deschide- 
regional.

tul prezent la festivitatea de pe 
stadionul Tractorul a subliniat 
cuvintele tovarășului Nicolae Ve- 
reș primul secretar al Comitetului 
regional U.T.M. care a exprimat 
gindul fiecăruia dintre cei pre
zinți : dorim să vedem pretutin
deni băirîni jericiți și tineri plini 
de voioșie.

La festival s-a cîntat și s-a ju
cat, așa cum niciodată pină acum 
nu s-a cîntat și nu s-a jucat in 
acest oraș. La cele trei estrade 
— pe care s-au întrecut echipele 
artistice din toate raioanele — 
au participat zeci de mii de spec
tatori.

Cine nu a fost impresionat de 
dansul maghiar executat de tine
rii din îlnători, raionul Sighi
șoara, de corul căminului cultu
ral din Orloc, de dansul țigănesc 
al t’.rnăvenilor, de quartetul de 
la fabrica de celuloză din Zăr- 
nești, de brigada de agitație din 
Ileni, raionul Făgăraș, sau de 
dansurile tinerilor din Viștea de 
Jos ? Cine nu a aplaudat din toa
tă inima pe micul Sile Simion din 
Feldioara, solist vocal de clrttece

dion și să participe alături de ei 
derea celui de al II-lea festiva

Trebuie spus, însă, că festivalul 
începuse... încă înainte de deschi
derea festivă. începuse din zorii 
zilei de sâmbătă, cind pe aleile 
parcului din centrul orașului, prin 
diferite piețe, pe străzile mai largi, 
se încingeau pe loc jocuri ce 
stirneau admirația cetățenilor. 
Delegații veniți din cete apt ra
ioane ale regiunii Stalin, romzni. 
maghiari, germani, așa cum zi de 
zi trăiesc și muncesc împreună in 

! fabrici, sau pe ogoare, în școli 
orrkit“ sau.‘n birouri — «-:*^ dist-ex-

VPl Civ VI OU ză împreună. .4 crus de mult vre
mea cind grofii unguri, fabrice-.-

Cu prilejul împlinirii a 250 de țu germani sau mcșier.i romlni 
ani de la întemeierea orașului j semănau vrajba intre națumaliid- 
Leningrad, Consiliul General: țiiz conlocuitoare de aceste me- 
A.R.L.U.S. a organizat luni leaguri. lat-o pe Maria Binder, 
seara, în grădina Casei prieteniei pe Costea Vl-gL re Vu~.x Ne- 
romino-sovietice A.R.L.U.S. din rr.elh. pe Gheorghe Mar.ker. și 
Capitală un simpozion cu tema pe Rodica Porc. Sint tineri din

Simpozionul

„LENINGRAD

„Leningrad — oraș erou".
Cuvîntul introductiv a fost 

rostit de acad. prof. lorgu Ior
dan, care a subliniat înalta sem
nificație a sărbătoririi,orașului de 
care se leagă strîns amintirea 
eroicelor zile ale Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

C. Paraschivescp-Bălăceanu a 
vorbit despre Leningrad ca cen
tru al gîndirii Social-politice și 
revoluționare ruse și al avîntului 
mișcării muncitorești conduse de 
marele conducător al proletaria
tului mondial, V. I. Lenin.

Acad. prof. Gh. Oprescu a 
scos în relief neprețuitele bogății 
artistice pe care Ie adăpostesc 
muzeele din-Leningrad. —->

Artistul emerit P. V. Cottescu -------------------------------- ,___
a Înfățișat înaltul nivel al învă- b-on al R.P.R. la lupte libere, a 
țămîntului artistic din Leningrad, tprins făclia Festivalului, tn timp 

In încheiere acad. Cezar Pe
trescu a evocat din amintirile sal 
prilejuite de vizitarea acești 
glorios oraș.

trei comune diferite, de trei na
ționalități diferite. Și totuși, 
ținîndu-se de mijloc, se plimbă, 
joacă, rid și glumesc împreună. 
Toți unt tineri și au aceleași 
țeluri: să Juț^e centru construi-, 
rea socialism ului in pafria. noa» 
stri, să apere cu iorțdș
lot bjerul tel mai de al ome» 

' nirii: pacea !
Fiecare festival comunal și ra

ional ținut în perioada premergă
toare sărbătorii de față, precum 
și însuși festivalul regional s-au 
dovedit a fi grandioase manifes
tări pentru pace, pentru prietenie 
cu tineretul de pretutindeni. Su
tele de porumbei ce și-au luat 
fblir dl Titfdf? maps- 
Irul sportului Francisc Hori, cam-

ig, i te pe catar guri se ridicau steagu- 
ile ! fele albe, miile de pfrunșbei aR» 
■ J brodați pe toate steagurile ridi- 

g.v.vo ' tyț-* pvțiăpanți- programele

'-l, Vil ț-S&ffT&ASSi 'Z
_| dlrln aaaeiti! nai

toate vorbeau

’ Cu aclamații puternice tinere

Programul la estradă s-a terminat. O plimbare prin pltoreștile lmpre|uriml ale Orașului Stain 
e odihnitoare și folositoare prieteniei dintre acești tineri romlnl, maghiari și germani.

locale. Dar cile dintre acestea 
au luat fiinfă de-abia acum de 
curînd, in perioada de pregătire a 
festivalului regionalt La fabrica 
„Nicovala* din Sighișoara, in co
muna GhijaSp da Sus, raionul Ag
nita, la Comăna raionul Rupea, la 
Tirnăoeni și in alte zeci de comu
ne au luat fiinfă acum pentru pri
ma dată echipe artistice

După două zile de etntec șl 
joc, prilejuri minunate de cunoaș
tere și strîngere a prieteniei pen
tru toți tinerii din regiunea Sta
lin, festivalul regional a culminat 
cu un carnaval de neuitat, desfă
șurat in afara orașului, In poia
na de la Noua.

Sub o ploaie de artificii, cu mii 
și mii de măști și costume felu
rite și pitorești, în răcoarea nop
ții, tineretul a petrecut în cintec 
și joc pină în zorii zilei.

Al doilea festival regional al 
regiunii Stalin, preludiu al celui 
de-al Vl-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la 
Moscova, a constituit totodată și 
o trecere in revistă a succeselor 
obfinute in cinstea acestui măreț 
eveniment,' Tineretul din regiunea 
Stalin se poate mindri, pe, drept 
cuvlnt cu'rezultatele' obfinute. Trt 
industrie tineretul a realizat eco- . constructorilor socialismului 
nomii in valoare de 10 milioane 
lei. In agricultură tineretul a con
tribuit la crearea de noi întovă
rășiri și gospodării colective, a 
luat sub patronaj aproape 250 
hectare de teren — loturi ale

gXJ.

a mii de spectatori.

Festivalului — pe care le-a lucrat 
și In curind le vor recolta.

De bună seamă insă, că festi
valul regiunii Stiliif a constituit 
în primul rlnd un prilej de activi
zare. a tutelor interniștilor și ti
neretului din regiune. Organizați
ile de bază U.T.M. s-au întărit în 
această perioadă — atit 
mirea de noi membri In 
organizafiei, cit și prin 
tăfirea muncii lor.

Se poate spune că in 
de pregătire a festivalului organi
zațiile de bază U.T.M. au trăit o 
viafă interesantă, cu adevărat 
tinerească, plină de preocupări ce 
au dus la minunate realizări. Lo
turile Festivalului, zecile de echi
pe artistice nou înființate, miile 
de ore de muncă voluntară pen
tru înfrumusețarea orașelor și sa
telor pentru curățirea izlazelor și 
plantarea a milioane de puieți în 
livezi și păduri sau pe drumurile 
comunale, fierul adunat și predat 
oțelăriilor patriei, miile de cadouri 
confecționate pentru Festivalul 
Mondial, sînt realizări mărețe.

De neșters vor rămine în anîin- 
tireți tinerilor țlin regiunea Stalin 
acestd zile însorite, 'plme de căl
dura prieteniei, de. tăria hotăririi 
lor de :a/l în primele rinduri ale 

fara noastră, de voioșia și entu
ziasmul tineresc, de bucuria vie
ții noastre libere și a viitorului 
luminos spre care ne conduce par
tidul iubit, conducătorul și îndru
mătorul poporului nostru.

GHEORGHE ANGELESCU

prin pri- 
rîndurile 
Imbună-

perioada

tinerețe-educație-raspUnderi

Zece copii nu sînt în stare

!I)

Mihai baci, paznicul gospop 
dariei colective din Gavojdia. 
se obișnuise să vadă în zori 
ferestrele larg deschise la cast 
de peste drum. Mihai știa că 
Grigore Covaci este unul diil 
cei mai vrednici gospodari ai 
satului, că întotdeauna si 
scoală cu noaptea în cap. O| 
dată i-a întrebat, ce-i drept mal 
mult în glumă: e *

— N-ai somn baci Grigore?
Zimbetul i-a dispărut ins4 

repede văzând chipul îndure- 
rit al bătriryilui. ochii care i| 
înotau in lacrimi.

De atunci nu l-a mai zărit 
și nici fereastra n-a mai vă
zut-o deschizindu-se spre lu
mină. C/sa a rămas pustie. 
Grigore baci a plecat

Se spune, și-i drept, că co4 
piii sint bucuria părinților. 
Baci Grigore avea insă ochii 
plini de lacrimi din pricina 
copiilor. Ascultați glasul fap« 
telor și judecați, dragi cititori, 
faptele celor 10 copii ai lui 
Grigore Covaci.

Chiar și cei mai tineri din 
Gavojdia. raionul Lugoj, știu, 
dacă nu din cele trăite de eil 
atunci din cele povestite de 
hâtrii, că cea mai numeroasă 
familie din sat a fost a lui 
Grigore Covaci. O familie 
compusă din 12 persoane: bă- 
trînii și 10 copii din care 7? 
băieți și 3 fete. Și ce mindri^ 
era Grigore baci de familia 
sa întotdeauna era pregătit

I

să tnttmplne încercările cele 
mai grele cu pieptul larg des
chis.

Au fost clipe deosebit de 
grele pentru el în anii de tris
tă amintire din trecut, așa 
cum au fost de fapt pentru 
toți sărăcanii. A muncit mult 
și din greu. Jumătate din via
ță și-a petrecut-o in pădure. 
Venea acasă numai in zilele 
de salariu ca să-i aducă ne
vestei puținii bani pe care-i 
ciștiga. Aceste zile erau sin
gurele, puținele și scurtele 
sărbători in casa familiei Co
vaci. Copiii plingeau fiindcă 
le era foame, iar Grigore baci 
trudea din greu și își rupea 
de la gură ca să le-o poto. 
lească. Și totuși găsea timp 
să se ocupe de fiecare in par
te, de școala, de sănătatea fie
căruia. Cu ani în urmă, s-a 
întors istovit, prin ploaie din 
pădure, după o cale de 24 
km., pe jos. Nevasta l-a în- 
timpinat plingind. Sofia, fata 
mijlocie, era pe moarte. Veci
nii au spus să-i aprindă la 
cap luminările. Tatăl nu a stat 
mult pe ginduri și, istovit și 
ud pină la piele, deși dinții 
îi clănțăneau de frig, a înfă
șurat-o în cîteva zdrențe pe 
care le-a găsit le repezeală și 
a plecat cale de cițiva kilo
metri Ia medicul cel mai apro
piat. Dacă ai fi venit dimi
neață — a spus medicul —

ar fi fost prea tirziu și Sofia 
n-ar fi scăpat cu viață.

Dar cite nopți de-a rlndul nu 
a vegheat Împreună cu nevas
ta la căpătiiul copiilor bol
navi. Și, cu sacrificii mari, su
praomenești i-a crescut pe toți 
10. Este adevărat, n-a reușit 
să le împartă o avere mulțu
mitoare, iar uneori au trăit in 
mizerie. Nu din vina lui. To
tuși Grigore baci a dăruit f.e- 
căruia dintre copiii săi un rost 
in viață. Vasile e croitor Pe
tre cismar. Mihai este reanga
jat în armată, Tudor e pieșe- 
dintele întovărășirii agricole 
din Lugoj, fon și Ilie sint 
muncitori. Sofia și Maria sint 
măritate la Gavojdia, au pri
mit pămint, au fost împroprie
tărite la reformă.

Mai greu, putem spune, a 
dus-o Grigore baci însuși în 
ultimii 11 ani. Acum II ani 
i-a murit nevasta. 13 lucra 
pămintul, el fierbea minca 
rea. Totuși, viaja, chiar a a 
singuratică, nu i s-a părut 
urită. pină in ziua cind s-a 
îmbolnăvit. La vîrsta de 77 
de ani a rămas singur și bol
nav. Dar bătrînul Covaci r,u 
și-a făcut grijă. Și pe bună I.

SOFICĂ ARDELEANU !:
redactor

la ziarul „Drapelul roșu" !
Timișoara

(Continuare în pag. 2-a) jl
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ăectoare a semințelor de trifoliene 
în cantitățile necesare însămiB- 
țfcriior și exportului.
’ Comitetele executive ale sfatu- 

rtlor populare sînt obligate să 
rezerve suprafețe cit mai mari 
din culturile de lucerna, trifoi, 
borceag, iarba de sudan etc. pen
tru asigurarea semințelor nece
sare insai»i»|arilor pe loturile 
zootehnice și izlazuri.

4. — Pentru constituire» fon
dului de schimb^ gospodăriile >- 
fricole de stat vor preda la ba-

V. Măsuri pentru asigurarea predării 
cerealelor cuvenite statului

1. — Pentru constituirea fondu- 
hif central al statului de produse 
agricole, Comitetul de Stat pen
tru Valorificarea Produselor Agri
cole, comitetele regionale și raio
nale de partid și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare răs
pund de predarea cotelor restan
te, restituirea semințelor împru
mutate, predarea uiumului de 
treier, plata muncilor st ați unii or 
de mașini și tractoare și predarea 
produselor contractate

In acest scop, vor lua următoa
rele masuri:

— Se va recruta pentru fiecare 
batoză cite un delegat dintre 
oamenii cei mai buni și priceput» 
care au lucrat în aceasta munca 
în anii trecuți; delegații de ba
toză vor fi temeinic instruiți. 
Sarcina principală ce trebuie să 
li se încredințeze este de a a- 
sigura cereale pentru fondul cen
tral al statului, cotele restante, 
semințele împrumutate, uiumul 
de treier, plata muncilor stațiu
nilor de mașini și tractoare și 
preluarea cerealelor contractate.

2. — Se vor organiza convoaie 
pentru transportarea la bazele de 
recepție a produselor provenite 
din restituirea împrumuturilor de 
semințe, plata în natură a muu-

VI. Recoltarea, păstrarea 
și însilozarea furajelor

In scopul asigurării necesaru
lui de nutrețuri pentru iarna. Mi
nisterul Agriculturii și Silvicul
turii și comitetele executive ale 
sfaturilor populare vor lua urmă
toarele măsuri.
J ț —Se vor însămința culturi 

duple de nutreț în miriști pe cei 
puțin 300.000 ha., din care gos
podăriile agricole de stat cel 
puțin 30.000 hectare.

