
Vizita tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica și Petre Borilă Ia Brașov

In intîmpinarea 
alegerilor

în ziua de 3 februarie, to- 
'varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica și Petre 
Borilă au vizitat orașul Bra
șov, unde împreună cu tova
rășii Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Nicolae Bă- 
descu, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Construc
ții, Arhitectură și Sistemati
zare, N. Marchian, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
al P.M.R., precum și alți re
prezentanți ai organelor cen
trale și ai organelor locale de 
partid și de stat, au examinat 
probleme legate de planul de 
sistematizare a rașului Bra
șov.

Cu acest priie a fost apro
bată schița preliminară 
zentată, urmînd ca, pe 
îndrumărilor date, C.S.C.A.S. 
să elaboreze schița definitivă 
de sistematizare, care urmea-

pre- 
baza

Bătrînul Iași își schimbă 
înfățișarea, întinerește. 
Blocuri noi, moderne, 

populează tot mai mult car
tierele renumite odinioară 
pentru cocioabele și noroaiele 
lor. Se construiesc locuințe 
și magazine, cămine studen
țești și cinematografe. In în
trecerea inițiată pe șantiere, 
constructorii din Iași luptă 
pentru scurtarea termenelor 
de dare în folosință a con
strucțiilor precum și pentru 
îmbunătățirea calității lucră
rilor. Brigăzile de producție 
ale tineretului aduc prin acti
vitatea lor o contribuție în
semnată la înfăptuirea aces
tor obiective.

Pe șantierele de construcții 
ale orașului Iași își desfășoa
ră activitatea 37 de brigăzi 
de producție ale tineretului. 
Multe dintre ele, organizîn- 
du-și bine munca, folosind 
bogata experiență și ajutorul 
constructorilor vîrstnici au 
reușit să obțină rezultate 
bune în activitatea lor. Pe 
unul din șantierele orașului 
unde se construiesc două 
blocuri moderne, lucrează și 
brigada de tineret condusă de 
Mihai Mănucă. Fiecare minut 
este folosit din plin ; membrii 
brigăzii au creat o puternică 
opinie colectivă împotriva 
manifestărilor de chiul, de in
disciplină, de lucru de mîn- 
tuială. Nu este de mirare 
astfel că brigada și-a depășit 
în ultimul timp sarcinile de 
plan cu 22 la sută, realizînd 
numai lucrări de construcții 
de calitate. Rezultate bune în 
munca lor au obținut și bri
găzile conduse de 
drei, Ion Mitrică 
căror activitate a 
proape îndrumată 
tă de organizațiile U.T.M. și 
care merită titlul de colective 
de muncă fruntașe.

Din păcate nu toate brigă
zile de pe șantierele de con
strucții din acest oraș se pot 
mîndri cu un asemenea titlu. 
Și totuși dacă-i întrebi pe to
varășii de la Comitetul orășe
nesc U.T.M. Iași, care sînt 
brigăzile de producție frunta
șe ale; tineretului din con- 
s'.rucții, îți răspund : toate. 
Așa ■ scrie și într-o informare 
trimisă comitetului regional

Lazăr An- 
și altele a 
fost îndea- 
și sprijini-

Sosirea conducătorului delegației 
guvernamentale economice 

Vietnam
lui de. Stat al Planificării și 
ai unor ministere economice, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față Nguyen 
Minh Chuong, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al R. D. 
Vietnam la București, și 
membri ai Ambasadei, pre
cum și Dang Viet Chiau, vice
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, și ceilalți 
membri ai delegației guver
namentale economice a R.D. 
Vietnam.

a R. D.
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală conducătorul dele
gației guvernamentale econo
mice a B.D. Vietnam. Nguen 
Zui Cin, membru. al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, locțiitor al pri
mului ministru și președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării.

Oaspetele a fost salutat la 
sosire de tovarășii Alexan
dru Moghioroș, Al. Bîrlă- 
deanu, Gogu Radulescu, mini
strul Comerțului, reprezen
tanți ai conducerii Comitetu- 

ză să fie prezentată spre a- 
probare conducerii de partid 
și de stat între 15—30 iunie 
1961.

în cadrul acesteia, în vede
rea sistematizării se va stu
dia întregul teritoriu admini
strativ al orașului Brașov și 
va fi precizat profilul stațiu
nilor de odihnă Predeal, Po
iana Brașov etc. De aseme
nea, au fost date îndrumări 
privind dezvoltarea orașului 
în cadrul planului de șase ani 
și al programului de 
tivă.

S-a stabilit ca in 
1960—1965 în orașul 
sâ se construiască o suprafață 
locuibilă de circa 300.000 mp. 
(10.000 de apartamente con
venționale cu două camere) 
în anul 1961 volumul con
strucțiilor de locuințe s-a ma
jorat la 1.500 de apartamente 
(45.000 mp suprafață locuibilă),

perspec-

perioada 
Brașov

U.T.M. Oare într-adevăr toa
te brigăzile de pe șantierele 
de construcții sînt fruntașe, 
merită acest titlu de cinste ?

La grupul 5 instalații (în
treprinderea nr. 3 construcții) 
discutam cu tehnicianul nor- 
mator Adrian Sandu, cu ingi
nera Rafira Murgulescu, mem
bră în comitetul U.T.M. și cu 
alți tovarăși. încă de acum 
trei sau patru ani, cei 140 de 
tineri de aici erau grupați în 
11 echipe de lucru. Prin sep
tembrie anul trecut, pe șan
tier a venit tovarășul Gh. Io- 
nescu. instructor al comitetu
lui orășenesc U.T.M. Au or
ganizat o adunare generală 
U.T.M. și echipele, așa cum 
erau, au fost declarate... bri
găzi de producție ale tinere
tului.

— Există vreo deosebire în
tre forma lor actuală și ve
chea formă ? — am întrebat.

— Firește — s-a grăbit să 
răspundă Adrian Sandu. îna
inte se chemau echipe, acum 
se cheamă brigăzi de produc
ție ale tineretului. De aseme
nea, cei care sînt în fruntea 
lor se chemau șefi de echipă, 
în vreme ce acum se cheamă 
responsabili de brigăzi.

— Totuși, poate că brigăzile 
și-au stabilit anumite progra
me de lucru,' poate că au și 
obținut unele rezultate — am 
insistat.

— Da de unde! N-au nici 
un fel de programe. Tinerii 
au continuat să lucreze ca și 
înainte. Cît despre rezultate 
cum să obțină 
mul trimestru 
cut. cele mai 
brigăzi nici nu 
planul ?

— Atunci cum susțineți to
tuși că brigăzile acestea sînt 
colective de muncă fruntașe ? 
Care sînt criteriile care 
conduc la asemenea 
ci ere ?

— Păi am apreciat 
așa, pentru că tinerii noștri 
sînt cu toții băieți buni.

După cum era și firesc, 
fiind în mod formal organiza
te, unele brigăzi n-au putut 
să obțină rezultate superioare 
în muncă. Despre aceasta te 
convingi mai bine în urma 
discuției cu membrii brigăzii 
condusă de Savel Căpușneac,

cînd în ulti- 
al anului tre- 
multe dintre 
și-au realizat

vă 
apre-

și noi,

(Agerpres) 

aproape dublu față de cele 
800 de apartamente cît fusese 
prevăzut inițial. Corespunză
tor cu aceasta, se vor executa 
lucrările de canalizare, ali
mentare cu apă, energie elec
trică, gaz metan etc.

Pentru construirea acestui 
volum de locuințe, producția 
de panouri prefabricate a fa
bricii din Brașov va fi folo
sită în primul rînd pentru a- 
coperirea nevoilor orașului.

S-au dat indicațu, ca o dată 
cu proiectarea blocurilor și 
cvartalele? de locuințe. Co
mitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc să s) 
seâ. împreună cu Ministerul 
Comerțnhii, spațiile comer
ciale necesare. Pentru îmbu
nătățirea deservirii populației 
din cartierul Steagul Roșu, 
încă din acest an se va înce
pe construirea unui complex 
comercial.

exsc

de pe șantierul ,.Codrescu“, 
brigadă apreciată aici ca 
„una dintre cele mai bune de

C. SLAVIC 
corespondentul ^Sânteii tine
retului" pentru regiunea Iași

(Continuare în pag. 3-a)(Continuare în pag. 3-a)

Lectia de desen... (La căminul de zi al întreprinderii „lanoș Herbok“-Cluj).
Foto : V. CONSTANTINESCU

Sala nouă, modernă, cu o 
capacitate de peste 1.000 
locuri a Căminului cul

tural „Nicolae Bălcescu" din 
comuna Poiana Mare, regiu
nea Oltenia, era arhiplină. 
Ultimii spectatori își mai cău
tau grăbiți locurile cînd gon
gul a sunat prelung pentru a 
treia oară. Luminile s-au 
stins, s-a făcut o liniște adîn- 
că și pe scenă, în fața corti
nei, a apărut un flăcău voinic 
recitind : 

„Bun găsit, dragi spectatori, 
Iată-ne iar împreună, 
Cum am fost de-atîtea ori 
La un sfat cu voie bună!" .

Flăcăul a mai continuat pu
țin prezentarea, apoi, cortina 
s-a dat încetișor la o parte și 
întreg „ansamblul" brigăzii 
artistice de agitație a apărut 
în fața spectatorilor cîntînd 
despre viața nouă în satul 
Poiana-Mare, despre succese
le în muncă ale colectiviștilor.

„Iată-ne iar împreună !“ 
Prezentatorul avusese drepta
te: ca de atîtea ori de cîțiva 
ani de zile încoace, de cînd a 
luat ființă brigada artistică 
de agitație, și în seara aceea, 
interpreți și spectatori erau 

în vederea unei mai bune 
deserviri culturale a populației 
brașovene, în anul 1961 se va 
construi un cinematograf de 
800 locuri.

în ce privește problemele 
de circulație și transport, a 
fost acceptată amplasarea, 
precum și macheta noii stații 
de cale ferată pentru călători, 
aprobîndu-se continuarea lu
crărilor de construire a aces
tei stații. S-a indicat Comite
tului executiv al sfatului 

ruiar regional să elaboreze 
p;u.ectul de ansamblu al pie
ței din fața gării, precum și 
al legăturilor de circulație cu 
centrul orașului. Pentru 
bunătățirea transportului 
comun, orașul Brașov va 
păta anul acesta mijloace 
plimentare de transport.

exi
pop

îm- 
în 

că- 
su-

(Agerpres)

Citiți
PAG. 2-a

Oglinda vie a satului
iar împreună. Dar poate că 
este puțin spus numai „inter
preți și spectatori" fiindcă 
printre colectiviștii tineri și 
vîrstnici de la cele trei gos
podării agricole colective din 
comună, printre mecanizatorii 
de la S.M.T. care se aflau în 
sală erau și mulți eroi despre 
care se vorbea în noul pro
gram al brigăzii artistice de 
agitație.

Cine sînt acești eroi despre 
care vorbeau atît Ana Cocora, 
Violeta Pasă, Gheorghe Capră, 
cît și Ileana Picu, Ana Simion 
ori Gheorghe Ciortan, mem
brii brigăzii artistice de agi
tație, afli repede din versurile 
și cîntecele lor spuse pe sce
nă. Ei sînt colectiviștii frun
tași care au muncit cu dîr- 
zenie să sporească producțiile 
pentru ca averea colectivei să 
crească și totodată să crească 
și venitul lor personal. Sînt 
cei din brigada de cîmp a țui 
Gheorghe Pică de la gospo
dăria agricolă colectivă „Via
ță Nouă", care au obținut 
anul trecut 3754 kilograme po
rumb în medie 
asemenea, sînt 
da condusă de 
toiu, care au 
kilograme porumb în medie

t

la hectar. De 
cei din briga- 
Anastasia Mi- 
recoltat 3.550

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinleia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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'Tineri candidafi ai F.D P

l!n artist 
al frumosului

si utilului

ții. Cînd a terminat oceastă 
școală glodurile lui penfc-j 
viitor au luat conturu'l p-ec’se ; 
a urmat arhitectura. Azi este 
arhitect si secrete- de o-gc-.zc- 
ție de bază U.T.M. !a I.R.P.T.

— V-az atras oh gimnaziu 
construct! e ?

— In timpul verii, la proctică. 
mă ce-ecm la șantierul naval 
din Tumu Se/erin. Și vacanța 
mi-o petreceam tot acolo. Era 
pe atunci acolo un șantier de 
construcții și pe mine mă pasio
nau construcțiile.

— Și acum ?
- Acum pasiunea mea pot 

spune că sc concretizat, in 
1957 mi s-a dat din partea In
stitutului regional de proiectări 
Timișoara, unrfe fusesem re
partizat după absolvirea institu
tului, să sistematizez orașul 
Oțelul Roșu. Vă spun drept că 
mi-a plăcut de la început pro
blema, 
muncă 
forțele.

Simțeam că în această 
îmi încercam intr-adevăr 
Am început lucrul. Am

ION ARIEȘANU 

care brigada 
agitație vorbește 
tractoriștii care 
prin munca lor 

realizeze produc- 
vor-

la hectar de pe tarlalele pe 
care le-au avut de întreținut. 
Sînt colectiviștii din brigada 
a Xl-a, condusă de Ion Ciucu, 
și brigada a IX-a, condusă de 
Dumitru Cărămidă, de la gos
podăria agricolă colectivă 
„Vasile Roaită", care, nepre
cupețind nici un efort, folo
sind fiecare zi bună de lucru, 
au fost fruntași în campania 
agricolă de toamnă, la însă- 
mințări.

Eroii despre 
artistică de 
cu drag sînt 
i-au ajutat 
avîntată să 
țiile mari despre care 
beam mai sus.

Dar uite că brigada artis
tică de agitație mai are și alt
fel de... „eroi". Unii care, cam 
tîndală fiind la treabă, cîte- 
odată, în loc să ajute ca lu
crurile să meargă bine, mai 
mult le încurcă. Așa s-a în
tîmplat la însămînțările din 
toamna aceasta, cînd, lucrînd 
cu tractoarele nereparate așa 
cum scrie la carte, brigada 
tractoristului Vasile Liștaru 
de la S.M.T. „Poiana" a 
lucrat prost. Brigada artisti
că de agitație a ținut să le 
amintească deci mecanizata-

Aici, alegătorul

se simte în casa lui
Acum cîteva zile au ve

nit în vizită aici niște zia
riști din occident. S-au 
mirat : — Ce înseamnă
„Casa alegătorului" ? De 
ce-i spune astfel ? Cineva 
a încercat să-i lămurească: 
— li spune așa fiindcă aici 
orice cetățean se simte ca 
acasă. Nu numai fiindcă 
aici e frumos și elegant, 
sînt flori, bibliotecă, ra
dio, televizor, pian, ci 
fiindcă în așteptarea ale
gerilor, omul muncii se 
simte bine aici trecînd 
încă o dată și încă o dată 
în revistă marile drep
turi și libertăți de care 
se bucură în statul nostru 
democrat-popular. Casa lui, 
Casa alegătorului îi oferă 
fiecăruia dintre cei veniți 
cite ceva interesant, cîte 
ceva atractiv, cîte ceva care 
să-l ajute să înțeleagă mai 
bine marea fericire de a 
trăi într-o țară de demo
crație populară, să înțelea
gă mai bine datoria de a se 
prezenta în fața urnelor 
pentru a-și da votul candi- 
daților F.D.P. cu noi succe
se în munca de construcție 
a vieții noi.

