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ÎN PLINĂ CAMPANIE
de WCOLTARE

CERINȚE
prea puțin apreciate

Citiți

Se seceră, se treieră,
se înmagazinează

PLOEȘTI (de Ia corespondentul 
nostru). — Pentru colectiviștii din 
Baba Ana muncile de recoltat, în
treținerea culturilor și dezmiriștit 
constituie un adevărat plan de bă
taie. Au toată ambiția să fie și de 
data aceasta fruntași pe regiune, 
ca în anii trecu ți. Nu vor să le-o 
ia alții înainte și pace bună. Și 
ce și-au propus a început să ca
pete viață. Pînă acum cele 30 ha. 
cu orz au fost secerate, treierate și 
au fost înmagazinate peste 60.000 
kg. orz din recolta nouă. Un a- 
jutor prețios colectiviștii l-au pri
mit din partea brigăzii complexe 
de tractoriști de la S.M.T.-Inotești 
pe care o conduce tînărul Stoica 
Toma. Cu sprijinul tinerilor trac-

toriști ei au reușit ca din cele 150 
lia. cu grîu să secere și să facă 
clăi de pe suprafața de 30 ha.

Tractoriștii Mihai S. Dinu și 
Gheorghe Popescu sînt adevărați 
animatori ai întrecerii. Care din ei 
seceră mai mult pe tarlaua de 150 
ha.? O parte din băieții din bri
gada de tractoare sînt la treierat 
și dezmiriștit.

Dar în gospodăria agricolă colec- 
tivă din Baba Ana sînt și alte 
munci care nu trebuie neglijate. 
Cele trei brigăzi de cîmp sînt 
astfel împărțite încît nici o lu
crare n-a rămas în urmă. Oamenii 
au terminat două prașile și acum 
pornesc să execute a treia prașilă 
la porumb.

Pentru Dumi
tru Ivănuș de 
la Gospodăria 
de Stat Basa- 
rabi seefia Poar
ta Albă ziua de 

sîmbătă a constituit un prilej 
de sărbătoare. împreună cu 
ceilalți membri ai brigăzii 
complexe el a început recol
tarea celor 260 de hectare de 
griu. Seara remorcile brigăzii 
transportaseră deja, la baza 
de recepție port-Constanja 
două vagoane cu griu.
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Studenții în G. A. S

Chemarea holdelor

: TINEREȚE
ÎN

SĂRBĂTOARE

Întreprinderea 
de foraj Valea Case’or 
ți-a îndeplinit planul 

anual la forajul 
de exploatare

fo-

— Nu-i adevărat — glăsuiră fe
tele în cor. Nu v-am lăsat noi în 
urmă Ia copilitul porumbului ? 
Dar Ia mazăre ? La recoltatul griu
lui nici nu mai vorbim... Bravo, 
băieți ? După ce că vă sprijinim 
în muncă...

Vorbeau toți, în afară de unul. 
Un tînăr blond, cu ochi albaștri 
stătea tăcut pe un pat. 
ori de cîte ori fetele se 
ceau cu băieții. M-am 
de el :

— Dumneavoastră nu 
nimic ?

El dădu din umeri. 
Tărchilă, o fată cu ochi_ ___ _
riță, observă „indiscreția" noastră 
și glumi îmbujorată :

— El poate să vă spună multe. 
E secretarul U.T.M. al anului 
nostru.

Constantin Todea roși puțin. 
Apoi, pe îndelete, îmi povesti des
pre munca grupei întregi. Am a- 
flat cum studenții au lucrat la re
coltatul orzului de pe cele 60 de 
hectare, cum în prezent fac și cîte 
o normă și jumătate la strînsul 
griului.

— Sînt studenți buni în grupa 
noastră. în timpul liber mergem 
la Dunărica, jucăm șah, citim 
cărți. Dumineca mergem la horă 
în sat, jucăm volei și fotbal cu 
tractoriștii și țăranii. Nici nu-mi 
închipuiam să fie atît de plăcut 
De lin lucru sîntem nemulțumiți;

« », . ________  Comitetul raional U.T.M. Oltenița
din-București.........  - pu, se. îngrijește de noi. Nu avem

— Așa-s fetele, se mai laudă — aici nici un ziar-
interveni Romulus Petcu. Intr-adevăr, e cazul ca activiștii

— Auziți fetelor ?• Ne lăudăm U.T.M. să vină mai des în rîndul 
noi ? — sări contrariată studenta, celor ce ajută la strînsul recoltei.

Tn aceste zile cînd studenții grupei 
226 a Facultății de planificare lu
crează cot la cot cu muncitorii din 
G.A.S. Chirnogi, comitetul raional 
U.T.M. să fie alături de ei, să-i 
sprijine, să-i îndrume, să le facă 
viața cît mai plăcută.

Colectivul întreprinderii de 
raj Valea Caselor, ca urmare a 
chemării lansate către toate co
lectivele de foraj din țară, ca 
urmare a angajamentului luat în 
cinstea zilelor de 23 august și 
7 Noiembrie raportează :

IN ZIUA DE 8 IULIE 1957, 
LA ORA 12, AM REALIZAT 
PLANUL ANUAL LA FORAJUL 
DE EXPLOATARE. Planul pro
ductivității muncii a fest realizat 
pînă la această dată în proporție 
de 138% prin mărirea vitezei 
comerciale față de cea planificată 
cu 28,2%. Prețul de cost a fost 
redus ptnă la 1 
de 8% în loc de 
conomii față de 
de lei 117.000.

S-au evidențiat brigăzile de 
foraj conduse de Prunache Ti- 
mofte, Cîrnaru Nicolae, Balaș 
Traian, echipa de montaj turle 
a lui Filip Nicolae, echipa 
tras turle în picioare a lui 
proîu Vasile.

iunie în procent 
5%, realizînd e- 
deviz în valoare

la gospodărie 
vezi matale...

bază pe spu
ria t seatna că

Pe cît de domoală și liniștită 
e Dunărica, pe atît de mare-i lar
ma pe care o stîrnesc băieții și fe
tele care au venit la scaldă în a- 
ceastă după-amiază de cuptor. Dar 
cine sînt gălăgioșii ? Un țîcă dez
brăcat, care-i admiră de pe malul 
apei, mă lămurește.

— Sînt studenții, nene ! Da, au 
venit de la București să facă baie 
la noi.

— Ei, taci ?!
— Oho, muncesc 

la Chi rnogi, o să-i 
vrednici, nene !

...Deși n-am pus 
sele țîncului. mi-atn
el îmi destăinuise, de fapt, un real 
adevăr. Grupa 226 a anului doi 
a Facultății de planificare din 
București fruntașă la învățătură 
6-a dovedit a fi la aceeași înălți
me și la muncile agricole pe care 
le efectuiază la G.A.S. Ghirnogi. 
Un grup de studenți și studente 
care fac cinste facultății. Laudele 
aduse grupei de către conducerea 
gospodăriei sînt edificatoare. Cu 
cei 13 băieți și 11 fete, am stat 
la sfat pe îndelete — după scal
dă — intr-unui din dormitoare. Ei 
mi-au povestit multe din cele pe
trecute într-o săptăitiînă în G.A.S.

— Vai, tovarășe, în prima zi 
. ne-a luat tare de tot. Am adunat 
snopii de orz de pe trei hectare 
— îmi spune Ion Mircea, un tînăr 
blond, șugubăț din fire?

-— Dar ani rezistat — adaugă 
Elena Roșu, fiica unor muncitori

Zînibea 
contrazi- 
apropiat

spuneți

Filofteia 
de veve-

NICOLAE BARBU 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
București

de
0-

In majoritatea sectoarelor uzi
nelor „Electroputere" - Craiova, 
acțiunea de experimentare a sis
temului de salarizare îmbunătățit 
se desfășoară cu succes. Mai sînt 
însă secții care întîmpină greu
tăți. Dificultățile puteau fi lichi
date dacă conducerea uzinei ar 
fi folosit din plin cele 250 de pro
puneri ale muncitorilor și tenni- 
cicnilor privind atît măsuri teh- 
nico-organizatorice cît și măsuri 
referitoare la îmbunătățirea siste
mului de salarizare propriu zis.

în primul rind — aprovizio
narea uzinei cu materiale.

O serie de propuneri se referă 
tocmai la această problemă.

Dacă uzina ar avea materie 
primă în permanență, ea ar reuși 
— fără exagerare — să realize
ze nu unul, ci două planuri de 
producție lunar. Dar materialele 
sosesc abia în cea de-a doua sau 
a treia decadă a lunii. în prima 
jumătate de lună, muncitorii nu 
au de lucru, iar în cea de-a doua 
jumătate lucrează în asalt.

Remarcăm că de cele mai 
multe ori e vorba de produse fa
bricate în țară, din planul de co- 
labăTare dintre uzine.

Exemple se găsesc suficiente. 
Numai datorită faptului că între
prinderea „E!ectroceramica“-Tur- 
da nu a repartizat la timp izo
latori de înaltă tensiune uzine
lor ..Electroputere", aceasta din 
urmă a rămas in pierdere cu 
250.000 lei.

Cei de la fabrica de rulmenți 
din Bîrlad stau în așteptare, cu 
un stoc de rulmenți produși, pen
tru că organele ministerului nu 
au trimis repartiția, astfel încît 
această comandă să poată fi li
vrată la timp Craiovei. Datorită 
acpst’ii fapt 15 tramvaie nu pot 
fi expediate.

De asemenea o serie de izola- 
tori-condensatori de la „Electro- 
izolantul" nu au fost trimiși nici 
după 25 de zile de la data expi
rării termenului fixat, iar de la

uzinele „Gheorghi Dimitrov" se 
mai așteaptă încă și azi arcurile 
pentru locomotive de mină.

In general se poate cere orga
nelor departamentului energiei 
electrice și industriei electroteh
nice mai multă grijă pentru a-

Experimentarea 
sistemului de salarizare 

îmbunătățit

provizionarea tehnico-raateriala a 
întreprinderilor care îi aparțin.

Multe probleme iși pot găsi re
zolvarea pe plan local. Dar lipsa 
de preocupare împiedică aceasta. 
Din cele 250 de propuneri făcute 
de muncitori și tehnicieni în ve
derea introducerii sistemului de 
salarizare îmbunătățit abia dacă 
40 la sută au fost realizate. Dar 
mai sînt multe propuneri juste.

O mare importanță au propu
nerile în vederea intensificării 
mecanizării producției.

In turnătorie se execută multe 
rebuturi pentru că singura maca
ra existentă nu satisface nevoile 
secției. Tînărul Dumitru Barbu a 
criticat — nici el nu știe pentru 
a cîta oară — acest lucru. Din 
anul 1S50. muncitorii tot cer 
montarea unei a doua macarale 
sau eventual mutarea aici a unei 
macarale nefolosite în altă secție 
a întreprinderii. Tot la turnăto
rie. dezbătătorul doar leagănă 
formele în loc să le curețe. De 
aceea muncitorii sînt siliți să fo
losească ciocane de mină. Și a- 
ceastă dificultate a fost arătată, 
dar nu eliminată.

Desigur uzinele „Electroputere" 
au făcut pași pe calea aplicării 
în bune condițiuni a sistemului 
de salarizare îmbunătățit, dar a- 
plicarea propunerilor muncitori
lor trebuie să se facă mai grab
nic.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru re
giunea Craiova

Minerii din Valea Jiului întîm» 
pină sărbătoarea lor — Ziua Mi
nerului — și cea de a 13-a ani
versare a eliberării patriei noas
tre — cu importante realizări în 
producție. Principalul obiectiv al 
întrecerii este ridicarea neîntre
ruptă a productivității muncii, 
astfel încît anul acesta să se ob
țină pe, această bază cea mai 
mare parte din sporul de produc
ție. La sfîrșitul primului semestru 
nivelul productivității muncii in 
minele de cărbuni din acest ba
zin a depășit cu circa 11 la sută 
nivelul din perioada corespunză
toare a anului trecut. In munca 
neobosită pentru îndeplinirea și 
depășirea planurilor 
se remarcă sute de 
xemplul celor 118 
mineri din Valea 
întîmpină „Ziua 
ziua de 23 August Iucrînd în con
tul anilor 1953—1962 este edifi
cator. Multe dintre aceste brigăzi 
sînt 
prin 
luat 
oară
pildă inițiativele luate încă 
ani în urmă în ceea ce privește 
îndeplinirea înainte de termen a 
planurilor anuale și creșterea ca
drelor de către brigăzile conduse 
de Eroul Muncii Socialiste Haidu 
Iuliu. și Kopetin Geza, care lu
crează acum în contul celui de-al 
treilea cincinal. De asemenea bri
gada condusă de Lazăr Alexan
dru, .de la mina Lupeni, care lu
crează în prezent în contul anu
lui 1959, s-a făcut cunoscută prin 
inițiativa de 2 extrage zilnic o 
fîșie de cărbune cu tăierea în- 
trun singur schimb; această ini
țiativă a fost preluată de brigada 
condusă de Marian Ioan de la 
mina Petrila — care și-a propus 

extragă două fîșii de cărbune 
zi, și această brigadă lucrea- 
în contul lunii martie 1960. 
rîndul brigăzilor fruntașe în

de extracție 
brigăzi, 
brigăzi 
Jiului

Minerului" d

E- 
de

care

cunoscute în întreaga tară 
inițiativele pe care le-au 
privind organizarea superi- 
a muncii. Sînt cunoscute de 

cu

„Povestea" căminului cultural
din Tg. Frumos să intre urgent

în cercetarea procuraturii
Isprava omului care și-a pus roți 

casei, spre a o așeza cu fața în
cotro îi va spune unul și altul, o 
cunoașteți. Dar e așa de veche! 
Eu cunosc o variantă nouă, tip 
Tîrgu Frumos. Ascultați-o: așeza
rea aceasta semi-rurală, semi-ur- 
bană, nu se deosebește cu nimica 
de un... tîrg. O stradă principală
— pe 
vagon de coji de semințe. Pe 
partea stingă — trotuar din plă
cuțe de beton. Pe dreapta — după 
unii conducători ai comunei —■ se 
va face tro.tuar cînd va fi absolut, 
impracticabil celălalt. Deocamdată, secție, din același loc. Văzind ce 
însă, mai merge — gîndesc ei — se face în Tîrgu-Frumos, s-a crucit, 
așa că nu-i grabă. Din strada prin-

care stau nemăturate un

cipală, chiar în deal, o cărare ce
tește spre ceva care aduce, cant 
pe departe, ce-i drept, cu niște 
ziduri de cărămidă, roșii. Aici tre
buia să fie „focarul de cultură** al 
tîrgului. Așa a spus acum patru 
ani, un „șef de secție** de la Iași.

— Da, tovarăși, secția noastră 
culturală, de la sfatul popular re-. 
gional, are grijă... După care a 
plecat. Statul a dat 400.000 lei, 
localnicii prin autoimpunere, a- 
proape 30.000 lei și construcția a 
început.

După' un 'an a venit alt șef de

CÎMP
culoarea cio- 
de pus pe o 

soare, ne 
atelajul lui 
altă cabalină

stinctiv că viteza a scăzut și biciuș
ca descrie o linie curbă prin aer 
pină pe spinarea iepei.
- Hii !
Pe urmă intrăm in vorbă, pă

trund încet-încet în autobiografia 
lui. Aflu o poveste interesantă. Ei 
sînt trei frați rămași la părinți. 
Aveau o singură casă, cea părin-

Nicola Florea, un tîrtăr de 25 de 
ani,' cu chipul de 
cotatei. bronzat, bun 
reclamă a băilor de 
purta prin< stepă in 
tras de Stela și de o 
anonimă șt placidă.

— lini Stela, vascrisu tău ! 
o îndeamnă Florea, plesnind-o 
peste coapse cu biciușca. Stela, o 
iapă ciolănoasă, după coada că
reia se ținea un mînz exuberant 
și scandalagiu. își scutura coama, 
nervoasă și mărea pasul. Florea 
însă n-o slăbea ; o ardea mereu 
cu vascrisu și cu biciușca.