2.—Se va organiza însilozarea 
nutrețurilor, astfel îneît să se asi
gure cîte 5-6 tone de nutreț mu- 
r^ pentru fiecare vacă furajată 
din gospodăriile agricole de stat 
șis cel puțin 2,5 tone pentru fie
care yacă de lapte din unitățile 
dâdperatiste.
r’Șe recomandă țăranilor munci
tori cu gospodării individuale să

VII. Pregătirea și executarea 
însămînțărilor de toamnă

,Culturile care se recoltează 
toamna ocupă aproape 50 la sută 
diîi suprafața arabila.
,\,Cea mai mare parte din supra
fețe cu griu și alte cereale de 
toamnă se însănunțează pe tere
nurile ocupate de porumb, sfe
clă de zahăr și cartofi

Peniru a putea efectua însă- 
mințarea cerealelor de toamnă 
cit mai devreme și în bune con- 
dițiuni Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, comitetele regionale 
și raionale de partid și comitete
le executive a te sfaturilor popu
lare vor lua următoarele mă
suri :

pregătirea și executarea recoltărilor 
și a însămînțărilor de toamnă

zele de recepție semințele recu
noscute pe măsura executării tre
ieratului. Se recomanda gospodă
riilor agricole colective și întovă
rășirilor agricole sa vîndă sur
plusurile de semințe recunoscute 
la bazele de recepție.

5. — Comitetele executive ale 
sfaturilor populare vor organiza, 
pînă la 15 septembrie, schimbul 
semințelor necorespunzătoare le 
ia unitățile agricole cooperatiste 
și de la țăranii muncitori cu gos
podării indkidualeL"cu semințe 
de soi, din fondul de schimb de 
la bazele de recepție.

cilor stațiunilor de mașini și trac
toare, restanțele de cote obliga
torii, uiumul ile treier etc.

3. — Se va asigura dotarea a- 
riilor cu vînturatori. trioare, se
lectoare etc. peniru huna condi
ționare a cerealelor.

4. — Se va asigura tot sprijinul 
producătorilor contractanțt in ve
derea preluării și transportării 
produselor contractate de la ba
toza direct ia baza de recepție, 
precum și plata integrală z aces
tora, neadmițindu-se nici un iei 
de reținere, cu excepția a\ * «Ma
rilor acordate la contractare.

5. — Ministerul Agriculturi! și 
Silviculturii va lua toate masuri e 
pentru predarea la bneie de re
cepție a tuturor cerealelor prevă
zute io planurile unităților agri
cole care îi aparțin. De asemenea 
toți deținătorii de terenuri care 
aparțin siatului (gospodarii a- 
nexe, școli etcJ tot preda în
treaga cantitate de griu și secai a 
obținută ia bazele de recepție ale 
statului.

6. — Conducătorii bazelor de 
recepție răspund de recepție na
re a. inmagazinarea, condiționarea 
și buna păstrare a fondului cen
tral de cereale al statului.

fnsilozeze cei puțin 1.5 tone pen
tru fiecare vacă de lapte.

In acțiunea de inși loz are a 
nutrețurilor. Comitetul Centrai al 
Uniunii Tineretului Muncitor 
va mobiliza tineretul pentru in- 
silozarea unei cantități de cca. 
730.000 tone nutreț verde in gos
podăriile agricole de Mat și gos
podăriile agricole colective.

3. —Se va organiza recoltarea 
linurilor la timp, astfel ca sa «e 
realizeze cantități cit mai mari 
de furaje și de buna calitate.

4. —Comitetele executive ate 
sfaturilor populare comunaie vor 
organiza recoltarea la timp și 
fără pierderi a nutrețurilor de pe 
loturile zootehnice, asigurind can
tități suficiente de hrana repro
ducătorilor din stațiunile comu
nale de montă.

1— Vor organiza pregătirea 
inventarului și utilajului necesar 
pentru recoltările de toamna și 
vor asigura spațiul de depozi
tare.

2. —Vor stabili prin organele 
agricole locale termenele Te în
ceperea recoltărilor pe culturi. Se 
vor recolta in primul rind acele 
suprafețe care trebuie pregătite 
pentru însamințarea cerealelor de 
toamna.

3. —Se va pregăti și menține in 
stare de funcționare înireg par
cul de tractoare șt ma«ini agri
cole din gospodăriile agricole de 
stat și stațiunile de mașini și 

tractoare, mașinile și uneltele din 
gospodăriile agricole colective, 
cooperativele agricole de produc
ție, întovărășirile agricole și gos
podăriile individuale.

4.—Se va asigura aproviziona
rea unităților agricole cu îngră
șăminte minerale, piese de schimb, 
carburanți și lubrefianți pe toată 
perioada lucrărilor de toamna. In 
acest scop. Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei va livra 
pina la 15 septembrie a.c. întrea
ga cantitate de îngrășăminte mi
nerale prevăzută în planul pe a- 
cest an pentru gospodăriile a- 
gricole de stat și unitățile agri
cole cooperatiste.

5— Se vor alege terenurile cele 
mai potrivite pentru insiiuința- 
rea unor suprafețe cit mai mari 
după cele mai bune plante pre
mergătoare.

Lucrările de pregătirea solului 
în vederea insamințarilor «e vor 
executa diferențiat, în funcție 
de modul cum au fost executate 
lucrările de vară ale solului.

6— Se vor aproviziona go*po- 
dâriile agricole de stat, gospodă
riile agricole colective, cooperati
vele agricole de producție. înto
vărășirile agricole și țăranii mun
citori cu gospodării individuale 
cu seonnțe de soi din producția 
propne sau prin schimb.

7.—fa vederea măririi suprafe-

Pnnopaila sarcină a orgaaenx 
locale de parua ți de >tat este 
de a organ-za toate forțele dm 
gospodărite agricole de stat, 
stațiuiute de maț un și tractire. 
UBKațiie igncute cooperatiste 
pentru sin agerea racoiiHor în 
timpul ce- na. scurt <i tara pier
deri. precum și pentru asigu'area 
fondulu. central de produ-e agri
cole >1 statului.

Organizațiile de partid vor a- 
corda o deosebita atenție mobili
zării organizațiilor U.TJ4. senini 
antrenarea tineretului la reeoita
rea paioa«etor in gospodărite a- 
grkole de stat și unitățile coope
ratiste in cel mai scurt timp și 
fara pierderi. Fiecare Laar să 
considere contribuția sa la areas 
ti acțiune patriotica • dat-«ne de 
onoare.

Organizațiile de partid din ■- 
nitațile agricole de stat și coope
ratiste vor lua toate măsurile pe 
bază de plan, pentru mobilizarea 
forțelor de muncă, organizarea 
întrecerii socialiste, asigurarea 
hranei in cimp și a ador condiții 
care să permită folosirea fanpn- 
iui prielnic de munca din zon și 
pini în noapte

Organizați le de partid din uri* 
ode și fabricile care produc n- 
nelte agricole și piese de schimb 
și din întreprinderile care patro
nează unitățile agricole coopera 
tiste să acorde tot sprijinul pen
tru asigurarea utilajului, pieselor 
de schimb și materialelor nece
sare in primul rind stringerii la 
timp a recoltei

Se recomandă sfaturilor popu
lare să stabilească măsurile orga
nizatorice ce trebuie luate pentru 
reușita lucrărilor de îngrijirea 
culturilor, recoltat »i treieriș. Sâ

Plectru unei delegații 1 C. C. S. la Congresul 
consiliilor muncitore^i din L P. F. lațoslatia
Luni la amiază a părăsit Ca

pitala ptocind spre Belgrad o 
delegație a Consiliului Central 
al Sindicatelor din R P.R. In 
frunte cu tovarășul Gbeorghe A

țelor gospodăriilor agricole de 
stat, comitetele executive ale sfa
turilor populare regionale, împre
ună cu trusturile regionale 
Gostat, vor lua măsurile nece
sare pentru identificarea și co
masarea terenurilor rezerve de 
stat, indiferent în a cui folosința 
se alia, spre a fi predate pîna,la 
1 septembrie gospodăriilor agri
cole de stat pentru a fi pregătite 
și insamințate.

8—Pentru condiționarea și tra
tarea întregii cantități de semin
țe necesare Insâmințarilor de 
toamna, gospodăriile agricole de 
stat și stațiunile de mașini și 
tractoare \or pune în funcțiune 
toate selectoarele și triaa-e’e de 
care dispun, imediat după treie
rat. kar sfaturile popu’are comu
nale vor organiza centre comu
nale și sătești de condiționarea 
și tratarea semințelor.

9.—însămințarile vor începe cit 
mai de\re<ne, diferențiate dună 
condițiile naturale din fiecare 
zona, și se vor termin* cel mai 
tirziu la data de 30 actocnterie.

Se vor lua măsuri pentru fo
losirea integrală a capacității de 
lucru a semănătoarelor.

10—Pentru pregătirea ]8sâ»&- 
tării colturilor de primăvară se 
vor executa arături de toamnă pe 
toate terenurile care permit a- 
ceasta.

*
fie *ntrenat deputății F corni îe- 
tee de retațesv pe c^rcaaescr.p'.w 
eject c-a-e pentru a mobd za ma
sele de țărani «•unc-tori in renh 
zarea sarcinilor ce le revin

Presa centrala și joca-ă va pu- 
bi*:a arUcote. sfaturi teta cr șa 
alte materiale ’.a sprijinul nune - 
for agr^oie de vară

Presa. raJăo-ai șă centrele de 
radfofkare sor populariza ia 
mod susțînst succesele ucn-nate 
ia muncite de vară, precum și 
menea pozitiva a organizațiile 
de partid și sfaturilor populare 
pentru transformarea sooaitsui a 
agnculinriL

Comitetele regionale și raionale 
de partid, organizațiile de bază 
și organizațiile de masa, mis
terele și instituțiile de stat, co
mitetele exeentne ale sfainritor j 
populare trebuie sâ desfășoare • 
muncă concretă și rodnică pen
tru executarea facrănior de strân
gerea recoltei fără pierderi și, 
constituirea fooiulă central de , 
cereale al statohn. in ncopai asă. 
gjrâni derto-iaru cont «ne a ♦- 
conotme: naționale și ridicării ■ - • 
vefaiuî de trai al popocuiui moa- 
dtor.

Comitetul Central ai Partâdnlni 
Muncitoresc ffonhn și Consixsl ș 
de Miniștri al Rtșublidi Pspuiare 
Romine iși exprimă increoere* 
deplina ia capac *. a tea organua- 
torică a organelor focale de par 
tid și de stat și In priceperea și 
hărnicia mase toc largi ale țâra- 
nim>i muncitoare, muncitor tar. 
inginerilor și tehnicienilor din a- 
gricutturâ în rezolvarea cu suc 
cea i sarcinilor pre. izute in a- 
ceat pian de măsuri.

Adunare festivei 
cu prilejul „Zilei 

Grănicerilor 
din R. P. R."

Luni după-amiază. în sala Tea
trului C.C.S. din Capitală a avut 
loc adunarea festivă organizată 
cu prilejul celei de a 10-a ani
versări a înființării trupelor de 
grăniceri ale Ministerului Aface
rilor Interne și a „zilei grănice
rilor din R. P. Romînă“.

Desp-re aniversarea a 10 ani de 
la înființarea trupelor de grăni
ceri și despre „Ziua grănicerilor 
din R. P Romînă“ a vorbit ge
neral maior loan Șerb, adjunct al 
ministrului Afacerilor Interne.

O delegație a tineretului din 
Capitala a adus adunării un căl
duros salut și a felicitat pe gră
niceri cu prilejul Zilei grăniceri
lor din R. P. Romină.

In sală a sosit apoi ultimul 
schimb al ștafetei grănicerești 
care după ce a străbătut peste 
3.000 de km. de-a lungul fron
tierelor patriei a adus mesajul de 
salut ai strajuitorilor frontierelor 
de stat ale patriei noastre.

S-a dat apoi citire telegramei 
de felicitare trimisă de grănice
rii sovietici, grănicerilor romini 
cu prilejul zilei lor.

Zece copii nu sînt în stare
să întrețină un părinte?

ria răspuns: ,De ce nu 
mergi la Mana, ea e cea mai 
aure dintre frați ți trebue să 
te ț>na“. S-a dus apoi la 
Maria dar răspuasul ei a 
fost ca o palma ia o- 
brazwi sau. .Averea pe care o

■ ai e prea nuca pentru ca să 
E Ir întrețin. O bucățica de pa- 
!* aunt ,* o căsuță, asta-i tot".

Dia fire Covad bad e ho-
■ tărit y o-a vrut să se anlo- 
? gească. Oi care l-au văzut 
I ptee nd zicraa ca arata avetre- 
I nea nani cnae izguait. A p*r- 
ț cat La Laguj. arde are 4 copri.

Dar yi aci a dat greș. Umil
■ La trimis la celalalt, celalalt

poștei, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, care va 
participa la Congres.:! consiliilor[ 
muncitorești dm R. P. F. Iugo-| 
siavia. i

„Ziua Grănicerilor
din R.P.R.“

La 25 iunie 1957 se sărbăto
rește pentru prima oara „Ziua 
Grănicerilor din R.P.R.“. Cu a- 
cest prilej gîndurile tuturor oame
nilor muncii se îndreaptă spre 
acei care acolo, departe, la frun
tariile țării, păzesc cu arma in 
mina liniștea și avutul, bogățiile 
patriei noastre dragi.

Grănicerii fac din hotare un 
zid de netrecut pentru toți cei ce 
încearcă să se strecoare cu vicle
nie dincolo de ele. Adeseori, 
paza granițelor a necesitat jert
fe care scot în relief cu tărie 
înaltul patriotism al străjerilor 
de |a fruntarii.

In luna februarie 1951. o peri
culoasa bandă de teroriști și di- 
versioniști, condusă de un fost 
ofițer S.S., se aciuise în raionul 
de responsabilitate a subunității 
din care facea parte grănicerul 
Asandei. Ei terorizau populația, 
asasinau pe activiștii de partid, 
săvîrșeau jafuri și alte fără de 

; legi. Bandiții trebuiau lichidați 
cu orice preț. Un grup de mili
tari in care era și Asandei, a în

conjurat ascunzătoarea lor. O 
parte din aceștia au fost prinși, 
însă doi au reușit să scape as- 
cunzîndu-se intr-o clădire și des- 
chizind foc asupra grănicerilor. 
Cu toate că au fost somați să se 
predea, bandiții au continuat să 
opună rezistență. Atunci, în cli
pele acelea de cumpănă, utemis- 
tul Asandei a luat o ho țări re e-

ne: „Nu pot sa-l întrețin. In 
primul rind prea mare avere 
nu nh-a lăsat și pe deasupra 
nu vreau să am sfadă in casă 
cu nevasta mea pentru el. 
Știți, nu-1 poate suferi !“

Cită lipsa de buna cuviință, 
cită goliciune sufletească.

Va sa zică, tu Tudor Covaci, 
nu vrei să te îngrijești cît 
de cit de bătrînefea tatălui 
tău care te-a crescut cu chin, 
cu trudă, pentru că — pasă 
mite, — nu-ți aduce prin mo
desta sa avere venituri din 
care să profiți !

Unde e caracterul tău de 
om, dragostea, recunoștința ta 
față de acela care te a cres
cut ?

Așa cum Tudor Covaci l-a 
alungat pe tatăl său, l-au a- 
lungat și toți ceilalți frați ai 
săi. Nici unul dintre ei nu pre
țuiește eforturile tatălui, a- 
cum la bătrinețe. Nu vor să 
știe că el le-a fost un adevă
rat părinte. Acum nici nu do
resc să-l vadă măcar.

