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Conducători de partid și de stat
în regiunea Argeș

în zilele de 16 și 17 februa
rie a.c. tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Petre Boriiă, 
Nicolae Ceaușescu. Mihai Flo- 
rescu, ministrul Industriei Pe
trolului și Chimiei, Constantin 
Tuzu, ministrul Industriei 
Grele, Nicolae Bădescu, pre
ședintele Comitetului de stat 
pentru arhitectură, construcții 
și sistematizare, au vizitat re
giunea Argeș. în cursul vizitei 
ei au fost însoțiți de tovarășii 
Ștefan Matei, prim-secretar al 
Comitetului regional al P.M.R. 
Argeș, Constantin Sandu, pre
ședintele Sfatului popular re
gional Argeș, și de alți acti
viști de partid și de stat.

Cu prilejul vizitei, a fost 
examinată pe teren amplasa
rea pe malul Oltului, în apro
piere de Slatina, a uzinei de 
aluminiu, care, potrivit Hotă- 
rîrilor Congresului al III-lea 
al P.M.R., urmează să fie con
struită pînă în anul 1964 ; u- 
zina va avea o capacitate 
anuală de 50.000 tone alumi
niu. Se va construi o termo
centrală. care va alimenta 
uzina cu energie electrică, pe 
baza folosirii ligniților din zo
nele apropiate.

Conducătorii de partid și de 
stat au vizitat apoi Valea Ar
geșului : Căpățîneni, Cetățuia, 
Cheile Argeșului, depresiunea 
Loviștea pînă la confluența 
râurilor Capra, Buda și Cum
păna care formează rîul Ar
geș, și au examinat pe acest 
traseu amplasamentul și sche
ma de amenajare ale hidro
centralei de pe Argeșul supe
rior. Puterea instalată a aces
tei hidrocentrale va fi de 
220 M. W., cu o producție a- 
nuală de energie de 400 mi
lioane kWh. Barajul, care va 
zăgăzui apele învolburate ale 
Argeșului, precum și cele de
rivate din rîurile Doamnei, 
Cernat, Vîlsan și Topologu, 
va avea o înălțime de 165 
metri și va crea. începînd de 
la Cheile Argeșului, un lac de 
acumulare a cărui lungime va 
ajunge pînă la 14 km., cu un 
volum de aproape jumătate 
de miliard metri cubi. Un re
zultat economic important îl 
va constitui faptul că apele 
regularizate prin lacul de acu
mulare vor da posibilitatea 
irigării unei suprafețe agrico
le de circa 100.000 hectare din 
bazinul Argeșului, vor reduce 
viiturile pe rîul Argeș și vor 
feri de 
prafețe 
agricol, 
asigura 
a debitului de apă 
rașul București.

La Pitești a fost 
construirea unui nou și mo
dern combinat de industriali
zare a lemnului, care va pro
duce cherestea, mobilă, parche
te, placaj și alte produse 
lemnoase, precum și a unei 
noi filaturi la întreprinderea 
„Textila" din oraș.

Construirea acestor noi 
biective vine să se adauge 
rului de realizări înfăptuite 
meleagurile 
anii puterii 
dezvoltat o 
dustrială — 
ră — care dă aproape un sfert 
din producția de țiței a țării 
noastre. S-au înălțat numeroa
se unități industriale noi, au 
fost modernizate și dezvoltate 
cele existente. La Colibași a 
luat ființă uzina metalurgică 
„Vasile Tudose“, la Govora 
s-a construit o mare uzină de 
produse sodice. S-a dezvoltat,

inundații sate și su- 
importante de teren 

De asemenea se va 
o creștere însemnată 

pentru o-

examinată

o- 
Și- 
pe 
înacestei regiuni 

populare. Aci s-a 
nouă ramură in- 
industria petrolie-

In mijlocul locuitorilor din orașul Pitești Eaaminind amplasamentul hidro centralei de pe Argeșul superior.

în locul unor vechi ateliere, o 
uzină metalurgică modernă la 
Cîmpulung Muscel, au fost 
construite un complex de in
dustrializare a lemnului la 
Rimnicu Vilcea, o fabrică de 
cherestea la Curtea de Argeș, 
o secție de parchete la Băbeni, 
două fabrici pentru conserva
rea și industrializarea fructe
lor și legumelor, precum și 
alte întreprinderi industriale. 
Acțiunea de construire a șose
lelor din regiune a luat o 
mare dezvoltare. S-au moder
nizat sute de kilometri de 
drumuri.

Adinei transformări au avut 
loc și în agricultura regiunii, 
care a fost înzestrată cu un 
mare număr de tractoare și 
mașini agricole, a primit nu
meroase cadre de specialitate. 
Se consolidează și se dezvoltă 
din punct de vedere economic 
gospodăriile agricole colective 
și întovărășirile agricole. Lu- 
crînd pămîntul în comun, cu 
mijloace mecanizate, țăranii 
muncitori obțin roade tot mai 
bogate. Pe dealurile care pînă 
nu de mult erau golașe au 
fost plantați numai în anii 
1959—1960 peste 4.000.000 de 
pomi fructiferi.

Prin construirea noilor o- 
biective prevăzute în planul 
de 6 ani, dezvoltarea econo
mică a regiunii va cunoaște 
un și mai mare avînt. Aceasta 
va face să sporească numărul 
muncitorilor atît în noile cen
tre industriale, cît și în orașul 
Pitești, centrul administrativ 
al regiunii, va avea o influen

ță pozitivă asupra întregii 
vieți a regiunii și asupra ni
velului de trai material și 
cultural al celor ce muncesc.