Ne aflăm așadar la Casa 
alegătorului din Calea Vic
toriei 133, la Ministerul In
dustriei Grele. Totul vor
bește aici despre condițiile 
create pentru ca alegăto
rul să se simtă bine dar și 
să folosească de pe urma 
vizitelor făcute aici. In hol 
cîțiva cetățeni privesc din 
nou listele de delimitare a 
circumscripțiilor electorale. 
Alți vizitatori citesc diferite 
broșuri printre care Legea

mai întîmple 
cînd colecti- 

să

rilor, care în prezent lucrează 
la reparațiile uneltelor și ma
șinilor agricole, sa facă lucru 
bun, să nu se 
ca astă-toamnă 
viștii erau nevoiți cîteodată 
întrebe tractorul:

Măi, tractor, tractoraș,
Ce făcuși, te fărîmași, 
Tocmai cînd ne trebuia
Să ari și tu o tarla?"

Iar acesta :
„— Ce să fac ? (spunea 

tractorul) 
îi duc și eu muncii dorul... 
însă ce-i pot face eu 
La brigadierul meu ? ! 
M-a lăsat aici, pe cîmp, 
Să-și facă ciorile cuib... 
Și mi-e vai de inimioară 
Cînd văd altele cum ară, 
Că-aș putea și eu aciia 
Să ajut gospodăria !“

Brigada artistică „zicea" 
scenă cîntecul tractorului, 
menii rîdeau cu poftă, se 
tau printre ei să-l vadă 
Liștaru, iar acestuia i se 
roșiseră pînă și vîrfurile ure
chilor de Tușine. Și, mai mult 
ca sigur că pe viitor știe el 
ce va avea de făcut.

Au mai fost și alții „cîn- 
tați" la brigadă. Unii lăudați 

pe 
oa- 
ui- 
pe 
în-

electorală, cuvîntările to
varășilor N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
O.N.U. In sala propriu-zisă, 
o mulțime de oameni au 
asistat la conferința despre 
ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, în anii 
regimului democrat-popu
lar. După conferință a ur
mat un concert dai de for
mația semi-simfonică de 
amatori a Ministerului In
dustriei Grele.

Aceasta este numai o zi 
din viața Casei alegătoru
lui. Dar cit de bogată este 
activitatea de aici în fie
care zi! Aici poți auzi și 
conferințe despre situația 
internațională, recenzii des
pre cărțile literare care vor
besc despre viața nouă in 
patria noastră, cum ar fi 
„Setea" de Titus Popovici, 
conferințe despre democra
tismul alegerilor noastre, 
despre realizările regimului 
democrat-popular 
tații pe teme 
întîlniri între 
scriitori etc.

Uneori vestea 
conferință interesantă ajun
ge pină la cei care n-au ve
nit în ziua respectivă la 
Casa alegătorului și aceștia 
cer să se repete conferința. 
Așa s-a întîmplat de pildă 
cu conferința despre ocroti
rea mamei și a copilului. 
Nu trece o zi fără să se 
desfășoare o activitate bo
gată la Casa alegătorului. 
De aceea vin zilnic aici, ca 
la ei acasă, tot mai mulți 
cetățeni.

consul- 
economice, 
cititori și

despre o

B. DUMITRESCU

pentru meritele lor deosebite 
în lupta pentru consolidarea 
economică a gospodăriei co
lective, alții, ca și Liștaru, ur
zicați pentru tîndăleala lor.

Iar după terminarea pro
gramului, știu că au avut ce 
discuta poenarii! Doar lucru
rile despre care se vorbește 
la brigada artistică de agita
ție îi interesează pe ei toți în 
aceeași măsură. Fiindcă des
pre ei este vorba, despre 
munca lor, despre viața lor.

Spectacolele prezentate de 
tovarășii lor de muncă pe 
scena căminului cultural au 
devenit de mult parte inte
grantă din viața de zi cu zi 
a satului, ele fiind oglinda vie 
a tot ceea ce este nou în sat, 
în viața oamenilor. De aceea 
și sînt așteptate cu atîta ne
răbdare, vizionate cu atîta in
teres. Fiindcă ele îi ajută să 
muncească mai bine, să-și 
petreacă timpul liber în mod 
folositor și plăcut, îi ajută să 
le vorbească în versuri și în 
cîntece frumoase și celor din 
comunele vecine, unde briga
da merge adesea „în turneu", 
despre succesele și bucuriile 
lor.

PETRE GHELMEZ 

Zilnic la Centrul nr. 4 de 
afișare din raionul Grivița 
Roșie vin numeroși cetățeni 
să verifice înscrierea lor în 
listele electorale. In foto
grafia noastră ; la centrul de 
afișare bătrînul pensionar 
ceferist Teodor Bașa s-a în- 
tilnit cu cîțiva elevi de la 
Școala medie nr. 4 „Aurel 
Vlaicu" care vor vota anul 
acesta pentru prima oară.

Foto : AGERPRES

Tinerii în sprijinul 
campaniei electorale

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — în orașul 
Ploiești, utemiștii, tinerii mun
citori, elevi, mobilizați de or
ganizațiile de bază U.T.M. 
participă activ la activitatea 
cultural-artistică ce se desfă
șoară la Casele alegătorului 
din oraș și în comunele din 
jurul orașului și iau parte și 
ei, alături de agitatorii comu
niști, la desfășurarea unei 
susținute munci politice de 
masă. Zilele trecute, de pil
dă, au ieșit de sub tipar zeci 
de mii de materiale electo
rale, broșuri care vorbesc 
despre realizările regimului 
democrat-popular, despre rea
lizările ce sînt înfăptuite în 
regiunea Ploiești în toate 
ramurile economiei, fotomon
taje, afișe, toate, destina
te a ajunge în cele mai în
depărtate cătune din regiune.

Pentru a veni în ajutorul 
Consiliului orășenesc F.D.P. 
Ploiești în difuzarea acestor 
materiale, multe echipe de 
utemiști de la Uzinele 
„1 Mai“, Rafinăria nr. 6, Uzi
na Petrochimică nr. 2 și de 
la multe alte întreprinderi și 
școli s-au angajat să se preo
cupe de afișarea și răspîndi- 
rea acestor materiale elec
torale în cartierele orașului, 
pe străzi și bulevarde, pe fa
țadele și vitrinele blocurilor 
din oraș. De asemenea, tine
rii din orașul Ploiești au efec
tuat într-o singură zi 1360 
ore muncă patriotică la în
frumusețarea parcurilor și 
străzilor și a spațiilor verzi 
din întreprinderile unde ei 
lucrează, pentru a fi cît mai 
frumoase în cinstea alegeri
lor.

Vasile Tănăsescu de Ia Atelie
rele C.F.R. „Grivița Roșie" dâ 
produse de bună calitate și își 
depășește zilnic norma cu 18 

la sută.



Spartachiada de iarnă 
a armatelor prietene

Invingînd ]algîris Kaunas !a handbal în 7

Știința București a obținut 
un frumos avans după primul meci

Iubitorii handbalului în 7 
din Capitală nu se pot plînge 
deloc de lipsă de „activitate41 
in acest sezon. Dimpotrivă 
chiar. Ei se numără, ca să 
spunem așa, printre „privile- 
giați". Partida de mare a- 
tracțîe R. P. Romină — 
U.R.S.S., decisivă pentru cali
ficarea în turneul final al 
campionatului mondial din 
R. F. Germană, meciurile Se
lecționata de tineret a Capita
lei — reprezentativa Budapes
tei și București — Banja Luka 
— iată doar câteva din pasio
nantele spectacole sportive 
disputate în ultima perioadă 
Ia București. Iar duminică 
seara un nou prilej pentru ca 
mii de pasionați ai sportului 
să se îndrepte spre sala Flo- 
reasca: cap de afiș pe ordi
nea de zi meciul Știința Bucu
rești — Jalgiris Kaunas, con- 
tind pentru Cupa Campionilor 
Europeni — femei. Martoră la 
atitea succese rominești înre
gistrate aici, sala Floreasca, 
cu spectatorii săi entuziaști și 
cuceritori, a consemnat dumi
nică seară o nouă victorie 
pentru sportul nostru : Știin
ța București după o evoluție 
bună, a întrecut cu 12-4 (5-2) 
pe Jalgiris Kaunas, făcind 
astfel un pas serios spre finala 
competiției.

L-am căutat la cabine pe 
ALFONSO GASPARKA, an 
trenorul echipei sovietice, cu 
care am discutat despre par
tidă.

— Așa cum a evoluat, — a 
început dinsul — Știința a a- 
rătat cum trebuie jucat cu a- 
devărat handbal, obținind o 
victorie cu totul meritată. 
Componentele formației gazdă 
m-au impresionat prin viteza 
execuțiilor, prin precizia pase
lor. Mi-au plăcut de asemenea 
contraatacurile romîncelor. ac
țiuni din care ele au înscris, 
dacă nu mă înșel, 5-6 goluri. 
Trebuie să spun că am avut 
ce învăța din jocul cu Știința. 
Fără a încerca să scuz com
portarea echipei noastre, un 
fapt a fost pentru mine evi
dent : parcă a uitat totul ce a 
învățat pină acum. Se înțe
lege de la sine că, în aseme-

-----•-----

Turneul 
echipei de fotbal 

a orașului București 
în Brazilia

O intervenție spectaculoasă soldată cu un nou punct in favoa- 
-ec rep-ezentativei noaste de handbal in 7 (fază din întâlnirea 

Șt n.ța București - Jalgiris Kaunas : 12-4).
nea împrejurări, ea a evoluat 
la un nivel mai scăzut decît 
ce! cu care mă obișnuise pină 
acum șt la drept vorbind, 
sub valoarea sa adevărată.

— Ce părere aveți despre 
meciul retur ? — am întrebat 
noi.

— Firește, vom începe ime
diat pregătirile pentru parti
da de I3 Vilnius dar șanse 
mari nu avem. Urez de pe a- 
cum succes echipei Știința 
pentru ciștigarea Cupei Cam
pionilor Europeni.

Bucureștencele, bucuroase 
de victoria prețioasă obținută, 
abia îșj găseau astîmpăr. Am 
rugat-o totuși pe maestra e- 
merită a sportului ELENA 
PADUREANU să ne împărtă
șească impresiile sale despre 
meci. Amabilă, proaspăta asis
tentă de educație fizică ]ă In
stitutul Politehnic din Bucu
rești. ne-a spus :

— Sîntem fericite, bine înțe
les, de rezultat. Echipa noas
tră a jucat cu însuflețire

și s-a mișcat bine. Spe
răm într-un rezultat bun la 
Vilnius și, în consecință, cred 
că ne vom califica pentru fi
nala cu Dynamo Praga. Am 
întilnit pentru prima dată o 
echipă sovietică de handbal în 
7. Pină acum sportivele sovie
tice ne-au mai fost adversare, 
dar la handbal de cîmp, in 
11. Formația Jalgiris Kaunas 
dispune de jucătoare bune, 
bine dotate fizicește, cu o teh
nică mulțumitoare. Intr-un 
an-doi ea va fi un adversar 
redutabil pentru oricare echi
pă europeană. Țin să mulțu
mesc publicului pentru încu
rajările sale, care ne-au ajutat 
foarte mult.

La remarca noastră că pu
blicul bucureștean va încuraja 
și mai frenetic echipa în me
ciul cu Dynamo-Praga, căpi
tanul formației Știința, înțele
gând aluzia noastră, ne-a dat 
să înțelegem că echipa sa se 
va strădui să fie aplaudată la 
București și în... finală.

RIO DE JANEIRO 6 (Ager- 
pres). -— Echipa de fotbal a o- 
rațului București a susținut alte 
două întîlniri in cadrul turneu
lui pe care îl întreprinde in 
Brazilia. Juci-jd la Belo Hori
zonte cu tpÂipa Cruzieros, fotba- 
liștii_ffiȚhîni au obținut un rezul
tat de egalitate: 1—1 (1—1).
Punctul echipei noastre a fost 
înscris de Eftimie. La întilnire 
au participat peste 20.000 de 
spectatori.

Stmbătâ, echipa romină a în
tilnit din nou puternica formație 
Palmeiras în rîndurile căreia joa
că renumițfi internaționali Julin- 
ho și N. Santos. Meciul a avut loc 
la Sao Paolo și s-a întrerupt 
din cauza unei ploi torențiale 
în minutul 65 cînd scorul era 
1—0 în favoarea jucătorilor bra
zilieni. Fotbaliștii romîni ur
mează să susțină o nouă partidă 
la Sao Paolo în compania echi
pei Corinthians care a partici
pat recent la turneul celor mai 
bune opt echipe sud-americane.

Oră de sport în sala de cul
tură fizică a Universității 
„C. I. Parhon" din București.

Foto : CASA SCINTBII

In frumoasa sta
țiune de sporturi de 
iarnă de la Zakopane 
s-a inaugurat dumi
nică prima ediție a 
Spartachiadei de iar
nă a Armatelor Prie
tene la care participă 
peste 300 de schiori 
și hocheiști reprezen
tând cluburi mvUtare 
sportive din: U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, 
R, P. Ungară, R. P. 
Romină, R. P. Bul
garia, R. P, Chineză, 
R. D. Germană, R.P. 
Polonă și R.P, Mon
golă. Amatorii de 
sporturi de iarnă po
lonezi așteaptă cu in
teres desfășurarea 
competițiilor deoa
rece pe lista pârtiei- 
punților, figurează 
numele unor sportivi 
care au evoluat la 
cele mai importante

campionate interna
ționale. în centrul 
atenției se află dele
gația clubului TSK.A 
Moscova în a că
rei componență se 
află printre alții 9 
schiori și hocheiști 
participanți la ultima 
Olimpiadă de iarnă 
de la Squaw Valley.