Bat.înul Covaci Grigore a 
găsit totuși o mingiiere. A 
lost trimis la un cămin de bă- 
trinL A primit haine noi. bo
canci șâ toate cele de trebuin 
|ă. Aproape că aai-i venea să 
creadă că mai sint totuși oa
meni cu suflet bogat. Cînd a 
intrat in camera ce i-a fost 
repartizată, bătrinul a rămas 
uluit. Asemenea cameră nu 
văzuse el decit la notarul din 
Gavojdia unde a intrat odată 
pe cînd ii ducea lemnele: per
dele la geamuri, paturi cu aș 
temut curat, perne, piapomă 
— totul îmbrăcat in albastru. 
Doctorul i-a dat medicamente 
care il ajută să se mai refa
că. De citva timp de cînd este 
la cămin s-a mai însănătoșit.

„Mă simt tare bine aici*4 
spune Covaci baci acelora 
care il intreabă. S-a împriete- 
nit cu ceilalți bătrini din că
min și le-a povestit că are 10 
copii și că toți au suflet hain 
și nu vor să-l întrețină.

De ce v-am povestit toate 
acestea ? In cadrul dezbaterii 
din „Sclnteia tineretului*4 — 
„Să discutăm despre tinerețe, 
educație, răspunderi**, s-au a- 
râtat fapte nedemne ale tine
rilor și se imputa, pe merit, 
șâ părinților tar ci poartă 

vina pentru lipsa de grijă 
față de educația copiilor.

Faptele de mai sus arată 
că sint insă și copii care nu 
știu sa prețtiiască eforturile 
pe care părinții lor le-au fă
cut ca ei să fie oameni cins
tiți, muncitori.

Tocmai de aceea este con
damnabilă purtarea fiilor și a 
fiicelor lui Grigore Covaci. Cu 
siguranță că și voi n deza
probați și doriți ca la bătrine
țe acest tată să se simtă mai 
fericit, pentru că toată viața 
sa, zeci de ani de muncă și 
necazuri, a trudit din greu ca 
să-și facă cei 10 copii oameni 
adevărați și nu merită o ase 
menea „răsplată** din partea 
lor.

Dacă doriți, puteți să-i seri 
eți pe adresa „Grigore Covaci 
căminul de bătrini Herende- 
ști, raionul Lugoj*4. Bătrinul 
vă va citi scrisorile cu bucu
rie și vă va socoti fiii săi, 
pentru că fiii săi au uitat că 
au un tată. 

O veche și frumoasa tradiție

Intîlnire colegială
fn cursul zilei de shnbătă 22 Au urmat apoi două ore di 

iun^ ? ayut loc ,a Orașul sta- curs: ora de limba romină, in 
lin intilnirea de 10 ani a absol- chinală marelui nostru poet Mi- 
venfilor promoției 1947 a fostului hail Eminescu și o oră de fizico- 
liceu „Andrei Șaguna“ din loca- chimice, rezervată discutării noi- 
litote. lor elemente chimice înscrise pe

La ora 9 dimineața elevii de tabela lui Mendeleev în ultimi 
odinioară s-au intîlnit cu foștii lor III ani. Lecțiile au fost ținute dt 
profesori. In fața școlii — vechi profesorii titulari ai catedrelor de 
lăcaș de cultură al Ardealului — acum 10 ani.
a fast intonat tradiționalul imn Profesorii și foștii elevi au lua 
studențesc ..Gaudeamus igiiu:“. apoi parte ta ceremonia dezvelirii

A urmat apoi ora de dirigenție. unei plăci comemorative, ridicați 
„Elevii" au luat loc în bănci — în incinta școlii din inifiaiiva ș, 
așa cum au stat pînă în ultima prin contribufia absolvenților pro- 
zi de școală. Profesorul diriginte moției 1947 în amintirea dască- 
a strigat catalogul. Fiecare răs- Iilor lor deceda/i în ultimul de 
punde disciplinat la apel — „pre- cen‘u : profesorul emerit Fabit 
zent". adăugind totodată profesia Proiesor^ dr- '«U
pe care o are in momentul de față: S'eâra a avut loc o agapă cole
medic, inginer, profesor, jurist, o- gială. Profesorii și elevii lor di 
fițer, economist... ' odinioară s-au întreținut înde

In numele corpului profesoral, lung, tntr-o atmosferă de caldl 
profesorul Dionisie Bojoancă, ac- intimitate, evocînd amintiri dir 
tualui director al liceului — Școa- anii petrecuți împreună în sirăve- 
la medie nr. 1 — din Orașul Sta- chea școală ardeleană de la poa- 
lin — a salutai călduros pe ve- lele Tîmpei.
chii absolvenți ai școlii. (Aeenres'

roică. El s-a apropiat de ușa efi 
dirii, a deschis-o și cu automati 
pregătit, s-a aruncat peste pu 
ca mitralieră a bandiților. Trupi 
i-a fost ciuruit de gloanțe, di 
arma automată a celor doi bai 
difi, n-a mai tras nici un fo 
Cînd tovarășii de luptă ai eroi 
lui Asandei au intrat în încăpu 
re, diversioniștii erau morți.

Subunitatea din care a faci
parte eroul grănicer Asand< 
Constantin poartă numele a 
cestuia, iar automatul său cu 
ria 015.661 este purtat în fiecai 
an cu cinste de cel mai bun mi 
litar.

De-a lungul frontierei, în locs 
litățile aflate în zona de graniț: 
tinerii și alți locuitori ai comuni 
au organizat din proprie inițiati 
vă, ,,grupe de sprijinire a grăni 
cerilor**, care aduc o contribuți 
de pref la paza fruntariilor.

Este cunoscută în această prî 
vință fapta patriotică a canto 
nierului Dantoș Ion, care împreu 
na cu familia sa a reușit să des 
copere și să ajute la prinderea ; 
nu mai puțin de șase infractori 
Pionierii, vlăstare iubite ale po 
porului nostru, au organizat și e 
la rindul lor cercuri pioniereșt 
de ..prieteni ai grăniceri lor “ 
și unul din membrii acesto 
cercuri, pionierul Balogh Alexan 
dru, a ajutat pe grăniceri si 
prindă pe un periculos spion c< 
încerca să se strecoare cu vicle 
nie dincolo de frontieră.

Cu prilejul „Zilei Grăniceriloi 
din R.P.R.“ cu gîndul la ferici
rea și prosperitatea poporului, la 
avîntul clocotitor de muncă a 
constructorilor socialismului, gră 
nicerii își întăresc legămîntul de 
credință, de a păzi cu nădejde și 
vigîlenfă frontierele țârii, de a 
Uu precupeți sîngele și nici viața 
pentru a-și îndeplini cu cinste 
înalta lor misiune.

Maior DINU NICOLAE

Acțiunea romanului ftiinfițico-fantastic ..Robinsonii comici" se des
fășoară la începutul secolului al 21-lea. Satwitul Anton Rrebu e plecat 
(rilr-o expediție cosmică dincolo de sistemul nostru planetar și de multă 
vreme soția lui — Ruxandra — ți fiul lor — Dan — sînt fără veții. 
Intr-o zi. asistentul tui Anton Brebu. Virgil Lupii, comandantul satelitu
lui artificial y x-16. comunică familiei exploratorului astral că a avut 
o convorbire prin radio cu Anton Brebu. Acesta ti anunțase că racheta 
a suferit o avarie gravă. Citeva clipe mai tirziu. Lupii a aurit In difuzor 
zgomotul unei puternice explozii.

In urma acestor dezvăluiri toată lumea socotește expediția iul Brebu 
pierdută.

Au trecut zece ani. Dan Brebu. fiul savantului, a ajuns inginer ți e 
preocupat — ca și tatăl sâtt — de problema zborurilor inter siderale. 
Dan nu vrea să creadă in moartea părintelui său și a tovarășilor aces
tuia. Cu perseverență încearcă să reconstituie evenimentele petrecute cu 
15 ani în urmă și descoperă elemente care — după părerea lui — U 
îndreptățesc să aibă bănuieli împotriva profesorului Lupii.

Dan Brebu prezintă Institutului de Asfronautică un proiect de expe
diție, care ar urma să albă aceeași țintă ca cea a tatălui său. Faptul că 
Virgil Lupa se opune cu tndîrjlre acestui proiect 11 întărește pe tîndrul 
astronaut în părerea sa că profesorul ar fi Indus lumea în eroare de
clarând că racheta expediției explodase în cosmos.

In ciuda opoziției Iul Litpu, planul lui Dan Brebu este aprobat. Spre 
surprinderea acestuia însă, conducerea expediției este încredințată chiar 
profesorului Lupu.

Dan Brebu stă în cumpănă dacă să accepte noua situație, dar sfătuit 
de ceilalți membri ai viitoarei expediții, de Petre Șelarii și de medicul 
Sanda Albit, se declară de acord.

Racheta cu cei patru astronauți părăsește Pămtntul îndreptîndu-se 
spre misterioasa lume a celor doi sori. Dan, care o îndrăgise pe Sanda, 
se căsătorește cu ea în rachetă.

După ani de călătorie, nava astrală ajunge la țintă. în fața astro- 
nauțllor apare sistemul celor doi sori. în jurul cărora se rotesc planele. 
9e una din ele se disting întinderi vaste de gheață șl zăpadă, iar altă 

planetă este acoperită aproape numai cu apă.
Pe cea din urmă se pot vedea două insule pe care astronauții hotă

răsc să coboare, în pofida rezistenței lui Virgil Lupu.
Pe prima insulă unde aterizează, exploratorii cosmici descoperă mor- 

mîntul lui Francesco Luanda unul dintre membrii expediției lui Anton 
Brebu.

Ajunși pe cealaltă insulă, astronauții trec prin primejdii de la care 
sînt salvați în mod miraculos. Ei nu descoperă însă care sînt prietenii 
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care veghează asv^ra ior. o aoo^te petrecută uri. ei cofftOuM
cerc eteze insula

Pablirim mei jue cuatăuturea em■■■■>» ..MimmH cueee-.ri'
bt peegeirre iu Tiueretuiui.

A doua liitcriyțlo
FuituM m petoh ia aceeași aoapte și ta zori, ctad azCronauții 

se tremei udifanț» și <k«nMci m-H reiuceapă munca, soni-frați stră
luceau pe bolti, un rabin și un mărgăritar, pe un fond liliachiu.

Pe plaja descoperită fa ajun, coborîrâ o baracă pliantă de 
metr* 1 aparate de filmat și fotografiat, alimente și arme. Nimic 
bu trăda prezența vreunei vietăți. Niciua strigăt die animal, nici- 
ub țipat de pasăre, doar foșnetul frunzelor și vuietul valurilor. Cu 

cu carabine scurte, porniră într-o 
primă explorare. Codrul era des 
în această parte a insulei, așa 
incit se hotariră să meargă pe 
jos. Se gîndirâ mai tatîi că ci
neva ar fi trebuit să rămtaă de 
pază, dar pe urmă renunțară Ia 
această precauție, căci nimic 
nu-i făcea să bănuiască vreo 
primejdie. „Săgeata de argint** 
fusese ancorată la mai bine de 
treizeci de metri de țărm iar șa
lupa, trasă pe mal, nu putea 
fi luată de valuri.

«---------------------------------------
(L rntan gin pag. l-a)

inputt. in doar 10 copii, 
« băR-:ojea4 en aMfuratl.

E dureros dar această spe
riata a batnnaiai Cavac: s-a

I spalberat. Mi-a povestit cu 
t durere ia Suftet. iar lacrimile 
a i se preiinfeau iar. istov, pe 

< obraiii bi zbircifi de batrine- 
F te. Ir.tr-una dia zilele acestui 

an a luat a hotârîrc. I se un
se de singurătate Și-a propus 

£ va se așeze de-acun la unul 
dia copii sai.

A aaeres la Sofia care locu- 
ț ievte ia sat. la Gavojdia, la 

Sofia pe care-o salvase de la 
muirte. cu prețul sănătafii lui. 
Ea. aid a-a vmt să-l asculte

Micul grup, condus de Dan 
Brebu, se înfundă în pădure.

Cît a fost ziua de lungă, ră
tăciră printre copaci scunzi și 
groși, fără să dea de capătul 
codrului. Adunară frunze, ier
buri, fructe și flori, luară probe 
de sol, pînă-.și umplură ranițe
le și se reîntoarseră pe-nserat, 
frînți de oboseală.

Noaptea și-o petrecurâ ta baracă. Cînd le era somnul mai dul
ce, niște urlete fioroase îi făcură să sară buimăciți de pe saltele. 
Petre Șelaru apucă carabina și se repezi primul spre ușă. întu
nericul era deplin : cerul și pădurea se uneau într-o singură 
masă tuciurie.

Rămaseră în prag, cu inimile strînse, ascultînd. Răcnetele ve
neau de undeva din stingă și erau atît de groaznice îneît înlemniră 
de spaimă. Citeva tropote făcură să se cutremure solul.

Era vădit că niște fiare se încleștaseră într-o luptă pe viață și 
pe moarte. „Antena** se înapoie în cabană, cu gîndul să aducă 
un reflector puternic. Dar Dan nu-i dădu voie să-1 aprindă, de 
teamă să nu atragă asupra lor animalele.
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Curind zgomotele pieriră și din nou liniștea cobori peste plajă. 
Făcură hun mă. La o aruncătură de piatră, nisipul fusese răscolit 
de o tnmă de «âlhâticiuni; rfteva pete de culoare închisă oe ni
sipul argintiu dovedeau că lup
ta fusese crincenă.

In noaptea aceea, de somn 
nu mai putea fi vorba ; Dan 
luă botăiirea ca de-aci înain
te, racheta sâ nu mai fle lăsa
tă fără pază. înainte de răsări
tul sorilor, un cutremur puter
nic zgudui insula și stirni va
luri mari pe ocean.

A doua zi reluări explorarea, 
plecind ta direcția opusă celei 
alese ta ajun. De data aceasta, 
de pază rămase Petre. „Ante 
na“ nu prea era mulțumit de 
aceasta însărcinare, dar recu- 
noseîndu-i necesitatea, se îm
păca cu soarta sa.

La amiază, astronauții făcură 
un prim popas. Lupu își puse 
ranița la căpătîi și se culcă în 
iarba scurtă și catifelată. Dan 
se căznea sâ întocmească o 
hartă a ținutului, iar Sanda a- 
lerga neastîmpârată prin luminiș, 
asemenea unor viermi cărămizii, care se zbenguiau jucăușe prin 
albia unui părîiaș.

îndepărtindu-se de ceilalți, se trezi la marginea pădurii. UQ 
trunchi de o formă si culoare cu totul deosebită de a celorlalți, 
îi ațîță curiozitatea. Iși plimbă privirea de-a lungul acestui copac 
ciudat și se pregătea tocmai să taie o secțiune clin coajă, cînd deo
dată își dădu seama că în locul rădăcinilor erau nișite gheare e- 
norme, înfipte în țărînă. Mai încolo, era îrică un ,țcopac“ de acest

Cînd înălță capul, un fior de gheață îi . trecu prin șira spinării. 
„Copacii * nu erau copaci, ci două picioare butucănoase ale unui 

animal, înalt cît o casă, cu un cap asemănător celui de rinocer. 
Fiara stătea în poziție verticală, sprijinindu-și greoi labele de co
roana unui copac. Ochii mici și cruzi țintuiau minuscula făptură 
din fața lor.