In timpul vizitării regiunii 
a fost examinat proiectul 
schiței planului de sistemati
zare a orașului Pitești. A- 
probîndu-se lucrările ce se fac 
în prezent pentru construcția 
de locuințe, s-au dat indicații 
Comitetului executiv al Sfa
tului popular regional Argeș 
cu privire la urgentarea lu
crărilor pentru elaborarea pla
nului de sistematizare și dez
voltare urbanistică a orașului 
Pitești, construirea de noi lo
cuințe și cartiere, îmbunătăți
rea gospodăririi comunale a 
orașului, a alimentării cu apă, 
astfel încît orașul de reședin
ță să se dezvolte armonios, să 
capete o înfățișare cît mai fru
moasă, demnă de un oraș so
cialist.

Pretutindeni pe unde au tre
cut, conducătorii de partid și 
de stat au fost întîmpinați cu 
o deosebită căldură de popu
lație. în satul Căpățîneni, nu 
departe de locul unde va fi 
construit barajul hidrocentra
lei, țăranii muncitori adunați 
roată în jurul oaspeților dragi, 
vrînd parcă să-i rețină cît mai 
mult, le-au spus cuvinte por
nite din adîncul inimii. Emo
ționantă a fost convorbirea cu 
țăranul Gheorghe Bădescu în 
vîrstă de 70 ani.

— Clipele de față sînt scum
pe pentru noi, locuitorii bă
trânului sat Căpățîneni, a spus 
el. Astăzi noi avem înalta

romîn, neînfrica- 
luptător pentru 
a dreptății. Pen- 
permiteți-mi să

cinste de a primi în mijlocul 
nostru un oaspete ales. Acesta 
sînteți dumneavoastră, tovară
șe Gheorghiu-Dej, iubitul fiu 
al poporului " '
tul și dîrzul 
cauza sfîntă 
tru aceasta.
vă fac o urare pornită din su
flet. Să trăiți întru mulți ani 
fericiți, cu puteri depline su
fletești și trupești, ca să puteți 
duce la îndeplinire greaua 
sarcină ce vă apasă pe umeri 
— să conduceți țara spre un 
adevărat viitor de aur. Să 
trăiți la mulți ani I

Pioniera Nițescu C. Maria, 
elevă în clasa V-a, fiică de 
muncitor forestier, a înmînat 
oaspeților un buchet de ga
roafe roșii.

— Din partea școlarilor no
ștri — a spus pioniera — vă 
adresez un călduros salut și 
vă mulțumim pentru grija ce 
o purtațl copiilor oamenilor 
muncii. Vă promitem că vom 
învăța bine pentru a răsplăti 
astfel grija ce ne-o poartă 
partidul, dumneavoastră.

Din mijlocul unui grup s-a 
auzit glasul muncitoarei Ma
ria Rață, acum pensionară.

— Anii tinereții, a spus ea, 
i-am petrecut în București, 
muncind la uzinele textile „7 
Noiembrie", Pe atunci se 
muncea în condiții grele. Lu
cram mult și nu aveam nimic. 
Astăzi pensia pe care o pri
mesc îmi asigură cele necesa
re. Sînt pensionară, dar mai 
pot munci încă și muncesc cu 
dragoste, aducîndu-mi contri

buția la activitatea pe tărâm 
obștesc.

Directoarea școlii de 7 ani 
a relatat despre activitatea în 
școală, despre bucuria cu care 
au primit părinții și copiii din 
această comună hotărîrea lua
tă de partid și guvern cu pri
vire la gratuitatea manuale
lor școlare. Intreținîndu-se 
îndelung cu cetățenii, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej le-a vorbit despre noile 
construcții care se vor înfăptui 
în regiune, despre perspecti
vele de viitor, despre munca 
și lupta poporului nostru pen
tru construirea socialismului 
și apărarea păcii.

La Pitești, Slatina, Curtea 
de Argeș, Rimnicu Vilcea, 
Aref, Corbeni, Albești, Valea 
lașului, în alte orașe, comune 
și sate, mii și mii de oameni, 
aflînd de prezența în regiune 
a tovarășilor din conducerea 
partidului, au ieșit în întîmpi- 
narea lor. Conducătorii de 
partid și de stat s-au întreți
nut cu cetățenii. Cei prezenți 
au aclamat îndelung în cinstea 
partidului, a Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat a prilejuit 
pretutindeni în regiune o pu
ternică manifestare a atașa
mentului oamenilor muncii 
față de partid, a hotărârii lor 
de a munci cu elan pentru 
înfăptuirea mărețului program 
de înflorire a patriei trasat 
de Congresul al III-lea al 
partidului.

ÎN ÎNTÎMPINAREA
ALEGERILOR

SFA T
INTRE GOSPODARI

acest lucru, să spună 
simte. E un om în vârstă 
vestește amintirile lui 
mascarada alegerilor din

Șint tmeie cuvinte ți expresii 
despre care uiej nu-ți vine a 
crede că au existat înainte vre- 
n*. De pildă -întilnirea eu ale
gătorii”. Ce aveau comun in 
trecut alegătorii eu ^aleții**, ca 
să se întâlnească eu ei ? Nimic. 
Expresia exista șă atunci dar ea 
ere golită de conținut ea și 
toate formulele politice oficiale, 
infectate de demagogia cea mai 
crasă Aoăzi. cînd spui in ti Ini re 
cc alegătorii iți vine imediat in 
gând imaginea oamenilor dintr-un 
eartier nu i iîr-aa sat. care se 
intilnese ți se sfătuiesc eu cei 
propuși să-i reprezinte in con
ducerea tir burilor obștești.