— Vascrisu tău de puturoasă!...
— Ce-ui cu ea de-o-njuri mereu 

de. vascris ? . I-am întrebat din 
fundul căruții unde-mi făcusem o- 
leacă de culcuș intr-un polog de 
borceag.

— Așa e o-njurătură pe la noi.
Cum spuneam. înaintam prin 

stepa Dobrogei cu atelajul lui, 
Nicola Florea. Era vremea primu
lui și dogorea o căldură tie 40 de 
grade. înfierbîntind țarina in cuie 
se cloceau in tihnă ouăle tie șopîr- 
lă. tn urmă, înainte, la dreapta și 
la stingă — grîu. Holde pir guițe, 
galbene ca nisipul foșneau pe o 
întindere mută de 320 de hectare 
deasupra căreia Fata Morgana iși 
țesea pînzele tremurătoare. Unde
va, departe, prefirat printre foș
nete de grîu se auzea un cîntec de 
fată, dulce ca o amintire de vis.

Florea moțăia sub zăpușeală și /j
Stela se lenevise. A simțit insă in- întîia. Parcă ai fi dinir un f.Lti.

REPORTAJ —
PASTEL

tească. Cum să facă ei să împartă 
casa ? Legea tradiției spune că ea 
se cuvine celui mai mic. Prîslea 
are insă de obicei ceartă și 
scandal cu ceilalți frați din prici
na asta, Ce și-a zis atunci Florea 
cînd s-a întors din armată ? In 
gospodărie se riști ga bine. Ce-ar fi 
să ne facem fiecare cite-o casă cu 
să terminăm gîlceava ? Au bălul 
palma toți trei și-au început trea
ba. O casă e gata — o casă mo
dernă. ca la oraș, cu lumină e'ec- 
trică. apă curentă, canalizare. Ma
terialele pentru a doua 
pregătite.

— Și pe-asta de acum
— Nu se știe. Noi le 

pe toate și pe urmă le 
intr-un. an. doi. sînt

casă silit

cine-o ia? 
ternii ivim 
impărțim. 

guta, că se

Și-o mai arde pe Stela, scuipînd 
ca la țintă drept pe oiște.

— Vascrisu tău de puturoasă... 
Nu știi care-i situația cu Tul
cea, e gata ?

— Gata.
— Păi atunci sîntem complecți. 

Și ridică sprîncenele mirîndu-se 
singur. Pe urmă ii vine o ideie.

— Ce înălțime ai dumneata ? 
mă întreabă rîzînd.

— Nu știu precis. Cam 1,62.
— A, păi griul nostru-i mai 

mare ca dumneata. Trece și peste 
Tincu, brigadieru*. Și el are 1,65.

Intrăm în grîu ca să facem pro
bă. Mă pierd ca-ntr-o pădure. Are 
un spic mare, cit o vrabie, așii 
cum spune „Plugușorul** cînd u- 
rează gospodarilor belșug pentru 
anul care vine. îl fotografiem 
pe-o minune.

— Așa e-n toată Dobrogea.
Mergem mai departe. Un tînăr 

numai in chiloți cosește la bor
ceag. 11 servesc c-un foc. II întreb 
cum merge. Merge bine. O să facă 
două norme, cu toate că-i cald al 
dracului. Cum te cheamă ? Nu 
vrea să spună. îi arăt delegația, se 
uită la ea și ride.

— Nu spun. Numa' 
cu brigadierii*.

— Păi ce, 
spioni ?

— Nu, da*...
— îmi pare

— Cum, puteți face căminul cu 
fața la apus? Nu-i bine. Stricați 
tot și faceți-l cu fața la răsărit.

A mai trecut un an și s-a mai 
construit o leacă. Dar, păcate, a 
venit alt „șef**.

— Vai. vai, vai! Să faceți una 
ca asta! Păi bine, bre, voi nu știți 
că toate căminele 
miază-zi?

— Nu știm.
— Foarte rău. 

poziția mea.
Iar stricăciune, 

vînt și muncă 
vorbă, cei ce construiau nu au zis 
nimic. Nici nu aveau, de altfel, 
ce să zică. Zidarii adevărați poate 
s-ar fi plins. Pe cînd ei, erau tot 
felul de meseriași — numai zidari 
nu. Pînă și un chelner, auzind că 
aici „iese mai bine ca la restau
rant** s-a făcut, omul diriginte de 
șantier. „Diriginte**, e un fel de a 
spune. „Șantier**, de asemenea.

se fac cu fața la

Uite, asta e dis-

iar bani dați în 
zadarnică. Nu-i

Pentru că nimeni nu știa ce a fost 
pînă acum și ce va fi mai departe. 
Cu toate acestea, banii s-au mîntuil. 
Peste 380.000 lei se mîncasern. 
pînă ce a venit, în control, ultimul 
„șef**. Ce credeți? A dat dispoziție 
să-l pună cu fața în... sus și cu 
mîinile pe piept.

— Nici temeliile nu-s 
Trebuie stricat — tot.

Și iată că acum abia, după patru 
ani, un om se trezește. îl chiamă 
Anăstăsoaie și este președintele 
sfatului popular comunal. Nu cum
va să credeți, însă, că tovarășul 
Anăstăsoaie ar fi sezisat organele 
în drept, de situația existentă aici, 
și ar fi cerut ca vinovății să fie 
pedepsiți, pentru irosirea banilor 
poporului și ai statului. Nu. Cel 
mai important lucru pentru el este 
următorul:

— Nu se mai poate face clădirea 
după deviz; va trebui un deviz 
după clădire.

Adică nu căciulă după cap; cap 
după căciulă.

— Da —oftează președintele, — 
dar unde găsești un 
meșter?

Ei, bine, e cazul să ne gîndim 
la altfel de meșter. ” 
procuratura 
aplicînd în mod exemplar legile 
stalului, așa fel ca noi variante tip 
Tirgu-Frumos să nu mai apară 
nicăieri.

* cîșligă bine. Av“;n aici la Paluzii
1 Mare o gospodărie colectivă clasa

să
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ză 
In
îndeplinit ea înainte de termen a 
planurilor se află și cele conduse 
de Bartha Francisc, Prața Ghe- 
rasim, Borodi Petru, Csiki Emeric 
și altele care acum extrag căr
bune în contul anului 1960.

(Agerpres)

Ștafeta Festivalului a pornit 
în drumul ei prin Romînia
(Citiți în pagina de sport reportajul trimisului 

nostru).
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Ce sa-i răspund?

asemenea

E cazul ca 
să intervină urgent.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea lași

dacă veniți

sîntem
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Prietena mea e studentă la facultatea de chimie 
din Cluj. Eu sînt ostaș în armata populară. 
Ne-am cunoscut cu aproape doi ani în urmă, încă 
pe cînd eram civil și lucram în orășelul ei natal 
Zalău. Ica, (Virginia Iscrulescu) 9e pregătea a- 
tunci pentru examenul de maturitate. Era o fată 
vioaie, inteligentă și trebuie să recunosc, foarte 
sinceră. Ne întâlneam la Casa raională de cultură 
în serile cînd se țineau ședințele cercului literar 
,,Ady Endre". Se întâmpla să venim mai devre
me și ne retrăgeam în colțul unde se afla pianul 
Ica îmi cînta din „Copelia" cu atâta sensibilitate 
încît rămîneam înmărmurit de admirație și feri
cire. Apoi prietenia noastră, pe nesimțite, s-a 
întărit. Ne vedeam mai des și petreceam împreu
nă clipe pline de farmec și frumusețe.

A venit toamna. Și odată cu ea și timpul să 
pice militar. I-am spus și ei lucrul acesta. Țin 
minte și acum : întâi n-a putut rosti nici un cu
vînt. Am simțit că o durea despărțirea aceasta

”!'a .Pr;v’1 *n °chi, și- ||ar oarecare ,n ircn pe cm(1 venea omta ue ia 
m.-a spus cu «lmoș.e: „Nu-, n.m.c, dragul meu, Zalâu La CIuj _ „ î,nlî|nire. d<)uS„ F8râ sS j 
e o datorie de onoare, înțeleg... Te voi aștepta 1 • • • - *
cît va fi nevoie... Și vei învăța ca să fii mîndru 
de Tea tah." Nu știu ce mi-a mai spus pentru că

„ ne-am înbrățișat și ne-am sărutat, pentru prima
oară, cu sfială, copilărește.

Eu am plecat. Cu ce emoție i-am scris prima 
scrisoare ! Răspunsul ei a însemnat un mesaj al 
meleagurilor pe care atîta le-am îndrăgit, un 
prilej de bucurie adevărată, adîncă. Numai cine 

' n-a făcut armata nu știe ce preț are o scrisoa- 
' re de Ia fata iubită ! Au venit apoi clipe de 
' încercări. Nu eram obișnuit cu greutățile vieții 
' ostășești. Scrisorile ei îini dădeau însă mult cu- 
1 raj și atâta voință de a învinge ! Cînd mi-a scris 
1 despre succesul la examenul de admitere în 

facultate, eu i-am scris despre primul calificativ 
' „foarte bine" obținut la trageri. Eram departe 

unul de celălalt, dar parcă eram ceas de ceas 
1 alături și luptam împreună. Prin scrisori ne clă

deam visuri minunate : cum ne vom construi via
ța în anii viitori, eu voi lucra în producție și în 
același timp îmi voi continua studiile, ea va munci 
în vreo școală sau poate va trece la chimia 
industrială și va lucra într-o fabrică chimică...

A trecut iarna... primăvara... La sfîrșitul verii, 
( drept recompensă, comandantul mi-a acordat o 
! permisie de cîteva zile. Cu inima zvîciiind de 
i emoție m-am îndreptat spre Cluj: cum am aș- 
i teptat revederea aceasta ! La început era mai 
1 înstrăinată. Ne-am plimbat, ne-am adus aminte 
| de toate și Ica a revenit cea pe care o cunos-

cusem. Atunci am hotărît să ne căsătorim în 
primul an după lăsarea mea la vatra. Nu sînt 
destui studenți care sînt și căsătoriți ? Sînt I

Ica a scris părinților despre vizita mea, despre 
sentimentele pe care le nutrește pentru mine. 
Aceasta i-a lovit probabil pe părinții ei. Au con
vocat consiliul de familie și au ajuns la unele 
concluzii pe care abia în primăvara asta le-am 
aflat, cu ocazia concediului Am fost personal la 
dînșii: mi-au imputat inegalitatea studiilor — 
deși eu am o profesie, sînt absolventul unei 
școli tehnice — și că Ica e încă mică pentru a 
vorbi cu băieți (are 18 ani). De căsătorie nici 
vorbă 1 Nici la 19 ani și nici la 20 de ani! Are 
timp.

Ica a început să-mi scrie mai rar. Motive ..în
temeiate" : are de învățat, e ocupată... Sinceri
tatea din scrisori a scăzut treptat. Mă mintea. Și 
minciuna e ca spinii — smulgi unul și alții zece 
răsar în locul lui. In realizate, cunoscuse un tî
năr oarecare, în tren, pe cînd venea odată de la 
7” ’ ~ r_._
dea seama, lea a ajuns într-o societate ciudată 
și pusă într-o situație neplăcută. A uitat de jură
minte, de tot ce a fost frumos, curat între noi, 
a uitat de cele aproape o sută de scrisori în 
care-mi întărise neîncetat convingerea că ea e 
cu mine și nu mă va părăsi niciodată. După un 
răstimp mi-a scris o scrisoare în care îmi cerea 
„să nu-mi fac iluzii..." Am înțeles totul și din 
acel moment nu mi-am mai găsit liniștea sufle
tească.

Și iată că peste cîteva săptămâni primesc o 
nouă scrisoare, așternută nervos, sub influența unei 
puternice decepții : îmi destăinuia un adevăr du
reros și în același timp mă întreba dacă mai pot 
avea în ea aceeași încredere ca înainte, dacă nu. 
să-mi iau „obiectele care îmi aparțin". Tonul 
scrisorii m-a mîhnit de-a dreptul. Îmi dădea ter
men de răspuns iar în caz că nu mai cred în ea 
se mută la Iași sau la Timișoara

...Nici un pic de curaj de a vedea în față 
greșeala, nici o leacă de regret, nici un cuvînt 
că va porni pe un drum sănătos... Vă întreb pe 
voi, dragi cititori, ce să-i răspund ? Eu o iubesc, 
dar... mai pot avea încredere în ea ? Poate totuși 
dragostea curată și prietenia adevărată, sinceră 
și dezinteresată, să triumfe ?

Sold. frt. L. ROMAN
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TINEREȚE IN SARRATOARE tineretului din regiunile Con-
stanța, Hunedoara și

Festivalurile tineretului, incepînd cu cele co
munale și sfîrșind — ca un marș triumfa! — 
cu cele regionale, au chemat sub lozinca muncii 
pline de veselie, a clnteeuîui și dansului sute 
de mii de tineri de pe cuprinsul patriei noastre. 
Ele au dovedit /narea capacitate de mobilizare 
a organizațiilor U.T.M., au făcut să țîșnească 
limpede, puternic și curat, izvorul inițiativei. 
Ceea ce am numit in repetate rinduri, forme de 
muncă tinerești, ceea ce am căutat și de multe 
ori ni s-a părut că nu găsim, a luat naștere cu 
putere în timpul festivalurilor, din același iz
vor al Inițiativei. Pornind din organizațiile 
b’.T.M. din comune și p.nă la comitetele regio
nale, activiști anonimi pînă acum, au devenit a- 
devărați organizatori, pricepuți animatori și 
mobilizatori ai maselor de tineret. Festivalurile 
au Jngroșat rîndurile cadrelor organizației 
noastre cu un număr însemnat de activiști ta- 
lentajți a căror capacitate va trebui folosită și 
de acum încoio cu pricepere.

Festivalurile tineretului au constituit un im
bold real și cu adevărat tineresc pentru o mun
că pftrta de veselie. Și aceasta e dovedită cu 
prisosință de rezultatele frumoase obținute în 
producte de tinerii mineri ai Văii Jiului, de 
oțelarii reșițeni și de tinerii de pe ogoarele re
giunii Constanța care au sărbătorit de curînd

cooperativizarea agriculturii in întreaga lor re
giune.

Da, trebuie spus că Festivalurile au făcut să 
triumfe, ca o explozie a primăverii, o bogată 
activitate cultural-sportivă. Și în regiunea Bacău 
ca și în Hunedoara, Baia Mare sau Constanța, 
Craiova sau Timișoara, formațiile artistice mari 
și mici, echipele sportive, numărul terenurilor și 
în general al bazelor sportive, au crescut con
siderabil.

La Timișoara a avut loc o paradă a costu
melor.. Tineri-romîni, germani, unguri, sîrbi etc. 
și-au dat mina cîntînd tinerețea, slăvind parti
dul pentru toată grija ce le-o poartă. La Con
stanța activiștii U.T.M. au știut să muncească 
alături de tineri pentru terminarea cooperativi
zării agriculturii, au știut să cînte, să joace și 
să petreacă împreună cu tinerii, s-au dovedit 
harnici mînuitori ai lopeții sau tîrnăcopului în 
timpul muncilor voluntare, făcîndu-se astfel 
iubiți și stimați de tineri.

De aceea să nu uităm că tineretului in felul 
acesta îi place să muncească, în felul acesta îi 
place să-și organizeze viața. Festivalurile deci 
să constituie pentru noi doar un preiudiu pen
tru o activitate de viitor mai bogată, mai fru
moasă și mai apropiată de dorințele firești ale 
tineretului.

Doua FETE 
de la TULCEA

Era cu neputință să treci prin 
mulțimea imensă, ce umplea stră
zile, piețele. Două fete — năfra
mele albe ce le acopereau fața și 
ochii arătau că-s din părțile Tul- 
cei — au fost împreună mai toată 
după-amiaza. Împreună porniseră 
acum. Ba, se vorbiseră să nu se 
despartă toată seara. Dar ți-ai 
găsit! A fost destul ca o fanfară 
să dea semnalul, să-i răspundă 
alta și alta, de pe toate estradele, 
și valsul a prins, în rotirea sa 
dulce, amețitoare, tot orașul. O 
fată a dăruit primul dans lui Ion 
Băluță, cealaltă lui Al. Visterea- 
nu — amîndoi tulceni, amindoi 
distinși cu Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M., pentru contribu
ția adusă la completa coperativi- 
zare a regiunii.