înlemnită de spaimă, Sanda nu putu să se clintească. Picioarele 
îi erau ca paralizate, mîiaile îi atîrnau neputincioase și gură i se 
încleștase. Vru să ceară ajutor dar de pe buze nu i se desprin- 
seră decît niște sunete nearticulate.

Stăteau așa, față în față, într-o stranie imobilitate.

3

Apoi fiara ridică o labă imensă.
Sanda scoase un țipăt și, împleticindu-se, căzu leșinată la pă- 

mmt. Aceasta îi fu salvarea. Lipsit de agilitate, animalul își greși 
ținta și rămase descumpănit.

Strigătul Sandei ajunse pînă la urechile lui Dan și ale profeso
rului Lupu. Alarmați, săriră în picioare și se năpustiră înainte, 
cu armele în mînă.

Dan ajunse primul. Se grăbi să tragă, fără să țintească bine 
și nimeri. Animalul îl atinse cu laba și Dan, împreună cu arma 
lui, fu zvârlit cît colo. Se lovi de trunchiul unui copac și rămase 
in nesimțire.

Acum fu rindul profesorului să țintească. Era ultima șansă ! 
Dar nici nu potrivise bine arma, cînd din spatele său răsună un 
șuierat ascuțit. Fiara ridică labele spre cer, se clătină și se pră
buși apoi ca lovită de trăsnet. Căzu la numai doi metri de Sanda, 
care, trezită din leșin, sări repede inlături.

Dan Brebu nu pățise nimic. Era doar amețit din pricina căză
turii și-și simțea capul învîrtindu-se ca un titirez, fncă nesigur, 
clătinîndu-se pe picioare, alergă spre Sanda.

Cînd o văzu teafârâ, o strînse în brațe atît de tare, îneît era 
cît pe-aci să-și piardă pentru a doua oară cunoștința.

Dan Brebu vru să-i mulțumească lui Lupu. Profesorul stătea 
lîngă animalul răpus și-l privea fascinat.

10 mulțumesc I strigă Dan. Iți mulțumesc pentru prezența 
de spirit, pentru curajul de care ai dat dovadă. Dacă nu erai dum
neata. Sanda...

— Eu... eu... bîigui Lupu roșind, am făcut ceea ce ar fi făcut 
oricare dintre noi.

— Iți rămîn îndatorat, adăugă tînărul și îi întinse mina.
Profesorul nici nu observă gestul și continuă să privească țintă 

cadavrul fiarei. Această atitudine i se păru lui Dan ciudată. Ce-1 
atrăgea oare pe Lupu r Ce-1 ținea încordat de atîta timp ? Oare 
această pată albastră, cît palma de mare, din mijlocul pieptului 
fiarei să fi fost pricina ? Animalul nu purta nici o alta rană, nici 
o urmă de singe. Doar această pată curioasă, perfect rotundă, ca 

,’un sigiliu... Deodată i se năzări ceva. Se certă, spunîndu-și că 
e neverosimil, absurd. Dar încetul cu încetul, în mintea lui se 
statornici gîndul că nu avusese nici un motiv să-i mulțumească 
lui Lupu.

Șe părea că fiara nu fusese răpusă de profesbr. Altcineva o do- 
borîse, eu o altă armă, necunoscută.

Aveau prieteni pe această insulă, prieteni devotați, care ve
gheau asupra soartei lor. Mai întii îi smulseră din valurile mării 
și îi readuseră pe rachetă, apoi o scăpaseră pe Sanda, într-un mod 
tot atît de straniu, din ghearele dihaniei. Poate chiar Anton Brebu 
și Ifrim Fodor îi protejau astfel. Dar în acest caz, de ce se fereau 
să se arate ? -

, (Continuare iu numărul viitor)
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o primâvarâ neobișnuit^
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Articol de fond din ziarul „Jenminjibao“
PEKIN 24 (Agerpres). — China 

Nouă transmite: La 22 iunie 
ziarul „Jeuminjibao" a publicat 
un articol de fond intitulat „O 
primăvară neobișnuită". In articol 
se spune:

Pentru cercurile politice 
tru intelectualitatea tării 
primăvara anului 1957 a 
perioadă neobișnuită.

La 27 februarie, la , 
Conferinței supreme de stat, pre
ședintele Mao Țze-dun a rostit 
cuvîntarea „In legătură cu pro
blema' rezolvării juste a contra
dicțiilor din rîndurile poporului". 
Deși această cuvîntare a fost pu
blicată abia recent, conținutul ei 
a fost adus la cunoștința diferi
telor cercuri ale opiniei publice 
cu mult timp înainte de publica
rea ei. Această cuvîntare, bazin- 
du-se pe dialectica marxistă, lă
murește o serie de probleme fun
damentale care s-au ridicat în 
fața țării noastre după ce în pro
blema proprietății revoluția socia
listă a fost terminată în linii 
mari. Nu încape îndoială că a- 
ceastă. cuvîntare va exercita mult 
timp o influență profundă asupra 
ridicării conștiinței poporului din 
țara noastră, asupra întăririi uni
tății poporului nostru și asupra 
mersului înainte a dezvoltării să
nătoase a cauzei socialismului în 
țara noastră...

Ca urmare a formulării siste
matice a liniei rezolvării juste a 
contradicțiilor din 
porului, ca urmare 
sub toate aspectele 
înflorească o sută 
se întreacă o sută 
urmare a mișcării . 
mentarea stilului în munca parti- . , 
dului care s-a desfășurat pe a- împotriva partidului! Chipurile, 
ceastă bază în cursul perioadei ar fi ajunul unor evenimente ca 
trecute, viața politică din țara cele din Ungaria. Chipurile, tre-

și pen. 
noastre 
fost 0

ședința

rîndurile po; 
a explicării 
a liniei „să 

de flori; să 
de școli", ca 
pentru regie-

Incepînd din luna mai partidul 
comunist a început să desfășoare 
mișcarea pentru reglementarea 
stilului în muncă și a cerut ne- 
comuniștilor să-i acorde ajutor în 
ce privește reglementarea stilului 
în muncă. Elementele de dreapta 
au crezut că a sosit momentul să 
acționeze. La adăpostul acordării 
de ajutor partidului în reglemen
tarea stilului în muncă ele nu 
numai că au început să exagereze 
lipsurile și greșelile din munca 
partidului, pentru a crea o atmo
sferă în care să fie permise dis
cuțiile numai despre lipsuri și 
greșeli și să nu fie permise dis
cuțiile despre aspectele pozitive 
și succese, dar au început să de
clare că birocratismul este un 
produs al socialismului sau sino
nimul lui, că sectarismul este 
produsul dictaturii proletariatului 
sau sinonimul ei, iar subiectivis
mul și dogmatismul — produse 
ale marxismului sau sinonimele 
lui, și au pornit o ofensivă tur
bată împotriva orînduirii socia
liste și a conducerii partidului. 
Partidul, pornind de la principiul 
că conștiința revoluționară a ma
selor trebuie să fie educată în 
focul luptei și nu în seră (acest 
principiu este subliniat în repe
tate rînduri în cuvîntarea preșe
dintelui Mao Țze-dun), a hotărît 
să nu le dea deocamdată o con- 
traiovitură pentru ca masele să-și 
dea seama în întregime de ade
văratul lor chip, completîndu-și în 
felul acesta cunoștințele și tră- 
gind din aceasta o lecție. Astfel 
capetele acestor elemente de 
dreapta au început să fie și mai 
mult amețite. In ochii lor, chipu
rile, pretutindeni se ia atitudine

buie să-i rogi să salveze situațianoastră s-a înviorat în mod deo
sebit. Masele populare au făcut critică sau să adune rămășițele 
pe de o parte multe observații și situației pierdute! 
propuneri critice constructive pri- 2_ 2 ~ __
vind munca partidului și guver- zultatele ?
nului in scopul de a sprijini par- [n țarj nu ,.au produs dezor- 
tidul și guvernul în adoptarea dini în ciuda presupunerilor atit 
activă a unor măsuri pentru im- a|e acelora care se temeau de de- 
bunătățirea muncii lor și pentru zordini cît și în ciuda presupu- 
întărirea legăturilor lor cu masele nerilor acelora care 5-ar fi bucurat 
populare. de dezordini. Elementele care duc

Pe de altă parte, unele ele- 0 oiensivă impotriva socialismu- 
mente burgheze de dreapta, ne- |Uj au constatat că masele nu au 
mulțumite de socialism, folosesc asediat partidul comunist, ci chiar 
in fel și chip pentru lărgirea in- pe aceste elemente. Aici totul este 
fluenței lor Și pentru cucerirea c,t se poate de limpede și nu este 
de poziții lozinca proclamată de de fel de mirare deoarece în in- 
partid. Evoluția evenimentelor în treaga China cei care se pro- 
decursul celor peste trei luni s-a nunță pentru socialism reprezintă 
desfășurat mai repede decît s-ar de fapt majoritatea covirșiloare, 
fi desfășurat în trei ani intr-o mișcarea pentru socialism este de 
perioadă obișnuită ; învățămintele fapt mișcarea marii majorități a 
pe care le-a tras poporul tn de- oamenilor, 
cursul acestei perioade de peste Cum se poate oare că oamenii 
trei luni lint mai bogate deci! care se îndeletnicesc cu provocări 
acelea, care putdau. jj’tțașe. îț) .ia adresa, majorității cpvirșitoare^ 
decurs de trei'â'ni într-o peridadă să nu se pomenească asediați"? 
obișnuită.

Dacă masele populare nu ar fi 
avut posibilitatea să-și exprime 
în întregime observațiile, ar fi 
putut oare partidul și guvernul 
să descopere și să lichideze atit 
de repede lipsurile pe care le-au 
avut? Tot astfel, dacă nu ar fi 
existat cazuri cind ideologia gre
șită și chiar reacționară a unor 
oameni se putea manifesta in în
tregime, ar fi putut oare masele 
să cunoască atît de bine chipul 
acestor oameni, ar fi putut oare 
masele să-i corecteze și să Ie 
dea riposta ?

Diferiți oameni reacționează în 
mod diferit față de linia formu
lată de președintele Mao Țze-dun 
în numele C.C. al Partidului Co
munist. Masele largi sprijină cu 
căldură această linie pentru că 
ea contribuie la dezvoltarea ini
țiativei și spiritului creației al 
maselor în opera de construire a 
socialismului și la întărirea le
găturii dintre partid și mase. 
Principalele cadre de Partid, cu 
larg orizont politic și care au le
gături strinse cu masele promo-

Care sînt însă în realitate re-

Dv., domnilor burghezi de dreap
ta, prinți îndelungata istorie a 
revoluției poporului chinez ca o 
joacă de copil, priviți istoria 
construcției de opt ani a poporu
lui chinez ca o joaca de copil, 
considerați legăturile de singe 
ale partidului cu masele populare 
și înaltul prestigiu de care parti
dul se bucură in masele populare 
ca o joacă de copil. Totodată, în 
aprecierea raportului de forțe voi 
nu sînteți în stare să apreciați in 
mod just de partea cui sint mai 
multe forte. De partea acelora 
care alcătuiesc 1 la sută din 
populație sau de partea acelora 
care alcătuiesc 99 la sută din 
populație? In felul acesta oare 
puteți să nu comiteți o greșea
lă ?

Este oare adevărat că elemen- 
burgheze de dreapta au co- 

, W __|,| ■! B‘3U
avertizate la timp ? Nu. nu

tele _ 
mis o greșeală pentru că 
fost _
este adevărat Nu ne vom ocupa 
de lupta grea pe care a dus-o po
porul pentru a alege calea socia
listă, pentru a alege conducerea 

B.lu„ vu de că‘re partidul comunist; nune
veazăreu hotărîre această linie, vom ocupa de felul in care Con- 
Eie înțeleg că această linie va stl,tut‘a stabilește caracterul sta. 
contribui in măsură însemnată la tuiul nostru, nu ne vom ocupa de 
îmbunătățirea muncii partidului, rezultatul evenimentelor din <Jn- 
va asigura partidului o adevă- gana șt de învățămintele pe care 
rată inițiativă, precum și unitatea 'e’au tras din aceste evenimente 
dintre partid și majoritatea copie, comuniștii chinezi (despre aceasta 
șitoare a maselor. In partid insă »• vorbit destul de amplu m 
au existat și oameni care se in- articolul Incaodata despre expe- 
doiau de justețea acestei linii și fența istorica a dtclaturn prole, 
luau chiar atitudine impotriva ci. ul.u,J In cuvmtarea oreșe-
r-. , - i» • dintAlm Man I 7P.nnn ca cnitTW*Ei se temeau ca aceasta linie ar 
putea să provoace ..........
toată tara, sau se temeau de o . - - , - -
lovitură din partea maselor da- jintP/ln cje insele antagoniste și 
......... , . , " - __ l__ : daca burtrhezia nn va accents no-

va asigura partidului o adevă-

-«îi ‘.lure -t dintelui Mao Țze-dun se apune 
dezordinf în htnpwie că contradicțiile dintre 

clasa muncitoare și burghezie

dacă burghezia nu va accepta po
litica clasei muncitoare atunci 

shi contradicțiile dintre ele se pot
Pomenit tn transforma in contradicții dintre 

■ - ■■ . noi și dușmanii noștri; se arată
datorită educării c!ar ca, ‘febu\e sa renunțam la 

sistemul burghezo-democratic și 
la anarhie, ca trebuie să apăram 
cu hotărîre democrația proleta- 
riatului și a oamenilor muncii, 
să apărăm cu hotărîre democrația 

____ 1.J1__ ; se a- 
rată clar că este cu totul greșit 
să negi succesele în nimicirea 
__ *___ * ’/ ** , cu totul 
greșit să negi victoria cooperați.

torită faptului că erau contami
nați relativ serios de birocratism, 
sectarism și subiectivism.

Acești oameni s-au | 
coada dezvoltării situației obiec
tive și numai c„.v----  ----------
de către partid și-au corectat 
punctul de vedere greșit.