După festivitatea 
de deschidere publi
cul spectator a ur
mărit un concurs de 
sărituri de la tram
bulină. Victoria a re
venit valorosului 
schior sovietic Ar. SA- 
MOV cu 225 puncte 
(ambele sărituri au 
măsurat 96 m). El a 
fost urmat de SCH
RAM — (TVorwaris 
— R. D. Germană). 
Zăpada abundentă 
care a căzut in ulti
mele două zile la

Zakopane a acoperit 
cu un strat gros pîr- 
tiile, astfel că între
cerile se vor putea 
desfășura în cele mai 
bune condiții.

In orașul Bid- 
goszcz, unde se des
fășoară turneul de 
hochei pe gheață un 
mare număr de spec
tatori a asistat la me
ciul dintre C.C.A. 
BUCUREȘTI și LE
GI A (R. P. Polonă). 
Hocheiștii romîni 
s-au comportat bine, 
repnrtînd o frumoa
să victorie cu scorul 
de 5-3 (2-0 ; 0-2 ;
3-1) prin punctele 
realizate de Ionescu, 
Kalaman, Ferenczi, 
Peter și G. Szabo.

Primele concursuri 
oficiale la schi pro
gramează probele de 
slalom special și 30 
km fond

In drum spre pirtia de schi, 
din apropierea Cotei 1.500. Istoria

PRIMII CAMPIONI
Titlul obligă

Cei ce nu-1 cunoșteau așa 
de bine l-au privit cu 
neîncredere. Cum o să 

ridice băiatul ăsta slăbuț și 
înalt bara pe care erau 80 de 
kilograme ?

Cercul de curioși s-a lărgit, 
iar în mijlocul său a pășit 
Alexandru Ilinca. Cei din sec
ția lui, Mecanic șef, așteptau 
rezultatul poate mai nerăbdă
tori decît ceilalți. Sandu, or
ganizatorul lor U.T.M., cînd îi 
mobilizase pentru întrecerile 
Spartachiadei de iarnă, le-a 
promis că va apăra și el, din 
toate puterile, renumele de 
buni sportivi ce-1 câștigaseră în 
diferitele competiții de mase 
cei din secție. Era un lucru 
greu de făcut mai ales aci, la 
haltere, unde cei din secțiile 
Forje și Turnătorie se dove
deau „acasă la ei“.

Acum, iată-1. Prinde bara și 
cu o ușoară zvîcnitură o duce 
la piept, iar de acolo drept 
deasupra capului. Nici să nu 
îți vină să crezi că 80 de kg 
au fost ridicate așa de ușor.

— „Bravo !“ Nu-ți spuneam 
eu ?! Știam noi 1 — se încu
rajează unii pe alții, tovarășii 
săi de muncă. Acum sînt alții 
la bară. Alexandru Ilinca, San
du cum îi zic băieții, a părăsit 
cercul spectatorilor și s-a re
fugiat într-un colț. înfrigurat 
deschide un manual nou, 
nouț :

— Așa, cosinus de...
Preocupat, urmărea rîndu- 

rile din carte și „calcula" cu 
degetul pe o foaie de tablă. 
Nu auzise nici aplauzele ce 
le-a cucerit principalul său 
„urmăritor", Pele Crăciun, 
cînd a reușit să ridice bara- 
Nu auzea nici că îl chemau 
ceilalți, venindu-i din nou 
rîndul la ridicat.

— Hei, Sandule ! — îl stri
gau.

— N-auzi, studentule ! — îl

apostrofă rîzînd Gheorghe A. 
Gheorghe, secretarul organi
zației U.T.M.

— Nu-s încă student — se
apără rîzînd Ilinca — de abia 
mă pregătesc !

Pe bară erau 
greutate ce n-a 
s-o ridice pînă 
xandru Ilinca.

85 de kg, 
reușit încă 
acuma Ale- 
O încordare

supremă și asa a devenit 
Sandu campion al Uzinei me
canice de utilaj chimic „Bucu
rești" în cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului.

Acum, împreună cu ceilalți 
clasați pe locul I. Alexandru 
Ilinca se pregătește pentru 
faza a doua a Spartachiadei.
Nu poți să te faci de rîs mai
ales acum cînd halterele au
fost îndrăgite în uzină. Un 
lucru in plus : titlul de cam
pion al primei faze obligă.

Cea mai buna

„paleta

unei pasiuni

ba la popier. la

xindex fiecare tinâr 
de la locul ei de 
muncă. știind-o o 
fire retrasă. Pînă ce 
intr-o zi, aflați la 
o reuniune, tinerii 
au constatat că Vic- 
toriței îi place să 
joace tenis de masă, 
în sala de sport a 
unei întreprinderi ve
cine.

Așa s-a descoperit 
și pasiunea Victori- 
ței ! Tinerii de la 
Cooperativa „Artă 
și precizie" făceau 
sport, ce-i drept însă 
fetele se lăsau prea 
mult așteptate. Vic- 
torița le-a atras rind 
pe rind Azi, pe Ro- 
zica în echipa de te
nis de masă, mîine 
pe alta; ba la volei,

De curind s-a dis
putat finala pe aso
ciație a Spartachia
dei de iarnă a tine
retului. O întrecere 
viu disputată. Parti
cipau doar cei mai 
buni sportivi din cele 
cinci unități de pro
ducție ale asociației. 
La tenis de masă — 
fete — luau parte 
cetle mai bune „pa
lete". Victorița a 
trecut prin mari e- 
moții. Ce va face 
oare ? Cum sînt ad
versarele ? După fie
care meci ciștigat 
parcă îi creștea si
guranța. în finală o 
luptă grea. După 
două seturi scorul 
este de 1—1. în se
tul decisiv Victorița

încetează existenta. 
Apoi, «corul devine
o ■ a, 6 o... 6 8...
6—10. I a pierde oa
re locul I ? 7—11. . 
9—18. Totul pare 
pierdut.

— Nu, n-am să ce
dez ! Un efort și... 
15—18.. 18—18.
Ritmul trebuie susți
nut ! 19—18, 20—18. 
încă un punct, unul 
singur ! Mingea se 
plimbă încăpățînată 
peste fileu, o dată, 
de două ori, de nouă 
ori... O lovitură ho- 
tărită și Victorița 
Benlian cucerește ti
tlul de campioană a 
asociației sportive 
Metalosport din Bucu
rești în cadrul Spar
tachiadei de iarnă a 
tineretului.

O soluție amăgitoare: transferările
Duminică de duminică, mii 

de amatori ai sportului 
se îndreaptă spre sălile 

în care își dispută întîietatea 
cele 12 echipe masculine de 
volei din cadrul campionatu
lui categoriei A. Anul acesta 
parcă mai mult ca oricînd să
lile se dovedesc neîncăpătoare 
la meciurile de volei. Așa se 
întîmplă și în Capitală, dar și 
la Constanța, Galați sau Pe
troșani. De cele mai multe ori 
spectatorii asistă la partide 
disputate, de un nivel tehnic 
destul de bun.

Interesul deosebit al specta
torilor se datorește mai mul
tor cauze, printre care dorința 
de a revedea la lucru — după 
o pauză de șapte luni — pe 
cei mai buni voleibaliști. în 
al doilea rînd, se anunțaseră 
citeva importante modificări 
în componența echipelor, ceea 
ce făcea campionatul și mai 
interesant, datorită echilibru
lui de valoare între cele 12 
formații participante.

Dar care sînt aceste im
portante modificări în 
componența echipelor ? 

Trecîndu-le pe scurt în revis
tă, vom vedea că în echipe 
sînt cam aceiași jucători cu- 
noscuți de ani și ani de zile, 
care trec dintr-o echipă în- 
tr-alta. Astfel, dacă se anunță 
că într-o formație vor apare 
jucători noi, aceasta înseamnă 
de cele mai multe ori, din pă
cate, apariția acelorași spor
tivi sub culorile altei asocia
ții sau club. Cîteva exemple : 

Se afirmă — și pe bună drep
tate — că Dinamo București 
are anul acesta mari șanse 
pentru cucerirea campionatu

lui (titlu pe care l-a deținut 
în 1957—1958). De ce ? Anul 
acesta Dinamo are o formație 
deosebit de puternică în care 
au apărut ca „nume noi" Cor- 
beanu, Munteanu și B. Teo- 
dorescu. într-adevăr, primele 
două sînt cu adevărat „noi", 
dar numai pentru Dinamo. 
Corbeanu a jucat pînă acum 
la C.C.A., iar Munteanu la Ra
pid, în timp ce Bănică Teodo- 
rescu a revenit la clubul de 
unde plecase cu cîțiva ani în 
urmă. Așadar, unde sînt jucă
torii noi, tineri, cu frumoase 
perspective de viitor ? Corbea
nu este cunoscut de mulți ani 
ca un jucător format, iar 
B. Teodorescu are în momen
tul de față posibilități limi
tate, datorită vîrstei.

A rămas oare C.C.A. fără 
jucători ? Nicidecum ! în rîn
durile echipei activează acum 
Chîriță (fost la Tractorul Bra
șov) și Stănculescu (care a ju
cat pînă anul trecut la Știința 
București). Deci și aici aceeași 
constatare.

Rapid a pierdut pe Muntea
nu (la Dinamo) și Mincev dar 
în rîndurile sale activează a- 
cum Timirgazin, jucător for
mat la C.S.M.S. Iași și Radu 
Costinescu, de la Dinamo Ora
dea, sportivi cunoscuți și ei.

Victoria și-a întărit rîndu
rile cu Marcel Rusescu, ple
cat de la Progresul București 
și Al. Dragomir de la Voința 
București, pierzînd în schimb 
pe Cornel Vasiliu și Octavian 
Săndulescu, care în momentul 
de față apără culorile Jiului 
Petroșani. A slăbit forța de 
joc a echipei Progresul Bucu

rești prin plecarea lui fțuses- 
cu ? Nu, pentru că în rîndu
rile sale activează acum fostul 
student clujean, Gabriel Che- 
rebețiu.

Cam aceeași este situația și 
în. echipele din țară.

Anomalia arătată se mani
festă și la proaspăta promo
vată în campionatul categoriei 
A — echipa Farul Constanța. 
Primul gînd al conducătorilor 
clubului constănțean a fost în
tărirea echipei. Și astfel, Ion 
Goloșie care jucase în anii tre- 
cuți în categoria B la Casa 
Ofițerilor Timișoara și-a luat 
soția, voleibalistă și ea, Elisa- 
beta Goloșie, care apărase cu-

care se face tot mai mult sim
țit în voleiul nostru masculin. 
„Veteranii" din care fac parte 
mulți jucători care au avut 
un cuvînt important de spus 
in afirmarea voleiului nostru 
în lume (printre care : B. Teo
dorescu, J. Ponova, Gh. Cri
văț, M. Rusescu. St. Roman, 
S. Mihăilescu, S. Apostol, I. 
Șușelescu, Em. Mitroi, Al. Mu- 
șat, C. Nicolau, Mircea Cris- 
tea, N. Răducanu ș.a.) se pre
gătesc să-și încheie activitatea 
competițională. Cine le va lua 
locul ? Iată o întrebare căreia 
mulți dintre antrenorii noștri 
nu pot să-i dea răspunsul cel 
mai bun pentru că nu s-au

însemnări despre perspectivele voleiului 
nostru în lumina promovării tinerilor 

talentați

lorile retrogradatei Știința Ti
mișoara și a poposit... pe ma
lul mării, la Constanța. Este 
oare singurul jucător adus la 
Constanța de Farul ? Mai sînt 
și alții. Să-l numim doar pe 
Keșișian, fost la CB.MB. Iași.

După cum se vede din a- 
ceste exemple, majoritatea ce
lor transferați înaintea aces
tui campionat sint vechi jucă
tori, numărul tinerilor pro
movați din echipe de catego
rii inferioare fiind foarte mic.

C^e scot In evidență aceste 
ț, transferări ? în primul 

rînd lipsa preocupării 
pentru descoperirea și crește
rea de jucători tineri, talen
tați, bine pregătiți, fenomen

ocupat de creșterea tinerei ge
nerații de jucători care să 
umple golurile lăsate de cei 
care pleacă.

Se cuvine să discutăm mai 
mult despre această impor
tantă problemă, aceea a „lip
sei" de jucători tineri și talen
tați. într-adevăr, antrenorii e- 
chipelor noastre din categoria 
A neglijează de o bucată de 
vreme selecționarea și pregă
tirea jucătorilor noi. Rapid 
București, campioana țării 
chemată să participe anul a- 
cesta pentru a doua oară în 
„Cupa Campionilor Europeni", 
are un lot de numai opt ju
cători ! Printre ei, doar Radu 
Costinescu este — oarecum —

un nume nou. Dar el provine 
de la Dinamo Oradea, astfel 
că nu a fost crescut în clubul 
feroviarilor bucureșteni. De 
altfel, antrenorul Gh. Petres
cu nu se poate lăuda că a 
crescut în ultimii ani prea 
mulți jucători tineri. La fel și 
antrenorul N. Sotir de la Pro
gresul București. Bazîndu-se 
pe faptul că în echipa sa ac
tivau jucători cu o valoare re
cunoscută printre care Roman, 
Miculescu, Rusescu (actual
mente plecat la Victoria), 
Chezan și alții, a neglijat pre
gătirea celor care să le ia lo
cul acestora și de curind s-a 
văzut pus în situația să nu 
aibă șase jucători pentru a se 
prezenta pe teren. Din această 
cauză Progresul a și pierdut 
prin neprezentare un meci în 
cadrul „Cupei Victoria".

La Dinamo, care s-a preo
cupat cu mult interes de creș
terea cadrelor se manifestă în 
prezent o altă anomalie la fel 
de dăunătoare. Deși în cadrul 
echipei de volei activează o 
serie de jucători tineri printre 
care Zeithamel, N. Popescu 
etc., sînt preferați să joace tot 
S. Apostol, B. Teodorescu, 
M. Cristea vechi jucători. Ti
nerii nu sînt susținuți, promo
vați, ajungîndu-se pînă acolo 
incit antrenorul S. Mihăilescu 
face și el parte din echipă, cu 
toate că o dispoziție a federa
ției interzice cumularea func
țiilor de antrenor-jucător. Cam 
aceeași este situația și la Vic
toria București.

Ce jucători tineri și talen
tați a crescut antrenorul Gh. 
Manolescu de la Știința Ga
lați ? Dar Petru Biro care 
pînă de curind a condus pre

gătirea voleibaliștilor de la 
Farul Constanța ? Răspunsul 
nu poate fi decît negativ. 
După cum negativă este și 
comportarea de pînă acum a 
celor două echipe în campio
nat. Dacă atunci cînd joacă 
pe teren propriu reușesc unele 
partide mai bune, în deplasare 
pierd de regulă cu 0-3, în 
urma unui joc foarte slab. 
Adică așa cum s-au compor
tat aceste două echipe în ul
tima etapă a campionatului 
cînd au pierdut fără drept de 
apel în fața Tractorului Bra
șov și, respectiv, Dinamo Bu
curești.