— Vom dansa numai cu voi — 
a spus o fată. Nu am mai fost 
niciodată la Constanța și ne te
mem că ne-om rătăci.

— Cum să vă rătăciți? — a 
intervenit un marinar — conți- 
nuind apoi •

— Tangoul ne așteaptă. Fata 
a primit. Nici cealaltă nu l-a re
fuzat pe uvi tînăr ceh, venit pe 
litoralul nostru la odihnă. Și dan
sul s-a întețăt, fetele au uitat ca 
nu mai fuseseră vreodată pe aici, 
le-a părăsit tcoarna că se vor ră
tăci. Zecile de mii de tineri s-au 
dăruit total ve&liei. Tîrziu, o vi
oară le-a amintit că e timpul ulti
mei perinițe — Lanț uriaș — după 
care să-și dea întâlnire, fiecare în 
acelaș loc, pentru a doua zi. Un 
pescăruș a apăruti, la mică înăl
țime, în văzduh, s-a rotit puțin,_ 
apoi dispărut, luînd parcă un crîm- 
pei din această voie bună și du- 
cînd-o cu el, în liniștea marină, 
spre alte țărmuri, poate spre Mos- 
cova chiar.

La muncă voluntară
Cind am pătruns, duminică di- 

imineață, în incinta noului stadion 
idin Constanta, mi-a fost dat să 
!văd o priveliște neobișnuită, hi 
Ijurul stadionului, pavoazat de 
sărbătoare mișunau, cu cazmaie, 
jlopeți și tîrnăcoape sute de ti
neri. Ce se întîmpla aci? Era 
doar zi de festival. Și afișele spu
neau că la ora aceea trebuia să 
găsești aci, întreceri sportive și 

inu oameni în febrila încordare a 
.muncii. Am oprit un tînăr și 
i-am cerut să-mi lămurească 
^nedumerirea.

— Aseară — îmi explică el — 
Toți delegații la festival am ho- 
tărît să ne aducem și noi oboiul 
la marele edificiu al orașului, pe 
care se vor întrece azi sportivii
— Parcul sporthv. Am părăsit 
pentru o vreme intenția pentru 
care venisem la stadion — urmă
rirea întrecerilor sportive — și 
am privit furnicarul de oameni, 
din împrejur. Iată, aci, in apro
pierea viitoarei tintini arteziene, 
un grup numeros de băiefi și tete 
sapă de zor iar alții ic iau de 
îndată locui, nivelind, pe cit po
sibil, pămintul proaspăt afinat. 
Un tînăr cu fa|a arsă de soare, 
mărunt și in mare discordantă 
cu pasiunea sa cunoscută de-acum 
de toți tinerii raionului, fotbalul, 
in care am recunoscut pe Nicoiae 
Constantin, primul secretar al 
comitetului raional U.T.M. Ne- 
gru-Vodă — comitet distins cu 
Diploma de Onoare a C.C. U.T.M.
— se opintea de zor, cu o lopată 
prea mare pentru el, îndemna 
mereu, prin vorbă și mai ales 
prin exemplul personal, pe tinerii 
din jur.

— Dii-i, Tudore, dă-i — striga 
el, la un flăcău oacheș, de ală
turi, ce bușia cu tirnăcopul, in 
pămînâu! încremenit. . Așa, ca 
Ozon, șut, nu te lăsa, drib!ează-I. 
Apoi părăsind gluma ii îndemna 
cu tot patosul. — Hai băieți, hai

fetelor. Ce, vre(i să ne-o ia Bă- 
neasa inainte. Ăștia de cind au 
primit și ei Diploma de Onoare 
cred, că se pot măsura cu noi.

Intr-adevăr, la numai 10 me
tri de locul lor de muncă Kirilov, 
primul secretar al comitetului 
raional U.T.M.-Băneasa, muncea 
cu tinerii delegați din raionul 
său, străduindu-se să nu rămînă 
in urma altora ba, chiar, de se 
poate, să le-o ia înainte. Cine a 
ciștigat această întrecere, n-am 
reușit să aflu. Poate Negru-Vodă, 
poate Băneasa, poate Hîrșova 
sau Medgidia. Cert este însă, că 
această acțiune, cu simbure de 
simbol în ea, a dovedit încă oda
tă capacitatea de mobilizare și 
spiritul organizator al activiștilor 
U.T.M. care, muncind alături de 
tineri obțin frumoase succese — 
tinerii urmindu-le cu drag exem
plul,

cwwmi 
să i se creieze 
viitor

Duminică seara, mantia neagră a 
nopții a încercat să învăluie, ca de 
obicei, bătrînul oraș de pe malul 
mării — Constanța. De data acea
sta, însă, sorții de izbîndă i.au fost 
și mai mici ca în ajun. întregii! 
oraș era ’scăldat întF-o feerică baie 
de lumină. Reflectoare mari, puter
nice, prinseseră a dansa pe de-asu- 
pra zecilor de mii de capeți în 
piețe, pe străzi, pe bolta senină a 
cerului, pe luciul strălucitor al mă
rii. Cînd ceasornicele arătau ora 
nouă, estradele și stadioanele, pe 
care artiști amatori și sportivi își 
disputau întîletatea, au rămas goa
le. O masă imensă de oameni s_a 
revărsat pe străzi, în piețe. Ca la 
un semn orchestrele și fanfarele au 
încetat, iar miile de perechi de ti
neri dansatori s-au oprit. In liniș
tea de o clipă s-a auzit puternic o 
trîmbiță. In dansurile reflectoare
lor, din sus, de pe strada Stalin — 
venea o caravană de care alego
rice. Călare pe un măgăruș, pur, 
tat de dîrlogi, de un slujnic echi
pat în costumul de rigoare, de pe 
vremea lui Goldoni, un arlechin 
trîmbiția, anunța deschiderea mult 
așteptatului carnaval. De-alungul 
tuturor străzilor, caravana a cuce
rit admirația unanimă, Și cum era 
să nu se întîmple așa ? Frumoa
sele care alegorice purtau doar o 
întreagă galerie a celor mai cu- 
noscuți eroi ca legendarii Făt-Fru, 
mos și Ileana Cosînzeana. După ce 
i-am petrecut, cu privirea, pînă nu 
s-au mai văzut, orchestrele și-au 
reluat rolurile iar miile de tineri, 
coborîndu-și pe fețe hazliile măști, 
s-iau prins din nou în iureșul dan. 
sului. Carnavalul era în toi. Ploaia 
de confete anina steluțe străluci
toare în părul băieților și fetelor, 
iar serpentinele îi încătușeau parcă, 
în îmbrățișarea dansului și în în
cleștarea buzelor, în sărutul de o 
clipă al renumitei și nelipsitei noa
stre „Perinițe“. Intr-iadevăr carna
valul a fost o izbutită formă de 
distracție a tineretului al cărui prim 
succes obligă pe organizatori la 
repetarea ei.

Bătrîni i
în rînd cu tineretul

LA CONSTANȚA —

o dublă sărbătoare

Pe scena cinematografului 
„Maxim Gorki" s-au perindat — 
în prima zi — de cu seară și 
pînă după miezul nopții, solii cîn- 
tecului și dansului popular din 
raionul Negru Vodă. Fetele tătare 
din Fîntîna Mare au cîntat, mai 
întîi, în limba lor maternă, apoi, 
împreună cu băieții tătari au 
dansat minunate dansuri popu
lare tătărăști. Nu mai vorbesc de 
aplauzele spectatorilor, că palme
le obosiseră. Inima era copleșită. 
Sufletul plin, ca un potir încăr
cat cu miere. S-au ivit, pe urmă, 
pe scenă, cei din Bărăganul.; 
Festivalul a fost al tineretului, i 
Tot a lui, deci, distracția și pe-1 
trecerea. Moș Petru Jugănaruj 
însă, cu ai lui 75 de ani pe 
meri, Ștefan Tîrziu, cu numai 
ani mai tînăr ca celălalt nu 
rămas acasă. Nu au putut și 
au vrut. Ii iubesc prea mult 
tineri, să fi putut face una
asta. Au venit, dar, la cinemato
graf, s-au suit pe scenă și au 
jucat „brîul ca la Bărăganul", cu 
o iscusință și agerime de-a 
dreptul uluitoare pentru vîrsta 
lor. Jucau și parcă spuneau: 
„Iată, băieți, asta putem noi; să 
vă vedem acum pe voi". Au apă
rut Ion Biserică, Dorina Sculeanu, 
alți 14 dansatori care au demon
strat într-adevăr ce pot. De-ar fi 
să trec într-o carte de 
siile 
rețe

Și 
sînt
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aur impre- 
atît: tine-aș nota numai

și pasiune.
cînd te gîndești 
doar cîteva din cele peste

că acestea

Hunedoara, cetatea oțelului și a 
fontei, orașul care, datorită schim
bărilor din ultimii ani, poate fi 
considerat pe bună dreptate un 
nou oraș al patriei, a fost timp 
de două zile gazda festivalului re
gional. Două zile și două nopți la 
Hunedoara s-a muncit, s-a cîntat 
și s-a dansat. Furnalele înalte, 
cuptoarele oțelăriilor, uzina cocso- 
chimică — măreață realizare a ti
neretului — laminoarele au lucrat 
în aceste zile asemenea zilelor obiș
nuite. Ba, tineretul de aici, a 
reușit în aceste zile să dea mai 
mult oțel, mai multă fontă, mai 
mult cocs, mai multe laminate, 
cinstind prin muncă sărbătoarea 
tinereții, a căror gazdă au fost. 
Din toate cele 8 raioane au venit 
la festivalul regional peste 3.000 
de reprezentanți ai harnicului ti
neret hunedorean și s-au adăugat 
celor peste 10.000 de tineri local
nici. Tinerii mineri ai Văii Jiu
lui, alături de oțelarii hunedoreni, 
tinerii țărani muncitori din Sebeș 
și llia, constructorii orașului mun
citoresc în salopete sau costume 
naționale, în echipament sportiv 
și-au dat întîlnire la Hunedoara.

Sîmbătă dimineața oțelarii, coc- 
sării, furnaliștii și constructorii ce 
plecau spre a începe o nouă zi 
de muncă s-au întîlnit și și-au dat 
binețe cu echipele de dansuri din 
Sîncădini și Săsciori, cu corul din 
Dobra, cu fluerașii din Șugag, că
lușarii din Cioara și Turdaș, cu 
voleibalistele din Petroșani, cu toți 
cei ce se îndreptau spre cele 4 
estrade și spre stadioane.

Pe drum au întîlnit și învîrtite, 
hore, perinife jucate in centru și

pe străzile proaspăt asfaltate ale 
orașului. Deschiderea „oficială** a 
festivalului a avut loc deabia spre 
seară pe stadionul „Energia". Dar 
festivalul era de acum în toi, în
ceput din zorii zilei. Coloana de 
participanți a șerpuit pe dealul 
orașului nou, pe străzile ce de-abia 

luat ființă, pe lingă zecile deau

industriei noastre grele, a început 
carnavalul.

Din centrul orașului a prins să 
urce spre „Ciuperca" o coloană 
originală: un convoi de căruțe 
ducea la carnaval tineri îmbrăcați 
în costume de epocă, măști intere
sante, lucrate cu migală poate 
multe seri la rînd, urmat de o co
loană compactă de tineri cu torțe.
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blocuri noi, prin fața construcției 
marelui Teatru de stat pe lingă 
centrul școlar din blocurile cocsa- 
rilor, revărsîndu-se apoi pe stadion 

...Sport, cîntece și dansuri pe 
estrade și în piețe au durat două 
zile și două nopți. E greu de spus 
cine a dormit în acest timp, cine 
a putut rezista să stea în casă. 
Toți hunedorenii au fost prezenți 
pe străzi, animația fiind aceeași 
ziua pe o căldură tropicală sau în 
noaptea răcoroasă, luminată de 
flectoare și lampioane. Printre 
ziariști, fotoreporteri, cineaști.

Duminică seară cînd soarele
părere de rău se retrăgea spre 
apus îmbrăcînd într-o lumină de 
rubin orașul — această inima a

Și în urma lor întregul oraș

re
el

cu

~ . a 
pornit spre locul carnavalului. Co
loana a fost întîmpinata 
miilor de artificii, ce se 
fantastic cu rachete în 
sclipitoare.

în oraș se petrece.
Pe estradele de dans și în poie

nile cu iarbă moale se joacă, mu
zica răsună pretutindeni, chiotele 
nu mai contenesc și pe toate cele 
peste 25.000 de fețe, se poate citi 
voioșia. Și cei bătrîni și mamele 
cu copii în brațe, sînt cuprinși de 
tumultul tinereții...

Am încercat să redau în spațiul 
rezervat săi bătoarea tineretului 
hunedorean. E însă foarte greu. 
Carnețelul de notițe e plin cu zeci 
de imagini și impresii: e notat

cu salvele 
încrucișau 

vîrlejiiri

200 echipe artistice participante 
pe întreaga regiune la faza co
munală a festivalului, fază care 
a precedat festivalurile raionale, 
cel regional și la care au fost 
antrenați peste 75.000 de tineri 1

Locurile în tribunele stadionului erau ocupate pînă la ultimul. 
In deschiderea festivalului a început parada costumelor naționale. 
O splendidă paradă, un mozaic de porturi 1 Aproape că fiecare de
legat a șdus din satul sau orașul său, ceea ce-i mai caracteristic, 
insă plăcut. Deși coloanele treceau în pas lejer, dansînd chiar, mi se 
părea că totul trece cu viteza luminii. Aparatele de fotografiat nu 
reușeau să prindă toate aceste imagini atît de viu colorate. Ală
turi de tinerii și tinerele în ii, fuste, fote, cioareci, reprezentînd por
tul național romînesc, adus la această paradă de cei din Sîntești. 
raionul Făget, Marga și Obreja, raionul Caransebeș, erau tineri 
cu naidere și pălării împodobite cu flori și oglinzi (Măureni, raio
nul Gătaia, Reșița) cu cisme cu carîmbii în crețuri, fete cu fuste 
plisate (Deta, Arad), porturi specifice naționalităților conlocuitoare. 
Este cunoscut faptul că în regiunea Timișoara, în anii regimului 
democrat-popular se învață în școlile elementare și medii în 10 
limbi. La acest festival, tinerii romîni, maghiari, germani, sîrbi, 
bulgari, slovaci, croați, țigani și alții și-au prezentat nu numai por
tul, dar au arătat grăitor cum în anii noștri, poporul romîn mun
cește și trăiește înfrățit cu toate minoritățile naționale.

La concursurile culturale ale festivalului regional s-au întrecut 
20 de coruri romînești germane și maghiare, 30 de formațiuni de 
dansuri populare, 9 fanfare, 9 orchestre, 94 de soliști vocali și in
strumentali. In total numărul celor care s-au întrecut în cadrul fes
tivalului regional se ridică la 2.800 de participanți de diferite na
ționalități.

numele lui Victor Liță și Vasile 
Hăteș, mineri de la Lupeni ce au 
lăsat pentru două zile pikhamerele 
și havezele și au venit ca... soliști, 
dansatori. Sînt notați hațeganii cu 
considerații despre minunatele lor 
costume și programe prezentate; 
este notată Valeria Bud'oi de la 
Geoagiu a scris în dreptul foto
grafiei ei publicată în ziarul re
gional un autograf pentru un par
ticipant; este notată Eliș Băcilă 
ce a realizat la săritura în lun
gime din cadrul fazei regionale a 
spartachiadei 4,69 m. și Ion Po
pescu, juniorul, care a aruncat 
greutatea 11,03 m.; sînt notați ci
cliștii amatori ce au pedalat 15 
km.