Altfel stau lucrurile cu elemen
tele burgheze de dreapta. Ele nu oa „„„
s-au împacat cu faptul că China îndrumată de centralism; 
a pășit pe calea socialismului. ■ • -
Evenimentele din Ungaria fe-au ,^&1 ,„
întărit speranțele că un stat în contrarevoluționarilor, 
care au fost create bazele șotia- ijvfci
liste in domeniul proprieta,n vjzjrjj agriculturii și îmbunătă- 
poate fi totuși răsturnat și carac- țirea vieții țăranilor; se spune 
terul lui poate fi schimbat. Spre c|ar ca elementele burgheze mai 
deosebire de masele populare, ele au un caracter dublu, că ele mai 
nu consideră cuvîntarea președin. au nevoie de reeducare; se spune 
teiui Mao Țze-dun drept Inștru- asemenea clar că intelectuall- 
ment pentru întărirea orînduirii tatea mai are nevoie de reeduca- 
socialiste și visează la ceva irea- re; are nevoie de intensificarea 
lizabil, trezind că pot folosi a- educației politice în spiritul marx- 
ceastă cuvîntare drept unealia ismului; se arată de asemenea 
pentru slăbirea orînduirii socia- clar că părerile greșite trebuie 
liste. Prințul lor pas pentru sli- criticate, iar marxismul trebuie să 
birea orînduirii socialiste este in- se dezvolte in lupta impotriva 
tenția de a slăbi conducerea acli- concepțiilor antimarxiste.
vității de stat de către partidul Oare acest lucru nu este cu to- 
comunist. De aceea ele cer con- clar și precis? Oare a spus 
ducere comună sau cer partidului cineva că principiile socialismu- 
comunist să renunțe la conducere |uj șj dictaturii proletariatului pot 
în unele domenii. Ele dau o in- fj respinse iar părerile greșite și 
terpretare corespunzătoare teluri- declarațiile antisocialiste să nu 
lor lor lozincilor „să înflorească [je condamnate ? Dar elementele 
o sută de flori, să se întreacă de dreapta se fac că nu aud ... 
o sută de școli" și „coexistență ce le supără urechea Pentru e'e 
îndelungată și control reciproc" atit „întrecerea dintre o sută de 
și string pe adepții lor din părți- școli". „înflorirea a o sută 
dele și grupările democratice, din flori", cit și „ajutorarea în 
rîndurile intelectualității, indu- giementarea stilului în muncă" 
striașilor și comercianților, tine- nu sint decît un fel de mijloc ac- 
retului și studenților. celerator, un fel de pretext. Sian

tot

de
de 
re- 
-a"

Cijuan dansează cu paloșul în 
mină cu gindul de a-I ucide pe 
Peigun (Sian Cijuan și Peig-m 
sint personalități istoric; din 
China — nr.). Elementele de 
dreapta se „întrec" și „înfloresc" 
gîndindu-se la o ofensivă împo
triva orînduirii socialiste, la răs
turnarea conducerii proletariatu
lui și partidului comunist. In a- 
ceastâ situați* clasa muncitoare, 
oamenii muncii si intelectualita
tea revoluționară nu pot să nu 
pornească o contraofensivă hotă- 
rită.

Unii spun : oare partidul nu 
ne-a invitat să acordam ajutor 
la reglementarea stilului ? De ce 
însă in prezent el reglementea
ză pe alții ? Da, este just Parti
dul va continua să invite masele 
largi să-l ajute în reglementarea 
stilului in muncă. Nu incape nici 
o îndoială că el trebuie să insiste 
asupra acestui lucru pină la ca
păt și va insista fără doar și 
poate Dar este oare posibil să se 
ia apărarea și să nu se condamne 
declarațiile și acțiunile reacțio
nare antisocialiste ale elemente, 
lor burgheze de dreapta ? Dacă 
conducătorii revoluționari ai di
feritelor cercuri nu vor fi vigi- 
lenți și nu vor ști să distingă 
manifestările antisocialiste (in 
diferent sub ce paravan se ascund 
ele) nu vor ști cum să le dea o 
ripostă hotărîtă, vor avea oare 
asemenea revoluționari sentimen
tul răspunderii față de cauza po
porului ?

Alții spun: odată ce am spus 
că lupta de clasă pe scară largă 
s-a terminat în linii mari, pentru 
ce a început in prezent să se 
vorbească din nou despre lupta 
de clasă ? Este un fapt că lupta 
de clasă pe scară largă s-a ter 
minat in linii mari. Dar este de 
asemenea un fapt că pe fronturile 
politic și ideologic lupta de clasă 
va mai exista o perioadă destul 
de îndelungată. Toți știu că actu
ala luptă nu a fost provocată de 
clasa muncitoare. Un vechi pro
verb spune: copacul nu vrea să 
se mai clatine, dar vîntul nu con

tenește. Pentru ce vîntul nu vrea 
să contenească ? Să aruncăm a 
privire în istorie. Revoluția so
cialistă din China s a înfăptuit 
pe cale pașnică. Deși pentru pre 
gătirea revoluției socialiste am 
desfășurat mișcarea pentru reedu
carea ideologică și mișcarea îm
potriva celor trei abuzuri și im
potriva celor cinci abuzuri. în 
prima mișcare am acordat insa 
atenția principală trasării unei li
mite precise intre noi și dușmanii 
noștri, iar in ultima mișcare am 
pus accentul pe lupta impotriva 
corupției și delapidărilor, iar 
problema dacă să mergem pe 
calea capitalistă sau pe cea so- 

7 cialistă și ce esfe mai bine și ce 
este mai râu de fapt nu a fost 
discutată așa cum trebuie și pînă 
la capăt.

Deși oamenii politici burghezi 
de dreapia și intelectualii bur
ghezi de dreapta amesteeîndu-se 
cu masele au salutat noul și și-au 
luat rămas bun de la 
nu s-au declarat de fel 
cu aceasta. Intrucit ei 
de acord, vîntul lor, 
impotriva socialismului, 
tut să se liniștească.

In prezent numeroase fapte 
dovedesc că unii au năzuit de 
mult spre altceva. Ei nu numai 
că nu aprobă revoluția socialistă, 
dar încă de mult n-au aprobat 
revoluția democratică radicală 
care avea drept scop lupta impo
triva imperialismului și feuda
lismului. De aceea oricum disputa 
este inevitabilă. Dacă disputa s-a 
ivit și totodată are un caracter 
principial și care nu admite ne
clarități, ce va fi mai bine: s-o 
ducem in tăcere și pe furiș sau 
fățiș ? Este pe dep'in limpede 
că primul procedeu este râu, iar 
al doilea bun. Dacă aparent ne 
voal eschiva de la această dis
pută sceasta nu ne va ajuta In 
nici un caz să construim liniștiți 
societatea socialistă. Dimpotrivă, 
desfășurarea acestei dispute ne 
va permite să cunoaștem adevă
rata față a unor oameni, ceea ce 
va contribui la educarea maselor 
largi. Astfel, aceasta va duce la 
ridicarea considerabilă a înțelege-: 
rii socialismului de către cercu
rile politice, intelectualitate și di- ■ 
ferite cercuri ale opiniei publice,1 
la o și mai mare întărire a coeziu
nii în rîndurile poporului și prin I 
aceasta la o și mai mare întărire | 
a orînduirii socialiste.

Istoria se dezvoltă în luptă, ! 
iar ideologia oamenilor se dez- ■ 
voltă în dispute... Cuvîntarea pre- | 
ședintelui Mao Țze-dun este o 
cuvîntare care cheamă la unire. 
Dar el cheamă nu la falsa unire a 
fățarnicilor și a tovarășilor de 
drum, ci la o unire reală, obți
nută prin dispute.

De aceea cuvîntarea președin
telui Mao Țze-dun este de ase
menea o cuvîntare care stimulea
ză disputele. Linia „să se întrea
că o sută de școli" presupune 
tocmai dispute. In actualele dis
pute unii oameni vor trebui vrind 
nevrînd să se gîndească la modi
ficarea de climat. Deși încă nu 
toți oamenii au ajuns la o părere 
unică în problema pozițiilor este 
un fapt obiectiv că diferitele luări 
de poziții vor duce la diferite 
moduri de a concepe climatul po
litic.

Pentru noi, adepții socialismu
lui, în prezent este într adevăr o 
primăvară minunată, însorită. 
Da, aceasta este o primăvară 
neobișnuită. Ea este neobișnuită 
pentru că conștiința politică a 
maselor largi ale clasei munci
toare, ale poporului muncitor, ale 
intelectualității revoluționare și 
ale tuturor acelora care doresc 
sincer să meargă pe calea socia
lismului, conștiința politică a 
maselor largi de comuniști și ti
neri comuniști va crește rapid 
și prin dispute se va maturiza 
intr-un ritm neobișnuit.

vechi, ei 
de acord 
n-au fost 
îndreptat 
n-a pu-

Zi de odihnă la PekîAZi de odihnă la PekîACOMUNICAT 
în legătură cu Sesiunea Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc

în parcul I he-iuan unde se află palatul de vară, tinerii cM- 
nezi își petrec în mod plăcut timpul liber.

și de combustibil a țărilor-membre ale Consiliului. 
Sesiunea a luat cunoștință cu satisfacție de faptul 
că intre Polonia $i R.D. Germană a fost incheiat 
un acord cu privire la colaborarea pentru construc
ția de cariere noi de cărbune brun in Polonia, pre
cum și de declarațiile delegațiilor celorlalte țări 
interesate potrivit cărora aceste țări sint gata să 
ducă tratative bilaterale cu privire la participarea 
lor la. dezvoltarea industriei carbonifere a Poloniei.

In legătură cu creșterea schimbului reciproc de 
mărfuri dintre țările membre ale Consiliului, la 
sesiune au fost ascultate informațiile miniștrilor 
transportului cu privire la măsurile ce se aplică 
în țări pentru îmbunătățirea transporturilor pe 
căile ferate și pe apă ale mărfurilor de export
import și de tranzit ale țărilor-membre ale Consi
liului.

Sesiunea a însărcinat pe experții țărilor-membre 
ale Consiliului să elaboreze, ținind seama de pro
punerile făcute de delegațiile țărilor, măsuri co
respunzătoare tn această problemă șl să le prezinte 
spre examinare țărilor.

Delegațiile țărilor au exprimat părerea unanimă 
că activitatea depusă de Consiliu in anii 1955—1956 
în domeniul coordonării planurilor economiei na
ționale a avut o însemnătate deosebită pentru 
avintui general al construcției socialiste in țările, 
membre ale Consiliului. Sesiunea a socotit necesar 
să se continue activitatea de coordonare a planu
rilor economiei naționale și a considerat indicat să 
se efectueze in cadrul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc lucrările de coordonare a planuri
lor de perspectivă ale dezvoltării principalelor ra
muri ale economiei naționale a țărilor-membre a!e 
Consiliului pe o perioadă mai îndelungată (10— 
15 ani).

Sesiunea a constatat că crearea în cadrul Con
siliului a Comisiilor permanente pe ramuri a lărgit 
posibilitățile de colaborare economică și tehnico- 
științifică a țărilor.

Sesiunea Consiliului a adoptat de asemenea pro
puneri menite să imbunătățească in continuare ac
tivitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 
și a organelor acestuia.

Itt timpul lucrărilor sesiunii Consiliului a fost 
semnat acordul privind cliringul multilateral in
tre țările-membre ale Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc. Acest acord va contribui la lărgirea 
in continuare a comerțului intre țările socialiste.

Delegațiile fărilor-membre ale Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc constată că sint unanime 
în năzuința lor de a crea condiții pentru dezvolta
rea prin toate mijloacele a colaborării economice 
între toate țările europene, independent de orlndui- 
rea lor socială.

Totodată delegațiile țărilor consideră că crearea 
în cadrul țărilor participante la Uniunea cărbune
lui și oțelului a așazisei „piețe comune și înfiin
țarea „Euratom-ului“, vor împiedica dezvoltarea 
comerțului exterior și a altor forme de colaborare 
economică, necesare pentru interesul tuturor țărilor 
europene.

Intre 18 și 22 Iunie 1957 a avut loc la Varșovia 
sesiunea ordinară a Consiliului de Ajutor Econo- 

| mic Reciproc.
La lucrările sesiunii au participat delegațiile tu

turor țărilor membre ale Consiliului, conduse de: 
A. Keiezi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania, G. Ciankov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, J. Dolanski, prim-vice- 
președinte al guvernului Republicii Cehoslovace, 

j F Seibmann, vicepreședinte al Consiliului de Mi- 
niștr* al Republicii Democrate Germane, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Populare Polone, A. Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine, A. Apro, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, 
M. Saburov, prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste.

Din delegații au făcut parte conducători ai or
ganelor de planificare, ai ministerelor comerțului 
exterior, transporturilor și ai altor ministere și de
partamente ale țărilor-membre ale Consiliului.

La sesiunea Consiliului au participat ca obser
vatori, reprezentanții Republicii Populare Chineze; 
Republicii Populare Democrate Coreene, Republicii 
Populare Federative Iugoslavia.

Sesiunea Consiliului a fost prezidată de P. Ja
rosiewicz reprezentantul Republicii Populare Po
lone in Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

La sesiune, care s-a desfășurat în spiritul una
nimității și al înțelegerii reciproce, a avut loc un 
schimb de păreri în problemele dezvoltării in con
tinuare a colaborării economice între țările-membre 
ale Consiliului.

Sesiunea Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc a constatat cu satisfacție că colaborarea eco
nomică multilaterală între țări se dezvoltă pe baza 
principiilor deplinei egalități In drepturi șl aju
torului socialist reciproc. Au fost confirmate prin
cipiile colaborării economice multilaterale care co
respund intereselor reciproce ale țărilor lagărului 
socialist.

în legătură cu faptul că unele țări-membre ale 
Consiliului au introdus în planurile lor de dez
voltare a economiei naționale anumite modificări, 
părțile au făcut un schimb de păreri cu privire la 
recomandările adoptate în luna mai 1956, la se
siunea Consiliului de la Berlin, privind nivelul 
producției și livrărilor reciproce de cele mai im
portante mărfuri în anii 1957—1960, care au fost 
elaborate pe baza planurilor cincinale ale țărilor. 
Ca urmare a schimbului de păreri în aces.te pro
bleme, sesiunea Consiliului a adoptat recomandări 
cu privire la elaborarea în comun de către țări a 
măsurilor îndreptate spre o mai bună asigurare a 
economiei naționale a țărilor-membre ale Consi
liului cu cărbune, țiței, produse petrolifere, cocs 
metalurgic, metale feroase și neferoase și alte pro
duse dintre cele mai importante.

La sesiune a fost de asemenea examinată pro
blema dezvoltării in continuare a bazei energetice

f

Succesul pavilionului romînesc 
la Tîrgul internațional de la Poznan

VARȘOVIA 23. Corespondentul 
Agerpres transmite: în zilele pre
mergătoare închiderii sale, Tîrgul 
Internațional de la Poznan a cu
noscut o afluență deosebită de vi
zitatori veniți atit din străinătate 
cîi și din diferite regiuni ale Po
loniei. Aceste zile se caracteri
zează prin încheierea discuțiilor 
și tratativelor comerciale purtate 
între firmele și reprezentanțele 
interesate în cumpărarea și vînza- 
rea de mărfuri.

Pină in penultima zi pavilionul 
romînesc a fost vizitat de aproxi
mativ 400.000 de persoane. Pe 
Ungă numărul mare de vizitatori, 
numeroasele propuneri de tran- 
zacțiuni comerciale, venite din 
partea a numeroase firme și re
prezentanțe străine, dovedesc in
teresul de care s-au bucurat expo
natele romînești. între acestea, 
utilajul petrolifer romînesc, pro
dusele petrolifere, cimentul și • 
serie de mărfuri de larg consum, 
cit șl o parte din mașinile-unelte 
(ca de exemplu strungurile roml- 
nești de care s-a interesat o fir
mă din R. F. Germană) s-au bu
curat de multă atenție din partea

vizitatorilor și firmelor străine.
La 21 iunie pavilionul romînesc, 

ca și celelalte pavilioane din ca
drul Tîrgului Internațional de 
Mostre de la Poznan, a fost vi
zitat de delegația guvernamenta
lă romînă la sesiunea Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, con
dusă de tov. Al. Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.R.

Ziarul „Trybuna Ludu** din 22 
iunie publică următoarea declara
ție făcută de Al. Bîrlădeanu unui 
redactor al ziarului despre Tîrgul 
de la Poznan. „Membrii delegației 
noastre au fost personal de citeva 
ori la Poznan. De fiecare dată 
ei au subliniat dezvoltarea tîrgu
lui care în anul acesta a făcut 
încă un pas înainte. După păre
rea mea, aceasta este în mare 
măsură rezultatul dezvoltării eco
nomice a țărilor care construiesc 
socialismul. Participarea Romlniei 
la Tîrg contribuie la lărgirea cola
borării noastre cu Polonia*1.