Toți acești antrenori ar tre
bui să urmeze exemplul timi
șorenilor Milorad Koin și Ni- 
colae Mihăilescu, al lui T. Tă- 
nase antrenorul echipei Trac
torul Brașov etc. care se ocu
pă cu dragoste de creșterea 

■ tinerilor jucători de volei.
...Și iată de ce, de ani de 

zile, în rîndul echipelor din 
categoria A apar tot mai pu
ține nume noi. Aproape că 
nici echipele de curînd pro
movate nu sînt alcătuite 
din jucători noi! Fără în
doială că federația de vo
lei (secretar general al fe
derației — Ilariu Săceanu) 
trebuie să-și spună cuvîntul 
răspicat în această chestiune 
deosebit de importantă și să 
pună în aplicare acea preve
dere care obligă toate echipele 
din categoria A să aibă și 
formații de juniori. Trebuie 
să fie un titlu de mîndrie pen
tru fiecare antrenor din cate
goria A să crească cît mai 
multe cadre tinere.

T. ALEXANDRU

0 duminică aa oricare alta. 
„Scena" se repetă aido
ma, ocum cînd fulguie 

ușor, ca și atunci cînd soarele 
își revărsa cu dărnicie snopii 
aurii.

— Pleci „la sport", Vasile ?
— Da. ,.la sport", răspunde 

bărbatul dar, deși întrebarea i 
se pare de prisos (cum de r>u 
s-o fi obișnuit de atiția ani ?!), 
nu pare înciudat

Peste o jumătate de ceas 
Vasile Constantinescu de Ic 
control tehnic al sectorului me
canică 4 de la „Grivița Roșie" 
e în tribună. Sau alături de ti
neri care se pregătesc să plece 
in excursie. Sau spectator la o 
„finală" de șah. Sau...

Unde își are izvorul pasiunea 
aceasta puternică pentru sport ?

*
Povestea e scurtă. Nu risipești 

nici fumul a două țigări și Va- 
sile Constantinescu își deapănă 
pînă la capăt firul amintirilor. 
Pasiunea lui pen
tru sport este tare 
veche. Și cum pe 
atunci sportul se 
tiro ca voi de lu
me, prea multe 
lucruri n-cre ce să 
spună. Dar la cele 
pe care le-a spus 
am luat bine aminte

...„Cînd am început să joc 
fotbal era prin... 1919. (Nea Va
sile lucra de un an și mai bine 
la „Grivița"). Apoi am avut un 
occident la picior și cum ni
meni nu mi-a dot o mină de a- 
jutor a trebuit să renunț Ic 
fotbal Să vă spun, că s-rtet- 
veri, șî nu știți cit de greu era 
în trecut, cum „arăta" sportul la 
Grivița de ieri. O echipă ce 
fotool cere activa ci nd și cind. 
— ba nu erau ghete, ba nu se 
găseau tricouri. Mai erau vreo 
3-4 cicliști, cițiva boxeri și o 
mină de rugbiști. Nici un fel de 
bază sportivă, nici un teren. Ni
mic. Noi și rugbiștii jucam pe 
un teren viran intre liniile de la 
Podul Constanța...

Ce să mai spun ? Cine nu 
cunoaște viața grea pe care o 
duceau muncitori ceferiști ?...

★
Cum să nu se bucure astăzi 

comunistul Vasile Constanti
nescu ? Cînd vine pe stadion 
sau în sala de sport, cînd - 
mare iubitor al drumeției de 
munte — pornește spre Cumpă
na, Poiana Narciselor sau Gura 
Diham, pare, în ciuda vîrstei, 
un adevărat flăcău, puternic, 
oțelit, dornic de viață. Dar, 
aici, pe stadion sau în sala de 
sport, nea Vasi|e vine mai ales 
pentru a-și incinta sufletul cu 
minunatul tablou al tineretului 
care astăzi face sport așa cum 
visase el ieri. Și, are ce să 
vadă Vasile Constantinescu...

★
Incercind să aștern însemnări 

despre sportul de astăzi de la 
Atelierele C.F.R. „Grivița Ro
șie", condeiul șovăie îndelung 
.pe fila albă. Sînt atitea și 
atitea de spus ! Un noian de 
impresii. Despre fiecare în par
te se poate scrie un reportaj, o 
cronică a sportului de azi din 
această mare întreprindere. Nu 
este oare un subiect minunat 
cifra de 5.500 care reprezintă 
numărul prieteniilor pe care 
muncitorii ceferiști le-au legat 
cu sportul ? Mă gîndesc, de a- 
semenea, la bogata activitate 
sportivă de masă : peste 4.000 
de participant la Spartachiada 
tineretului, campionate pe aso
ciație... Aici la Grivița Roșie 
muncesc rugbiștii care au cu
cerit de 4 ari consecutiv (și de

Notații despre 
sportul de ieri și 
de azi la „Grivița 

Roșie"

7 ori alternativ) campionatul 
țării. Numele comunistului Gh. 
Șerban, șeful sectorului cazan- 
gerie este rostit peste tot cu 
prețuire, cu respect. Oare nu 
se poate scrie un reportaj și 
despre utemistul Mihai Wusek, 
electrician de nădejde și unul 
din cei mai buni „centri" din 
țară ? Privindu-I pe Wusek 
muncind cu pasiune in marea 
hală de reparații vagoane îți 
amintești parcă fără voie de 
acel 5 iunie 1960 cind echipa 
noastră înscria o mare victorie 
in „palmaresul" său, învingind 
puternica națională a Franței. 
Utemistul Mihai Wusek ca și 
alți vrednici muncitori ceferiști 
se numără printre cei care au 
demonstrat frcncezilor valoarea 
ridicată a rugbiului rominesc.

Dar, despre ce să povestești 
mai intîi. Numai povestea nenu
măratelor cupe și plachete care 
împodobesc frumoasa vitrină ar 
acoperi pagini întregi. Acolo 

este înmănunchia- 
tă bogata activi
tate a boxeurilor, 
fotbaliștilor, rug- 
biștilor, schiorilor, 
șahiștilor, jucători
lor de tenis de ma
să, a voleibaliști
lor... Și tot acolo

(ca să nu amintim decit un sin
gur exemplu) vei afla - ca 
in paginile unei cărți des
chise — povestea unui tinâr 
care a vrut să practice boxul și 
nimic nu l-a împiedlcot s-o 
focă. A avut la dispoziție abso
lut tot ce-i e-a .necesar. A ur
cat treptele (rcestreî sportve 
eșe cura cu făcut-o trurt oro 
tineri ai zilelor - ocsre. Uter- s- 
tul Aurei Mororuș mu-iceste cj 
hărnicie ți pricepere la ate Ie
rul de sudură. Aurel Morăruț 
este campion european junior.

La „Grivița Roșie" sint încă 
mulți alți sportivi...

★

„Nu aveam nici un fel de 
echipament și jucam pe mai
dan".

Cuvintele comunistului Vasiie 
Constantinescu îmi stărue și in 
aceste clipe cind revăd (pentru 
a cita oară ?) frumosul sta
dion cu tribune metalice. Aici 
se joacă fotbal și rugbi. Mai 
încolo - terenul de volei, tere
nul de baschet... Pista e încă 
acoperită de mantia iernii, dar 
în curind, odată cu ghioceii, 
vor răsări atleții.

Și iată un scurt popas, la 
magazia asociației sportive Lo
comotiva - „Grivița Roșie". E- 
chipament și material sportiv în 
valoare de peste 700.000 de lei 
stă la dispoziție muncitorilor ce
feriști care au îndrăgit sportul. 
„Jucam pe... maidan". Imaginea 
de azi e cu totul alta. In afară 
de minunatul stadion complex 
din Parcul Copilului, sportivii 
„Griviței Roșii" au astăzi la 
dispoziție și o sală de sport și 
gimnastică, clubul unde se in- 
tîlnesc șahiștii și membrii cer
cului de aeromodeiism, o sală 
pentru tenis de masă.

...Zăpada scîrțîie sub picioare. 
E ger. Pe stradă, puțini trecă
tori. Intre ei Vasile Constanti
nescu. Pare grăbit. Cred că se 
duce la sala de tenis de masă. 
E „Spartachiada" acolo, și 
parcă îmi amintesc că mi-a 
vorbit ceva despre un tinâr ta
lentat, utemistul Dumitru Șoltuz 
de la turnătoria de fontă.

Asta e pasiunea de azi a Iul 
Vasiie Constantinescu !

D. VLADEANU

REȚINEȚII Pentru această tragere reportul 
este de 141.368 lei iar buletinele de parii- 

cipare sînt gratuite



Boboc Constantin — Casim- 
cea — Hirșova, Alexe Victor 
— Salcia Macin.

Concursul nostru in cinstea 
alegerilor de deputați in Ma
rea Adunare Națională și sfa
turile populare are ca temă : 
„Ce schimbări s-au petrecut 
in anii puterii populare în 
viața oamenilor muncii și a 
tineretului din întreprinderea, 
orașul sau satul dumneavoas
tră".

Participanții la concurs pot 
trimite la redacție articole, 
reportaje, scurte materiale in
formative în care să oglindea
scă cât mai bogat (cu date, 
fapte, cifre comparative etc.), 
realizările obținute de oame
nii muncii, de tineretul nos
tru sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romin în între
prinderile industriale, pe șan
tierele de construcții, în gos
podăriile agricole colective, în 
școli și facultăți, în toate sec
toarele de activitate econo
mică și culturală din patria 
noastră. Vorbiți în corespon
dențele trimise despre munca 
entuziastă, plină de hărnicie 
și pricepere a tinerilor, de 
înalta lor conștiință socialistă, 
de bogata lor viață spirituală 
datorită minunatelor condiții 
materiale de viață și muncă a- 
sigurate de partid, de statul 
nostru democrat-popular.

Așteptăm să ne scrieți.
Vasile Gavra-Sudrigiu, — 

Beiuș, Hagaș I. Nîstor — Bi- 
caz, Â. Sandu — Predeal, Io- 
nescu Alexandru — Pitești.

Concursul nostru se încheie 
la 1 martie anul curent. In 
cadrul concursului se pot tri
mite corespondențe, informa
ții, reportaje și fotografii. 
Versurile nu se încadrează în 
condițiile concursului. La a- 
cestea veți primi un răspuns 
separat.

E bine că ne-ați trimis fo
tografii. Unele însă nu cores
pund condițiilor tehnice nece
sare apariției lor în ziar, fiind 
întunecate, șterse. Altele, sînt 
prea mici. De aceea este mai 
indicat să trimiteți clișeele a- 
celor imagini pe care doriți să

Brigadă fruntașă—un titlu de cinste
(Urmare din pag. I-a)

Pe șantier". I-am găsit pe 
toți membrii brigăzii, opt la 
număr, într-o pauză, la unul 
din etajele blocului B 2, unde 
lucrează. Printre dinșii era 
și Constantin Fodor, din bi
roul organizației de bază 
U.T.M. Această brigadă s-a 
constituit încă din 1958. S-ar 
cuveni să vorbim despre o 
experiență bogată, despre o 
tradiție a felului cum briga
da își organizează munca, 
despre rezultatele Pe care le 
obține ea în ceea ce privește 
calitatea construcțiilor. Este 
drept că în noiembrie anul 
trecut, ea și-a depășit sarci
nile de plan cu 10 la sută. 
Dar în decembrie, brigada nu 
și-a mai realizat planul. A- 
ceasta atît datorită proastei 
organizări a muncii în briga
dă, cit și datorită faptului că 
in această lună mai mulți ti
neri din brigadă au lipsit ne
motivat o săptămînă de pe 
șantier. Cit despre calitatea 
lucrărilor realizate de briga
dă, trebuie spus că deseori 
în timpul recepționării lucră
rilor ies la iveală multe nea
junsuri care trebuie apoi re
mediate.

De asemenea, trebuie spus 
că în afara acestor cauze care 
privesc direct munca brigăzi
lor, nici conducerea șantiere
lor nu ajută în suficientă mă
sură activitatea brigăzilor. Din 
cauza proastei organizări a 
muncii pe șantier, sînt zile 
cind constructorii nu pot să 
lucreze, pentru că nu sînt 
aprovizionați cu materiale. 
Cind am vizitat șantierul, 
brigada lui Iosif Cheșcheș nu 
avea cărămidă și nimeni din 
conducerea șantierului nu se 
învrednicea să aprobe o ma
șină care să transporte aici 
materialul așteptat. Cu ase
menea greutăți, tinerii con
structori au de-a face destul 
de des. Ele pot însă și trebuie 
să fie înlăturate operativ. în

Colectivul Fabricii de țevi su
date din București acordă o 
mame atenție calității produse
lor. lată, în fotografie, inginerul 
Constantin O.rvas, împreună cu 
muncitorul Alexandru Dumitru 
control!nd felul cum au fost 

strunjite țevile la capete.

Foto : AGERPRES 

le transmiteți ziarului pentru 
a fi lucrate în laboratorul no
stru.

★
Emil Avădanei — Roman, 

Gheorghe Mihai — Adjud, 
Cornel lonescu — Buzău.

în ultimul timp am primit 
aproape zilnic de la dv. cite 
1-2 scrisori. Vă comunicăm că 
știrile trimise nu se încadrea
ză în tematica concursului : 
„Ce schimbări s-au petrecut 
în anii puterii populare în 
viața oamenilor muncii și a 
tineretului din întreprinderea, 
orașul sau satul dumneavoas
tră".

Ținînd seama de posibilită
țile de documentare ce vă stau 
la îndemînă vă sugerăm să 
ne scrieți despre grija care se 
acordă sănătății oamenilor 
muncii din cuprinsul raionu
lui în anii regimului democrat 
popular. Aici puteți să vă re
feriți la dezvoltarea rețelei 
sanitare. Scrieți-ne despre 
munca celor care deservesc 
instituțiile sanitare (medici, 
surori, felceri etc.).

Petru Daian — Gurahonț, 
Tistuleasa Florea — R. Vîlcea, 
Cucoveică Constantin — Iași, 
Balenț I. Dima — Aiud, Drag- 
nea Ion — Reghin.

Numărul corespondențelor 
care se trimit la concurs nu 
este limitat.