In carnet mai sînt notați:
Brigada minerului Fran- 
Bartha de la mina Petriia 
in ziua de 4 iulie a scos

• 
cisc
care
ia suprafață primele tone de 
cărbune in contul anului I960 
și care numai într-o singură 
iună (iunie) a dat peste p!an 
300 tene de cărbune, precum 
Șl brigada lui Petre Luca 
Stanciu de la Lonea ce a dat 
425 tone de cărbune peste 
plan ;

• Acum o săptămîna la Zei- 
cani-Hațeg 
nou! cămin

• Tinerii 
Jiului au 
plan 23.000

® Brigăzile de tineret de la 
Calan au dat peste plan 
3.782 tone fontă, 1.236 tone 
produse turnate și 5.998 tone 
zgură granulată.

® Tinerii hunedoreni au tri
mis industriei noastre socia
liste 30.338 tone fontă, oțel, 
laminate și aglomerate peste 
plan, fapt de care sînt slrins 
legate numele brigăzilor con
duse de utemiștii Pan Preșka, 
Nicoiae Stanciu, Vasile Sire- 
schi și altele.

• Pe întreaga regiune s-au 
făcut economii în valoare de 
2.500.000 lei.

• Mii de tineri au plantat 
peste 2.000.000 de puieți, au 
lucrat 1C4 ha. Loturi ale Fe
stivalului iar 190.000 de tineri 
au participat la manifestațiile 
artistice inchinate festivalului.

a fost inaugurat 
cultural etc., ele. 
mineri ai Văii 

dat patriei peste 
tone de cărbune.

Comitetul regional U.T.M.-hune- 
dorean, a dovedit cu acest prilej 
că a căpătat o bogată experiență 
în pregătirea festivalurilor. In 
anii următori se vor ține festivalu
rile regionale în alte raioane. A- 
cesta este un lucru pozitiv ce sti
mulează fiecare comitet raional 
U.T.M. la o activitate multiplu, 
cu adevărat tinerească.

La FESTIVALUL
TIMIȘOREAN

au vorbit cifrei©
Spațiul verde al stadionului „1 Mai" din Constanța și impu

nătoarele tribune din piatră cioplită erau aproape pline de ti
neri. In afara miilor de tineri constănțeni la această grandioasă 
demonstrație participau in calitate de delegați peste 10.000 de 
tineri din regiune. Privirile tuturor erau, acum, în
dreptate spre catargul din fața tribunei oficiale, unde flamura 
albă, purtind pe ea stema Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat se înălța ușor, în adierea vîntului, și spre mina spor
tivului ce cu emoție aprindea prima flacără olimpică la Con
stanța. Cind flamura a atins virful și acordurile imnului 
F.M.T.D. s-au pierdut în eter mulți tineri, erau, stingheriți parcă, 
de emoție. Vreme de un minut, două sau trei, cît a durat arbo
rarea drapelului, cuprinzînd cu privirea deopotrivă flamura albă, 
flacăra olimpică și steagul roșu al C.C. al ll.T.M., tinerii cu
prindeau, în același timp, cu ochiul minții, spațiul imens al,, 
muncii rămase în urmă, spațiu ce se măsoară în ani. Da, în 
ani. Pentru că, astăzi tineretul constănțean trăia fericirea unei 
duble sărbători. Cooperativizarea întregii regiuni și primul lor 
Festival. Iată-1 pe utemistui Dumitru Năstăsoiu; lacrima lui 
de mare bucurie are prețul unei rare și prețioase bijuterii. As
tăzi Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor îi răsplă
tește munca, decernindu-i Diploma de Onoare. In clipa aceasta, 
prin fața ochilor i se succed imagini din munca lui la gospo
dăria colectivă din Băltăgești. Vede, parcă, mîinile ridicate, în 
semn de aprobare pentru alegerea sa ca președinte al gospodă
riei. E o mare cnoare pentru el ca inginer agronom să fie în 
același timp și președinte de gospodărie colectivă! Revede ima
gini de febrile activități în perioada complectei cooperativizări a 
raionului Hirșova. își simte parcă mina strînsă de cei 13 țărani 
aduși de el pe calea socialismului. în coloana vecină, Constan
tin k.nescu, de la Medgidia, vechi activist al Comitetului raio
nal U.T.M., distins astăzi cu Diploma de Onoare al C.C. al 
U.T.M. își simte obrajii arzînd ca para focului, ca atunci cînd 
trăia bucuria lămuririi celei de a 35-a familii de țărani mun
citei, din satul Ccchirieni, la acărui complectă cooperativizare 
a muncit. Din coloana de diacoio, le zimbește, prietenos, vesti
tul lăcătuș de la C.N.C., ion Hogea, delegatul acestei organi
zații la Festivalul Mondial de la ftloscova. Ion Hogea va duce 
la Moscova, tineretului întregii lumi, mesajul lor, al celor 15 
utemiști distinși cu Diploma de Onoare, al tuturor tinerilor din 
regiunea Constanța, prima regiune din țară complect cooperati- 
vizată, regiune distinsă cu Diploma de Onoare și Steagul Roșu 
al C.C. al U.T.M. Mesajul acestei înălțătoare treceri în revistă 
a forțelor tinere, iubitoare de pace și prietenie, a participanțiior 
pri-mȘiui festrvai regional a; linerefiriui constănțean.

Din luna martie a.c. și pînă 
acum au fost prestate peste 
1.250.000 ore muncă voluntară la 
înfrumusețarea orașelor și sate
lor precum și la plantarea de 
pomi și puieți. Prin muncă volun
tară au fost curățate și săpate 
peste 118 km șanțuri; au fost 
amenajate sau reparate drumuri 
pe o distanță de 68 km, s-au re
parat și construit 357 poduri, au 
fost curățate 400 hectare de islaz 
și s-au plantat aproape 1.200.000 
puieți.

★

Au fost construite și amenajate 
de către tineret 450 terenuri de 
volei, 150 terenuri de fotbal, 45 
piste cu obstacole G.M.A. etc.

In G.A.S.-urile din regiune, pe
ste 800 elevi și studenți au mun
cit în niod voluntar la strînsul 
recoltei.

★

La Arad, tinerii constructori de 
vagoane au făcut economii echi
valente cu prețul de cost a 3 va- 
goane-clasă, tinerii reșițeni a- 
proape că și-au îndeplinit și ei an
gajamentul luat în cinstea festi
valului de la Moscova, — reali- 
zînd economii echivalente cu 
prețul de cost al unei turbine de 
3.000 kw. In total pe regiune s-au 
realizat 7.000.000 lei* economii.

★

Tinerii laminatori reșițeni, îm
preună cu laminatorii de la „Oțe

lul Roșu" au dat peste plan peste 
3.000 tone laminate.

De la 1 ianuarie 1957 în gos
podăriile agricole colective și în 
întovărășirile agricole au intrat 
aproape 3200 utemiști și tineri 
împreună cu familiile lor.

★
Drept răspuns inițiativei tineri

lor din comuna Siliștea raionul 
Lehliu, regiunea București, tinerii 
din comunele și satele regiunii 
Timișoara s-au angajat să lucre
ze cu forțele lor o suprafață de 
250 ha loturi ale festivalului, din 
rezerva de stat, pe care să o în- 
sămînțeze.

★
în săptămîna 1—7 iulie, decla

rată săptămîna record in cinstea 
festivalului regional la chemarea 
comitetului regional, tinerii din 
regiune au răspuns cu un de
osebit entuziasm. Tinerii din 
orașul Arad, de exemplu, au rea
lizat economii de peste 40.000 lei. 
evidențitndu-se în mod deosebit 
cei de la uzinele de vagoane 
„Gheorghi Dimitrov" și cei de la 
depoul de locomotive.

★
In cele 128 centre comunale, 

16 centre raionale și 4 orașe, s-au 
desfășurat festivaluri ale tineretu
lui și s-au întrecut peste 400 for
mațiuni culturale artistice.

Laurii au împodobit 
cele mai tinere 
formații

în concursurile culturale 
ale festivalului s-au întrecut 
2.800 de persoane — cifră re
cord pentru regiunea Timișoa
ra. La sfîrșitul întrecerilor con
cluzia a devenit firească. Lau
rii au împodobit cele mai ti
nere formații. în întîmpinarea 
festivalului regional, Ia Arad, 
s-au înființat două ansambluri 
noi de tineret: unul la uzinele 
textile „30 Decembrie" și altui 
la Școala profesională meta
lurgică. Dansurile ardelenești, 
ungurești și germane, prezen
tate de această tînără forma
ție textilistă au fost primite 
cu ropote prelungi de aplauze 
și drept răsplată, juriul i-a 
acordat premiul I. La fel și 
echipei de jocuri din comuna 
Marga. Corul ansamblului u- 
cenici’or a obținut și el locul 
Iii. Ansamblul de estradă al 
tineretului din Lugoj premiul 
I. etc.

Nu ne propunem însă să e- 
numerăm toate formațiile. 
Vrem numai să subliniem en- 

| tuziasmul cu care acești tineri 
J s-au pregătit pentru festival, 

voința de a întrece alte for
mații cuncscute ca fruntașe 

' pe țară cum sînt echipele de 
dansuri din Seceani-Arad, co
rul „Ion Vidu“ din Lugoj etc. 

■ O asemenea formație care s-a 
ț impus în concurs a fost și co- 
i rul și orchestra Școlii peda- 

&«8'’ce germane din Timlșoa- 
ra. Tineretul a dovedit că a- 
tunci cînd este îndrumat cu

; pricepere poate face lucruri 
care să uimească. Și festiva
lul de la Timișoara a uimit.



On nou hotel turistic la Poiana Stalin
La Poiana Stalin au inceput 

recent lucrările de finisare a 
noului hotel turistic, care va fi 
unul din cele mai moderne hote
luri turistice din (ară.

Noul hotel, modern amenajat,

este prevăzut cu încălzire cen
trală, instalații moderne sanitare, 
sală de festivități, centrală tele
fonică de unde se pot efectua și 
convorbiri internaționale etc.

Luni a părăsit țara, pleetnd 
spre Mecca (Arabia Saudită) un 
grup de cetățeni romini de religie 
mahomedană. Grupul este format 
din: Iacub Mehmet Septar, șeful 
cultului musulman din R.P. Ro- 
mînă, Omer Islam Fale, directo
rul seminarului teologic musul
man din Medgidia, Ionus Caiali,

președintele G.A.C. Topraisar ra
ionul Negru Vodă, Gheldagi Nair, 
salariat la întreprinderea „Auto- 
expediția“-Constanța.

Grupul participă la pelerinajul 
care are loc anual la Măcca cu 
prilejul sărbătorilor Curban Bai
ramului.

Grandioasa demonstrație
a oamenilor muncii din Leningrad

zv

I
(Urmare din pag. l-a)

te 
bi-

bun, muncești bine, dar am să 
dau la ziar că ai atitudine de 
rocrat.

A sfeclit-o. Zîmbește sfios.
— Las'că vă spun cind vă-ntoat- 

ceți.
Pînă la urmă am aflat de ce nu 

vrea să-și spună numele. E o po
veste cam tristă, complicată, pe 
care am s-o spun în reportajul 
viitor. Mergem mai departe, co
pleșiți de căldură 
președinte sau pe 
ca, președintele, 
președinți de doi 
e la gospodărie,
căutăm pe tot cimpul acela nesfîr- 
șit. Nu e de găsit. Cine știe la ce 
echipă o fi. La borceag, la orz, 
la grădină. îl găsim însă pe briga- 
dier, strigînd cît îl țin plămînii la 
conducătorii de atelaje.

— Mă Titi, nu ți-arn spus să 
nu încarci borceag de pe rîndu- 
ăsta că are cuscută? P-ăsta-l pu
nem de-o parte.

Stăm nițel de vorbă, E agitat 
tot timpul. Ziua lui de muncă în*

i ter- 
cam- 

Ciți kilometri aleargă pe

să-l căutăm pe 
brigadier. Bile- 
e la școala de 
ani. Acum însă 

în. practică. îl

cepe la cinci dimineața și se 
mină la nouă seara. Așa e-n i 
panie. , '
zi? Zece, douăzeci, treizeci... Pe o 
căldură de 40 de grade, pe tot 
cimpul, toată lumea muncește fără 
întrerupere, minut cu minut. Și 
nu-i nici o adiere de vînt. Am 
procese de conștiință gindindu-mă 
că, după ce-o să plec de-aici, a- 
jung la oraș și intru într-o cofetă
rie la răcoare să mînînc o înghe
țată. Brigadierul rîde de naivitatea 
mea.

— Păi ce, ei nu mănîncă înghe
țată ? Noi trăim ca la oraș aici. 
Ce mai vrei ? Electrică, apă, cana
lizare, restaurant, parc, tot ce 
vrei.

Pe urmă se ridică. Gata, numai 
are timp de discuții.

— Maria, mai facem ceva trea
bă azi sau rămînem la umbră ?

Din lizieră se-aud niște rîsete 
de fete.

— Acuș, acuș.
Mi-o arată pe Maria Bardu. E 

o fată excepțională, care muncește 
nemaipomenit de mult. Dacă se 
întîmplă să i-o ia cineva înainte 
plînge. Acuma însă rîde. înseam
nă că n-a întrecut-o nimeni.

Pornim mai departe. Peste tot 
lanuri de grîu, și peste ele valuri 
de căldură tremurătoare. Florea 
n-o slăbește deloc pe Stela. O arde 
cu biciușca. .

— Vascrisu tău de puturoasă...

LENINGRAD 8 (Agerpres). - 
TASS transmite : Festivitățile in 
cinstea celei de-a 250-a aniversări 
a Leningradului s-au încheiat la 
7 iulie printr-o grandioasă de
monstrație a oamenilor muncii.

De dimineață coloane nesfirșite 
din diferite raioane ale orașului 
s-au Îndreptat spre Piața Palatu
lui. Leningradul și-a îmbrăcat 
haina de sărbătoare.

La ora 10 dimineața in fata 
celebrului Palat de iarnă, luat cu 
asalt in Octombrie 1917 de către 
muncitorii, soldați! și marinarii 
răsculați, a inceput demonstrația 
oamenilor muncii.

Locuitorii din Leningrad salută 
cu căldură pe tovarășii N. A. Bul
ganin, E. A. Furțeva, N. S. Hruș- 
ciov, F. R. Kozlov, O. V. Kuusi
nen, N, M. Șvernik, K. E. Voro- 
șilov afiați ia tribună. Copiii le 
oferă buchete de flori.

Masele de demonstranți trec 
prin piață in mai multe coloane. 
Și-au luat zborul porumbei și ba
loane multicolore. Deasupra cape
telor șuvoiului de oameni flutură 
o mare de steaguri. Răsună pu
ternice aclamații: „Trăiască Par
tidul Comunist al Uniunii Sovle-

tice“. „Salut Comitetului Central 
Leninist". Prin piața uriașă trec 
muncitorii glorioși ai Leningra
dului — de la uzina „Kirov", 
uzina constructoare de mașini de 
pe Neva „Eiektrosiia", uzina me
talurgică „Krasnii Viborjeț" și 
de la alte intreprinderi.

Multe pancarte purtate de ma- 
nifestanții la demonstrație sint 
consacrate Hotărîrii plenarei din 
iunie a C.C. al P.C.U.S.: „Cine 
atentează împotriva unității par
tidului, atentează Împotriva po
porului nostru t", „Salutăm Hotă- 
rirea plenarei din iunie a 
care a condamnat grupul anti
partinic I", „Poporul și partidul 
sint uniți!“ — aceste cuvinte ex
primă gindurile șl sentimentele 
milioanelor de oameni sovietici.

în piața Palatului apar noi și 
noi coloane.

Trec muncitori — constructori 
de mașini, electricieni, metalur- 
giști. constructori ai metroului, 
feroviari, constructori de nave, 
lucrători ai institutelor de cerce
tări științifice, studenți. Demon
stranții poartă pancarte care 
cheamă la întărirea cauzei păcii, 
democrației și socialismului.