La 21 iunie pavilionul romînesc 
a fost vizitat și de celelalte dele
gații guvernamentale participante 
la sesiunea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Primirea de către
N. A. Bulganin ți

N. S. Hruțciov a lui 
I. Goțniak

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 iunie 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
N. S. Hrușciov, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, au 
primit pe general de armată I. 
Goșniak, secretar de stat pentru 
problemele Apărării Naționale al 
R.P.F. Iugoslavia, cu care au avut 
o convorbire.

La întrevedere au fost de față 
mareșalul Jukov, ministrul Apără
rii al U.R.S.S., mareșalii Koniev 
și Sokolovski, Miciunovici, amba
sadorul Iugoslaviei in U.R.S.S., 
generalii iugoslavi care l-au înso
țit pe I. Goșniak, precum și Fi* 
riubin, ambasadorul U.R.S.S. în 
Iugoslavia.

La închidToo ediției

Incheierea lucrărilor Congresului
Federației Tineretului Comunist din Italia

BOLOGNA 24 (Agcrpres). 
La 22 iunie Congresul al 
XV-lea al Federației Tineretu
lui Comunist din Italia a ter
minat discutarea raportului 
,,Despre unitatea tineretului 
in lupta pentru o Italie de
mocrată și socialistă", prezen
tat de Renzo Trivelli secreta
rul general al Federației. 0 
parte însemnată a discuțiilor 
a fost consacrată luptei tine
rilor comuniști pentru apăra
rea drepturilor democrate ale 
oamenilor muncii, pentru îm
bunătățirea condițiilor mate
riale ale poporului.

Curzzi redactor șef al re
vistei „Nuova Generazzione“, 
organul F.T.C.I. și Buialini, 
membru al secretariatului C.C. 
al Partidului Comunist Italian 
și-au consacrat cuvîntările ne
cesității intensificării muncii 
politico-educative și organiza
torice in rîndurile tineretului.

La sfirșltul ședinței din 
după amiaza zilei de 22 iunie, 
Palmiro Togliatti, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Italian, a rostit un amplu dis
curs intimpinat cu ovații fur
tunoase de întreaga sală.

La Congres au fost citite 
telegramele de salut primite 
de la organizațiile de tineret 
frățești din Japonia, R.P.D. Co
reeană, Norvegia, Mexic. In
donezia și Albania. Cuvintări 
de salut au rostit reprezen 
fanții tineretului din lugosla-

via, Franța, Austria, Bulgaria 
și Romînia, precum și Jacques 
Denis, secretar general al 
F.M.T.D. Ferenc Varnay, re
prezentantul Uniunii Tinere
tului Comunist din Ungaria, a 
transmis membrilor Prezidiu
lui congresului drapelul roșu 
al tinerilor comuniști unguri. 
Ca un singur om asistența s-a 
ridicat în picioare și a răsu
nat „Internaționala*.

La ședința din seara zilei 
de 22 iunie, Giglia Tedesco, 
membru al secretariatului 
C.C. al F.T.C.I. a prezentat 
raportul cu privire la modifi
cările în statutul Federației 
Tineretului Comunist din Ita
lia. Raportoarea a anunțat de- 
legaților rezultatele activită
ții comisiei speciale însărci
nată cu pregătirea proiectului 
noului statut al Federației. 
Comisia a propus printre al
tele să se specifice în mod 
expres în statut că „Federația 
Tineretului Comunist se 
călăuzește în întreaga sa ac
tivitate după principiile inter
naționalismului proletar șK se 
bizuie pe experiența Uniunii 
Sovietice, a Chinei populare, a 
tuturor țărilor socialiste, pre
cum și pe experiența luptei 
organizațiilor revoluționare ale 
tineretului și oamenilor muncii 
din țările capitaliste și co
loniale".

Tratativele de la Washington 
au subliniat dependența Japoniei 
fațâ de S. U. A.

Duminică, populația R.D.G. 
a votat cu încredere 
candidații Frontului 
Național

TOKIO 24 (Agerpres). — Co
municatul despre rezultatele tra
tativelor dintre Kiși și conducă
torii americani a dezamăgit opi
nia publică japoneză.

„O călătorie care nu a justifi
cat speranțele poporului* — ast
fel Își intitulează articolul său de 
fond ziarul „Iotniuri*. Ziarul su
bliniază că rezultatele practice 
ale acestei călătorii și ale trata
tivelor nu trezesc detit un senti
ment de dezamăgire. Unicul re
zultat practic a fost hotărlrea de 
> se crea un comitet interguver- 
namental pentru studierea diferi
telor probleme legate de existen
ța „pactului de securitate*. Toa
te celelalte probleme, scrie zia
rul,- au fost aminate pentru vii
tor. Pînă și promisiunea S.UA. 
de a retrage trupele terestre din 
Japonia in cursul anului viitor 
este condiționată tacit de faptul 
ca Japonia să.și sporească forțe
le armate. Totodată ziarul se În
doiește că această promisiune a 
fost făcută de S.U.A. la insis
tențele lui Kiși.

Retragerea trupelor din Japo
nia, scrie tn continuare „Iomiu- 
ri“, pe cit se vede face parte din 
planurile militarilor americani 
care cred că este necesar să în
locuiască trupele terestre ou uni
tăți echipate cu arme dintre cele 
mai noi.

Ziarul arată apoi că Kiși nu a 
obținut nici un fel de rezultate 
practice în problema restituirii
insulei Okinawa, - 
restricțiilor 
China și a 
țelor și a 
clean.

Judecind 
tativelor, scrie ziarul 
țelul călătoriei lui Kiși în Ș.U.A. 
s-a rezumat în ultima analiză nu 
la a transmite conducătorilor 
S.U.A. revendicările poporului 
japonez, ci la aceea de a întări

poziția forțelor conservatoare din 
Japonia.

Ziarul „Mainiți* este de ase
menea nevoit să recunoască că 
acest comunicat „nu poate să sa
tisfaci integral poporul japo
nez".

*
24 (Agerpres). — 

TASS transmite: „Asihi" a pu
blicat declarația Consiliului Ge-

TOKIO

nera! al Sindicatelor din Japo
nia in legătură cu comunicatul 
japono-american. Tratativele de 
la Washington, se spune in de
clarație, au pus Japonia intr-o 
situație și mai
S.U.A. Consiliul general învinu
iește pe primul ministru de fap
tul că el a adoptat o poziție ser
vilă față de S.U.A, tnșelînd aș
teptările poporului care cere res
tituirea imediată a insulelor Oki
nawa și Ogasavara, lichidarea 
bazelor militare americane, anu
larea restricțiilor în comerțul cu 
China și protestează împotriva 
introducerii în Japonia a armei 
nucleare.

dependentă de

BERLIN 24 (Agerpres). — Tri
mișii speciali Agerpres transmit: 
La 23 iunie au avut loc in în
treaga Republică Democrată Ger
mană alegerile pentru organele 
locale ale puterii de stat.

După datele preliminare publi
cate luni seara la alegerile pen
tru adunările raionale de depu- 
tați și pentru adunările de depu- 
tați ale orașelor capitale de ra
ioane (tn afară de marele Ber
lin) au participat 11.511.407 din 
11.847.146 persoane cu drept de 
voL adică 97,15 la sută din ale
gători. Pentru candidații Frontu
lui național au votat 99.52 la 
sută din alegători.

La alegerile pentru adunările 
de deputați ale raioanelor orășe
nești. adunările orășenești de 
deputați și reprezentantele co
munale (fără marele Berlin) din 
10.695.610 alegători au parti
cipat la vot 10.388.191 alegători 
sau 97,13 la sută.

Pentru candidații Frontului na
țional au votat 99,52 la sută din ' 
alegători.

Alegerile de duminică dovedesc 
în mod limpede că poporul ger-1 
man aprobă cu însuflețire politica 
păcii și a independenței naționale 
promovată cu consecvență de gu
vernul R.D. Germane.

BOLOGNA 24 (Agerpres), 
La Bologna și-a încheiat lu
crările cel de al XV-lea Con
gres al Federației Tineretului 
Comunist din Italia, în ședin
ța din 23 iunie delegații la 
congres au discutat raportul 
lui Giglia Tedesco, membru in 
Secretariatul C.C. al Federației 
Tineretului Comunist din Ita
lia, cu privire la modificările 
în statutul federației și au a- 
probat noul statut ăl F.T.C.I.

A fost adoptată de aseme
nea o rezoluție pe marginea 
raportului lui Trivelli, secretar 
general al F.T.C.I. „Despre 
unitatea tineretului în lupta 
pentru o Italie democrată și 
socialistă**. în rezoluție se spu
ne că tineretul italian este 
hotărit să-și aducă aportul la 
lupta pentru schimbarea situa
ției politice interne din țară. 
Opiul religiei, se spune în re
zoluție, prezintă un pericol de
osebit pentru tinerele genera
ții. De aceea organizațiile ti
neretului comunist în munca 
lor de zi cu zi trebuie să țină 
seama în permanență de ne
cesitatea demascării uneltirilor 
reacțiunii clericale. în ce pri
vește problemele de politică 
externă in fața tineretului cor 
munist se pune sarcina unirii 
întregului tineret sub lozinca 
luptei pentru pace și prietenie 
cu toate popoarele, a luptei îm
potriva „strategiei atomice11 si 
a staționării bazelor militare 
americane pe teritoriul italian.

★

Pescatori, secretar al C.C. ah 
Federafisi Tineretului Comu
nist din teritoriul Triest, a co
municat că tinerii comuniști 
din Triest au adoptat o hota- 
rire de a fuziona cu Fecteru(ia 
Tineretului Comunist din lto-L\ 
lia.

Reprezentantul Uniunii Ti
neretului Comunist din China 
a transmis tineretului italian 
un salut cordial din partea 
perilor comuniști din China, m 

N. N. Meseafeb, secretar. aț. 
C.C. al V.T.C.L. din U.R.S.S., a 
dat citire salutului adresat. 
Congresului de citire C. Cen/țș 
V.T.C.L. din V.R.S.S.

N. N. Mese af ev a transmis'* 
ca amintire tinerilor comuniști \

. X. X (italieni un dar. . .
Congresul a ales noul Coi 

tet Central ai Federației TH 
retului Comunist din Itah 
din care jac parte 86 de rX 
soane. râ

La 23 iunie a avut loc^Sh 
mare miting al oamenilor 
muncii consacrat încheierii lu
crărilor celui de-al XV-lea 
Congres al Federației Tinere
tului Comunist din Italia, La 
miting du rostit cuvintări Tri
velli, secretar general al 
F.T.C.I., și Gian Carlo Paje- 
tta, membru în conducerea 
Partidului Comunist Italian. 
Participanții la miting au a- 
probat în unanimitate rezulta
tele celui de-al XV-lea Con
gres al Federației Tineretului 
Comunist din Italia.

!

La 27 iunse va începe conferința 
pe întreaga Ungarie a P.M.S.U.
BUDAPESTA 23 (Agerpres). 

— M.T.I. transmite: Ziarul 
„Nepszabadsag"' a publicat co
municatul C.C. al P.M.S.U. cu 
privire la convocarea pentru ziua 
de 27 iunie a conferinței pe în
treaga Ungarie a P.M.S.U.

Pe ordinea de zi a conferinței 
figurează: 1) raportul de activi
tate al Comitetului Central provi
zoriu al P.M.S.U. (raportor Janos 
Kadar). 2) despre statutul 
P.M.S.U. (raportor G. Marosan), 
3) Cu privire la întărirea și com
pletarea organelor de conducere

ale partidului (raportor M. So- 
mogy).

★
BUDAPESTA 23 (Agerpreș). 

— M.T.l. transmite: La 23 iunie 
s-a anunfat că slmbătă a avut loc 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar la care au fost discutate 
problemele în legătură cu apro
piata conferință pe întreaga Un
garie a P.M.S.U. și propunerile 
care vor fi discutate la conferin
ța de partid.

(«SRiiMAT<W8MhWE)

_____ a atenuării 
asupra comerțului cu 
interzicerii experien- 

producției armei nu-

după rezultatele tra- 
,Asahi“,

Dezvăluiri cu privire la noul complot 
imperialist împotriva Siriei

CAIRO 24 (Agerpres). — TASS transmite: Referindu-se la tra
tativele care au avut loc la Beirut între Suhravardi, primul minis
tru al Pakistanului și autoritățile libaneze, corespondentul din Bei 
rut al ziarului ,,AI-Masa“ anunță că premierul pakistanez „a in- 
format guvernul libanez despre hotărirlle secrete adoptate la re
centa sesiune a Consiliului pactului de la Bagdad de la Caraci. 
Printre alte hotărîri ,1a această sesiune a fost aprobat planul de 
izolare a Siriei de Egipt. La acest plan participă guvernele Iorda
niei, Irakului, Arabici Saudite și Libanului".

Corespondentul anunță că noul complot împotriva libertății și 
independenței Siriei a fost elaborat de „Statele Unite in înțelegere 
cu membrii pactului de la Bagdad și prevede strecurarea pe teri
toriul Siriei a unor agenți provocatori din Irak, Iordania ți Liban 
pentru desfășurarea unei activități de subminare impotriva actua
lului guvern sirian*'.

RICHARD AL III-LEA (ambele 
serii) — Patria (complectare ci
nemascop în culori „Nava școală 
pleacă în larg"), V. Alecsandri 
(complectare „Marea Adriatic^") ; 
ROMEO ȘI JULIETTA - Republi
ca, înfrățirea între popoare, Mio
rița; 12 REZULTATE EXACTE - 
Magheru, Elena Pavel (sală și 
grădină), 23 August (sală și gră
dină), Volga; STAN ȘI BRAN 
STUDENȚI LA OXFORD - Bucu
rești, Grădina Progresul, Gh. 
Doja, Arta (sală și grădină), 1 
Mai (sală și grădină), N. Bălces- 
cu (sală șl grădină); UN PICHET 
IN MUNȚI — I. C. Frimu (sală și 
grădină); DIN NOU ÎMPREUNA
— Lumina, Doina, Flacăra; ALAR
MĂ ÎN MUNȚI - Central; PA
RADA LUI CHARLOT (partea II)
— Maxim Gorki (complectare 
„Masă așterne-te și Uruguay), T. 
Vladimirescu (grădină), complec
tare „Ilie în 1'ina de miere"; VRĂ
JITORUL — Timpuri noi; ÎNCO-

TRO ?. complectare „Marcel Mar
ceau" — Tineretului, Alex. Saliia 
(sală și grădină), Aurel Vlaicu ; 
FIICA MEA TRĂIEȘTE LA 
VIENA, complectare „Către absol
venții școlilor medii" — Alex. 
Popov, AVENTURILE LUI AR. 
TIOMKA - Grivița; DON JUAN— 
Vasile Roaită; DISPĂRUȚI FĂRĂ 
URMĂ - Cultural; ORA H, com
plectare „Pe muntele Retezat" — 
Unirea (sală și-grădină), Ilie Pin- 
tilie (sală și grădină). Popular; 
BALADA SIBERIEI - Const. Da
vid; PRĂPASTIA — Munca, Dorica 
Simo (sală și grădină), CRONICA 
AMANȚILOR SĂRACI - Moșilor 
(sală și grădină); Boleslaw Bferut; 
INIMA CÎNTĂ, complectare „Că
tre absolvenții școlilor medii" — 
M. Emlnescu; VOCAȚIE, complec
tare „Către absolvenții șcqUIo^ 
medii" - Libertății; FLOAREA 
DE PIATRĂ — Coșbuc (sală și 
grădină;.