Pentru a dezvolta temele pe 
care le-ați enunțat doar în 
scrisorile trimise, noi vă pro- 1 
punem să reveniți asupra co- I 
respondențeior în care vorbiți i 
despre tinerii ce învață în șco- I 
Ii medii și învățămîntul su
perior, la curs seral. Prezen
tați cîțiva din acești elevi 
care învață, arătați condițiile 
ce le-au fost create, cum îi a-1 
jută cele învățate în munca j 
de fiecare zi.

Puteți vorbi de asemenea și 
de preocupările multilaterale 
ale tinerilor cum ar fi : acti
vitatea cultural-artistică, spor
tivă. în legătură cu aceasta 
referiți-vă și la condițiile ma
teriale create in acest scop în 
ar.ii puterii populare în între
prinderea și orașul dumnea
voastră.

primul rind. împotriva lor 
trebuie să lupte brigăzile 
înseși. Apoi, un ajutor eficace 
ar putea să-l dea organizațiile 
U.T.M. și desigur comitetul 
orășenesc U.T.M. care să sezi- 
seze conducerile șantierelor 
despre neajunsurile existente 
la locurile de muncă ale bri
găzilor.

După cum se vede, nu toate 
brigăzile de producție ale ti
neretului de pe șantiere sînt 
fruntașe. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Iași a acordat însă 
acest titlu cu multă ușurință, 
fără o cunoaștere temeinică 
a muncii brigăzilor, fără o a- 
r.aliză a rezultatelor obținute 
de acestea. Desigur că aceasta 
nu a stimulat activitatea tine
rilor din brigăzi. Iată dar că 
nu este suficient să creezi 
brigăzi, ci trebuie să le în
drumi, să le conduci cu com
petență, să urmărești efectele 
muncii lor. Biroul orășenesc 
U.T.M. Iași și-a propus să or
ganizeze brigăzi de producție 
ale tineretului pe șantiere. 
Le-a organizat și a comunicat 
comitetului regional că și-a 
îndeplinit obiectivele prepuse 
în acest sens. In scurtă vreme 
însă a uitat de ele. Lipsite de 
îndrumare și control, multe 
dintre brigăzile de producție 
ale tineretului și-au desfășu
rat activitatea la voia întim- 
plării.

Din păcate, nici comitetul 
regional U.T.M. Iași n-a mai 
urmărit și controlat felul cum 
se ocupă de îndrumarea, de 
ajutorarea și controlarea acti
vității brigăzilor de producție 
ale tineretului, comitetul oră
șenesc U.T.M.

Brigăzile de producție ale 
tineretului sînt create cu

Un succes al operetei romînești:

LYSISTRATA
La București — anunță ziare

le — a avut loc premiera noii 
operete romînești „Lysistrata" de 
Gherase Dendrino, spectacol 
care s-a bucurat de mare suc
ces.

La Bonn - anunță ziarele 
cam în același timp — autori
tățile vest-germane au interzis 
transmiterea prin televiziune a 
unei adaptări după „Lysistrata" 
de Aristofan, sub pretextul „imo
ralității" piesei.

Alăturarea acestor două știri 
este grăitoare. Intr-o țară a 
lagărului socialist o operetă 
modernă, inspirată de una din 
cele mai cunoscute comedii ale 
clasicului literaturii eline Aris
tofan este reprezentată și 
dobîndește deîndată prețuirea 
publicului larg. într-o țară a 
„lumii libere", capitaliste, mo
delul însuși este interzis. Moti
vul de „imoralitate" invocat de 
cenzorii statului revanșard vest- 
german nu poate însă înșela pe 
nimeni, căci de bună seamă, 
nu originala „grevă conjugală" 
a femeilor ateniene, pe care se 
bazează intriga comediei, sau 
unele replici mai „piperate" îi 
vor fi supărat, ci puternicul 
mesaj de pace, chemarea la 
înțelepciune și la bun simț, 
lansat de Aristofan cu aproape
două milenii și jumătate în
urmă. Interdicția de la Bonn
aruncă o lumină puternică a- 
supra actualității ideilor din
comedia lui Aristofan.

Autorii noii operete romî
nești — compozitorul Gherase 
Dendrino, libretiștii Nicușor 
Constantinescu și George Voi
nescu — în dorința lor de a 
oferi publicului o lucrare cu un 

1 conținut legat nemijlocit d«

Universitatea muncitorească 
de cultură muzicală și-a încheiat 

primul semestru
Cu lecția „Maeștrii muzicii 

corale romînești'' Universita
tea muncitorească de cul
tură muzicală din Capi
tală și-a încheiat luni, in 
sala Ateneului R.P. Romine, 
primul semestru al anului 
școlar in curs. Lecția a fost 
ținută de muzicologul Viorel 
Cosma, directorul universită
ții, iar exemplificările au fost 
făcute de corul Radiotelevi- 
ziunii, dirijat de Al. Șumski. 
In acest semestru, peste 500 
de muncitori, funcționari, stu
denți — cursanți ai universi
tății — s-au intilnit cu regu
laritate din două în două 
săptămâni în sala Ateneului, 
unde au urmărit lecțiile des
pre problemele generale ale 
muzicii, despre elementele ei, 
despre genurile muzicale. Lec
țiile au fost 
pozitori ți 
frunte, iar 

predate de com- 
muzicologi de 

la exemplificări

scopul de a îmbunătăți mun
ca tineretului în procesul de 
producție. Ele trebuie organi
zate temeinic, îndrumate cu 
grijă, cu spirit de răspundere 
și nu așa cum s-a făcut pînă 
acum in orașul Iași. Membrii 
biroului, activiștii Comitetului 
orășenesc U.T.M. Iași, trebuie 
să meargă mai mult în orga
nizațiile de pe șantiere, să a- 
nalizeze și să cunoască la 
concret situația, munca fie
cărei brigăzi, să pună umărul 
la înlăturarea unor neajun
suri. Ei trebuie să ajute bri
găzile să-și stabilească pro
grame de muncă, obiective 
concrete pentru ca ele să 
constituie intr-adevăr o for
mă eficace de mobilizare a 
tinerilor constructori în în
trecerea socialistă. Numai în 
acest fel brigăzile vor obține 
rezultate din ce în ce mai im
portante în producție. Posibi
lități există. Există pe șan
tierele orașului Iași tineri 
harnici, entuziaști. Organiza
țiile U.T.M. trebuie să-i ajute 
pe tineri să-și organizeze mai 
bine munca în cadrul brigă
zilor, să-și stabilească progra
me de lucru concrete, al că
ror prim obiectiv să fie în
deplinirea planului și calita
tea lucrărilor, să popularizeze 
brigăzile care obțin cele mai 
bune rezultate în muncă. în 
ceea ce privește atribuirea 
titlului de brigadă fruntașă, 
aceasta trebuie făcută pe ba
za unei temeinice analize și 
desigur, să fie declarate frun
tașe numai acele brigăzi care, 
prin munca și rezultatele ob
ținute în producție, dovedesc 
că o merită. Titlul de brigadă 
fruntașă, este un titlu de 
cinste !

preocupările omului contempo
ran, și îndeosebi ale omului 
muncii din țara noastră, au 
știut să aleagă ca punct de 
plecare o creație profund sem
nificativă. Se știe că între con
strucția acțiunii dintr-o come
die clasică și intriga unei ope
rete moderne există deosebiri 
foarte mari. De aceea, libre
tiștii nu au procedat nicidecum 
la o transpunere mecanică a 
subiectului „Lysistratei", dimpo
trivă, lăsînd la o parte unele 
aspecte învechite ale comediei, 
ei au țesut o intrigă nouă și au 
dat naștere unor noi personaje, 
lăsînd loc larg muzicii, dansu
lui și glumelor de efect, bogate 
în aluzii la realități contempo
rane. Ideea de bază rămîne 
însă, Ca și la Aristofan, aceea 
că poporul poate impune voin
ța sa de pace conducătorilor 
războinici și negustorilor hrăpă
reți, care veșnic scornesc noi 
conflicte.

Cine este Lysistrata ? O 
roabă ateniană, pe care tînărul 
poet și ofițer Lycon, înălțat îa 
gradul de general pe cîmpuil de 
luptă în urma fugii rușinoase a 
comandantului armatei, o eli
berează din sclavie atunci cînd 
căpeteniile statului îi dau drep
tul să ceară o răsplată pentru 
neașteptata victorie repurtată 
de trupele cetății sub comanda 
sa. Lysistrata va deveni în cu
rînd soția lui Lycon și această 
nuntă este privită cu simpatie 
de întregul popor. In același 
timp va avea loc și căsătoria 
dintre Lampyto, nepoata arhon- 
telui Atenei, cu Taraxion, nepo
tul unui alt conducător, Cleon. 
Poporul care se înveselește 1” 
aceste zile de pace, atît de 

Blocuri noi Jn oroștd Făgăraș.

și-au dat concursul corurile 
Filarmonicii „George Enescu", 
Radioteleviziunii, Ansamblu
lui C.C.S., Ansamblului fol
cloric al Sfatului Popular al 
Capitalei, Orchestra simfonica 
a Cinematografiei, precum și 
soliști.

Au fost organizate, de ase
menea, concerte simfonice 
populare și un stand perma
nent de cărți și note muzi
cale, cele mai noi tipărituri 
fiind prezentate cu ocazia fie
cărei lecții.

Universitatea muncitorească 
de cultură muzicală întreține 
legături și cu universitățile 
similare din țară: din Tg. 
Mureș, Constanța, Craiova, cu 
cercurile de „prieteni ai mu
zicii" din întreprinderile Ca
pitalei, cărora le-a procurat 
lecții și materiale documen
tare. In vederea educării mu
zicale a unor mase cit mai 
largi, cele mai interesante 
lecții ale unteerzității sint in 
curs de a fi imprimate pe 
discuri, in același scop, săp- 
tămîna viitoare se va deschi
de la Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej" un lec
torat al universității, lecțiile 
urmînd să se desfășoare lunar 
chiar in cadrul întreprinderii.

(Agerpres)

A 650.000-a bicicletă produsă
Din anul 1954, cind a început 

fabricarea in țara noastră a pri
melor biciclete, producția aces
tui sortiment a crescut continuu. 
Zilele acestea a fost construită 
cea de-a 650.000-a bicicletă. A- 
nul acesta se produc cu circa 
60.000 mai multe biciclete de- 
cit anul trecut. Metalurgiștii 
și-au depășit sarcinile de pro
ducție chiar din prima lună, rea-

mult așteptate, nu știe însă că 
de fapt căsătoria lui Lampyto 
cu Taraxion nu este decît o 
înscenare, pusă la cale de stă- 
pinii Atenei, care vor să profite 
de prostia fără margini a lui 
Taraxion pentru a provoca un 
„conflict diplomatic" cu trimișii 
unei cetăți vecine, veniți cu da
ruri de nuntă. Această încerca
re reușește din păcate : oaspe
ții sînt insultați și prin urmare 
Stiilhonide, Gleon și ceilalți șefi 
poruncesc bărbaților atenieni să 
plece la luptă pretextînd că... 
cetatea lor a fost jignită !

Vedem apoi cum înșiși zeii - 
mărețul Jupiter, Marte, zeul 
războiului și făurarul Hefaistos, 
precum și Afrodită, zeița fru
museții, Palas-Atena și Junona — 
urmăresc cu mult interes răz
boaiele pămîntenilor și se ho
tărăsc chiar să intervină... pen
tru a mai ațîța puțin focul 1

Dar lucrurile nu se termină 
cu bine pentru Cei care au pro
vocat noul conflict. Prin lupta 
unită a poporului atenian, în
drumat de Lysistrata și a oște
nilor conduși de Lycon, precum 
și datorită unei rntîmplări nepre
văzute în care Taraxion (nu 
totdeauna atât de prost pe cit 
pare) își răscumpără greșeala, 
ștăpînli șfnt alungați ți paees

Foto : AGERPRES

Aniversarea 
filozofului Fr. Bacon

Luni după-amiază în aula 
Academiei R. P. Romine a 
avut loc o ședință consacrată 
aniversării a 400 de ani de la 
nașterea marelui filozof en
glez Francis Bacon.

Ședința a fost organizată de 
Academia R. P. Romine și Co
mitetul național pentru apăra
rea păcii din R.P.R., în cadrul 
aniversărilor culturale ale 
Consiliului Mondial al Păcii 
pe anul 1961.

Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de acad. M. Ralea. 
vicepreședinte al Comitetului 
Național pentru Apărarea pă
cii, președintele secției de 
științe economice, filozofice 
și juridice a Academie: R. P. 
Romine.

Acad. Atanase Joja, preșe
dintele Academiei R. P. Ro
mine, a prezentat comunica
rea : „Prezența hii Bacon în 
logica modernă-. Au urmat 
comunicările: ..Semnificația
istorică a operei lui Bacon", 
de acad. C. I. Gulian- direc
torul Institutului de filozofie 
al Academiei R.P.R. ș; .-Ba
con și valoarea experimentu
lui în științele naturu". de 
prof. Eugen Angelescu. mem
bru corespondent al Acade
miei R.P.R.

La ședință au participat 
membri ai Academiei R.P.R., 
cercetători științifici și cadre 
didactice din învățămîntul 
superior.

(Agerpres)

in tară
lizind în plus fală de plan a- 
proape 2000 de biciclete.

Ca urmare a perfecționării 
procesului de producție, calita
tea lor a fost continuu îmbună
tățită, Ele sînt acum mai ușoa
re și pot fi echipate și cu un 
motoraș de 1,5 CP, de fabrica
ție romînească care se află în 
vinsare in unitățile comerciale. 

(Agerpres )

Scenă din opereta „Lysistrata 

este din nou instaurată la 
Atena.

Dramaturgia operetei este 
alimentată de replici pline de 
haz, care folosind procedeul 
anacronismelor conțin numeroa
se aluzii la realități ale zilelor 
noastre. Satira ia adeseori for
me demascatoare cit se poate 
de directe, ca de pildă în a- 
ceste versuri pe care Actorul — 
unul din personaje - le rostește 
în ultimul tablou, în fața între
gului popor :

„Priviți această strînsă
cirdășie 

Intre tirani, neguțători, 
piraterie. 

Această alianță e sublimă 
E prima „societate anonimă I"

Muzica „Lysistratei" e scrisă 
de Gherase Dendrino, autorul 
unei alte operete de mare va
loare, „Lăsați-mă să ciînt“ — cu
prinde numeroase melodii care 
rămîn spectatorului în amintire. 
O particularitate a acestei ope
rete o constituie faptul că locul 
și timpul acțiunii (Grecia anti
că) l-au determinat pe compo
zitor să folosească un limbaj 
muzical mai puțin obișnuit. De 
aceea multe din cîntecele și 
dansurile operetei „Lysistrato"

TELEGRAME EXTERNE
Semnarea planului de colaborare 

culturală și științifică dintre 
R. P. Romină și U. R. S. S.