Alături de colectivele intreprin-

derilor industriei ferele, tn rîndu- 
rlle demonstranților se află mun
citori din industria ușoară și ali
mentară : textiliști, muncitori din 
industria de încălțăminte, de con
fecții, lucrători din comerț, de la 
fabricile de pline și combinatele 
de carne, care sporesc an de an 
producția mărfurilor de larg 
ccnsum.

La ora 12 deasupra orașului 
au răsunat salvele de salut ale 
artileriei trase de pe fortăreața 
Petropavlovsk. Prin aceasta a 
fost reînviată o tradiție stabilită 
incă de Petru I.

Peste trei ceasuri a durat mă
reața manifestație a locuitorilor 
orașuiui-erou. La această manife
stație au participat peste 700.000 
de oameni. Ea a fost o minunată 
demonstrație a forței și puterii 
poporului sovietic, a coeziunii sale 
in jurul Comitetului Central *1 
Partidului Comunist și a dorinței 
sale de a merge inainte spre noi 
succese in construirea societății 
comuniste.

Seara, clnd în oraș s-au aprins 
miliarde de artificii, populația a 
ieșit din nou pe prospecte și 
străzi, iar in parcuri și grădini 
au avut loc serbări populare.

Ecoul internațional al Hotărîrii plenarei 
C.C. al P.C.U.S.

O contribuție 
la victoria deplină 
a liniei Congresului 

XX al P.C.U.S.

57 noi produse farmaceutice
ale industriei noastre

Tn ultimul 
medicamente

timp, industria de 
a țării noastre în

plină dezvoltare a pus la punct g< 
alte 57 de noi produse farmaceu- te
tice. Noile produse vor fi intro
duse în farmacii încă în cursul 
acestui an. precum și în prjmele. 
luni ale ariiiliij urtîiător. Dintre 
acestea vot fi puse In comerț în- 
tr-un viitor apropiat „Aureomici- 
nă“ drageuri, „Vitamina A“ fiole 
în soluție uleioasă și „Vitamina 
B complex" fiole. In farmacii vor 
apărea de asemenea în curînd 
noile medicamente rominești „Di- 
cilina" fiole, antibiotic solubili- 
zat care va avea utilizare in pre
venirea și tratamentul infecțiilor 
produse de germenii asupra că
rora penicilina are o acțiune mai 
slabă, „Talazol", cea mai indi-

cată sulfamidă în tratamentul in
fecțiilor tubului digestiv, „Corti- 
,;en forte" care stimulează rezis
tența organismului la infecții. Se 
vor produce de asemenea „Acth" 
hormon care stimulează funcția 
glandei suprarenale, „Trihocidan" 
indicat In 
cid“ în 
oxiurilor 
xamenul : 
industria 
produsul ..
semenea va fi pus în vînzare în- 
tr-un viitor apropiat.

In scopul documentării medi
cilor și farmaciștilor asupra noi
lor produse farmaceutice romi- 
nești. Ministerul Industriei Petro
lului și Chimiei va edita o bro
șură care va fi distribuită gratuit.

i ginecologie șl „Vermi- 
tratamentul împotriva 

și ascarizilor. Pentru e- 
runcției vezicii biliare, 
farmaceutică a realizat 
„Coletrast", care de a-

(8 puncte)
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SOFIA 8 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ziarele bulgare publică 
declarația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar în le
gătură cu Hotărîrea plenarei Co
mitetului Central al P.C.U.S. cu 
privire la grupul antipartinic Ma
lenkov, Kaganovici, Molotov.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Bulgar, se spune în de
clarație, salută Hotărîrea plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice cu 
privire la grupul antipartinic 
Malenkov, Kaganovici, Molotov și 
Șepilov, care li s-a alăturat, și se 
solidarizează pe deplin cu hotărî
rea adoptată.

Comitetul Central al P.C. Bul
gar, comuniștii și oamenii muncii 
din Bulgaria condamnă activita
tea fracționistă a grupului anti
partinic Malenkov, Kaganovici, 
Molotov, îndreptată împotriva ho- 
tărîrilor Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S., împotriva măsurilor 
grandioase luate de C.C. al 
P.C.U.S. în vederea îndeplinirii a- 
cestor hotărîri.

Hotărîrile plenarelor din aprilie 
și septembrie ale C.C. al P.C. Bul
gar și măsurile importante luate 
de partid și guvern în urma aces
tor plenare — se arată în continu
are în declarație — reprezintă a- 
plicarea creatoare concretă a învă
țămintelor și concluziilor pe care 
partidul nostru le-a tras din hotă
rîrile Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. Comuniștii și toți oame
nii muncii din țara noastră — se 
spune în declarație — văd în ac
tivitatea antipartinică, fracționi- 
stă a grupului Malenkov, Kagano
vici, Molotov, îndreptată împotri
va politicii trasate de Congresul 
al XX-lea al P.C.U.S.. un atentat 
împotriva cuceririlor oamenilor 
muncii, pe care le-au obținut în
deplinind hotărîrile plenarei din a-

prilie a C.C. al P.C. Bulgar. Co
mitetul Central al P.C.U.S. a ară
tat incă odată cu cită hotărtre și 
cu cît curaj trebuie dusă lupta 
pentru unitatea leninistă a parti
dului comunist, împotriva diferi
telor fracțiuni și grupuri antipar
tinice din rîndurile partidului.

Sintem profund convinși eă 
Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.U.S. 
va contribui la victoria deplină a 
liniei Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S. la dezvoltarea continuă a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, la o și mai largă 
desfășurare a luptei forțelor de
mocratice și progresiste din întrea
ga lume pentru pace și socialism, 
pentru îmbunătățirea relațiilor 
pașnice și a colaborării dintre po
poare.

Metoda luptei politice 
deschisă s-a dovedit 
unica metodă justă
BELGRAD 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: Intr-un articol 
al corespondentului său din Mos
cova, consacrat hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
grupul antipartinic Malenkov, Ka
ganovici, Molotov, ziarul „Borba" 
scrie printre altele :

Metoda luptei politice deschise 
s-a dovedit unica metodă justă. 
Prin aplicarea ei, grupului Molo
tov, Kaganovici și Malenkov i 
s-a adus o înfrîngere hotărîtoare. 
In lupta politică deschisă și prin
cipială el nu a putut opune nimic 
afară de fraze goale, formule în
vechite și păreri retrograde. In 
același timp Comitetul Central i-a 
opus hotărîrile Congresului al 
XX-lea și programul politic a 
cărui traducere în viață a dat 
rezultate uriașe și a deschis noi 
perspective pentru un progres și 
mai rapid.

Prin aceasta se explică faptul 
că cele mai largi mase de comu
niști și oameni ai muncii au 
primit pe deplin conștiente hotă
rîrea Plenarei C.C. și sînt con
vinse de justețea ei.

O scrisoare a C.C. 
al Partidului Muncii 

dm Coreea

—

TE EXTERNE
LUNA — LUNATICILOR T

Statisticile
din R.P.Chineză 

informează:
* Crește consumul 

principalelor produse
* Populația Chinei 

numărâ 624.000.000
persoane

PEKIN 8 (Agerpres). — Zia
rul „Beițzinjibao'"' a publicat la 
7 iulie datele Direcției de stat de 
statistică cu privire la creșterea 
bunăstării materiale a oamenilor 
muncii chinezi și la sporirea nu
mărului populației R.P. Chineze. 
Anul trecut, muncitorul chinez a 
cheltuit pentru nevoi personale 
cu 38 la sută mai mult in compa
rație cu 1936 — an cu nivelul cel 
mai ridicat dinainte de război, 
iar cheltuielile țăranilor — cu 
32 la sută. In anul 1956 consu
mul principalelor produse a cres
cut in comparație cu anul 1949 
după cum urmează: cereale ali
mentare cu 3,5 la sută, grăsimi— 
cu 141,6 la sută, carne — cu 
33,3 la sută, zahăr și produse za
haroase — cu 196 la sută, țesă
turi — cu 125 la sută.

A crescut considerabil consu
mul de mărfuri la sate Astfel, in 
anul 1956. consumul de cereale 
alimentare pe cap de locuitor a 
crescut în comparație cu anul 
1949 cu 56 la sută, de grăsimi— 
cu 123 la sută, carne cu aproape 
12 la sută, zăhăr și produse za
haroase — cu 466 la sută și țe
sături — cu 187 la sută.

In anul 1956, populația Chinei 
s-a cifrat la 624 milioane persoa
ne față de 465 milioane în 1936 
și 530 milioane în 1949.

PHENIAN 7 (Agerpres)___
TASS transmite: Postul de radio 
Phenian a anunțat că in legătură 
cu hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.U.S., cu privire la grupul 
antipartinic Malenkov, Kagano- 
viei, Molotov, C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea a adresat o 
scrisoare Comitetului Central al 
P.C.U.S.

In scrisoare se spune că Comi
tetul Central al Partidului Muncii 
din Coreea sprijină tntrutotul și 
aprobă hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.U.S. Măsura adoptată în una
nimitate de Comitetul Central al 
P.C.U.S., se subliniază în scri
soare, este o măsură justă, care 
are ca scop lupta hotărîtă împo
triva activității fracționiste de 
subminare a unității, ideologiei, 
voinței și acțiunilor partidului. 
Această măsură este luată pentru 
apărarea purității rîndurilor par
tidului și constituie o manifestare 
clară a unității leniniste a Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice, strîns unit în jurul Comite
tului Central al Partidului, e«te 
o demonstrație a coeziunii de ne
zdruncinat a partidului și maselor 
populare.

Sintem profund convinși, se a- 
rată în scrisoare, că P.C.U.S. ur- 
mînd cu fermitate linia generală 
trasată de istoricul Congres al 
XX-lea, va obține noi succese 
strălucite în lupta pentru con
struirea comunismului, pentru o 
pace trainică în întreaga lume, în 
întărirea continuă a unității și 
coeziunii rîndurilor partidului.

Partidul Muncii din Coreea va 
depune toate eforturile pentru 
consolidarea continuă a coeziunii 
cu marele Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, pentru întărirea 
prieteniei dintre popoarele coreean 
și sovietic și consolidarea con
tinuă a solidarității proletariatu
lui, a lagărului socialist interna
țional în frunte cu Uniunea So
vietică.

Delegația de partid 
șl guvernamentală a D.R.S.S. 
a pictat in D. Cehoslovacă
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 8 iulie a 
părăsit Moscova plecînd spre 
Praga delegația de partid și gu
vernamentală a Uniunii Sovieti
ce. Din delegație fac parte N. S. 
Hrușciov, prim secretar al Comi
tetului Central al P.C.U.S., N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Patolicev, prim locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., V. V. Grișin, președin
tele C.C.S. din U.R.S.S.

Delegația a plecat în Cehoslo
vacia într-o vizită de prietenie la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia și a guvernului Republi
cii Cehoslovace.

N. S. Hrușciov, N. A. Bulganin 
și ceilalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale și-au 
luat rămas bun de la cei care 
i-au condus și care le-au urat 
călătorie fericită. Conducătorii de 
stat sovietici s-au urcat intr-un 
avion „T.U.-104". Pe aeroport au 
răsunat aplauze puternice. La

ora 14 avionul a decolat luind 
direcția spre vest.

In același timp a plecat cu a-' 
vionul la Praga Jaromis Vosah- 
lik, ambasadorul R. Cehoslovace 
in U.R.S.S.

La Lvov delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii So
vietice i se va alătura O. I. I- 
vașcenko, secretar ai C-C- al 
P.C. din Ucraina, membru al de
legației, și la Irontiera sovieto- 
cehoslovacă — I. T. Grișin, am
basadorul U.R.S.S. în Cehoslova
cia, care lace parte de asemenea 
din delegație.

La 8 iulie a sosit la Lvov în 
drum spre Cehoslovacia delegația 
de partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice.

In dimineața zilei de 9 iulie 
delegația de partid și guverna
mentală sovietică sosește la 
Cerna-Na-Tise, prima stafie de 
cale ferată de pe pămîntul ceho
slovac situată la 2 km. de fron
tieră.

0 notă de răspuns a guvernului 
sovietic adresată guvernului R.F.G.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: In nota de răs
puns a guvernului sovietic cu 
privire la ducerea tratativelor 
guvernamentale între U.R.S.S. și 
R. F. Germană în problemele dez
voltării și îmbunătățirii relațiilor, 
guvernul sovietic a declarat că

NOUTĂȚI DESPRE
TINERETUL LUMII

TRATATIVE INTRE 
FEDERAȚIA TINERETULUI 

COMUNIST ITALIAN Șl 
TINERETUL POPULAR 

IUGOSLAV
ROMA 8 (Agerpres). — Ziarul 

„Unita" a publicat comunicatul 
comun dat publicității după în
cheierea tratativelor care au avut 
loc recent între delegația C.C. al 
Federației Tineretului Comunist 
din Italia și delegația C.C. al Ti
neretului Popular din iugoslavia.

Exprimîndu-și deplina satisfac
ție cu privire la „Reluarea rela
țiilor frățești dintre cele două 
organizații, în spiritul prieteniei 
și colaborării", participanții la 
tratative — se subliniază în co
municat — constată că schimbul 
de păreri care a avut ioc intre 
cele două delegații a permis să 
se remarce „posibilitatea de a 
dezvolta tn viitor o 
mai largă".

In comunicat sint 
formele concrete de

Printre altele, se spune că „Co- 
miteiul Central al Tineretului 
Popular din Iugoslavia și Comi
tetul Central al Federației Tine
retului Comunist din Italia . se 
vor consulta de asemenea în pro
bleme care privesc mișcarea in
ternațională a tineretului, pentru 
a contribui la colaborarea dintre 
organizațiile de tineret din toate 
țările și la întărirea prieteniei și 
păcii între popoare".

colaborare

enumerate 
colaborare.

INTILNJRE PRIETENEASCA 
LA PEKIN

PEKIN 7 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 7 iulie, ambasada 
U.R.S.S. în R. P. Chineză a or
ganizat Ia Pekin o întîlnire a 
membrilor delegației chineze la 
cel de-al VI-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
cu tineri specialiști sovietici care 
lucrează în China, cu colaborato
rii ambasadei U.R.S.S. și cu stu
denții sovietici care învață la Pe
kin.

este posibil să fie examinată pro
blema dezvoltării relațiilor cultu
rale și problemele colaborării 
tehnico-științilice între U.R.S.S. 
și R. F. Germană pentru început 
pe cale diplomatică, ținind seama 
de faptul că în prezent guvernul 
R. F. Germane nu este probabil 
hotărit să pună aceste probleme 
in discuția delegațiilor guverna
mentale ale U.R.S.S. și R.F. Ger
mane.

Nota de răspuns a guvernului 
sovietic a fost inrninată la 6 iulie 
de Semenov, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
lui Haas, ambasadorul R. F. 
Germane.

In notă se arată că încercarea 
guvernului R. F. Germane de a 
minimaliza importanța dezvoltării 
relațiilor comerciale între cele 
două țări provoacă nedumerire.

In notă este precizată din nou 
poziția guvernului sovietic in 
problema repatrierii cetățenilor 
germani din U.R.S.S. și, printre 
altele, se arată că guvernul so
vietic a terminat complect repa
trierea cetățenilor germani con
damnați pe vremuri pentru crime 
împotriva poporului sovietic.

Guvernul U.R.S.S. este de pă
rere că procedura discutării pro
blemelor sus-mentionate va fi 
stabilită chiar de delegațiile gu
vernamentale ale celor două 
țări. Guvernul U.R.S.S. așteaptă 
ca guvernul R. F. Germane să 
comunice data convenabilă lui 
pentru începerea tratativelor.

RACHETE COSMICE 
PENTRU ZBORURILE IN LUNĂ

MOSCOVA 8 (Agerpres). - 
TASS transmite: Omul de știință 
sovietic luri Hlcb[evici, candidat 
in științe tehnice, a elaborat 
proiectul unei rachete cosmice 
pentru zborurile in lună. După 
părerea specialiștilor, trimiterea 
in lună a unor rachete și tanchete 
— laboratoare, dirijate de pe pă- 
mînt prin radio va deveni o rea
litate în următorii 5-10 ani.