O clasă ebi mnită de școală. 
Cetățenii din eartier stau ia băn
ci, iar candidata Adriana Nobi- 
leaeu a luat lac la catedră Nu 
ca o profesoară cu devii d. ei 
ea un am care vrea să se sfă
tuiască cu alții ți vrea sâ-i cu
prindă pe toți dintr-o privire, 
sâ-i poată auzi pe toți, să poată 
învăța de la toți. Și are ee în
văța de la ei. Sînt muncitori, 
funcționari, gospodine, pensionari, 
ți fiecare vine eu un sfat, cu 
o propunere folositoare. Adriana 
Nobileseu iți notează cu atenție 
cele ee Se spun. Ea e pictoriță 
pe ceramică, lucrează la coope
rativa „Arta aplicată' ți tocmai 
fiindcă e harnică, e activă în 
viața obștească, e o bună mamă 
și o pricepută gospodină, un ar
tist talentat, devotat intereselor 
colectivului, a fost propusă drept 
candidată in eireum-cripția raio
nală nr. 3*-Grivița Roșie.

Despre ee vorbesc alegătorii ? 
Despre ceea ee an văzut eu ochii 
lor, despre cam s-a schimbat în 
bine în ultimii an: orașul, raio
nul și chiar strada lor. Ei vor
besc despre marile construcții 
de locuințe de la Gara de Nord 
și de pe Calea Gri viței. despre 
amenajarea unor noi piețe, des
pre cele 38 de școli existente a~ 
cum față de 7 cit erau in urmă 
cu ani, despre pavarea a nu
meroase străzi, despre electrifi
carea ți radioficarea lor.

Oamenii vorbesc eu calm, dar 
în același timp cu emoție. Unul 
dintre vorbitori ține să explice 
acest lucru, să spună ceea ce 

ți po- 
despre 
trecut,

Ședința Comisiei 
electorale 
centrale

In ziua de 20 februarie a.c. 
Comisia electorală centrală s-a 
întrunit in ședință de lucru, la 
sediul Marii Adunări Națio
nale, sub președinția tovarășu
lui Atanase Joja, și a exami
nat felul cum decurg lucrările 
privitoare la pregătirea alege
rilor de deputați pentru 
Marea Adunare Națională.

Comisia electorală centrală 
a constatat că în toate circum
scripțiile electorale s-au defi
nitivat lucrările privitoare la 
depunerea candidaturilor și că 
toate celelalte lucrări se des
fășoară in conformitate cu dis
pozițiile legii nr. 9/1952 pentru 
alegerea deputaților în Marea 
Adunare Națională.

Au fost stabilite măsurile 
necesare pentru îndeplinirea 
dispozițiilor legii privind pre
gătirea și buna desfășurare a 
alegerilor de la 5 martie.

De la început
fără rebuturi

Cînd l-am cunoscut, Mihai 
Perva, un tînăr scund, în
desat stătea Io o masă, 

în atelierul de fotogravură pe 
care îl conduce. Discuta cu 
cineva.

Vasăzică, explica el, întreprin
derea Industria Bumbacului iși 
comanda inainte valțurile pentru 
imprimat la Arad sau, cel mai 
des, in străinătate. Costau o 
groază de bani. Aștepta luni în
tregi pină sosecu de cine știe 
unde, ba nici nu puteai să faci 
nimic cind nu erou de calitatea 
cea mai bună.

— Dumneotc munceai in fa- 

si de*ț>re felul cum sânt pregâble 
ia zilele noastre alegerile. -Cită 
deosebire spune 4 înainte 
vrem- auzea; ia preajma alegeri
lor despre bitâ, dtoMraz. iotul 
mortiUr. h mea» ta iapârtilâ ia 
două pcstni mi Uh!. damigeana, 
furtul arwei*r. Ai; te vorbește 
despre uei fabrici și utîbp, despre 
grădinițe de eopii. dețpre crama, 
tografe*. Da. azi oaneaii vor. 
beic eu adevărată mândrie pa
triotică. eu spirit gospodăresc, 
simțindu-sc stăpini in conduce
rea treburilor obștești. Tovarășa 
Trifulewu Ștefania vorbește des
pre reazultatele pe care le-a dat 
munca patriotică a cetățenilor, 
despre felul eum s-ar mai putea 
obține îmbunătățiri în această 
privință.

Tuturora ie răspunde candi
data eu ochii luminați de bucu
ria încrederii pe care i-o dove
desc cetățenii. Le arată că ți-a 
însușit sugestiile lor, promițin- 
du-le că se va strădui ca ele să 
fie înfăptuite. Dar mai inainte 
de toate, le cere concursul, căci 
numai in strinsă legătură cu ale
gătorii săi deputatul poate mun
ci bine, cu rezultate.

O întâlnire simplă, o discuție 
prietenească, gospodărească. între 
candidat și alegători. Dar cite a- 
semenea intilniri no au loc pe 
întreg cuprinsul țării. Și fiecare 
din ele este o demonstrație vie a 
profundului democratism al ale
gerilor din vremurile noastre.

B. DUMITRESCU

VOLUMUL MĂRFURILOR TRAN1PDRTATE
ICREfCUT IH I960

Vc/umul vârfurilor 
(reimportate cu auto
vehicule de deservire 
qeneratâ a crescutaitfir, 
ln1?6o

Mm*

brică ? 
nind in discuție, 
fost foarte tînăr...