MOSCOVA 6. Coresponden
tul Agerpres transmite: La 
Moscova a fost semnat la 6 
februarie planul de colabo
rare culturală si științifică 
dintre R. P. Romină și 
U.LS3. pe perioada 1M1- 
1962.

In comnnîcat se suWiniară 
că In elaborarea planului 
părțile s-aa călăuzit de dorin
ța de a dervolta și mai malt 
colaborarea coltarală șț știia 
țifică. Se prevede u larg 
schimb ia iî—îruiîlt științei, 
artei. invățămKtalai. ocrotoii 
sănătății, ap tatalai, presei 
literaturii, radiodifttxitmii și 
teieviziuiiii

Părțile aa constatat ca o 
mare satisfacție că relațiile 
culturale și șuiațifice dintre 
cele două țări s-aa dezvoltat 
ia cu succes pe baza res

Incheierea lucrărilor sesiunii 
Comitetului Executiv al F. S. M.

Executnr Federației Sindi
cale Mocdiale a continuat dis
cutarea problemelor legate de 
pregătirile pentru cel de-al 
V-lea Congres mondial al sin
dicatelor. <je acti’.izarea luptei 
clasei muncitoare fi a organi
zațiilor ei sindicale pentru 
pace și dezarmare, pentru in
dependenta natieoala. in apă
rarea revendicârScr pe târim 
soc ai și economic.

La dezbateri au lua: cuvin
tul Gheorghe Apesiti, pre
ședintele C.CS. din R P. Ro-

Ex ecu tiv al F.S.M.. Dange. 
secretar general al Congresu-

Indie, vicepreședinte al FEM, 
Habr (Liban), membru al Co
mitetului Executiv F5M. 
Reza Rusia, secretar ger.eral 
al Consulului unit al sindica
telor muncitorilor și oameni
lor muncii din Iran.

Louis Saillant, secretar ge
neral al F.S.M., care a rostit 
cuvântarea de închidere, a a- 
nunțat că in momentul de 
față F.S-M. numără 107 000.000 
de membri.

La sesiune a fost ascultat și 
aprobat raportul cu privire la 
bugetul F.S.M. pe 1961.

Sesiunea Comitetului Exe
cutiv al F.S.M. a hotărît ca 
cel de-al V-lea Congres mon
dial al sindicatelor să aibă 
loc la Moscova între 4 și 16 
decembrie 1961.

A. Novella, președintele 
F.S.M., a făcut bilanțul lucră
rilor sesiunii Comitetului Exe-

Foto i AGERPRES 
sînt inspirate din folclorul gre
cesc și al altor popoare medi- 
teraniene, care prezintă carac
tere Comune.

Pe scena Teatrului de stat de 
operetă din București „Lysistra
ta" a fost montată sub îndru
marea a doi dintre autorii ei l 
Nicușor Constantinescu sem
nează regia și Gherase Den
drino asigură conducerea mu
zicală. Cel de-al treilea „părin
te" al noii „Lysistrate", George 
Voinescu, este împreună cu 
pictorul Mac Constantinescu 
creatorul decorului și costume
lor .

Ion Dacian și Anton Negoi- 
țescu în rolul lui Lycon, Silly 
Popescu și Lucia Roic în Ly
sistrata, Vitginica Romanovski și 
Constanța Cîmpeanu in Lampy
to, Bimbo Mărculescu și Toni 
Buiacici în Taraxion, George 
Groner în Stilbonide și toți cei
lalți interpret! - fără a uita 
corul, căruia îi revine un rol în
semnat — pun în valoare toate 
calitățile noii operete romî- 
nești și fac ca „Lysistrata" să 
fie pe drept cuvînt unul din 
cele mai apreciate spectacole 
muzicale din actuala stagiune.

RADU OHECIU 

pectării principiului egalită
ții in drepturi, a puternicei 
prietenii frățești și pe baza 
interesului reciproc.

Planul a fost semnat de Ni- 
colae Guină, ambasadorul Re- 
pabUcii Populare Romine, și 
de Serghei Romanovski, vice
președinte al Comitetului de 
stat pentru relațiile culturale 
ea țările străine.

.Ambasadorul Nicolae Guină 
a declarat, eu prilejul semnă
rii pianului, că colaborarea 
frățească dintre cele două 
țări constituie un exemplu 
de relații de tip nou.

Nicolae Guină și-a exprimat 
convingerea că oamenii sovie
tici vor manifesta un viu in
teres față de solii artei ro- 
miae, care in viitorii cițiv* 
ani vor vizita Uniunea So
vietică .

cutiv al F-S.M și a declarat 
sesiunea închisă.

*
BERLIN 6 (Agerpres). - 

Cea de-a XXIl-a sesiune a 
Corm-etulm Executiv al Fe
derației Smdxale Mondiale, 
care a avut ioc la Berlin, a 
adoptat o serie de documente-

Cea de-a XXII-a sesiune a 
Comitetului Executiv conside
ră că sarcina prrtnordiaiâ a 
mișcării sindicale internațio
nale este lupta pentru pace. 
Sindicatele trebuie să cheme 
masele de oameni ai muncii 
să fie vigilente și, prin acțiuni 
hotârite, să zădărnicească ori
ce uneltiri ale forțelor râzbo— 
iului.

Comitetul Executiv al F.S.M. 
constată că în condițiile ac
tuale favorabile pentru cauza 
păcii și libertății popoarelor. 
Federația Sindicală Mondială 
tinde spre unirea tuturor for
țelor clasei muncitoare și sin
dicatelor in lupta hotărâtoare 
pentru :

Interzicerea armei atomice 
ș; încetarea cursei înarmări
lor desfășurate de lagărul im
perialist ; lichidarea bazelor 
militare imperialiste, care re
prezintă o permanentă pri
mejdie pentru pace și care 
știrbesc independența națio
nală a popoarelor; dezarma
rea generală și totală și co
existența pașnică ; lichidarea 
totală a colonialismului ; în
cheierea tratatului de pace cu 
ambele state germane și trans
formarea Berlinului occiden
tal intr-un oraș liber și de
militarizat ; anularea tratatu
lui militar japono-american 
care creează încordarea în 
Extremul Orient.

In Rezoluția generală este 
salutată lupta eroică și unită 
a poporului algerian pentru o 
reală autodeterminare și in

Studenți—fii ai colectiviștilor în vacanță, acasă
în stațiile C.F.R. din regiunea 

Dobrogea puteau fi văzuți zilele 
trecute numeroși colectiviști din 
comunele Basa-rabi, Mihail Ko- 
galniceanu, Cuza Vodă, Tătaru, 
Cogealac și din alte sate și co
mune, veniți să întâmpine pe co
piii lor — studenți ai diferitelor 
facultăți din țară — care-și pe
trec o parte din vacanța de iarnă 
în familie.

în prezent, mai mult de 40 
la sută din numărul total «Z

Un nou cuptor eîectric
La turnătoria Uzinelor me

talurgice „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Tîrgoviște s-a dat în ex
ploatare de curînd un cuptor 
electric de oțel care contri
buie la mărirea cu peste 20 la 
sută a capacității de turnare a 
pieselor necesare fabricării 
utilajului petrolier.

Un artist al frumosului 
și utilului

(Urmare din pag. l-a)

proiectat centrul civic al orașu
lui, arterele principale, clubul 
sindical, piața din centru, avar- 
talurile de locuințe, toate în 
funcție de uzină și de condițiile 
geografice ale orașului,

<- Si esteticul și utilul ?
— Îmbinarea aceasta armo

nioasă a esteticului cu utilul, 
m-a preocupat din primul mo
ment. Esteticul ? lată. Piața din 
fața viitorului mare club sindi
cal vom impodobi-o cu o finit- 
nă impunătoare, lucrată în 
piatră, cu reliefuri sculptate, re- 
prezentind scene din viața lui 
Lazăr de la Rusca. In jurul ei, 
o esplanadă de gazon și flori. 
Pe malul sting ai riului Bistra, 
unde am conceput cvartalurile 
de locuințe în formă de alveole, 
vom întinde covoare de spații 
verzi pînă departe, de-a lungul 
riului, minunate scuaruri pentru 
promenada muncitorilor. Utilul ? 
lată. Ne-am zbătut să ridicăm 
această cerință la rangul prim 
și la Oțelul Roșu ca și în ori
care alt oraș. Locuințele vor 
dispune de tot confortul. De ra
diatoare, de rețea de apă și 
de tenmoficare. Azi, pentru un 
arhitect se ridică, pe lingă pro
blema capita lă, aceea a scăde
rii prețului de cost pe aparte-
ment (și aici om făcut un pas 
îndrăzneț ța 86.000 la
32.200), i î_ esteticul ui
și « utfrjluV Civilizația trebuie

Succesul violonistului 
Ion Voicu la Viena
VIENA 6 (Agerpres) — Du* 

minică după-amia®ă în GrSssef 
Musikvereinsaal din Viena, a 
avut loc concertul dat de N. O. 
Tonkiinstler Orcheater, cu parti
ciparea violonistului romîn Ion 

1 Voicu. Concertul a fost dirijat 
de pred. Hans Swarowsky. Ion 
Voicu a interpretat concertul de 
vioară op. 6 de Paganini. Solis
tul mmin a obținut un mare 
succes fiind îndelung aplaudat 
de publicul vienez. Concertul a 
fost înregistrat de radiodifuziu
nea austriacă pentru a fi retrans
mis. „Kurier", singurul ziar care 
apare în Vien< luni dimineața 
acrie despre Ion Voicu că: „a 
dat concertului lui Paganini în
treaga strălucire a virtuozității 
sale. Este un violonist excepțio
nal" Ion Voicu va da al doilea 

l concert la 7 februarie 1961.
Cu prilejul prezenței la Vie

na a violonistului romîn, minis
trul R. P. Romîne în Austria, 
dr. Victor Dimitriu, a oferit în 

j seara zilei de 5 februarie un di
neu.

dependență națională a țării 
sale.

Comitetul Executiv își rea
firmă solidaritatea cu oa
menii muncii din Congo, care 
luptă împotriva imperialismu
lui și monopolurilor.

In Declarația consacrată 
situației din Laos se arată 
că uneltirile agresive ale im
perialismului american în 
Laos creează un pericol serios 
pentru independența și suve- 
ranitarea acestei țări, pentru 
cauza păcii în întreaga lume.

Comitetul Executiv al F.S.M 
a adoptat de asemenea o Re
zoluție în apărarea patrioți- 
lor irakieni, împotriva încăl
cării drepturilor șj libertăților 
sindicale în Irak.
------- ----- s-----

Acțiuni ale patrioților 
din Angola 
împotriva 

colonialiștilor
LONDRA 6 (Agerpres). — In 

noaptea de 4 februarie pe stră
zile oralului Luanda (oraș prin
cipal al Angolei) au răsunat 
focuri de armă. După cum s-a 
mai anunțat grupuri de oameni 
înarmați printre care se găseau 
otît africani dt și albi, au ata
cat închisoarea militară și civilă 
din Luanda unde sînt întemnițați 
patrioții din Angola De aseme
nea, a fost atacată direcția gene
rală a poliției. în ciocnirea care 
a avut loc un colonel și șapte 
jandarmi portughezi au fost omo- 
rîți.

Ziarul londonez de duminică 
„People^ apreciază evenimentele 
din Luanda ca o „răscoală împo
triva tiraniei dictatorului Sala- 
zar“, După cum arată ziarul, la 
această răscoală au luat parte 
soldați din trei unități militare.

studenților din regiunea Dobro
gea sînt fii de colectiviști.

în satele lor natale, studenții 
dobrogeni iau parte la manifes
tările ce au loc în aceste zile 
la casele alegătorilor, populari- 
zînd realizările regimului nostru 
democrat-popular, sau la acțiu
nile ce se desfășoară pentru dez
voltarea gospodăriilor colective 
și ridicarea nivelului cultural al 
colectiviștilor dobrogeni.

( Agerpres)

In vederea creșterii produc
tivității muncii și îmbunătăți
rii calității pieselor, turnătorii 
de aici folosesc procedeul de 
turnare în forme întărite cu 
bioxid de carbon. Pe această 
cale ei obțin lunar economii 
în valoare de peste 200.000 Iei 
și elimină rebuturile.

să înceapă chiar de la intrarea 
unei locuințe. Locul rigidității 
arhitecturii vechi, cu aerul ei de 
cetățuie, de închistare și claus
trare, îl ia astăzi arhitectura 
luminoasă a orașelor-grădină... 
Cel puțin așa văd eu viitoarele 
orașe...

Mă gîndesc la tînărul arhi
tect. El își materializează visul 
cu grafit pe hîrtie de calc. Con
structorul, la rîndul său, îl înfige 
în pămînt sub formă de zidire. 
Arhitectul trebuie să fie un 
mare visător. Viziunea sa asu
pra viitorului relief ai orașelor 
noastre trebuie s-o ia înaintea 
tuturor. Tînărul Izvernaru Ion 
este la început de drum, în ar
hitectură. El are însă această 
trăsătură fără de care nu se 
poate să te numești arhitect: 
visarea.

„Așa va arăta orașul !“, a 
spus arhitectul și trebuie să-l 
credem, căci visul său nu poate 
să nu fie veritabil atunci cind 
însăși viața nouă din patria 
noastră îi atestă, îi creează cele 
mai bune condiții de realizare. 
Mă gîndesc la tînărul arhitect. 
Visele sale sînt visele oamenilor 
cu care el lucrează, ale cetă
țenilor din cartierul în care lo
cuiește, sînt visele noastre, ale 
tuturora. De aceea arhitectul Ion 
Izvernaru a fost propus candi
dat al F.D.P. pentru circumscrip
ția electorală orășenească nr. 13 
Timișoara în alegerile de la 5 
martie. El știe să viseze frumos 
pentru noi.

I



Știința și tehnica sovietica
mereu în frunte

Răsunetul internațional al lansării noului satelit sovietic

Un gigant
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : ~
S.U.A. continuă 
ample comentarii 
cu noua realizare 
științei și tehnicii sovietice.

într-un articol redacțional 
al ziarului „New York Times" 
intitulat „Șapte tone în Cos
mos", se spune că „ultima 
realizare sovietică în acest 
domeniu este cu totul excep
țională. Acest ultim satelit 
este un gigant cu mult mai 
mai greu decît toti sateliții 
anteriori".