In jurnalul cinematografic

„Știință și Tehnică", Studioul de 
filme de popularizare a științei 
din Moscova a prezentat un film 
intățișind zborurile in lună.

Luind zborul de la un aero
drom situat Intr-o regiune mun
toasă, racheta triplă, clntărind 
cîteva zeci de tone, se îndreaptă 
spre lună. Ea este urmărită cu 
ajutorul semnalelor radio de pu
ternice stații radar. Aparate auto
mate trimit de pe rachetă im-

Lucrările sesiunii Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină

• OANA ION — Birlad, DAN- 
CIU STEL1AN — Iași, AL. BIR- 
ZU — lași.

Dezlegările se trimit la sfirși- 
tul etapei (seria 20 jocuri) în 
termen de 5 zile, așa cum pre
vede regulamentul. Punctajul 
dezlegărilor care conțin greșeli, 
va fi redus in raport cu numărul

• ȘTEFAN CONSTANTIN — 
Turda, I. VELEA — corn. Piatra, 
raionul Slatina, MENDEL MAR
CEL — București, D. BARZA- 
NOVSCH1 - Cîmpina.

Pentru a putea participa la 
concurs este obligatorie trimite
rea cuponului de participare pen
tru flecare Joc în parte cu care 
concurentul participă în concurs, greșelilor. In cazul că sint nume- 
La stirșitul etapei nu publicăm 
nici un cupon general. Dezlegări
le le puteți trimite fie pe careul 
decupat din ziar, fie separat.

roși 
I, II 
prin 
care

concurenți pentru premiile 
și III, premierea se va face 
tragere la sorți pentru fie- 
premiu în parte.

Institutul Meteorologic Central 
anunță pentru zilele de 10, 11 și 
12 Iulie, următorul timp probabil :

IN BUCUREȘTI : Vreme ușor 
instabilă și favorabilă averselor 
de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt cu intensificări. 
Temperatura tn scădere treptată.

IN ȚARA : Vremea devine insta
bilă mai întîi în apusul țării, apoi 
și în răsărit. Vor cădea ploi sub

formă de averse, tnsoțite de des
cărcări electrice în Ardeal și Ba
nat la inceput, iar la sfîrșitul in
tervalului și în celelalte regiuni 
ale țării. Vîntul în intensificare 
va sufla din sud-vest tn primele 
zile, apoi din nord-vest. Tempera
tura tn scădere treptată. Minimele 
vor oscila între, 10 și 20 grade, iar 
maximele între! 22 și 32 grade. 1
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Revista americană „Național 
Science" propune să se lanseze 
în lună o rachetă care să 
poarte drapelul de stat al 
S.U.A. și, în felul acesta, s-o 
declare teritoriu american.

E o propunere îndreptățită. 
Țara cu cei mai mulți și mai 
periculoși lunatici, a belicosu
lui Dulles și a generalului a- 
tomic Norstad, a lui Kefauver. 
senatorul dezlănțuit, și a lui 
Bill Johnson, care la 16 ani 
consumă hașiș și-și împușcă 
sora fiindcă a refuzat să-i ce
deze — au cel mai mult drep
tul la lună.

Degeaba l-am crezut dement. 
Spre ea voia să zboare, cînd 
a căzut pe fereastră, și fai
mosul ministru american For- 
restal.

Toți aceștia — nu par căzuți 
din lună ?

De ce atunci ne-am 
să o redobîndească ?

Să fim de acord, 
strigăm :

Luna — lunaticilor!
ȚARA IN CARE TOȚI 

OAMENII SINT CU... BANI

Cînd vor șl ei să trăiască 
ca lumea, cei care au bani cu 
ghiotura într-adevăr, trust- 
menii din S.U.A., ordonă sămenii din S.U.A., ordonă 
ii ‘împuște pe capete.

LEII DIN SAHARA

Nu știu dacă țineți minte

opune

Și să

wu știu dacă țmeți minte o 
glumă școlărească cu mare 
succes odinioară:

— „Cum poți să cinezi leii 
Saharei dacă n-ai pușcă ?

— Foarte simplu. Dai tot 
nisipul prin sită, și la sfîrșit 
rămin leii!"

Astăzi, modernizarea marelui 
deșert a adus noi ocazii de 
prindere a fiarelor sălbatice.

La Edjela s-a descoperit pe
trol ? De după o dună a și 
țîșnit, cu un urlet, trustul anglo. 
olandez „Royal Dutch Shell"

La Acdjudjta s-a găsit cupru 
Dintr-un tufiș de cactus s-a fi 
svîrlit asupra prăzii o societate 
franceză.

La Hettara s-a aflat mangan 
Colții trusturilor americane incă 
n-au reușit să-l prindă. Dar 
nările adulmecă.

Noaptea, din deșert, se aud 
răgete sinistre. Monopolurile 
engleze, franceze, vest-germane 
și americane nu se înțeleg cum 
să-și împartă bogățiile popoare
lor. Bestiile se mușcă una pe 
alta, stîrnind furtuni de nisip 
cu cozile.

Văzînd sălbatica haiti sfîșiin- 
du-se, bătrînii lei ai Africii, 
regii animalelor, se furișează 
timizi ca niște căței.

Dar din oaze pornesc deta
șamentele patrioților — cei mai 
de curaj vînători din Sahara.

Fiarele nu vor scăpa.
F. C.
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YaLjțe căldura
IN EUROPA

PARIS 7 (Agerpres). — Agen
ția France Presse a anunțat ca 
în noaptea de 6 spre 7 iulie la 
Paris a fost înregistrată tempe
ratura cea mai înaltă din ultimii 
80 de ani. In cursul nopții mi
nima a fost de 23 grade. In 
timpul zilei la Paris termometrul 
a arătat 35 de grade.

In Italia în ultimele 24 de ore, 
din cauza caniculei au murit 10 
oameni. Temperatura cea mai ri
dicată a fost înregistrată la Ro- 
vigo 40 grade la umbră și 53 
grade la soare. Intr-o serie de 
regiuni s-au declarat incendii ca
re au pricinuit mari pagube.

La 6 iulie, Ia Viena tempera
tura nu a scăzut sub 37,5 grade.

La Luxemburg temperatura a 
atins la 6 iulie 38 de grade.

PEKIN 7 (Agerpres) China 
Nouă transmite: De zece zile 
continuă lucrările Sesiunii Adu
nării reprezentanților populari 
din întreaga Chină.

In ședința din 6 iulie majorita
tea deputaților și-au consacrat 
cuvîntările demascării deviatori- 
lor de dreapta care s-au pronun
țat împotriva rolului conducător 
al Partidului Comunist Chinez, 
împotriva construcției socialiste. 
Scopurile elementelor de dreapta, 
planurile lor secrete âu fost de
mascate, a spus deputatul Ma 
Siu-lun, președintele Asociației 
chineze pentru promovarea dez
voltării democrației. Noi, membrii 
partidelor democrate, a continuat 
Ma Siu-lun, trebuie să tragem 
învățăminte din lupta împotriva 
elementelor de dreapta, iar în 
procesul mișcării pentru îmbună
tățirea stilului în muncă să ne 
călim și să ne reeducăm. Trebuie 
să apărăm cu hotărîre socialis
mul, să acceptăm în mod sincer 
conducerea P.C. Chinez.

Numai acceptînd conducerea 
Partidului Comunist, a subliniat 
reprezentantul cercurilor comer
ciale și industriale Jun I-jen, 
vicepreședinte al Comitetului 
popular din Șanhai, se poate găsi 
calea justă a progresului. Noi, a 
spus el, împreună cu clasa mun-

citoare, sub conducerea Partidu
lui Comunist Chinez, mergem 
înainte pe calea socialismului.

Numeroși deputati s-au ocupat 
în cuvîntările lor de succesele 
obfinute în diferitele ramuri ale 
economiei naționale. Intr-un timp 
scurt, a spus inginerul Mao-Ho- 
nian, a fost pusă la punct pro
ducția de puternice generatoare, 
transformatoare și de alt utilaj. 
Au crescut cadre naționale de 
constructori și proiectanti de 
hidro și termocentrale.

pulsii de răspuns .Acestea silit 
recepționate de o stație de tele
ghida), de unde oamenii de știin
ță dirijează cu ajutorul unor ma
șini electronice zborul rachetei, 
iar aceasta se mișcă de-a lungul 
unei orbite calculate dinainte.

Dar iată că s-a terminat com
bustibilul. De pe pămint se lan
sează o rachetă de alimentare. 
Cu ajutorul unui dispozitiv spe
cial combustibilul este pompat în 
plin zbor in racheta cosmică. De
pășind zona gravitației terestre, 
ea îșl continuă zborul și pătrun
de in zona de atracție a lunii.

Printr-un semnal radio lansat 
de pe pămint, racheta se întoar
ce spre lună cu partea ei dinapoi 
motoarele încetinesc căderea și 
racheta aterizează lin pe supra
fața lunii. Din rachetă debarcă 
tancheta laborator in care nu 
sînt oameni, dar care este utila
tă cu o antenă și un emițător de 
televiziune. Mișcarea ei este diri
jată de pc pămint. Aparatele tan
chetei laborator comunică rezul
tatele observațiilor lor. Oamenii 
de știință din toate țările, folo
sind puternice televizoare și a ie 
aparate urmăresc tot ce se pe
trece pe lună.

Ollenhauer critică cu vehemență 
pe Adenauer

BONN 8 (Agerpres). — Potri
vit relatărilor presei vest-germa- 
ne, Ollenhauer, președintele par
tidului social democrat din Ger
mania a rostit la 7 iulie o cu- 
vîntare la Munchen în care a 
cerut din nou „ca R.F. Germană 
să renunțe principial la înarmarea 
atomică" și s-a pronunțat pentru 
crearea unui vast sistem de 
securitate colectivă in Europa. 
Totodată el a subliniat că un ast
fel de sistem ar constitui „o pre- 
miză pentru unificarea pașnică a 
celor două părți ale Germaniei".

Ollenhauer a criticat cu vehe
mență pe Adenauer care s-a pro-

— In care țară de peste 
ocean toți oamenii sînt cu... 
bani ?

— „în Cuba!“
Ne plăcea calamburul, pînă 

odinioară.
Dar iată că știri disperate 

ne sosesc din micul stat al 
Americii. Tulburări, patrule de 
armată, de poliție și marină, 
arestări în rîndurile popu
lației...

Cubanii sînt cu... bani numai 
cu numele.

,-Kz /Xz w rx* rx* oij

BRIONI. Cu prilejul celei de-a 
250-a aniversări a întemeierii 
orașului Leningrad, președintele 
R.P.F. Iugoslavia, Tito, a adresat 
o telegramă de salut Sovietului 
orășenesc Leningrad în care ex
primă cele mai călduroase urări 
cetățenilor orașului-erou.

PEKIN. La 6 iulie Mao Țze- 
dun, președintele R.P. Chineze, a 
primit la Șanhai pe Vilope, pre
ședintele Adunării Constituante a 
indoneziei, și persoanele care îi 
însoțesc. Vilope i-a remis preșe
dintelui Mao Țzt dun o sciisoare

din partea președintelui Indone
ziei, Sukarno.

STOCKHOLM. Cu prilejul vi
zitei scriitorului romin Zaharia 
Stancu la Stockholm, Editura 
F.I.B. i-a oferit un dejun la care 
au luat parte Einar Ebe, direc
torul editurii care a publicat tra
ducerea în suedeză a romanului 
„Desculț", Stollan Arvidson, pre
ședintele Asociației scriitorilor din 
Suedia, H. P. Matthis, președin- 
tele Asociației de prietenie suedo- 
roniine și numeroși scriitori sue
dezi.

• PEKIN. La 8 iulie a avut 
loc la Pekin intr-o atmosferă fe
stivă transmiterea în dar din 
partea guvernului sovietic preșe
dintelui R.D. Vietnam, Ho Și Min, 
a avionului „IL-14".

• PARIS. Ziarul „L’Humanite* 
anunță că în noaptea de 7 spre 
8 iulie un grup de bandiți fasciști 
a încercat să atace sediul parti
dului comunist din orașul Rouen 
Atacul lor a lost însă respins de 
comuniști,

nunțat împotriva adoptării dă 
către Bundestag a completărilor 
la constituție care prevăd folo
sirea energiei nucleare numai în 
scopuri pașnice. Aceasta dove
dește, a subliniat Ollenhauer, ca 
partidul lui Adenauer are inten
ția ferma de a duce 
„înarmării atomice a 
werului".

Președintele P.S.D.G. 
rat că guvernul R. F. ____
trebuie să sprijine tratativele de 
la Londra cu privire la dezarma- 
re și să nu lege problema dezar
mării de condiții preliminare în 
problema unificării Germaniei. 
„Rezolvarea problemei germane, 
a arătat in această ordine de idei 
Ollenhauer, este posibilă numai 
in căzut cind vom găsi în aceiași 
timp o asemenea rezolvare a pro
blemei securității europene care 
poate fi aprobată atît de occident 
cit și de Uniunea Sovietică". 
Ollenhaeur a subliniat că unifi
carea Germaniei „nu poate fi în
făptuită prin înarmare".

Afirmațiile cercurilor guver
nante din R.F Germană că uni
ficarea Germaniei nu ar fi fost 
realizată pina in prezent din 
cauza poziției Uniunii Sovietice, 
Ollenhauer le-a calificat drept 
„inducere în eroare a opiniei pu
blice în legătură cu adevărata 
stare a lucrurilor". Liderul opo
ziției a acuzat guvernul R.F. Ger
mane că nu a stabilit pînă în 
prezent relații normale cu tarile 
din Euiopa rășăriieană.

politica
Bundes-

a deci a 
Germane



ȘTAFETA FESTIVALULUI
pe pămîntul romînesc

120 de minute de joc
au fost necesare pentru ca Locomotiva

și Dimov, abandonați 
etape, nu a putut să 
omogenitatea și dîrze- 

romîne care în această

eroice din partea celor 
spectatori și mai ales din 
jucătorilor. Și, parcă pen- 

încerca rezistența în fața 
canicule, meciul a durat

Cupa Primăverii44

ȘELARU A CÎȘTIGAT
cursa Bucurcșll-Soîla

[ (De la trimisul nostru). ■—;
i Hotărît lucru giurgiuvenii ocupă un loc de cinste în ierarhia orașe

lor care se bucură de tradiție în ceea ce privește ospitalitatea. Du
minică au dovedit cu prisosință acest lucru. Poate și copiii au shut 
că orașul lor va fi punctul de sosire și plecare a soliei care trecînd 
prin sute de mîlni și prin zeci de orașe, străbitind mii de kilometri, 
va ajunge la destinatarul ei: tineretul participant la Festivalul de la 
Moscova.

în „ținută de gală" orașul era 
pavoazat de sute de stegulețe mul
ticolore încremenite sub razele to
ride ale soarelui. Sute de oameni 
căutîndu-și un loc cit mai umbros 
dar cu un cimp de vedere bun — 
așteptau pe șoseaua principală, 
nerăbdători, trecerea Ștafetei in
ternaționale a păcii.temaționale a păcii. După cei 
cîțiva kilometri care despart ora
șul de Dunăre, iată-ne ajunși la 
podul care unește cele două mapodul care unește cele două 
luri.

Bătrîna dar veșnic tînăra 
năre își duce pe aici apele 
sleită parcă și ea de soarele

primă solidaritatea cu mesajul 
ștafetei și își exprimă dorința lor 
fierbinte de pace.