— Da, aveam prin 48 vreo 
16—17 ani. M-a adus tata. El lu
crează și acum la atelierul me
canic... Și așa cum vă souneom; 
greutăți mari cu voiturile. In fa
brică se țesea pirză frvm pasă, 
de calitate bună. Pe piață ea r>u 
putea pleca insă o>bă, sou vop
sită intr-o singura cu oo'e. Cele 
moi căutate sînt -iprimeurite — 
și e non-xji. nu ? Dc. dar mo
de.e mai mu.te însemnau voi
turi mai multe, odcă cheltuieli 
moi multe. „Moi să fie. mi-om

— l-am întrebat, interve- 
Trebuie să fi

Cu tînăra 
candidată, 

Ioana Dincă

e un aderă-

inainte de a 
secție, o aș- 
organizației 
„7 Noiem-

Simțeam cam îi zvicnește «în- 
gele-n mîini. admirinda-i-le a- 
proape eu teamă, să nu le-ntre- 
rup ritmai via care parcă legă
na piaza. Mâ-ndemna eu-n zîm- 
bet să nu risipesc întrebări. 
Aici, cuvintele sînt de prisos : 
suveicile fulgerind printre fire, 
bătaia rapidă a spatelor nu în
găduiau alt cîntec. Venisem să 
scriu despre țesătoarea Ioana 
Dincă, ți îmi dădeam seama că 
întreaga ei muncă i 
ret cintec

Cu eîteva minute 
merge împreună în 
teptam in biroul 
U.T.M. a Țesătoriej 
brie".

— Mă caută o tovarășă de la 
ziar; mi s-a spus că o găsesc 
aici.

— Nu e de mirare că vă cău. 
tăm. doar sînteți candidată în 
această circumscripție

Ochii de un verde luminos- 
iradiau o mare căldură interi
oară. îmi împărtăși ca unei prie
tene părerea sa că „prea se face 
vîlvă. prea se pun oamenii în 
mișcare în jurul mea”.

Sinceritatea. vocea, zimbetul 
care inflorea stăpinit de emoție, 

■ curiozitatea cu care mă privea

CONSTANȚA BUZE A

(Continuare in pag. 3-a)

trimis la Arad la 
din țară 

intr-o conti- 
— val- 

imprimat. Aici lu- 
tot de

zis. Cum s-or face valțurile as
tea ? E așa greu ?“ și l-am în
trebat pe un bătrîn rămas aici 
de oe vremea patronilor, un spe
cia st burghez venit din altă 
țară.

— La Rominia nu poate face 
vo'țur;, a zis el. La Rominia 
n-are tehnică, n-are meșteri. 
Numai la țările străine...

— Ne făcea, adică, proști - a 
continuat Perva. „Nu-i nimic, ne- 
nișorule, mi-am zis, las-că iți ară
tăm noi ! Nu-j cunoști pe mun
citorii noștri”.

Perva s-a adresat organizației 
de partid. Cu sprijinul intreprin- 
deri, a fost 
singura întreprindere 
care producea 
ta te cu totul insuficientă 
țuri pentru 
erou citrva specialiști 
— odă veche. Nu voiau să impăr- 
tășezscă din cunoștințele lor. 
Perva a iscodit fiecare operație 
făcută de ei și și-a notat-o. Și — 
n scurtă vreme... le-a „furat" me

seria. întors la București a pro
pus să se creeze în întreprindere 
un atelier de fotogravură (prin 
acest procedeu se execută val
țurile, pentru 
rile). A cerut 
organizației 
muncitori comuniști, printre care 
și tatăl său, muncitorul Perva 
de la ctelierul mecanic, s-au 
hotărit să-l sprijine. Ei au 
făcut lămpile cu arc voltaic, pri
mele mese de lucru, primele 
aparate. Organizația U.T.M. i-a 
îndrumat pe mai mulți tineri 
spre noua meserie. S-au prezen
tat destui amatori.

Oprindu-se din povestit, Perva 
se adresează celui mai apropiat 
dintre băieții care lucrează la 
mesele din încăpere.

— Spune Ciulei, . ce era aici 
cînd am început lucrul ?

— Ce să fie, magazie veche.

imprimot țesătu- 
din nou sprijinul 

de partid. Mulți

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. 3-a)



€e părere aveți despreNOASTRĂ
SPQ/?77V^I sprintul din far a noastră?
Sfîrșit de august I Din Predealul pe care, de- 

obicei îl „asaltau" doar schiorii, sosește o 
veste îmbucurătoare pentru toți iubitorii de 

atletism din țara noastră : ION MOINA alergase 
10,4 sec. pe 100 m. Comentatorii de atletism s-cu 
grăbit să consemneze acest frumos succes al atle
tismului nostru care reprezenta totodată un valo
ros record al țării.

Dar, de atunci au trecut mai mulți ani. Recordul 
lui Moina continuă să figureze pe ‘ sta celor mai 
bune performanțe fără să fie... c-e- -tot otuși de 
puțin. Ca și recordul său de 200 m. plot (21.3 sec) 
stabilit la Cluj în urmă cu ani. Ca și a te rezultate 
de valoare...

Ce progres a fast realizat in ccest c-i and la 
alte sporturi, ca și la unele probe d - atletism, 
s-au înregistrat performanțe de voloc-e -nondic'â ? 
Toată lumea cunoaște progresul real zoi de ctie- 
tismul nostru. Comparând tabelele record j- or pe

1960 cu cele din anii 1946—1947, putem constata 
o îmbunătățire calitativă generală la o serie de 
probe ca înălțime, greutate, prăjină, triplu salt. 
Alte probe ca inălțivne fete (lolanda Balaș), semi- 
fond (Zoltan Vomoș și Andrei Barabaș) și disc fete 
(Lia Manoliu) s-au ridicat pe o treaptă de valoare 
mondială. A ținut oc'e sprintul dm țara noastră pasul 
cu dezvoltarea gene-dă a sportului nostru, cu con
dițiile materia e creote in ansamblu atletismului 
nostru in anii regimului democrat-popular ? Gteva 
cifre compe-ctire cu rezultatele realizate pe plan 
european șî mondial dau desigur un răspuns lim
pede c-cestei intnebâri. Să notăm că cel mai bun 
rezultat din ultimii 5 ani la 100 m. plat este 10,7, 
că mede rezultatelor celor mai buni 10 alergători 
romtni de so—t in crud 1960 este 10,38. Aceeași 
situație și in ceea ce privește o-obc de 200 m plct : 
după ce in 1956 se obt-jse un vc'o-os 214 sec. 
in 1960 ce wwi b_- rerj tot c <bst_ 22,0 !