„Satelitul de șapte tone, se 
subliniază în continuare în 
articol, este un satelit mult 
mai greu decît minimul nece
sar pentru ca pe bordul său să 
poată fi instalat comod un om

Presa din 
să publice 
în legătură 
strălucită a

jurul planetei noas-

„New York Herald 
subliniază intr-un 

greutatea 
„Cind

excepțional
sau chiar cițiva oameni care 
să efectueze o călătorie cu ra
cheta în 
tre".

Ziarul 
Tribune"
articol redacțional 
record a navei cosmice, 
este vorba de cucerirea Cos
mosului, care este legată de 
consecințe serioase pentru lo
cuitorii Pămîntului, se spune 
în articol, nu putem fi indife
renți fa|ă de proporții și dis
tanță. Uriașa forță de tracțiu
ne pe care rușii au impri
mat-o rachetelor lor este, prin 
sine insăși, o 
și importanța 
pentru tehnica 
pentru știință 
subapreciată.

mare realizare 
sa nu numai 
militară, ci și 

nu poate fi

n Remarcabilă, formidabilă, minunată'
PARIS 6 — Corespondentul 

Agerpres transmite: Noua 
realizare a oamenilor de ști
ință și a tehnicienilor sovie
tici în domeniul cuceririi Cos
mosului a produs o profundă 
impresie în Franța.

„Greutatea satelitului sovie
tic este remarcabilă, formida
bilă, minunată, scrie ziarul 
„Le Figaro". De la 4500 kg 
data trecută, s-a trecut astăzi 
Ia 6 tone și jumătate : aceasta 
reprezintă, desigur, marja ne
cesară pentru a trece de la 
transportul animalelor, la cel 
al oamenilor. Totul a mers 
foarte bine, sovieticii au lan
sat racheta cea mai grea din 
era interplanetară, un super- 
sputnik care ar putea cu ușu
rință să transporte doi oameni

grație unei excelente rache
te ; plasarea pe orbită a reu
șit, satelitul își îndeplinește 
roiul".

Ziarul ,,Les Echos" conside
ră că ..sovieticii au depășit sta
diul pe care americanii își 
propun să-I atingă, dacă totul 
merge bine, abia în 1965. Dis
tanța dintre mijloacele de care 
dispun respectiv sovieticii și 
americanii a devenit impresio
nantă".

Sub titlul „Avans considera
bil al Uniunii Sovietice", zia
rul „Paris Jour“ reia aceeași 
idee subliniind : „Noul satelit 
sovietic dovedește în mod evi
dent că avansul Uniunii So
vietice față de S.U.A. in do
meniul spațiului e din ce în 
ce mai mare".

Calomniatorul :

- Șefule... E greu...

E foarte greu I

Desen de AD. 
DRAGOMIRESCU

Cel mai greu satelit 
plasat vreodată 

pe orbită
DELHI 6 (Agerpres). — Lan

sarea în Uniunea Sovietică a 
unui nou satelit artificial gigan
tic al Pămîntului a suseitat un 
deosebit interes în rîndurile opi
niei publice și presei indiene.

Toate ziarele centrale de du
minică au înscris comunicatul 
cu privire la acest eveniment 
istorie. „Rusia a plasat pe or
bită un satelit greu. Au fost re
cepționate semnale de pe bor
dul satelitului", se spune într-un 
litiu mare în prima pagină a nu
mărului de duminică al ziarului 
..Indian Express". „Lansarea ce
lui mai greu din toți sateliții 
plasați vreodată pe orbită, sub
liniază ziarul „The Statesman", 
confirmă ralul de frunte pe 
care Uniunea Sovietică îl deține 
in cucerirea Cosmosului".

Realizare remarcabilă 
în domeniul 
construcției 
rachetelor

TOKIO 6 (Agerpres). — 
mentînd lansarea eu 
de către Uniunea Sovietică a 
satelitului artificial super- 
puternic, ziarul „Tokio Ti
mes" scrie că S.U.A. se află 
din nou în urmă. Prin expe
riența efectuată în vara anu
lui trecut cind s-a reîntors pe 
Pămînt conteinerul 
care au zburat în 
prin experimentarea 
ces a rachetelor în 
Oceanului Pacific și, în cele 
din urmă, prin lansarea sate
litului artificial de 6,5 tone, 
scrie ziarul, Uniunea Sovieti
că a demonstrat o realizare 
remarcabilă în domeniul con
strucției rachetelor.

Co- 
sueees

cu ciinii 
Cosmos, 
cu suc- 
regiunea

„O victorie 
a gîndirii știin(ifice“

TEHERAN 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarul „Key
han" apreciază lansarea nou
lui satelit artificial sovietic al 
Pămîntului ca o „victorie re
marcabilă a gîndirii științifi
ce".

Ziarele publică sub titluri 
mari, la loc de frunte, comu
nicatul agenției TASS cu pri
vire la lansarea cu succes a 
satelitului și datele tehnice re
feritoare la satelitul-gigant.

Pentru succesul conferinței 
de la Geneva în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : în nota de 
răspuns remisă , la 4 februarie 
de ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S:, Andrei Gro- 
mîko, ambasadorului S.U.A., 
L. Thompson, se arată că gu
vernul sovietic a acceptat ce
rerea guvernului S.U.A. de a 
se amina <ie Ia 7 februarie la 
21 martie reluarea lucrărilor 
conferinței de la Geneva a ce
lor trei puteri în problema 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară. în nota sovieti
că se arată printre altele că 
guvernul sovietic a luat cuno
ștință de dorința guvernului

S.U.A., exprimată în nota a- 
mericană, ca lucrările confe
rinței pentru încetarea expe
riențelor nucleare să fie cît 
mai curînd încununate de suc
ces.

„Guvernul sovietic, se arată 
în notă, este gata la rîndul său 
să depună toate eforturile ca 
lucrările conferinței să se în
cheie in cel mai scurt timp 
posibil prin realizarea unui 
acord cu privire la încetarea 
tuturor experiențelor cu arma 
nucleară".

Această notă a guvernului 
sovietic constituie răspunsul 
la nota din 26 ianuarie a gu
vernului S.U.A.

„Concluziile celei de-a patra
A . A 1 • «
llltllllllT Est-Vest“

Consfătuirea 
fruntașilor 

în agricultură 
din republicile 

transcaucaziene
TBILISI 6 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 6 februa
rie, la Tbilisi, capitala Gru- 
ziei, s-a deschis consfătuirea 
fruntașilor în agricultură din 
republicile din Transcaucazia 
— Azerbaidjan, Armenia, Gru- 
zia.

La lucrările consfătuirii ia 
parte N. S. ITrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Pe ordinea de zi a consfă
tuirii figurează problemele ; 
Rezultatele Plenarei din ia
nuarie a C.C. al P.C.U.S. și 
măsurile pentru dezvoltarea 
continuă a agriculturii repu
blicilor din Transcaucazia. Pe 
marginea acestui punct de pe 
ordinea de zi a prezentat un 
raport Vasili Mjavanadze, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Gruzia

In ceea ce privește greutatea 
primul satelit sovietic poate fi 
comparat cu un scuter, al doi
lea — cu un automobil de mic 
litraj, al treilea cu o limuzină 
de 5 locuri, nava cosmică cu 
un autobus, iar ultimul satelit 

cu un autobus etajat,

în Cosmos”

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
în cadrul „întîlnirii mesei ro
tunde Est-Vest", care a avut 
loc între 3—5 februarie 1961 
la Varșovia și la care au luat 
parte reprezentanți a 15 țări, 
a fost adoptat documentul 
„Concluziile celei de-a patra 
întîlniri Est-Vest" în proble
mele dezarmării, securității în 
Europa și coexistenței pașnice.

Subliniind că dezarmarea și 
controlul nu pot fi separate 
participanții la „Intîlnirea 
Est-Vest" au subliniat că sta
tele trebuie să recunoască ne
cesitatea de a se ajunge la un 
acord cu privire la dezarma
rea generală și totală, care să 
includă lichidarea tuturor ti
purilor de arme de extermi
nare în masă și reducerea 
treptată a armamentelor cla
sice, inclusiv dizolvarea ar
matelor naționale. Măsurile 
în domeniul dezarmării regio
nale ar putea contribui la 
cauza dezarmării, care trebuie 
înfăptuită în etape stabilite.

Este necesar, au arătat par- 
ticipanții la întîlnire, ca Re
publica Populară Chineză să 
fie invitată să participe la re
zolvarea problemei dezarmă
rii.

Asigurarea securității în 
Europa, se subliniază în do
cumentul adoptat în această 
problemă, este necesară pen
tru menținerea păcii pe pă
mînt. In acest scop toate țările 
trebuie să recunoască în pri
mul rînd frontierele interna
ționale existente inclusiv fron
tiera dintre Polonia și Ger
mania.

Principiile coexistenței paș
nice, se spune în capitolul din

document referitor la această 
problemă trebuie recunoscute 
de toate țările. Ele includ nu 
numai renunțarea la război, 
respectarea inviolabilității te
ritoriale și independenței fie
cărui stat, egalitatea tuturor 
statelor și realizarea în fapt a 
principiului neamestecului dar 
și o colaborare internațională 
activă in toate domeniile. 
Este deosebit de necesară co
laborarea in ce privește aju
torarea țărilor slab dezvoltate 
din punct de vedere economic.

In ce privește realizarea 
universalității Națiunilor Uni
te, în hotărîrile „întîlnirii 
Est-Vest" se arată că „ea tre
buie desăvîrșită cît mai ur
gent prin recunoașterea drep
tului Republicii Populare Chi
neze de a reprezenta China în 
O.N.U.". Guvernele trebuie să 
sprijine într-o măsură tot mai 
mare Organizația Națiunilor 
Unite, indiferent de faptul 
dacă vor fi convocate una sau 
mai multe conferințe la nivel 
înalt.

în încheierea „Concluziilor 
celei de-a patra întîlniri Est- 
Vest" se subliniază că dezar
marea generală și consolida
rea coexistenței pașnice tre
buie să ducă la dispariția 
blocurilor militare și înlocui
rea lor cu un sistem de secu
ritate colectivă.

------------

Studioul central 
din Moscova a realizat

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Studioul central de filme docu
mentare din Moscova a reali
zat filmul „Un fiu credincios 
al Africii", consacrat lui Pa
trice Lumumba, primul minis
tru al guvernului legal din 
Congo.

Filmul cuprinde scene fil
mate de operatori cinemato
grafici englezi și americani, în 
care sînt înfățișate batjocurile 
la care a fost supus Patrice 
Lumumba de către bandele lui 
Mobutu.

In ultima parte a filmului 
sînt înfățișate marile mitin
guri din diferite țări în ca
drul cărora s-a cerut înceta
rea tuturor acțiunilor jignitoa
re împotriva conducătorilor 
poporului congolez și elibera
rea imediată a lui Patrice Lu
mumba.

■o

Avansul Uniunii Sovietice
sporește tot mai mult

STOCKHOLM 6
— Ziarul „Dagens 
publică comunicatul agenției 
TASS cu privire la lansarea 
noului satelit artificial greu al 
Pămîntului sub titlul „O repe
tiție generală în ajunul primu
lui zbor al omului în Cosmos".

Uniunea Sovietică a lansat 
un satelit-record în ceea ce 
privește greutatea, scrie ziarul

(Agerpres).
Nyheter"

,,SVenska Dagbladet". Ieri, în
treaga lume a vorbit numai 
despre aceasta. Comparînd 
ultimele experiențe americane 
în domeniul zborurilor cosmi
ce cu lansarea noului satelit 
sovietic, ziarul arată că în do
meniul tehnicii lansării sate
liților! americanii se mai află 
încă în urma Uniunii Sovie
tice.

Nelegiuirile 
intervenționiștilor 

în Laos

PE SCURT
MOSCOVA. - N. S. Hruș- 

ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.ILS.S., a a- 
dresat președintelui sesiunii 
de la Addis Abeba a comi
siei economice O.N.U. pentru 
Africa un mesaj de salut în 
care urează comisiei noi suc
cese în misiunea sa impor
tanta și nobilă — de a contri
bui ia avîntui economic al ță
rilor Africii.

Continuindu-și fulgerător că
lătoria în jurul planetei, sateli
tul greu al Pămîntului — lansat 
de Uniunea Sovietică la 4 fe
bruarie a.c. a trecut de mult 
atît pe deasupra unor orașe ca 
Moscova, București, Londra, 
New-York, Tokio și altele, cît și 
pe deasupra unor vaste întin
deri ale globului terestru. El este 
mesagerul pașnic al constructo
rilor comunismului ce vestește 
întregii omeniri apropiata înfăp
tuire a unui vis milenar — zborul 
omului în Cosmos.

Ceea ce a reținut atenția, din 
primul moment, este greutatea 

• mare a satelitului — 6.483 kg. 
Echivalentul terestru al greutății 
acestei încărcături cosmice arti
ficiale este al unui autobuz eta
jat. De fapt prin lansarea de 
la 4 februarie 1961, au fost pla
sate pe orbită atît satelitul pro- 
priu-zis cît și ultima treaptă a 
rachetei purtătoare. Aceste două 
corpuri au zburat împreună, 
pînă la intrarea pe orbită, după 
care s-au separat, conform 
prevederilor tehnice. Dar, ambe
le corpuri au fost ridicate la 
înălțime de peste 200 km. (la 
perigeu) ambele corpuri au 
dobindit in timpul perioadei de 
lansare prima viteză cosmică. 
Considerînd că greutatea ulti
mei trepte a rachetei este, pro
babil, cel puțin de cîteva tone 
(de exemplu, cel puțin egală cu 
greutatea satelitului propriu- 
zis) reiese că specialiștii și 
constructorii sovietici au realizat 
rachete capabile să expedieze 
în Cosmos într-o singură lansa
re, încărcături avînd greutăți 
impresionante : probabil cel 
puțin 12-15 tone.

Aceasta deschide o perspecti
vă minunată, nu' prea îndepăr
tată pentru astronautică. Fireș
te, in primul rînd există posibi
litatea practică de a înzestra 
vehicol ul cosmic cu toate cele 
necesare pentru ca omul să că
lătorească în Cosmos și să facă 
aceasta într-un scop util - cer
cetarea tainelor Universului „la 
fața locului". în afară de a- 
ceasta apare însă și o altă 
perspectivă nu mai puțin gran
dioasă. După cum se știe, chiar 
C. E. Țiolkovski a emis ideea 
că pătrunderea sistematică a 
omului în adincurile spațiului 
interplanetar trebuie realizată, 
nu dintr-odată, ci prin salturi. 
Pentru aceasta, spunea Țiolkov
ski cel mai bine ar putea folosi 
stația interplanetară permanen
tă — un fel de gară cosmică. 
Dimensiunile mari ale unei ast
fel de stații în. afara Pămîntului 
și deci greutatea sa uriașă îm
piedică trimiterea ei de pe Pă
mînt, într-o singură lansare. De

de conf. univ. ing.
Ion Pascaru

de la Institutul Politehnic
București

aceea ea ar putea fi construită 
pe Pămînt și apoi demontată în 
subansamble, de greutate mai 
redusă, care să fie expediate 
ulterior și asamblate în Cosmos 
de monteuri-astronauți. Unele 
din aceste subansamble ar pu
tea avea greutatea de 12-20 
tone, lată așadar că puterni
cele rachete realizate de con
structorii sovietici ar putea, în
că de pe acum, să îndepli
nească o astfel de misiune. In 
definitiv, într-o asemenea îm
prejurare, insăși ultima treaptă 
a rachetei va servi, cu siguranță, 
ca element component al stației 
și deci satelitul și ultima treaptă 
neseparate ar putea forma un 
subansamblu ai unei viitoare 
gări cosmice.