Preluată de motccicliști ștafeta 
sc îndreaptă pe șoseaua fierbinte, 
spre București. Zeci de țărani 
muncitori ne întîmpină pe margi
nea șoselii, în satele pe care le 
depășim. Ajunși în dreptul lor, mo
tocicletele își încetinesc viteza iar 
purtătorii ștafetei, recunoscuți 
după eșarfe distinctive, fac semne 
cu mîna. Li se răspunde prin a-

Foto: D. F. DUMITRU 
plauze șl urale. Ele constituie sa
lutul prin care locuitorii își pun 
și ei, cu litere nescrise, semnătura 
pe acest mesaj al vieții.

Kilometrii sînt înghițiți cu re
peziciune. Cu fiecare kilometru 
parcurs drumul spre Moscova se 
scurtează. In zare se profilează 
Bucureștiul. Traversăm orașul și 
iată-ne pe Stadionul Tineretului 
unde din nou cicliștii (de dala 
asta bucureșteni) primesc ștafeta 
păcii pe care o duc pe stadion 
unde se desfășoară Spartachiada 
de vară a tineretului din orașul 
București.

De aici, ștafeta își va continua 
drumul la Ungheni, de unde tre
cînd pe pămîntul sovietic se va 
îndrepta spre Moscova.

E. PITULESCU

să cucerească „
Jlllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllirî!lll!llli™
Binefacerile unui stadion cu 

instalații pentru nocturnă s-au fă
cut simțite mai mult ca oricînd 
duminică după-amiază. Finala 
„Cupei Primăverii" desfășurată la 
o... înaltă temperatură a cerut e- 
forturi 
20.000 
partea 
tru a 
acestei 
120 minute. în orice caz toată lu
mea a răsuflat ușurată atunci cînd 
fluierul final al arbitrului a con
semnat victoria Locomotive: Prin
cipalul în acel moment era să 
existe un învingător, altfel a doua 
zi, aceiași jucători, pe același sta
dion, la aceeași oră. nu știm dacă 
cu aceiași spectatori, trebuiau să 
se întîlncască din nou.

Finala disputată între ceferiștii 
bucureșteni și studenții timișoreni 
a dat cîștig, pe merit, primilor. 
Victoria Locomotivei a fost urma
rea unei superiorități evidente în 
decursul întregului joc, cu excep
ția ultimei jumătăți de oră din 
cea de-a doua repriză. Meritul ce
feriștilor este marc și datorită fap
tului că au jucat în zece oameni 
(Olaru fiind accidentat în cea de-a 
doua repriză).

La începutul meciului victoria 
părea că surîde studenților, de
oarece ei reușesc să deschidă sco
rul prin Filip (minutul 5). La a- 
ceasta se adaugă și faptul că do
minarea bucureștenilor este ine
ficace. Șapte jucători ceferiști a- 
tacă aproape în permanență poar
ta lui Fuchs. Atacurile lor, însă, 
au Ioc pe un spațiu mic și de aici 
jocul înghesuit în careu. în fața 
porții studenților au loc faze fru
moase, care s-ar fi putut solda cu

Du
lin, 

r___  ne
cruțător, tinzînd să stea mai mult 
în umbra binefăcătoare a podului. 
La jumătatea lui, forfota mulțimii 
ne vestește locul de desfășurare al 
festivității înmînării ștafetei. Prin 
intermediul iriterpreților, prin cu
vinte exprimate cu stîngăcie, în- 
tr-o limbă mai puțin cunoscută, 
nurtieroși tineri bulgari și romini, 
prezenți aici la jumatatea Dunării, 
încearcă să-și vorbească cît mai 
mult, să nu lase nefolosit nici un 
minut pînă ia sosirea ștafetei. Su
bit, forfota a incetat. Se schimbă 
cu repeziciune ultimele insigne, 
reporterii fotografi își pregătesc 
cu înfrigurare aparatele, pe pod se 
formează un culoar viu. Toți ochii 
sînt ațintiți acum asupra iui Lu- 
bomir Zlatovșchi, maestru al spor
tului din Russe, purtătorul ștafe
tei. După citirea mesajului cuprins 
in ea de către Gheorghe Kolcev, 
prim-secretar al comitetului regio
nal Russe al Uniunii Tineretului 
Popular, într-o furtună de aplauze 
ștafeta este predată unui grup de 
sportivi romini. Apoi Ion Manciuc, 
prim secretar al comitetului regio
nal U.T.M. București, rostește cu- 
vîntul de salut adresat prietenilor 
bulgari.

Primele acorduri ale unui cîn- 
tec st'rnesc rumoare printre bul
gari. Este vorba despre cunoscuta 
melodie romînească „Perinița" 
care a făcut înconjurul lumii.

Pornim cu ștafeta. O poarta a- 
cum cicliștii care o duc pînă în 
centrul orașului. In centru are loc 
un miting în care locuitorii își ex-

E. SCHERER

In luptă cu canicula...
Ultimul act al Spartachiadei de vară a tineretului 

din regiunea București
Canicula încerca să facă sportului concurență în materie de... 

recorduri. N-am examinat nici un buletin meteorologic, însă este 
cert că seria recordurilor caniculare continuă, omologate fiind cu 
promptitudine de colegii lui Topor. Deși pe Valea Albă se disputa 
un concurs de schi (zăpada a fost bună — scria un confrate), 
în București duminică dimineață arșița era îngrozitoare. Cîțiva 
pași pe asfaltul devenit o pastă fierbinte și simțeai nevoia să te 
refugiezi sub un duș. Și -totuși pe o asemenea vreme păcătoasă, 
o mie de tineri veniți din întreaga regiune București își disputau 
șansele în cadrul Spartachiadei de vara.

Tribuna de beton de pe Stadio
nul Tineretului era pustie. Puținii 
spectatori ce se hotărîseră să în
frunte căldura (vreo două-trei du
zini ) încercau să-și creeze iluzia 
răcorii sub pomii plantați cu sgir- 
cenie pe stadion. Tinerii sportivi 
erau însă mai puțin atenți la soa
re. Cu o tenacitate de invidiat, 
luptau să cucerească locurile frun
tașe în probele disputate.

Un tînăr brunet, înalt, se pre
gătește 
sufocat 
arbitri 
maieul. 
plecat, 
sare : 1,70. Cei prezenți îl aplau
dă. Pe foaia de arbitraj rezultatul 
este trecut în dreptul numelui lui 
Bruncu Valerian din Urziceni. Ur
mătorii clasați la înălțime seniori 
sînt Aspra Stelian din Snagov și 
Prună Nicolae din Giurgiu, ambii 
cu 1,55 m.

Pe unul din terenuri, handba- 
distcle din Turnu Măgurele și Cu- 
*lărași erau untrenate într-o luptă 
[epuizantă. Elevele din Turnu Mă- 
»gurele sînt mai bune, deși echipa 
*lor nu există decît de o lună. Ele 
[obțin victoria cu 3—1 spre feri- 
tcirea președintelui C.F.S. din Tur- 
*nu Măgurele, unul din cei mai în- 
[flăcăirați suporteri ai echipei din

să sară în înălțime. Este 
de căldură. Se roagă de 
să-i permită să-și scoată 

Aceștia sînt de neîndu- 
Tinurul se resemnează și

raionul său. Dealtfel — să facem 
o paranteză — acest raion a ob
ținut frumoase victorii în faza re
gională. La oină, locul 1 a fost cu
cerit de tinerii colectiviști din Bă- 
duleasa. Tînăra colectivistă 
Slobozia Mîndra, Papa Petra, 
avut o admirabilă comportare 
100 m. junioare și la săritura 
lungime.

în fața unei mese încărcată cu 
premii, i-am întîlnit pe voleiba
liștii de la „Recolta"-Urzice ni. 
Cîștigaseră cu 2-0 meciul cu „PrO- 
gresul"-Turnu Măgurele și obținu
seră astfel și primul loc. Meciul 
a fost presărat cu momente difi
cile. Primtd set s-a desfășurat în 
nota de dominare a celor din Tur- 
nu Măgurele : 5—1, 12—8, 13— 
12, însă jucătorii din Urziceni, 
mai calmi și mai tehnici, și-au re
venit ciștigînd cu 15—13 și domi- 
nînd setul următor categoric. Ad
versarii lor au jucat nervos și au 
avut prea mulți sfătuitori pe mar
gini.

O fată slăbuță cu părul negru, 
tăiat scurt, privește cu atenție di
ploma pe care o primise cu citeva 
minute înainte.

— Ai mai cucerit și alte diplo
me ? — o întreb.

— Încă una. La faza raională... 
la 500 m. plat junioare...

Speranțele

cîte

din 
a 

la 
în

Două diplome. Cine știe 
vor mai urma ? Poate numele lui 
Guță Teodora îl vom mai întîlni 
în paginile ziarelor. Poate. Dar, 
deocamdată, Guță Teodora se afla 
la primul ei interviu. Timidă, ele
va din Giurgiu, care n-are în urma 
ei decît 15 ani de viață, mi-a po
vestit cum a început în acest an 
să practice sportul, fără să negli
jeze învățătura. Pe urmă, părăsind 
nota de maturitate ce o afișase în 
timpul interviului, a început să 
discute cu pasiune cu o altă fată 
despre...' tricourile primite ca 
premii.

Mă gîndesc la Guță Teodora, la 
Bruncu Valerian, la Papa Petra și 
alți tineri ce s-au întrecut la Spar- 
tachiadă, sfidînd căldura neobiș
nuită. Am certitudinea că unele 
din aceste nume le vom mai auzi 
rostindu-se mai devreme sau mai 
tîrziu. Senatorii de drept ai spor
tului nostru să fie atenți !

R. A. MURA

goluri dacă Seredai, Copil și Ene, 
dar mai ales primul, ar fi fost mai 
atenți.

Oaspeții se bazează pe contra
atacuri, foarte rare din păcate, 
prin deschideri lungi pe centru 
unde găsesc multe „găuri44 în apă
rarea ceferistă, mai ales prin per
soana lui Stancu. La una din in
cursiuni, Filip (minutul 40), sin
gur în fața porții, trimite balonul 
alături.

La reluare, tot ceferiștii sînt 
cei care insistă la poarta studen
ților. în minutul 59, Olarii tri
mite balonul cu capul peste Fuchs, 
însă Tănase salvează în ultima 
clipă de pe linia porții. Peste pu
țin timp Olaru va fi nevoit să pă
răsească terenul. Nici măcar supe
rioritatea numerică nu-i trezește 
din moleșală pe studenți și cefe
riștii continuă să domine. Copil 
execută în minutul 62 unul din 
nenumăratele cornere. De dala a- 
ceasta impecabil. Balonul lovește 
bara și intră în plasă. Este 1—1.

Se pare că cgalarca i-a cam 
„răcorit" pe studenți, care trec la 
ofensivă pentru a forța victoria. 
Extremele devin mai active. Gîr- 
leanu centrează la Boroș și acesta 
cu capul trimite balonul lui Cio- 
șescu, care aflat la 3 metri de poarta 
goală, trage... afară. Cu 3 minute 
înainte de sfîrșitul meciului, Gîr- 
leanu din apropierea porții trimi
te puternic balonul cu capul, însă 
Dungu printr-un reflex extraordi
nar respinge cu pumnii. Astfel 
Știința a trecut pe lîngă victorie.

încă în primele 30 de secunde 
ale primei prelungiri, ceferiștii 
iau conducerea. Raab centrează la 
Seredai care trimite ușor pe sus 
la poartă, iar Fuchs scapă balonul 
în plasă. Nu troc decît 10 minute 
și după o combinație Copil—Sere- 
dai—Ene, ultimul trage plasat : 
3—1.

în continuare, studenții sînt re
semnați de înfrîngere. Următoarea 
prelungire nu înseamnă altceva 
decît îndeplinirea unui act de for
malitate. Astfel, Dungu primește 
în mod oficial mult prețiosul tro
feu : „Cupa Primăverii44 iar supor
terii ceferiști năvălesc pe gazon fă-

cîndu-le o adevărată manifestație 
de simpatie.

Am vrea să consemnăm aici, cu 
mirare, duritățile comise de Coje- 
reanu și Lereter. Chiar dacă nu 
au putut să-și facă jocul, studenții 
timișoreni, care se bucură de mul
te simpatii în rîndul bucureșteni- 
lor, nu trebuiau să recurgă la joc 
periculos, atrăgîndu-și dezaproba
rea zgomotoasă a spectatorilor. A- 
titudinea pozitivă de la sfîrșitul 
meciului de a-i îmbrățișa și chiar 
săruta pe ceferiști pentru victorie 
nu a șters impresia pe care au 
lăsat-o studenții în timpul jocului.

Jucătorii Locomotivei merită cu 
toții felicitări, în special Dungu, 
Greavu, Copil, Ene și Raab.

Cea de-a 111-a ediție a competi
ției cicliste „Cursa Prieteniei Ro- 
mîno-Bulgare" București-Sofia s-a 
încheiat cu victoria tînărului spor
tiv romîn Aurel Șelaru și totodată 
cu un succes masiv al reprezentan
ților noștri care au ocupat 9 din 
primele 10 locuri și au cîștigat 4 
din cele 6 etape ale întrecerii. Au
rel Șelaru a terminat învingător 
cu un avans apreciabil față de cei
lalți concurenți, fiind de departe 
cel mai bine pregătit de o regu
laritate impresionantă, combativ și 
plin de curaj. El a îmbrăcat tri
coul galben, după prima etapă 
București-Brăila și de atunci nu l-a 
mai pierdut, distanțîndu-se în 
schimb de adversarii săi direcți 
Poreceanu și Filipov. După victo
ria obținută în circuitul regiunii 
Stalin, Aurel Șelaru și-a adăugat 
în palmares o nouă performanță 
care îl consacră printre cei mai 
buni rutieri ai țării. Foarte bine 
s-au comportat Ștefan Poreceanu, 
Gh. Calcișcă, Șerban și Zanoni. 
Principalul favorit al cursei C.

Dumitrescu, handicapat de cele 10 
minute pierdute în prima etapă a 
luptat mult pentru a intra în pri
mele locuri și victoriile de la 
Giurgiu și Gabrovo ne făceau să 
credem că va cîștiga cursa. Din 
păcate, în etapa decisivă Gabro
vo-Plovdiv, el a avut un moment 
de slăbiciune apoi accidentele me
canice l-au eliminat din întrece
rea pentru victoria finală.

Lotul bulgar lipsit de aportul 
lui Hristov 
în primele 
contracareze 
ni a echipei
ediție a manifestat o superioritate 
evidentă.

1509 de spectatori 
la meciul de fotbal 
S.U.A. — Canada

atletismului nostru

’ Tntr-un deplin anonimat, (din 
păcate) peste 800 de băieți și fete 
au concurat vineri, sîmbăta și du
minică pe Stadionul-Republicii în 
cadrul finalelor campionatului re
publican de atletism pentru ju
niori.

Bucureștenii nu s-au dovedit a- 
matori de un astfel de spectacol 
și au preferat ștrandurile unde 
—doar, doar se mai poate scăpa de 
canicula ucigătoare. Așa că tribu
nele de pe „Republica44 au fost 
goale în decursul celor trei zile de 
întrecere, deși eforturile sutelor de 
atleți dornici de afirmare, meritau 
atenție din partea publicului.

Tn general despre organizare nu 
putem avea decît cuvinte de lau
dă. Eforturile organizatorilor me
rită sincer subliniate: cazare, or-

aceasta de 
m. într-un 
ne rezervă 
surprize plăcute.

Bine ar fi ca toți copiii aceștia 
care s-au remarcat zilele trecute 
pe „Republicii44 să nu fie dați uită
rii. Se mai întîmplă așa ceva la noi. 
Juniorii au nevoie poate mai mult 
ca seniorii de atenție, de multă a- 
tenție. Ei se pot demobiliza ușor 

__ _______ __ juniorii în Urma unor eventuale insuccese, 
romîni vor participa la întîlnirea inerente oricărui început, 
triunghiulară^de atletism Bulga- * ~ ““ L~~
ria—Ungaria—Romînia. Nu pu
tem decît să aplaudăm această ri
sipă entuziastă de efort a tinerilor 
atleți, care au înfruntat pojarul de 
afară, dar...