Eugen Scheaua 
muncitor tipograf la În
treprinderea poligrafică 
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stare de lucruri sistem $i not 
v inovați Acum lucrăm insă și 
cu copii, ne gîndim la o CU
PA a școlarilor pentru pro
bele de sprint, la concursuri 
eu caracter de criteriu etc. 
Cred că rezultatele vor fi in 
acest an mai bune

I. Simion 
secretar al Clubului roortw 

„Progresul- București
l

V. Simionetcu 
inspector ia Direcția 

educației tiaerriUm țeolsr 
din Ministerul TntdțănHa- 

tului și Catarii

ade- 
mai

La fiecare concurs atletic la 
care participă sportivii noștri 
fruntași, noi spectatorii aștep
tăm cu nerăbdare, cu deosebit 
interes, cu pasiune chiar, evo
luția Iodandei Balaș, Liei Ma- 
noliu, a lui Zoltan Vamoș sau 
Grecescu. Ei ne dăruiesc 
sea momente din cele 
frumoase și mărturisesc 
din tribună, trăiesc și eu
turi de ei emoțiile tentative
lor de record, asaltul către 
performanțe de valoare. De 
ce, de fiecare dată plecăm 
însă dezamăgiți de comporta
rea sprinterilor ? De ce nu în
țeleg sprinterii că toți iubito
rii atletismului așteaptă de la 
ei acele rezultate care să do
vedească că și la această pro
bă se înregistrează progresul 
care este posibil pe deplin as
tăzi în mișcarea noastră de 
cultură fizică și sport ?

Nu sînt tehnician în proble
me de atletism și nu pot da 
indicații metodice cu privire 
Ia procesul de instruire-antre- 
nament. Aș vrea însă să a- 
mintesc sprinterilor noștri un 
lucru pe care cred că ei îl cu
nosc bine dar îl „uită" uneori: 
cind, in fabrică, un muncitor 
dorește să aducă o inova
ție, să facă un lucru deo
sebit, să realizeze un succes, 
el muncește mult, zile și une
ori nopți. Un lucru foarte bun 
cere întotdeauna multă, mul
tă muncă.

Sprintul se menține la un 
nivel nesatisfăcător. nu pro
gresează pe măsura condiții
lor materiale existente. Cau
zele trebuie căutate, după pă
rerea mea, tocmai in compar
timentele cele mai importan
te ale activității cu atleții. A- 
cestea sînț cunoscute : munca 
de selecție (criterii, metode, 
mijloace), munca de pregătire 
și activitatea competițională. 
Vorbind despre munca de se
lecție, ar trebui de subliniat 
necesitatea de a se stabili 
care trebuie, de fapt, să fie 
aceste criterii. Poate că o dis
cuție a tehnicienilor pe acea
stă temă ar trebui pregătită 
încă de pe acum.

In altă ordine de idei, vor
bind despre clubul nostru, se 
poate aprecia ca bună activi
tatea tehnicienilor pentru 
dezvoltarea atletismului în ge-

Pe scurt desp re ce NU A- 
VEM și CE TREBUIE sprin
tului nostru ca și atletismului 
in general:

— Nu avem un sistem pro
priu de pregătire care să fie 
iplicat cu curaj de toți antre
norii (colegiul de antrenori nn 
a dat pină in prezent • linie 
unitară),
- este necesară o justă pe

riodizare a antrenamentului 
tinîndn-se seama de mediu! 
din care se recrutează sprin
terii in principal la noi 
(școala, universitatea). Nu se 
pot realiza performanțe înalte 
cu o pregătire întîmplătoare 
sau formală îngrădită de o 
periodizare a antrenamentului 
făcută fără a se ține seama de 
factorul cel mai important : 
NU EXISTA REȚETE TIP DE 
PREGĂTIRE A SPRINTERI
LOR. Să tratăm pe fiecare 
sprinter după particularitățile 
pe care le prezintă.

Alexandru Stoenescu 
antrenor la clubul sportiv 

„Dinamo"

Este limpede că valoarea 
actuală a sprintului nostru nu 
satisface. Și totuși, nu cu mult 
timp în urmă, existau destui 
sprinteri care realizau 10,6, 
10,7. 10,8 sec. pe 100 m. Mă 
refer la Prisecaru, Lotai’ 
Marx, Ilarie Măgdaș, Wiesen- 
mayer. Pop, Neuhreur, Gh. 
Radulescu etc. După părerea 
mea progresul insuficient al 
sprintului nostru se datorește 
„golului" care a existat in 
competițiile de mase la un 
moment dat. Concluzii, desi
gur, se impun cu ușurință: 
TOATĂ ATENȚIA COMPETI
ȚIILOR DE MASĂ.

Cîteva cuvinte despre mun
ca mea de antrenor. Am în 
antrenament pe Ștefan Dobay, 
Diaconu Anton și Nițu Stan 
precum și 
fete și 15 
ani. Acești 
rerea mea 
numeroase 
din celelalte cluburi sportive 
și asociații, ne vor da mîine 
prilejul să consemnăm rezul
tate de valoare.

un grup de 20 de 
băieți între 12-15 
tineri — după pă- 
— alături de alte 
elemente talentate

Camil Morțun 
profesor de educație fizică 

la Școala medie nr. 7

Fără îndoială că pentru 
dezvoltarea atletismului in 
general și a sprintului in spe
cial o atenție 
buie acordată 
școli. Nu cred 
sesc elemente 
buie doar să Ie căutăm 
bine. „Adresa" este — 
părerea mea: ȘCOALA.