Fie că actualele rachete so
vietice ar putea folosi unui ast
fel de scop, fie că ar putea 
sigura direct o călătorie a omu
lui în Cosmos, este evident că, 
oricum in satelitul greu de 
6.483 kg. se pot instala nu
meroase și variate aparate, in
stalații, mașini. Iar aceasta este 
deocamdată lucrul cel mai im
portant.

O particularitate interesantă 
a instalațiilor de pe bordul sa
telitului o constituie prezența 
aparatajului pentru măsurarea 
elementelor traiectoriei. Apara- 
tajul are misiunea să determi
ne, in fiecare moment atit po
ziția satelitului în spațiu în
tr-un anumit sistem de coordo
nate, cît și viteza și direcția de 
mișcare a acestuia. Această mi
siune este de importanță capi
tală pentru astronautică și a- 
nume într-una din cele mai 
complicate și mai decisive faze 
ale zborului cosmic : revenirea 
pe Pămînt. intr-adevăr, pentru 
ca astronava să fie ferită de 
incendiere la trecerea prin at
mosferă, ca urmare a unei 
necorespunzătoare traiectorii de 
coborîre (înclinare etc.), iar pe 
de altă parte pentru ca ea să 
ajungă într-un anumit loc de 
pe suprafața Pămîntului trebuie 
ca operațiunea de revenire să 
fie declanșată deocamdată nu
mai la o anumită oră, minut și 
secundă dintr-o anumită zi. 
Acest moment depinde și este 
ales în funcție de poziția, vite
za și direcția de mișcare a as
tronavei. In afară de aceasta, 
trebuia ca în momentul declan
șării operației de revenire, axa 
ajutajului motorului de' frînare,

să aibă o anumită orientare 
care depinde, la rîndul său, de 
turtirea (în raport 
circulară) a orbitei 
astronavei.

Pînă acum, atît 
astronavei cit și determinarea e- 
lementelor traiectoriei 
derea alegerii 
declanșare 
mint,

cu orbita 
reale a

orientarea

în ve- 
momentului de 

a revenirii pe Pă- 
erau stabilite in stațiile 

terestre de urmărire. Puțind fi 
determinate și pe bordul sate
litului, rezultă posibilitatea 
practică pentru echipajul astro- 
nautic de a-și controla direct 
itinerariul și orientarea în spa
țiu. Incit, operațiunea de reve
nire pe Pămînt este pusă nu 
numai în seama stațiilor teres
tre dar și în mîinile comandan
tului astronavei. Or, acest lucru 
este deosebit de important în 
asigurarea reușitei operațiunii 
de revenire pe Pămint, de la 
bordul satelitului puțind fi re
mediate chiar eventualele inci
dente, inerente în funcționarea 
oricărui vehicol cosmic sau te
restru.

O altă particularitate va
loroasă a noii realizări sovieti
ce o constituie faptul că pe 
bordul satelitului, s-a instalat 
un sistem radiotelemetric pen
tru indicarea caracteristicilor de 
lucru ale elementelor construc
tive ale satelitului și comunica
rea acestora către stațiile te
restre de urmărire. Dată fiind 
complexitatea și marea varieta
te a elementelor constructive ce 
pot fi introduse într-un satelit 
în greutate atît de mare — 
6.463 kg. rezultă că, de fapt, 
sosesc la sol o multitudine de 
informații radiotelemetrice care 
trebuie descifrate, interpretate 
și stabilită apartenența (la un 
aparat sau altul instalat pe sa
telit). Firește, operațiunea men
ționată este deosebit de com
plicată iar faptul că oamenii de 
știință și tehnicienii sovietici au 
realizat în întregime programul 
de lucrări din acest domeniu, 
cu toată multitudinea datelor 
urmărite, demonstrează nivelul 
înalt atins în una din cele mai 
noi ramuri tehnico-științifice.

Noua realizare sovietică do
vedește că oamenii de știință 
sovietici au obținut noi perfec
ționări în ceea 
combustibilul de 
terea motoarelor 
mul de dirijare, 
navigație cosmică, 
de radiotelemetrie, tehnica ma
șinilor de calcul, crearee unor 
noi aparate de cercetări cos
mice. Prin aceasta, avansul 
mare ce a existat și pină acum 
față de realizările din S.U.A. a 
sporit din nou și mai mult

ce privește 
rachetă, pu- 

rachetă, siste- 
p recede© de 
operațiunile

„Un mare pas înainte”
CANBERRA 6 (Agerpres). 

— Comunicatul TASS cu pri
vire la lansarea de către U- 
niunea Sovietică a noului 
sputnik-gigant ocupă un loc 
de frunte în paginile ziarelor 
australiene. Ziarele care apar 
la Sydney, Melbourne, Adelai
de publică expuneri ample a-

supra comunicatului agenției 
TASS, subliniind greutatea- 
record a sputnikului. Ziarele 
australiene relevă că Uniunea 
Sovietică a făcut un nou mare 
pas înainte în domeniul cer
cetării Cosmosului și pregăti
rii primului zbor al omului în 
spațiul cosmic.

HANOI 6 (Agerpres). — Sol- 
dații tailandezi și ciankaișiști 
încartiruiți la Luang Prabang 
jefuiesc populația, provoacă 
scandaluri, se încaieră cu sol- 
dații și ofițerii laoțieni. După 
cum transmite postul de radio 
Patet Lao, soldații tailandezi 
au ucis de curînd un 
laoțian.

Nelegiuirile pe care 
vîrșesc intervenționiștii 
nesc revoltă în rîndul localni
cilor și al soldaților laoțieni.

Postul de radio anunță că 
recent un mare grup de sol
dați dintr-o garnizoană au 
trecut de partea unităților 
Patet Lao. Ei și-au exprimat 
dorința de a lupta în rîndu- 
rile unităților Patet Lao îm
potriva rebelilor și interven- 
ționiștilor.

ofițer

le să- 
stîr-

MOSCOVA. — Ambasadorul 
U.R.S.S. în Italia, S. Kozîriov, 
a făcut o vizită ministrului 
Afacerilor Externe al Italiei, 
A. Segni, și din însărcinarea 
guvernului sovietic i-a făcut 
o declarație în legătură cu 
punerea la dispoziție in insula 
Sardinia a unei baze militare 
pentru amplasarea unor sub
unități de trupe vest-germane, 
precum și în legătură cu au
torizația dată Germaniei occi
dentale de a folosi poligonul 
pentru rachete din insula 
Sardinia pentru instrucție și 
antrenament.

Punînd la dispoziția forțe
lor armate ale Germaniei oc
cidentale baze militare pe te
ritoriul italian, se arată în de
clarație, guvernul Italiei face

un nou pas primejdios, contri
buind implicit la restabilirea 
forțelor armate ale revanșar
zilor vest-germanL

MOSCOVA. Guvernul sovie
tic a rugat guvernul Turciei 
prin intermediul ambasadoru
lui U.R.S.S. la Ankara să lă
murească dacă știrile apărute 
în presa din Turcia cu privire 
la construcția de baze pentru 
rachete ale N.A.T.O. pe teri
toriul Turciei corespund reali
tății.

In declarație se amintește 
că Uniunea Sovietică a atras 
în trecut atenția fostului gu
vern al Turciei asupra situa
ției primejdioase care s-a 
creat din cauza lărgirii cola
borării Turciei cu N.A.T.O.

DELHI. - De Ia 7 Ia 25 
februarie la Delhi se va des
fășura cea de-a 14-a adunare 
generală a Organizației Mon
diale a Sănătății, la lucrările 
căreia va participa și o dele
gație a R. P. Romine.

MOSCOVA. — Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
l-a numit pe Averki Aristov 
ambasador al U.R.S.S. în 
R. P. Polonă.

VIATA

de la Universitatea Prieteniei Popoarelor

Studenții Universității Prie
teniei Popoarelor își pe
trec prima lor vacanță de 

iarnă în opt orașe ale Uniunii 
Sovietice. Cu cîteva zile înainte 
de începerea vacanței, fiecare 
student a primit un bilet la o, 
casă de odihnă sau pentru o 
călătorie prin U.R.S.S. Un grup 
de’ studenți, răspunzînd invita
ției unor colegi de-ai lor, au 
plecat la Leningrad, Tallin, 
Riga, Stalingrad.

De peste 200 de ani, vacanța 
studențească de iarnă începe în 
Rusia, potrivit unor tradiții, la 
25 ianuarie, ziua întemeierii 
Universității de Stat din Mos
cova.

Anul acesta, la 25 ianuarie, 
în casele de odihnă situate în 
localitățile pitorești din apro
piere de Moscova au sosit două 
mari grupe de studenți ai Uni
versității Prieteniei Popoarelor. 
Una din acestea a sosit la Mo- 
nino, unde pe malul înalt al 
rîului Voria, în mijlocul unei - 
păduri de brazi, se înalță clă
dirile a cinci case de odihnă. In 
prezent, ele sînt ocupate de 
studenți din țările Asiei și Afri
cii, ca și de studenți din alte 
țări, care învață la diferite in
stitute din Moscova.

De faptul că aceste case de 
odihnă se vor transforma pen
tru un timp într-o originală „ta
bără studențească internaționa
lă" «u aflat înaintea tuturor 
ototștiutarii școlari din Monino. 
A doua zi după sosirea oaspe
ților ei și-au făcut apariția 
pe malul Voriei și au cerut

directorului 
odihnă să fi* 

studenților. Ei 
că detașamentul 

ai școlii a hotărit 
oaspeți „sub patronaj 
La o oră după aceea,

cu insistență 
selor de 
zentați 
explicat 
pionieri 
ia pe 
sportiv".
în pădurea de brazi se putea 
vedea următoarea priveliște : 
oaspeții, zîmbind sfioși, își pu
seseră pentru prima oară în 
viața lor patine sau schiuri, iar 
alături de ei școlarii, gesticu- 
lînd energic, dindu-le primele 
lecții...

Sînt interesante primele im
presii ale oaspeților despre 
iarna rusească. De pildă, stu
dentul Darmadasa Piris, din 
Ceylon relatează că trimițând 
rudelor din patrie o fotografie 
înfățișind un peisaj rusesc de 
iarnă, acestea au fost atît de 
uimite de „albeața pămîntului" 
încit l-au rugat să le trimită „un 
pumn de zăpadă" într-un plic.

„Niciodată nu aș fi crezut că 
zăpada poate să fie așa de 
fierbinte", - spune zîmbind stu
dentul Adel Hammadi din lor 
dania. El a relatat cum niște 
prieteni ruși observînd, într-o zi 
de ger, o pată albă pe obrazul 
lui, l-au sfătuit s-o frece cu ză
padă. „Obrajii au început să-mi 
ardă", — a adăugat Hammadi.

Aproape toată ziua oaspeții 
își petrec timpul in pădure, 
schiind. Seara mulți se adună 
în sala de lectură, la club, 
joacă șah, tenis d« rr.asă. A- 
proape în fiecare seară, în sala 
de spectacole se improvizează 
cite un program artistic. De alt-

ca
pre- 
i-au 

de 
să

fel, aici s-a statornicit tradiția 
ca fiecare grupă nou 
prezinte un spectacol.

Peste cîteva zile, 
Universității Prieteniei 
lor se vor întoarce în 
laboratoare. Ei intenționează ca 
in prima zi a celui deal doilea 
semestru să organizeze o reuni
une sub deviza „Ne-am odihnit 
între prieteni".

sosită să

studenții 
Popoare- 
auditorii,

Situația învățămîntului 
din Grecia

30.000 de cadre din învăță- 
mîntul mediu și elementar din 
întreaga Grecie au declarat 
recent o grevă de 24 de ore 
pentru a protesta împotriva 
indiferenței guvernului față 
de sistemul de învățămînt. A- 
ceastă informație este cuprin
să într-un articol publicat de 
ziarul grec „Avghi", care se 
ocupă de situația actuală a în
vățământului din Grecia.

Lipsurile materiale și 
voile învățămîntului grec sînt 
uriașe — scrie „Avghi". 
Iile de cursuri sînt improprii 
într-un procent de 60 la sută. 
Multe școli primare și medii 
nu au o clădire proprie și 
funcționează fie in clădirea

ne-

Să-

n»
rwi

Recent la Neapoli (Italia), a avut loc o demonstrație a stu
denților și corpului didactic pentru îmbunătățirea condițiilor 

de viață și studiu

altor școli, fie în depozite, piv
nițe, berării etc. Însuși minis
trul Invățămîntului, arată zia
rul, a declarat că pentru învă
țământul primar și mediu lip
sesc 8.500 de săli de cursuri.

De asemenea, ziarul arată 
că numărul cadrelor didactice 
este insuficient. In același 
timp însă, mulți învățători și 
profesori continuă să șomeze 
fiind concediați din motive 
„de lipsă de lealitate față de 
guvern".

In ce privesc prevederile 
bugetare pentru învățămînt, 
ziarul arată că acestea sînt cu 
totul necorespunzătoare. In 
raport cu celelalte țări, Gre
cia dispune de cel mai mic 
buget al invățămîntului, adică 
6,4 la sută.

De ce i fost împușcat 
un tînăr japonez
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Agenția Kiodo Țușin a- 
nunță că pe insula 0- 
kinawa a fost găsit 

mort tînărul Ryofuku Heanza, 
în vîrstă de 20 de ani, în a- 
propierea unui poligon de 
tragere aparținînd bazei mi
litare americane. El a fost îm
pușcat în timp ce ducea bi
doane goale. Agenția preci
zează că tînărul Heanza fă
cea parte dintr-una din fa
miliile de țărani care s-au 
împotrivit rechiziționării pă
mîntului din Okinawa unde 
a fost construită baza militară 
americană. Asasinarea lui 
Heanza a provocat o vie in
dignare în rîndurile popu
lației din Okinawa. i