S.UA


Lg campionat»!» »urop»n» d» Io Sofia

Polonia și Franța au capotat
în fața baschetbaliștilor noștri Spartachiada de vară a tineretuluiAtlstele noastre Ia egalitate cu cele cehoslovace și învingătoare ale italienceîor

Duminică după-amiază echipa 
noastră, după cum știți, a tntll- 
nit pe polonezi. A fost un meci 
de un dramatism de nedescris. 
Pentru desemnarea cîștigătorului 
(rifost nevoie de două prelungiri. 
După un start modest: 0-2, băie- 
țiif^pștri preiau conducerea și 
termină la pauză 30-27. Tactica 
ecli&ei noastre se baza pe pru
dență și joc moderat. Scor 32-32. 
A pot deși luăm un avans de 7 
puncte, polonezii ne ajung din 
nou. Cu 40 de secunde înainte de 
sfirșitul partidei, polonezii ega
lează la 55-55. 5 minute prelun
gire. Polonezii conduc cu 5 punc
te apoi egalăm. Mai este un mi
nut și jumătate pină la sfirșitul 
primei prelungiri. Baschetbaliștii

polonezi preiau conducerea la 
61J9, lată cum un meci pe care l 
aveam tot timpul tn mină este 
aproape pierdut Mai sini X". 
Polonezii prind curaj și încep șd 
se agite pe podium. In clipa cind

De la trimisul 
nostru special

Erdogh, a tras de la semi distan
tă șt mingea a intrat in coș. ar
bitrul a fluerat sfirșitul prelungi* 
rii 61-61. în cea de a doua pre
lungire, băieții noștri ciștigă la 
o diferență de 4 puncte înscriind 
numai in urma greșelilor perso
nale. Scor final: 70 66.

Să vedem ce se liiîmplă mai 
departe. Pe stadionul Lev schi un
gurii sint învinși de cehoslovaci 
cu 65-62. Cehii ne-au plăcut prin 
stilul lor specific de joc: e!ega.i- 
ță. combinație frumoasă sub caș, 
calm și precizie. Bascheibaiiș- 
tli sovietici aa încins echioa 
Franței terminind la o diferență 
de 30 de puncte. în fruntea cla
samentului celor mai buni reali 
zatori ai turneului se afli pe lo
cul / Mircev — Bulgari^ 72 
puncte, pe locul 11 Nocacei — 
Rominia 69 puncte. Luni Ungaria 
a terminat partida sa cu Polonia 
la 77-63 și pe teren au intrai e- 
chipe'.e Rominici jz* Franței. Este 
a doua ini unire a baschetbalist:- 
lor noștri In turneul 
de la început băieții
conducerea și ne promit o oarti- 

| dd frumoasă. Scorul dez:ne 17-11. 
I apoi 21-12. h'u mai este echipa 
timorată și nervoasă de duminică 

| seară. Foibert foarte bun. scoate 
mingi sub panoul francaUor și 

I înscrie spectaculos 
i 24-14. După pauză o 

nou. Costescu, In âuu»
I sale reduse, e foarte periculos la 
coșul francezilor. Jocul agresiv 
al baschetbaliștilor noștri nu aon- 

1 riv francezilor care Cedează pa 
, sul. Meciul se Încheie m 67-45 
; pentru nzx.
I La va dnd transmit, pe sto- 
i dionul Levsdu se desfășoară le- 
tilnirea dintre Bulgaria p CeW- 
slotacia. Sintem H minntal 3 ai 
celei de a reprize și sczrul 
este egal 43-43. Miine seară 
(n. r, astă seară), echipa noastă 
Intiinește echipa Ungariei. iar 
miercuri baschetbaliștii rondai 
vor juca cu echipa Bulgariei.

M. ZONIS

La atletism rezultate îmbucurătoare

✓ *

PORTIVE din

Bravo fetelor! Adresăm din toată inima acest „bravo" vouă spor
tivelor cehe, italience și romince. care duminică ați furnizat celor 
10.000 de îndrăzneți infmntători ai caniculei un spectacol atletic 
de toată frumusețea. Acești spectatori n-au părăsit tribunele nici 
măcar după terminarea ultimei .probe. Au așteptat nu numai vocea 
crainicului care să anunțe rezultatele definitive ale acestei tradițio
nale intilniri triunghiulare, ci 
eforturile tuturor color care au

să răsplătească. „la scenă deschisă' 
evoluat pe Stadionul Republicii.

După cum anunță ziarul
„Morning News", Zafar
Aii, secretar de onoare al 

Asociației olimpice din Pakistan, 
a demisionat din postul ce-1 ocu
pă, în semn de protest împotriva 
guvernului Pakistanului care a in
terzis celor 200 de sportivi paki
stanezi să participe la cea de-a 
treia ediție a jocurilor sportive 
internaționale prietenești ale tine
retului de la Moscova.

Rugbiul ciștigă 
noi prieteni 

în America de Sud
In Ioc de patinoar.., 

un hotel

Cercurile sportive din Austria 
nu eu de loc motive să se 
bucure în «ceste zile. In

tr-adevăr. ca urmare a „inițiati
vei" unei societăți americane de 
construcții pe locul unde in pre
zent se află patinoarul artificial 
din Viena, una dintre cele mai

Luptătorii finlandezi 
învinși...

Se pare că sportivii formației 
de lupte ai organizației T.U.L.- 
Finlanda nu s-au acomodat cu 
căldura din București. Altfel, nu 
ne putem explica înfrîngerea pe 
care au suferit-o într-o manieră 
deștul de categorică din partea 
formației Trustului III Construc
ții. Antecedentele recomandau 
destul de promițător reprezentati
vă T.U.L. Dar luptătorii Trustu- 
Mi III Construcții au reușit să 
cucerească o victorie meritată și 
îndelung aplaudată de cei prezenti 
pe stadionul „Știința". Scor final

Luptătorii finlandezi OTTO Tl- 
KANEN, VIRTA ȘI ERKKIKARI 
(T.U.L.-Finlanda). văzuți de 
Neagu Rădulescu.

Cei mai buni din regiune...
IOLANDA BALAȘ

FLORICA OTEL 
trecind Unii de sosire O interesantă fază din timpul 

probei de volei

Fr
rice a fose îztrețiă și de 
tarea eureleotă a arietrkw

i laeSsfrf «ele-

cele

trei dasa- 
0 m: Leo- 
sso .Italia) 
hoslovacia)

de vâri a tineretului pe 1956,

După remarcabila și neaștep
tata dezvoltare a rugbiului 
în R.P. Romînă, R. Ceho

slovacă, R.P. Polonă și în alte țări 
ale Europei de răsărit — lucru 
menționat recent de numeroase 
organe de presă din țările occi
dentale — iată că sportul cu ba
lonul oval ciștigă teren și în ță
rile Americii de Sud. De curînd, 
organizațiile sportive din Chile au 
luat inițiativa organizării unui 
campionat sud american de rugbi 
la care ar urma să participe e<3ii- 
pele reprezentantive din Brazilia, 
Peru, Chile, Uruguay și Argen
tina.

In croazieră 
prin țările prietene

Un grup de sportivi din R.D.
Germană, membri ai Socie
tății „Sport und Technik", 

întreprind în prezent o interesan
tă croazieră pe bordul 
„Wilhelm Pieile". Zilele 
navigatorii germani au 
portul albanez Durres și 
sit șederea lor în R.P. 
pentru a vizita orașele Tirana și 
Vlora. Continuîndu-și călătoria, 

... arun_
Vama 
fi

iahtului 
trecute, 

sosit în 
au foio- 
Albania

iahtul „Wilhelm Pieck" va 
ca ancora în porturile 
(R.P. Bulgaria), Constanța 
dessa.

Legături 
internaționale 
cu fotbaliștii 
din 18 țări

După ultimul act al „Cursei Munților^...
■ I* « ■ ■■ ■ • A M ■«

După o dură întrecere ciclistă, 
„Cursa Munților" și-a consumat 
ultimul act duminică in jurul orei 
18, cînd, in aplauzele spectatorilor 
aflați în tribunele stadionului „Di
namo", primii cicliști și-au făcut 
intrarea pe pistă. „Cursa Mun
ților", a întrunit anul acesta 

mai

Și 
im-

O-

Secția de fotbal a Uniunii 
Sovietice a anunțat recent 
că anul acesta în calenda

rul sportiv internațional al fotba
liștilor sovietici figurează meciuri 
cu echipe din 18 țâri. In cursul 
următoarelor luni numeroase e- 
chipe sovietice de club vor pleca 
în turnee peste hotare. Astfel, 
Spartak Moscova va juca în Italia 
și Turcia, ȚSK MO în Anglia, 
Lokomotiv Moscova în R.P. Ro
mînă și Suedia, Dinamo Tbilisi 
în Austria, Torpedo Moscova în 
Franța iar Dinamo Kiev în Is
landa.

S. SP.

a Întrunit anul : 
la start in aiara celor 
valoroși cicliști ai noștri 
oaspeți polonezi, 
maghiari. Acest lucru a 
primat cursei o notă mai vie, 
fapt dovedit de media orară ridi
cată a cursei: peste 38 km. la 
oră. Este o medie valoroasă ce 
vine să încununeze eforturile sus
ținute ale cicliștilor pe parcursul 
celor 900 km. străbătuți. O altă 
caracteristică a „Cursei Munților" 
este faptul că invingătorul nu a 
putut fi cunoscut decit după con
sumarea ultimilor kilometri, tri
coul galben fiind purtat succesiv 
de C. Dumitrescu, Constantin Moi
ceanu și Ludovic Zanoni. In cele 
din urmă el a rămas in posesia 
lui Dumitrescu care a manifestat 
o îmbucurătoare revenire de for
mă atit sub aspectul puterii sale 
de .luptă cît și sub acel al orien
tării tactice de-a lungul întregii 
curse. EL nu va trebui să fie insă 
mulțumit de forma actuală pe 
care o deține. Recunoscutele-i re
surse fizice precum și talentul pe 
care ni l-a dovedit în multe pri
lejuri, vor trebui puse în valoare 
cu sîrguință pentru ca acest II- 
năr ciclist să poată da randamen
tul maxim pe care iubitorii spor
tului cu pedale II așteaptă de 
la el.

„Cursa Munților" a permis afir
marea cu autoritate a citorva ele
mente tinere cu mari perspective, 
veritabile talente. Ne referim In

germani

primul rfnd la tînărul ciclist Con
stantin Moiceanu de la asociația 
„Voința" care poate fi numit pe 
drept cuvint revelația nr. 1 a 
„Cursei Munților". Dirz și bine 
dotat fizicește, tînărul Mofceama 
are meritul, in alzra faptului de 
a fi reușit să poarte 2 etape tri
coul galben, că a luptat de la egal 
la egal cu cicliști consacrați, de 
valoare bine cunoscută. O mai 
mare experiență a marilor curse 
îi va aduce pe tînărul Constantin 
Moiceanu pe primul plan al ciclis
mului nostru și-i va da fără în
doială in viitorul apropiat satis
facția unor victorii pe care talen
tul său le lasă să se întrezărească.

Revenind la desfășurarea com
petiției consemnăm că partea cea 
mai disputată și grea dm întrea
ga cursă (așa cum ne spunea după 
terminarea ei 41 Constantin Du- 
miirescu) a fost etapa a V-a. Dura 
prin Însăși traseul ei (dubla ei- 
caladare Timiș-Cioplea». această 
etapă s-a caracterizat prin atacuri 
extrem de dîrze din partea pv 
ticipanților. Mai puțin animată, 
ultima etapă s-a desfășurat destul 
de calm pină înainte de Pîoești. 
cînd trei alergători loniță, Gabriel . 
Moiceanu și Ștefu evadează din 
pluton. Ei organizează o reușită 
morișcă. se înțeleg bine și au 
satisfacția de a trece primii star
tul de pe pista stadionului Dina
mo In aceeași ordine. Pe echipe, 
ultima etapă a revenit formației 
secunde a asociației Dinamo.

După aceasta ultimă etapă a 
„Cursei Munților" victoria pe e- 
chipe a revenit echipei CCA. iar 
individual lui Constantin Dumi
trescu urmat de Ludovic Zanoni și 
Kaminski (Gvardia — R. P. Po
lonă).

Ga i

G DUMITRESCU

locul IV s-a clasat re- 
ota noastră Sxoe cu 12,3 

sec. Greutate: Ana Roth 14,38 m., 
Zanadkn-a I'Cehoslovacia) 1333 m., 
Lisko'va (Cehoslovacia) 13.56 m.

m..- Leone (Italia) 24,9 sec., 
Săcoe 25,1 sec, Vodickova (Ceho
slovacia 253 sec. Lungime : Ros- 
kncti Cehoslovacia) 5,83 m-, Fas- 
rio (Baba) 531 m. Svosilova (Ce- 
bos’.ovacia 5,47 m. Prima noastră 
reprezentantă, Belu s-a clasat pe 
locul 5 cu o săritură de 5,35 m. 
Disc : Mertova (Cehoslovacia) 51,34

Simankova (Cehoslovacia) 47,22 
m., Manoliu 44,14 m. Înălțime: I. 
Balaș 1,65 m„ Modrachova (Ceho
slovacia) 1,54 m. Pe locurile 3—i 
s-au clasat cu aceiași săritură de 
1,54 m. italianca Giardi și Mayer. 
4x100 m.: Italia 46,8 sec., Ceho
slovacia 48,0 sec., Romînia 48,6 
sec. Punctajul între țări este urmă
torul : Romînia-Italia 49,5-43,5; 
Romînia-Cehoslovacia 52-52; Ce- 
hoslovacia-Italia 48-45.

S. SPIREA

ORAȘUL STALIN (De la co- 
respondents nostru) —*

La Orașul Stalin au avut loc 
simbătă și duminică Întrecerile 
fazei regionale a Spartachiadei 
de vară a tineretului. Pe 5 te
renuri, Împodobite sărbătorește, 
tn prezenta a mii de spectatori, 
s au desfășurat în aceste zile 
probele de atletism, handbal, vo
lei, oină, trintă, iar pe șoseaua 
Or. Stalin—Tg. Secuiesc au avut 
loc întrecerile de ciclism.

In parcul „Dinamo" amatorii 
de handbal au avut ce admira. 
Echipa de handbal a medieșene- 
lor, echipă bine pregătită, a făcut 
in aceste zile o serie de intere
sante meciuri învingind adversa
rele din Făgăraș cu categoricul 
scor de 7—1 și pe jucătoarele 
formației „Energia-Tractorul" din 
Orașul Stalin cu S—3. Ele au tre
buit insă, în finală, să cedeze in 
fața jucătoarelor din Agnita, 
foste campioane ale Spartachia dei 
cu scorul de 2—3.

In același timp, întreceri interesante de oină puteau fi urmă
rite pe terenul „Strungul". Cei prezenți pe teren au văzut In aceste 
intilniri faze frumoase și spectaculoase, de un mare dinamism. In 
rinduriie jucătorilor s-au remarcat mulți tineri care jucau oină ex
celent. Iată-1, de pildă, pe lakobi Iohann, un ttnăr țăran sas din 
comuna Viștea raionul Agnita, căpitanul echipei reprezentative a 
acestui raion care s-a dovedit un adevărat maestru la bătaie și lo
viturile din cerc. Echipa sa a reușit o serie de victorii dar a cedat 
in finală in fața tinerilor jucători din Codiea.