în școala noastră am reali
zat cîteva succese dar fără 
îndoială că avem încă multe 
de făcut. Cred că ar trebui ex
tinsă metoda organizării 
teriilor de primăvară și 
toamnă care prilejuiesc 
fiecare dată descoperirea 
elemente talentate. Cu condi
ția ca acestea să nu fie însă 
singurele întâlniri de mase ale 
sprinterilor din școlii.

deosebită tre- 
activității din 
că nu se gâ- 

talentate. Tre
ma! 

după

cri- 
de 
de 
de

Nicolae Pai» 
antrenor la Clubul sportiv 

școlar
I

Cred că pînă la „senioriat", 
tinerii sprinteri dau rezultate 
promițătoare, lăsîndu-ne de 
fiecare dată să întrevedem un 
nou... Moina sau Lupșa. Dar, 
după juniorat nu mai confir
mă așteptările tehnicienilor. 
De ce ? întrebarea este firea
scă și cred că răspunsul tre
buie căutat și în faptul că de 
multe ori aceștia nu mai sint 
promovați în echipele diferi
telor cluburi sau asociații 
sportive. Acum s-au făcut u- 
nele lucruri bune în această 
direcție prin organizarea com
petițiilor de tineret și... aștep
tăm rezultatele.

în ceea ce privește clubul 
nostru, anul 1961 va marca 
neapărat o îmbunătățire ca
litativă a muncii de pregătire 
a sprinterilor. Deocamdată 
însă, trebuie să recunoaștem 
că avem prea puțini sprinteri 
în secția de atletism. Calen
darul competițional de pînă 
acum (aproape numai con
cursuri pe echipe) ne-a făcut 
să ne îndreptăm atenția ex
clusiv către pregătirea a 4-5 

tineri. Firește că de această
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1960 este de 
11,44 sec pe 
rezultate ale

rezultate ob- 
este de... 26,03.

Să folosim tot citeva cifre pentru a Hustra și 
situația sprintului feminin. Recordul mondial al 
probei de 100 m este 114 sec. Media rezultatelor 
celor mai bune 10 atlete ale anului 
11,49 sec pe plan european și de 
plan mondial. Media primelor 
sprinterelor noastre : 12,43 !

In țara noastră, media p-imelor 
ținute în anul 1960 la 200 m plat

Ancheta noastră - in care am căutat să cuprin
dem părerile unor activiști sportivi, profesori de 
educație fizică, antrenori, atieți sau simpli iubitori 
pasionați ai atletismului — iși propune să pună in 
discuție această importantă problemă a atletismu
lui nostru a cărei rezolvore o așteptăm de foarte 
multă vreme.

Deci, CARE ESTE PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ 
DESPRE SPRINTUL DIN TARA NOASTRĂ?

federația noastrăpreocupă
Ursele măsuri luate s-au do
vedit insă insuficient 
fxace.

Nu se poate vorbi 
lipsa unor posibilități

de e-

despre 
pentru 

a crea și probelor de sprint • 
bază de mase. Școlile ne oferă 
aa izvor deosebit de bogat pe 
care iasă noi n-am știut să-l 
fatasim așa cum trebuia. A 
fast arah neglijate baza de

M a cluburile sportive. A lip
sit un criteriu de selecție co
respunzător. Greșită a fast și 
or-rn’ares adrenoriSor spre 
uneie probe mai ușor acces.- 
bile sau In care au apărut «- 
neăe eiemente talentate R nu 
in funcție ce spec-al _rsrea lor 
de bază, de necestUuie iotu
lui republican etc. In acest 
fel. rezultatele obținute de 
unii sprinteri cum sint Kmc- 
ses. Stamatescu. Dobay, Nițu. 
Maksay etc. se datorase in 
mare măsură talentului tor ți 
mai puțin muncii ar.trencri.oc. 
De aici și progresul lent sau 
stagnarea lor la o performan
ță medie.

Dintre celelalte cauze care 
au frinat dezvoltarea sprintu
lui amintesc incă faptul că ia 
goana după rezultate imedia
te, antrenorii noștri (in mare 
parte) au neglijat munca de 
conținut și in perspectivă.

Este drept că secțiile de at-

sau handbalului. Considerăm 
bine venite îndrumările date 
de consiliile raionale U.C.F.S. 
ca asociațiile sportive cu un 
rr-are număr de membri să în
ființeze secții de atletism. De 
acum, strungarul Ilie Pantazi, 
tehnicianul Ion Perianu, 
strungarul Ion Stancai și 
mulți aiți muncitori din uzi
na noastră vor putea să prac
tice ia mod organizat atletis
mul »: des .gur mulți se vor 
îndrepte către sprint.

Ioana Petrescu 
—rrtri < sportului, 

to» dmu«4 și XTnpiosnl 
• țirn

De la bun început trebuie 
să spun că fetele stau mai baie 
decit băieții in ceea ce pri
vește niveiul performantelor. 
Este desigur firesc ca timpu
rile de 11,0—11,1 realizate de 
sprinteri să nu se bucure de 
atenție pe plan internațional. 
Dar. să vorbim... de noi. 
Sprintul feminin se prezintă 
la un nivel mai satisfăcător. 
Este drept că în afară de 2-3 
performere nu se găsesc deo-

: S-'
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neral și, deci șl a sprintului, 
preocuparea permanentă pen
tru munca cu copiii. De altfel 
rezultatele au început să se 
vadă, tinerii Gh. Bomboi, Ga
briela Nego'escu, Valeria Ma
tei, Elena Tătaru și alții, rea- 
Iizînd unele performanțe pro
mițătoare.

Consider că există suficien
te posibilități pentru ca și 
sprintul nostru să înregistreze 
succese Bl viitor și pentru a- 
ceasta clubul nostru va mun
ci mai bine.

Victor Topoloveanu
tehnician pentru atletism 

al Consiliului orășenesc 
U.C.F.S. București

se simte lipsa unei ana
lize profunde a atletismului 
nostru în general în care de
sigur se include și problema 
sprintului.