...Rezultatele în general au fost 
umbrite de căldură. Totuși cred că 
pot să spun liniștit că actualele 
recorduri ale seniorilor noștri vor 
suporta în 1—2 ani asalturi pe
riculoase din partea juniorilor de 
azi. In primul rînd atenție Ioli 1 
Ne adresăm în primul rînd Iolan- 
dei Balaș pentru că am fost im
presionați de Doina Albu de la Di- 
namo-Tg. Mureș care la vîrsta de 
16 ani trece ștacheta la 1,45 m.; 
dar mai ales ne atrage atenția Ro- 
dica Voroneanu din Roman, fetița

ganizare tehnică, avalanșe de pre
mii și plachete, toate au creat un 
cadru sărbătoresc de întrecere 
sportivă pe care tinerii atleți vc- 
niți să se afirme la Bucureștk.nu-l 
vor uita așa repede.

Credem însă că programarea 
campionatului republican în pri
mele zile ale lunii iulie a fost o 
imprudență. Desigur că se pot a- 
duce justificări : sîmbăta și du
minica viitoare la Sofia J

14 ani care sărind 1,43 
stil de mare speranță, 
pentru anii următori

Acuma, șă .vă. prezentăm pe cî
țiva dintre campionii republicani 
de juniori din ultimele două zile 
de concurs: categoria I (17—19 
ani) Ciocan C. Drăgulescu (Hune
doara) 49,56 ; prăjină : Tr. Nicolau 
(Craiova) 3,30 ; 1.500 m.: D. Bu- 
iac (București) 4:09,3 ; 400 m.g.: 
V. Jurcă (Ploești) 56,4 ; 400 m.: 
Gh. Ciobanu (București) 50,6. 
disc: St. Perneki (Arad) 40,82: 
triplu salt: M. Stein (București) 
14,29; 200 m. : Gh. Ciobanu 
(București) 22,7 ; categoria II ju
niori : înălțime: Gr. Marinescu 
(București) 1,65; junioare catego
ria I (17—19 ani) greutate: E. 
Scherer (Regiunea Stalin) 13,35 ; 
lungime: El. Taciu (Suceava) 
5.29.

S. SPIREA

R. LUCIAN
In meci retur pentru prelimina

riile campionatului mondial de fot
bal. (zona nord-americană) Cana 
da a învins S.U.A. cu 3—2 (3—1). 
Meciul, disputat la St. Louis, a 
fost urmărit de 1.500 de specta
tori I

...Sau cum s-a 
putut viziona, din 
cauza căldurii, în 
condiții optime fi
nala „Cupei Primă
verii".

(Desen de NEA-
GU RADULESCU).

In ajunul Jocurilor de la Moscova
Pe stadionul Dinamo din Mos

cova s-a desfășurat în zilele de 6 
și 7 iulie un mare concurs atletic 
organizat în vederea selecționării 
sportivilor sovietici care vor par
ticipa la cea de-a III-a ediție a 
Jocurilor sportive internaționale. 
Un nou record mondial a fost

Sportul peste hotare
★ După trei ture, în meciul de șah dintre echipele U.R.S.S. și 

R.P.F. Iugoslavia șahiștii sovietici conduc cu 14—8, două partide fiind 
întrerupte.

-țț După mai multe zile de întreceri, sîmbăta a luat sfîrșit tradițio
nalul concurs de canotaj academic „Regata Henley". Un frumos suc
ces au obținut echipajele sovietice care au terminat învingătoare două 
probe. Astfel, în finala probei de schif 4 echipajul „Aripile Soviete
lor" alcătuit din D. Smirnov, 1. Sorokin, V. Zakonikov și B. Vaisberg 
a întrecut echipajul clubului de canotaj din Londra, cucerind primul 
loc. Sportivii sovietici au realizat pe distanța de 2.130 m. timpul de 
7’35^. Cea de a doua victorie a sportivilor sovietici a fost realizată de 
dublul luri Tiukalov, Alexandr Berkutov care a terminat primul îna
intea echipajelor Harlow Rowing Club și Royal Air Force, fiind cro
nometrat cu timpul de 7’41'0.

ir Echipa maghiară dc fotbal Ferencvaros—Budapesta, care între
prinde în prezent un turneu în Australia, a jucat la 7 iulie la Mel
bourne cu o selecționată locală. Meciul ș-a .disputat pe terenul din 
Parcul Olimpic în prezența a 16.000 spectatori, încheindu-se cu scorul 
de 6—1 în favoarea fotbaliștilor maghiari.

stabilit cu acest prilej de sprintera 
Maria Itkina în proba de 400 m. 
plat. Timpul realizat 
superior cu 4 zecimi 
vechiului record ce-i

★
Primii sportivi chinezi care vor 

participa la cea de-a III-a ediție a 
Jocurilor sportive internaționale 
de la Moscova au părăsit sîmbăta 
orașul Pekin plecînd spre Capitala 
Uniunii Sovietice. Este vorba de 
echipele selecționate masculine și 
feminine de baschet ala R.P. Chi
neze- Toți jucătorii au; vîrsta 

de ani.

53*6/10 este 
de secundă 
aparținea.

23
sub

Un nou record 
tepubliean 

la 1500 m. p!at
Pe stadionul Republicii din 

pitală, intr-o tentativă de record 
in proba de 1.500 m. plat atletul 
dinamovist Constantin Grecescu a 
stabilit un nou record republican 
cu timpul de 3’48 ’0. El a imbună- 
tă(it in felul acesta cu 8 zecimi de 
secundă recordul republican care-i 
aparpnea din anul 1956 lui Dumi
tru Blrdău.

Ca-

•—

ir Echipa selecționată de fotbal 
orașului Ankara și-a încheiat du-a

minică turneul întreprins în țața 
noastră, jucînd la Ploești în com
pania formației locale Energia. îh- 
tîlnirea s-a terminat la egalitate : 
0—0.

■fc Duminică la Orașul Stalin și 
Sibiu s-au desfășurat două întilniri 
internaționale feminine de handbal. 
Meciul disputat la Orașul Stalin în
tre selecționatele orașelor Bur 
rești și Budapesta a prilejuit afi 
marea handbalistelor romîne care 
au obținut o victorie categorică cu 
scorul de 9—1 (5—1). La Sibiu, 
echipa locală Flamura Roșie a ter
minat la egalitate : 2—2 (1—2) cu 
echipa Fortschritt Weisenfels (R.D. 
Germană).

-A- Concursul internațional da 
pentatlon modern s-a încheiat du
minică odată cu proba de cros des
fășurată în pădurea de la Călugă- 
reni. Concurenții sovietici au arătat 
o superioritate netă față tie restul 
participanților în această dificilă 
întrecere disputată pe un traseu ac
cidentat. Punctele cîștigate în a- 
ceasta probă le-au permis sportivi
lor sovietici să repurteze o dublă 
victorie pe echipe și Ia individual 
cu talentatul Alexandr Tarasov. 
Duelul așteptat între echipele R.P. 
Romîne și R.P. Ungară pentru lo
cul doi a dat cîștig de cauză peii- 
tatloniștilor maghiari. Prima noas
tră reprezentativă s-a comport 
slab în proba de cros, fiind de[ 
șită categoric și dc reprezentativa 
secundă ai cărei componenți au 
fost mai combativi și mai bine pre
gătiți. Rezultatele finale confirmă 
supremația echipei sovietice în do
meniul pentatlonului, , iar pentru 
noi locul, trei, după primele două 
formații din lume eSto totuși meri
toriu. ' ,

Ce lipsește jucătorilor noștri de baschet?
II întrebăm acum pe antrenorul echipei campioane 

republicane de baschet:
— Echipa Romîniei a ocupat un loc onorabil în cla

samentul general, care înseamnă din acest punct de 
vedere un progres față de ediția campionatului dis
putată la Budapesta. Nu-i așa ?

— Da. Am însă unele rezerve în ceea ce privește 
comportarea ei generală. Cred că echipa noastră a 
ocupat la Sofia exact locul pe care-1 merita în con
dițiile turneului. Și el nu putea fi mai slab și nici 
mai bun, deoarece echipa noastră a jucat acolo la o 
valoare care nu-i permitea să învingă cele patru 
echipe din fruntea clasamentului și nici să fie depă
șită de echipele clasate după ea. Comportarea echipei 
a fost în general nesatisfăcătoare, mult sub forma 
arătată la București și mai ales în jocul cu U.R.S.S.

— Am observat în decursul turneului că băieții 
noștri păreau saturați, plictisiți de baschet. Nu este 
oare această stare rezultatul unei pregătiri exagerat 
de lungi ?

— Și eu cred că jucătorii sînt obosiți. De altfel au 
mărturisit-o singuri în repetate rînduri. Perioada de 
pregătire a fost mult prea lungă și se pare că echipa 
a abordat acest campionat fără rezerve fizice și ner
voase necesare unui turneu de lungă durată și este 
știut că atunci cînd apare oboseala, apar cu ușurință 
și deficiențele. Mizînd pe rezultate imediate în jocu
rile de verificare premergătoare campionatului, echipa 
a atins o formă foarte bună prea timpurie. Vic
toriile internaționale obținute in dauna Italiei, Bul
gariei, Poloniei și U.R.S.S.-ului au dat jucătorilor o 
încredere prea mare care s-a spulberat ușor în fața 
greutăților unui turneu lung pe care căldura insupor
tabilă l-a făcut și mai greu. De aitfel consider că lipsa 
cea mai mare a jucătorilor noștri este de ordin moral 
— volitiv. Jucătorii trec cu prea mare ușurință de 
la o exagerată încredere, la nervozitate și apoi la de
moralizare, pentru ca in continuare să găsească re
surse pentru reveniri puternice și spectaculoase, ur
mate din păcate din nou de demoralizare. Faptul că 
jucătorii găsesc după momentele de dificultate, sufi
ciente resurse fizice pentru a reveni peste adversar, 
dovedește că in afară de oboseală, lipsa de voință 
in anumite momente ale jocului a dat naștere la 
acele căderi dureroase la care am asistat de fiecare 
dată cind echipa intilnea un adversar mai dificil. De 
multe ori la pierderea mingii unii dintre jucători au 
renunțat să mai lupte pentru reciștigarea ei. permi- 
find adversarilor să înscrie cu ușurință și să-și asi
gure avantaje greu de recuperat. In privința aceasta 
aș vrea să dau un exemplu. Pivotul francez Lefevre, 
care prin înălțimea și corpolența sa ar fi putut fi 
scuzat pentru o mișcare mai lentă pe teren a muncit 
necontenit, făcind vizibile eforturi de a ajunge la timp

în apărare, încercînd să prindă pe drum orice adversar 
pe care să-l marcheze, sau luptind pentru recupera
rea mingii. Nu același lucru putem afirma despre unii 
din jucătorii noștri inalți, de multe ori spectatori pe 
teren și mai ales despre Liviu Naghy. încetineala cu 
care s-au mișcat pivoții noștri a obligat jucătorii de 
cîmp să aștepte de multe ori sosirea acestora în tere
nul de atac, căci de revenirea lor la timp în apărare 
nici nu mai putea fi vorba.

— La Sofia echipa noastră a arătat o bună pregă
tire tehnică. Jucătorii sînt buni mînuitori ai mingii, 
lucru de altfel remarcat în repetate rînduri. Din pă
cate ei nu au reușit întotdeauna să pună în valoare 
acest avantaj. Și în mod surprinzător s-a comportat 
apărarea...

— Intr-adevăr, compartimentul cel mai slab ai echi
pei noastre a fost apărarea, adică tocmai acela care 
funcționase cel mai bine în ultimele meciuri interna
ționale premergătoare campionatului de la Sofia.

Prof. C. Herold 
răspunde la întrebările noastre(lll)

' — Echipa noastră în rîndurile căreia activează bas- 
chetbaliști ca . Folbert, Fodor, Nedef, Niculescu, Cos- 
tescu ar fi trebuit să utilizeze, după părerea mea, cit 
mai mult, contra-atacul.

— Este adevărat ! Dar echipa noastră a renunțat 
la Sofia cu desăvîrșire la utilizarea contra-atacurilor, 
deși acesta ar fi trebuit să fie prima noastră armă 
ofensivă. Aproape în permanență echipa a practicat 
în atac ur» joc lent cu numeroase angajări ale pivo- 
ților, de cele mai multe ori „telefonate4*, renunțînd 
la aruncările de la semi-distanță atît de eficace în 
trecut. Recuperarea mingilor ratate la coșul advers 
a fojt slabă deși echipa a avut aproape in perma
nență în teren doi jucători înalți.

— Mulți dintre cei care cunoșteau echipa noastră 
au rătpas surprinși la Sofia dC comportarea ei. Credeți 
că echipei noastre i s-au imprimat cele mai bune 
sisteme de-apărare și atac?

— Știu că s-a muncit foarte stăruitor pentru a se 
da o orientare precisă jocului echipei atît în apărare 
cît și în atac. La jocurile de verificare apărarea a 
dat deplină satisfacție și constituia compartimentul 
forte al echipei. In atac se pare însă că n-a existat 
orientarea cea mai justă. Incercîndu-se a se stabili 
un echilibru între activitatea jucătorilor de cimp și 
a piveților, pentru un moment s-a ajuns la subordo
narea jocului de mișcare, plin de fantezie, al jucă

torilor de cîmp, unui joc lent, aproape static, cu unica 
preocupare: servirea pivoților care s-au prezentat slab.

— Ce ne puteți spune despre comportarea jucăto
rilor ?

— Comportarea jucătorilor noștri a fost inegală și 
sub posibilitățile lor normale. Singur Novacec a avut 
o comportare mai constantă deși și el a manifestat in 
unele jocuri oboseală și a avut fluctuații de forma. 
Ceilalți jucători pot fi amintiți în mod sporadic pen
tru tn.de comportări mai bune, dar in general n:c 
unul nu a strălucit și mai ales nici unul nu a avut 
constanță în comportare, de aceea nici nu voi da 
nume.

— Totuși cum trebuie privită în concluzie compor
tarea de la Sofia și locul obținut in clasamentul ge
neral ?

— La șah se spune de multe ori de un concurent 
că „a obținut poziția dar a pierdut calitatea44. Cam 
același lucru am putea spune și despre rezultatul ob
ținut de echipa noastră la Sofia. Sincer vorbind ar fi 
fost poate de derit să fi obținut o poziție mai puțin 
bună cu unul sau două locuri, dar o comportare mai 
meritorie și reputația unei echipe care practică un 
baschet frumes și spectaculos, împreună cu elogii e 
tuturor cunoscătorilor, așa cum s-a intîmplat la Bu
dapesta.

— Ce măsuri credeți că s-ar impune pen'ru reme
dierea acestei stări, de lucruri ?

— Desigur că nu am pretenția de a da rețete cu 
efect categoric. Socotesc că ar fi necesar pentru un 
moment, printre altele, următoarele :

® Să fie lăsafi să se odihnească o parte dintre ju
cătorii care au luat parte la campionatul de ia Sofia 
și în special aceia care se resimt mai mult.

• La jocuri'e tineretului de la Moscova să ia parte 
o echipă combinată intre lotul de la Sofia și lotul 
de tinefet, asigurîndu-se astfel și rezervelor p’osibi.i- 
tate<. de a cîștiga rutină.

• Să se analizeze atent comportarea de pini acum 
a lotului, comp!ectîndu-l cu elemente noi, tinere și 
susceptibile de progres. Jucători ca Spiridon Marian, 
Albu Mihai și Răducanu Mihai merită să-și aibe locul 
in lotul de bază, care în viitorul cel mai apropiat va 
avea cu siguranță nevoie de e’emente de schimb ru
tinate.

• Să se studieze cu multă atenție posibilitățile ma
terialului uman existent, rmprimîndu-se echipei sis- 
teîne de joc bazate pe posibilitățile de moment a'e 
acestui material ^i nicidecum tipare care să-l în
corseteze...

Desigur că ar fl fost de discutat și alte probleme 
legate de acest subiect, dar amintindu-le ar însemna 
să depășim cadrul acestei convorbii!.

M. ZONIS
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