întreceri spectaculoase au fost și la celelalte discipline. Faza 
regională a Spartachiadei de vară a tineretului desfășurată Ia Ora
șul Stalin, a constituit un minunat prilej nu numai de Întrecere 
sportivă dar și de cunoaștere și de închegare a unei prietenii 
trainice intre tinerii sportivi din cele opt raioane ale regiunii 
Stalin.

Turneul international 
pe apă de la Arnstadt

PE SCURT!
de

(R-
★

polo .
D. Germană) s-a încheiat cu un 
remarcabil succes al echipei R 
P, Romine care a obținut victo
ria în toate partidele susjinute. 
In ultimul meci echipa (ării noas
tre a dispus cu 7—3 (5—1) de 
echipa R. D. Germane,

Slmbătă și duminică a avut 
loc la Belgrad un mare concurs 
international de atletism la care 
au participat atlefi din U.R.S.S., 
R. P. Polonă, R. P. Bulgaria, R.P.

Romtnă, Grecia, R, Cehoslovacă 
și R.P.F. Iugoslavia, Un remar
cabil succes a objinut reprezen
tantul nostru I. Wiesenmayer 
care a terminat pe primul lor. in 
cursa de 400 m, plat cu timpul 
de 48" 4/10 Ion Soeter s-a cla
sat al treilea tn proba de sări
tură tn înăljlme cu 1S6 m. Vic
toria a fost repurtată de Maria- 
novic (R.P.F, Iugoslavia) cu 
2.00 m. urmat de maghiarul 
Bodo, tot cu 2.00 m.

Surprize în - •„Cupa Primăverii"
Dinamo-București a cedat la scor, * Știlnța-Timișoara 

a fost învinsă acasă
„Cupa Primăverii" ne-a oferit 

duminică surprize. Surprize, cind 
.............................hîrtiei căci 

au oglindit ra-

Orth, unul din cel mal buni jucători un
guri de fotbal ai tuturor timpurilor, care de 
30 de ani antrenează diferite echipe sud- 
americane, a declarat recent că se așteap
tă ca doi din cei patru semifinaliști al 
campionatelor mondiale din 1958 să se re
cruteze din rîndul echipelor sud-americane. 
S-ar putea ca previziunile lui Orth să fie 
influenfate de o subapreciere a echipelor 
europene dar în orice caz lupta pentru
calificare a celor 51 de echipe naționale în
scrise în această competiție, cît și apropie
rea datei campionatelor trezește din nou in-.rea datei campionatelor trezește din nou 
teresul pentru fotbalul sud-american.

Fotbalul (ud-am»rican
în primăvara trecută s-a desfășurat a 40-a 

ediție a campionatelor sud-americane, de 
astă dată la Montevideo, în Uruguay. Au 
participat la această competiție, care a durat 
4 sâptămîni șl a cuprins 21 de jocuri ale 
echipelor naționale, 7 echipe. Echipa Argen
tinei a devenit campioana Americii de Sud 
după ce a învins in stil strălucit pe cei mai 
puternici adversari: Brazilia cu 3—9 și U- 
ruguay cu 4-0, Aceste rezultate au consa
crat „echipa de aur" a Argentinei drept cea 
mai puternică echipă sud-americană și pre
tendentă pentru titlul de campioană mon
dială.

Intilnirea celor mai bune echipe ale con
tinentului a permis o serie de constatări pri
vind dezvoltarea actuală a fotbalului sud- 
american. Nu este cazul să se insiste asupra 
strălucitei tehnici individuale a Jucătorilor, 
lucrul acesta fiind destul de cunoscut peste 
tot. Dar ceea ce a surprins, a fost ab-ența 
aproape totală a vreunui sistem de joc di
nainte pregătit in jocul acestor echipe. Acest 
lucru se explică prin repulsia Jucătorilor 
pentru aplicarea unor scheme stud.ate Se 
afirmă că nici un antrenor sud-amcrlcan nu 
ar indrăzni să prescrie jucătorilor săi o a- 
numită tactică pregătită dinainte. Aceste in
formații venite din America de sud par sa 
nu fie exacte in intregime, căci după știrile 
venite de-acolo se pare că în schemele de
fensive ale echipelor ișl face totuși drum ac
ceptarea unei pregătiri tactice, chiar daca 
aceasta nu a atins incă proporții europene. 
Pe "de altă parte, antrenorii echipelor nu au

Fotbalul sud-american
va avea un cuvint greu
la Stockholm?

permisiunea să se afle In apropierea terenu
lui de joc tn timpul meciurilor.

0 tactică bazată pe defensivă cu contra
atacuri de exemplu, ar fi de neconceput a- 
colo. Publicul foarte expansiv nu răsplătește 
cu aplauze decit acțiunile ofensive și aceste 
aplauze par să Joace un rol extrem de im
portant in viața jucătorilor cari, în primul 
rînd, joacă pentru cucerirea aprobării spec
tatorilor.

Nu au lipsit la aceste jocuri emisarii unor 
cluburi italiene șl spaniole dornici să cum
pere „vedete" pentru echipele lor. Ca urmare 
a activității acestora se așteaptă ca 4 jucă
tori ai echipei naționale argentiniene și unii 
din echipa Uruguayului să joace in Europa 
in

nosctnd pregătirea fizică excepțională, va
rietatea derutantă tn atac, cit fi tehnica 
strălucită a jucătorilor argentinieni, trebuie 
să ne așteptăm ca echipa lor să joace un 
rol de prim ordin la campionatele mondiale 
Desigur că Intflnirea acestei echipe cu cele 
mai bune echipe europene — tactic mult mai 
mature — va fi așteptată cu mult interes. 
Insă pentru aprecierea șanselor lor nu trebuie 
uitat că in 1954. cele map bune echipe sud- 
americane au fost eliminate din campiona
tul mondial de echipa Ungariei, care proba
bil nu va reprezenta incă in 1958 aceeași 
forță ca in 1954. Iar, după cit se pare, o 
altă echipă de aceeași valoare nu a apărut 
incă pe orizontul fotbalului european.

Brazilienii in declin ..

Deși obosit dupi ultima etapă, 
cîștigătoru! ne-a făcut următoarea 
declarație: „E inutil să vă mai 
spun cît mă bucură victoria in 
..Cursa Munților*, o cursă grea 
și dură. Ultima etapă mi s-a pă
rut mai puțin dificilă. Cete mai 
grele etape te consider pe a II-a 
și a V-a. Cauza : dorința mea de 
a recupera minutele ce mi des
părțeau de Za boul In etapa de 
azi — ultima — uu am încercat 
să evadez. Aveam 6 secunde avan
taj fată de Zanoni și voiam să Ir 
păstrez cu orice preț. Știam că el 
pregătește na atac pe ui ti ou s«tă 
de metri și de aceea am fost Toar
te atent peatru a H zădărnici. Și 
după cum vedetiiaa reușit Acum 
aștept cu nerăbdare cursa Bocu- 
rești-Sofia cu prilejul căreia vreau 
să-mi ian revanșa față de dcRștii 
bulgari. Și cu toate că-mi este 
bine cunc scuti saloarea viitorilor 
noștri adversari, vă asigur că 
nu-mi vei precupeți eforturi te*.

Ace’.ași everiment ddist, îl aș
teaptă ca nerăbdare și amatorii 
sportului cu pedate din țara noas
tră. Dîci cicliștii noștri fruntași 
G Dumitrescu, L Zanoni, și alții 
au avut o bună comportare In 
„Cursa Munților*, ne rezervă 
speranța că în cursa București- 
Sofla ei vor concura la nivelul 
adevăratelor lor posibilități.

E. PITULESCU

In
ti

! te referi la caicului 
altfel scorurile

. portul de torțe de pe terenul de 
joc. Afirmația o raportez mai a- 
Ies la duelul dintre feroviari și 
dinamcviști. 4—1 este un scor 
sever insă nimeni nu poate con
testa că dinamoviștii au meritat 
o infringere de asemenea pro
porții.

In săptămina care s-a consumat 
duminică, i-am văzut pe jucăto
rii Locomotivei in două meciuri. 
Am remarcat în ambele ocazii 
spiritul ofensiv al feroviarilor, 
strădania de a muta lupta in 
fața porții adversarului. In me
ciul cu Olympique Marseille, Lo
comotiva nu a știut să fructifice 
dominația sa indelungată din pri
cina sterilității atacului. Dumini
că. perioada de dominare s a re
flectat in scor și nu s-ar putea 
spune că înaintașii Locomotivei 
n-au mundt Dimpotrivă, linia de 
atac a depus eforturi serioase 
pentru a pulveriza apărarea dl- 
namovistă. punind poarta lui Uțu 
întro continuă primejdie. Dar, cu 
o legătură mai bună intre com
partimente, renunțind la pasele 
inutile și la dantelăriile obse
dante și cu mai multă precizie 
in șuturi, scorul putea să devină 
astronomic. Barele porții lui Uțu 
s-au cutremurat de nenumărate 
ori. Dar. de fapt, au trebuit să 
treacă 39 de minute pină cind fe
roviarii au introdus pentru pri
ma oară batonal in plasă (1—0 a 
fost realizat de Popa prin auto
gol). Or. aceasta este Inde-ajuns 
de concludent pentru lipsa de e- 
ficadtate a atacului in prima re
priză. După aceea, acțiunile ata- 
canților feroviari au devenit mai

închegate, cu un plus de precizie, 
ceea ce a. avut drept urmare sta
bilirea scorului la 4—0 in mi
nutul 58 de joc.

Dinamoviștii au fost de nere
cunoscut. S-ar putea invoca fap 
tul că in luptă n-a fost aruncată 
prima garnitură. E drept. Dar a- 
ceasta nu explică de ce jucători

După 45 de minute de joc, 
eram convinși că repriza doua va 
marca un reviriment al dinamo- 
viștilor Inutilă speranță. Dina- 
moviștii semănau cu jucătorii e- 
chipei minere pe care, in april e, 
au intrecut-o fără drept de apei 
cu 8—0. O postură puțin plăcută 
pentru o formație de prestigiul 
lui Dinamo.

La meciul de duminică dintre Locomotiva-Bucii- 
rești și Dinamo București, Vasile Anghel l-a lovit 
pe Macri, care și el a jucat dealtfel dur, pentru 

ca la sfirșitul meciului să-l 'îmbrățișeze.
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— Ia-1 și pe ăsta ca să nu uiți 

rutinațl ca Uțu, Anghel Vasile 
și chiar Nicușor s au aflat, evi
dent, cu mult sub posibilitățile 
lor reale. Dinamoviștii au fost in
capabili să stăvilească acțiunile 
Locomotivei și de-abia la 4—0, 
cind feroviarii au încetinit rit
mul de joc, au inițiat citeva faze 
dintre care una soldată cu goluț 
marcat de Koszegy tn minutul 88 
care a pecetluit scorul la 4—1.

sezonul viitor.

Echipa Argentinei 
în mare formă

Echipa Argentinei se pare că reprezintă 
tot ce a produs mai bun fotbalul sud-ameri- 
can după război. Se poate regreta că această 
echipă nu a participat la Campionatele mon
diale din 1954 disputate in Elveția. Forța 
acestei echipe surprinde cu atit mai mult cu 
cît se știe că în ultimii 3 ani Argentina a 
pierdut cel puțin două echipe naționale, prin 
plecarea celor mai buni jucători în Europa. 
Se pare că rezervorul Argentinei de jucători 
de talent este inepuizabil In aceste condiții 
este posibil ca nici pierderea celor mai buni 
Jucători din echipa care a ciștigat în acest 
an campionatul sud-american, să nu dimi
nueze prea mult șansele ei la campionaiele 
mondiale. Echipa aceasta se pregătește cu 
seriozitate in vederea marelui turneu din 
Suedia. Se crede că Argentinei nu-i va fi 
greu să se califice pentru acest turneu, ad
versarii de grupă fiind Chili și Bolivia. Cu-

Mai slabă ca In trecut s-a prezentat 
acest campionat echipa Braziliei. Cei mai 
buni jucători ai ei sint tot aceiași pe care 
ii cunoaștem din anii trecuți. Echipa aceasta 
se prezintă omogen, cu o bună valoare in
ternațională. Insă jocul echipei pare să se 
fi Încetinit mult. Jucătorii evită intilnirile 
directe și nici nu mai caută atit de insistent 
..gaura" in apărarea adversarului ca pe vre
muri. Echipa Braziliei aflată In grupă cu Peru 
s-a și calificat pentru turneul din Suedia, 
Insă ziariștii sud-americani nu cred că aceas
tă formație să poată juca același rol impor
tant in fotbalul mondial ca in anii trecuți.

Cu totul alta este situația echipei din Uru
guay. Această echipă a fost complect schim
bată ca urmare a eșecurilor din anii trecuți. 
Jucătorii tineri joacă iute și energic, dar 
pină acum nu au reușit să se impună in 
jocurile internaționale. Echipa se bazează pe 
doi juctăori de clasă mare: apărătorul San
tamaria și înaintașul Ambrois. Se pare, insă, 
că tocmai aceștia vor părăsi echipa lor, fiind 
vinduți unor cluburi din Italia și Spania.

Chiar și aceste informații, sint suficien
te să trezească un interes deosebit in jurul 
participări echipelor sud-americane la cam
pionatele mondiale din anul viitor, fn orice 
caz, echipa Argentinei pare să fie- una din 
cele mai serioase pretendente la titlul- su
prem. Rămîne de văzut dacă previziunile 
antrenorului OrCi se vor adeveri.

E. HORN Uțu trebuie să se resemneze. Mingea se odihnește tn plasă.- Foto: L. TIBOR

că ia sflrțft o să ne pupăm 11! —

Ceva despre maniera de joc. 
Duritățile au abundat datorită 
ambelor formații. Am ajuns astfel 
să fim martorii penibilului inci
dent V. Anghel—Macri, ce a in
dignat spectatorii. Indiferent de 
miza întrecerii, (de altfel, in ca
zul de față, nu dintre cete mai 
importante) lupta trebuie dusă iti 
limitele sportivității. Nervozitate! 
pricinuită de diferite dificultăți 
— gama acestora este variată — 
nu trebuie să se resfringă in aba
teri de la regulile elementare ala 
sportivității.

★
Acum despre restul etapei. Ese 

desigur o surpriză că Știința Ti
mișoara a fost invinsă pe teren 
propriu (2—0, la pauză I—0) <'e 
către Energia Tg. Mureș. Relată
rile asupra acestui meci atribuie 
acest rezultat defecțiunilor inter
venite in atacul studenților ceea 
ce a împiedecat valorificarea pe
rioadelor de dominație. La Ora
dea și Petroșani au avut loc me
ciuri viu disputate. Progresul O- 
radea a terminat nedecis (2—2) 
cu Energia-Steagul Roșu, iar m- 
nerii au învins cu 2—1 Flamura 
Roșie Arad.

Joi, vom asista la o nouă eta
pă a ;,Cupei Primăverii", Situa
ția în clasamente, unde diferen
țele de puncte sint minime, pro
mite oarecari dispute. Evident, 
este vorba numai de promisiuni. 
Ce se va intimpla pe terenurile 
de joc e greu de presupus, dacă 
ținem seama de fluctuațiile da 
formă ale echipelor noastre.
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