— atletismul și în special 
sprintul la copii și elevi nu a 
format o problemă pentru Fe
derația de atletism PE TOI 
TIMPUL ANULUI.

Pentru îmbunătățirea activi
tății atletice din școli, s-au 
elaborat măsuri corespunză
toare care sint în prezent în 
curs de definitivare la Minis
terul învățămîntului și Cultu
rii și ele se referă la mijloa
ce menite să ducă la ridicarea 
nivelului atletismului în învă- 
țămînt și a sprintului în spe
cial.

letism au manifestat nume
roase lipsuri dar tot atit de a- 
devărat este și faptul că Fe
derația de atletism nu a ini
țiat din timp măsurile nece
sare și nu a orientat metodic 
munca antrenorilor pentru ca 
rezultatele să fie altele decit 
cele dc astăzi.

Pentru viitor, pe baza spri
jinului primit și ca urmare a 
măsurilor luate sîntem hotă- 
riți să muncim mai bine pen
tru ridicarea rezultatelor 
sprinterilor și în general ale 
atleților noștri la nivelul con
dițiilor și al posibilităților e- 
xis tente.

camdată elemente de valoare 
dar, în schimb, avem multe 
speranțe, elemente tinere deo
sebit de talentate. Cred că 
pentru viitor trebuie muncit 
mai mult și de la o vîrstă fra
gedă. Nu se poate face atle
tism de la 18 ani. atunci cind 
de fapt trebuie să „vină" per
formanțele, ei de la 12-13 ani.

T. Raduțâ 
președintele «roctației 

spărtire o Fabricii de con
fecții „Gh. Gheorphtu-Def*

In ultima vreme nu a 
existat o preocupare perma
nentă pentru dezvoltarea at
letismului și în special a 
sprintului in rindul copiilor 
și juniorilor. Goana după re
zultate imediate a frinat. de 
asemenea, creșterea perfor
manțelor. Acum lucrurile s-au 
schimbat în multe direcții. Fe
derația de atletism a luat o 
serie de măsuri bune. Râmine 
ca ele să fie însă aduse la în
deplinire de toți antrenorii. 
Mai sînt însă situații nerezol
vate care vorbesc limpede des
pre insuficientul progres în 
domeniul sprintului. Amintesc 
doar faptul că la Universita
tea „C. I. Parhon", unde înva
ță atîția tineri și tinere, din 24 
de profesori de educație fizică 
doar unul singur are speciali
zarea atletism și acela este 
sportiv fruntaș și deci are mai 
puține posibilități de a se pre
ocupa de pregătirea atleților, 
de selecționarea celor mai ta
lentate elemente etc.

Ca urmare a muncii desfă
șurate în ultima vreme cu co
piii și juniorii, a preocupării 
mai mari ca pînă acum, cred 
că în acest an 6-7 noi sprin
teri vor alerga sub 11,0 iar 
disputa se va da pentru întîi- 
etate la... 10,7 sec. Aceasta, 
doar ca un prim pas...

Dinu Cristea
maestru emerit al sportului

Este desigur păcat că rezul
tatele sprinterilor noștri în
târzie, ținând seama de bunele 
condiții pe care le au astăzi 
la îndemână. Ce trebuie făcut ? 
După părerea mea, primul lu
cim spre care trebuie să ne 
îndreptăm atenția este desco
perirea elementelor talentate. 
Trebuie intr-adevăr ca aceste 
elemente să aibă calități deo
sebite. Se pare însă Că tocmai 
aici stă „buba". Antrenorii 
noștri nu s-au ocupat de a- 
ceastă problemă și de aceea 
nu au decît 3—4 sprinteri și a- 
ceștia cu valori scăzute. An-

Florian Laslău 
secretar 

Federației

Aurel Floretcu 
secretarul asociației spor

tive „Semănătoarea"
general al 
de atletism

De un timp_______
lungat sprintul nostru 
pasul

destul de înde- 
bate 

pe loc. Firește, a- 
ceastă situație a preocupat și

De ce nu am 
sprint ? Pentru 
tea asociațiilor 
mari posibilități _ ____
pat pină acum de această pro
blemă. S-a acordat mai multă 
atenție

progresat la 
că majorita- 
sportive cu 
nu s-au ocu-

fotbalului, voleiului

Cîteva concluzii
importantelor 

atletismului, și 
in special, îm- 
o formă mult 

trebuie studiate 
mai

unde activitatea at-Dezbaterea 
probleme ale 
ale sprintului 
bracă desigur 
mai largă și
eu atenție deosebită cit 
multe păreri ale celor care iu
besc acest sport.

Unele concluzii se desprind 
insă cu claritate din ANCHE
TA ziarului nostru ca și din 
discuțiile ce au avut loc la re
dacția ziarului nostru cu oca
zia unei consfătuiri privind 
unele probleme ale atletismu
lui, la care au participat 
maeștri ai sportului, antre
nori. reprezentanți ai Federa
ției de atletism, ai Ministeru
lui Invățămintului și Culturii, 
etc.
DE CE NU PROGRESEAZĂ 
SPRINTUL ÎN ȚARA NOA
STRĂ PE MĂSURA CONDI

ȚIILOR EXISTENTE?

în primul rind, trebuie sub
liniat faptul că marea majori
tate a antrenorilor, profesori
lor de educație fizică, activiști 
aț asociațiilor și cluburilor 
sportive ca și Federația de at
letism nu au manifestat o pre
ocupare permanentă pentru 
crearea unei BAZE DE MASE. 
De aici lipsa de elemente ta
lentate. De aici, o selecție ne
corespunzătoare.

La această situație trebuie 
adăugate insă și alte aspecte 
negative care explică în mare 
măsură progresul insuficient 
al sprintului nostru. De multă 
vreme sint neglijate școlile 
profesionale (și ne mai mirăm 
că in asociațiile sportive nu 
există secții de atletism!) ca

și satele, 
letică se rezumă la citeva cro
suri deși acolo există multe 
elemente talentate, cu calități 
naturale dezvoltate care ar pu
tea să învioreze considerabil 
atletismul nostru. Cu cițiva 
ani în urmă la Recaș. în re
giunea Banat exista un puter
nic centru atletic și o serie de 
valoroase sprintere (echipa a 
ciștigat de altfel Campionatul 
sătesc de atletism). Acum, 
insă nimeni nu se mai ocupă 
de atletismul care cunoștea o 
tradiție în această comună. 
Desigur că este doar un exem
plu din multe altele.

Continuă să existe, ca o 
practică complet greșită, veri
ficarea și selecționarea sprin
terilor NUMAI LA NIVEL 
REGIONAL al competițiilor 
de mase (și nici aceasta nu se 
face peste tot). Etapele pe a- 
sociație, pe localități, pe raion 
continuă să se desfășoare fără 
ca la întreceri să fie prezent 
și antrenorul de atletism, in
structorul sportiv, profesorul 
de educație fizică și — ceea 
ce este și mai grav — membrii 
comisiilor de atletism.

O mare parte din vină re
vine și Federației de atletism 
(secretar Florian Laslău) care 
numai în ultima vreme a tre
cut la măsuri concrete 
deși situația necorespunzătoa
re a sprintului nostru datea
ză de mai multă vreme. Este 
desigur pozitivă preocuparea 
arătată de la un timp atletis
mului școlar, îmbunătățirea 
sistemului competițional și in
cluderea în calendarul compe
tițional a numeroase concursuri

pentru copii, juniori și tiae- 
ret ca și măsurile privind spe
cializarea pe probe. Este insă 
nevoie ea planul general de 
măsuri al Federației de atle
tism să fie in primul rind 
sprijinit și aplicat de către 
toți cei cărora li se adresează 
și in al doilea rind ca acestor 
măsuri să le urmeze altele ca
rp să ducă la lichidarea lipsu
rilor ce se manifestă incă in 
multe direcții.

Totodată trebuie găsită o 
rezolvare și în ceea ce priveș
te cadrele de specialitate din 
unele centre ale țării. O situa
ție necorespunzătoare există 
în regiunile Suceava, Iași. Ba
cău și Galați, unde numărul 
cadrelor de specialitate este 
sub necesități.

Imbunătățindu-și neconte
nit activitatea. Federația de 
atletism, comisiile regionale și 
raionale sau orășenești de a- 
tletism, cluburile și asociațiile 
sportive, precum și organiza
țiile U.T.M. care au un rol în
semnat în mobilizarea tinere
tului la competițiile sportive 
de masă vor reuși să facă și 
în acest domeniu cotitura mult 
așteptată. După cum se știe, 
in țară avem numeroase sta
dioane. cu nenumărate piste 
de atletism, antrenori și pro
fesori pricepuți, mii și mii de 
tineri ce practică în mod or
ganizat sportul. Există deci 
toate condițiile pentru progre
sul sprintului în țara noastră. 
Trebuie doar mai multă mun
că, mai mult simț de răspun
dere.

S. T.

Fază dn meciul de hochei dintre echipa Len-igrad și repre
zentativa București I.

Foto : DAN BIRLADEANU

Interviul nostru

0 repetiție utilă înaintea 
„mondialelor" din Elveția

— De vorbă cu tov. V. Militaru, secretarul 
Federafiei romîne de hochei pe gheată 

despre .Cupa Orașului București' —
După cina z te de întreceri, duminică seara a luat sfîrșit cea 

de p IV-o ediție a „Cupei Orașului București" la hochei pe 
gheață, prin victoria selecționatei orașului Leningrad, care, la 
egalitate de puncte cu București I, a ocupat primul loc datorită 
unui golaveraj superior. Caracterizată prin tinerețe (media de 
vîrstă a jucătorilor este de 22 ani), echipa Institutului de Căi 
ferate din Leningrad a demonstrat în cadrul turneului de la 
București că posedă, în același timp, și calități caracteristice 
echipelor imature : viteză, forță, precizie în pase, apărare mobilă 
si sigură, acțiuni colective, eficace, spectaculoase. Deși conduși 
in meciul decisiv cu 3-0 de către selecționata București I, ho- 
cheiștii leningrădeni au găsit resurse și dârzenie de a-și mobiliza 
forțele pentru a evita infrîngerea. Lucru pe care l-au reușit. 
Terminînd la egalitate (3-3) această partidă, echipa Leningra
dului, avind un golaveraj mai bun (39:11 față de 29:9 cît arc 
București I), a ciștigat cea de a IV-a ediție a „Cupei Orașului 
București, la hochei pe gheață. Este pentru a doua oară cind 
unei echipe sovietice îi revine acest trofeu. După cum se știe, 
anul trecut el a fost ciștigat de către Torpedo din orașul Gorki.

Am stat de vorbă ieri cu tov. VASILE MILITARU, secretarul 
Federației române de hochei pe gheață și patinaj, în legătură cu 
întrecerile dotate cu „Cupa Orașului București".

— Cum apreciați valoarea 
turneului ? — a fost prima 
noastră întrebare.

— Valoarea turneului mi 
se pare — ridicată, în compa
rație cu edițiile precedente. 
In cadrul tuturor echipelor au 
evoluat numeroase elemente 
tinere, cli reale aptitudini, 
fapt care a imprimat partide
lor un plus de dîrzenie, un 
caracter de luptă avântată 
pentru afirmare și, fără în
doială, pentru victorie.

— Valoarea ridicată de ca
re vorbiți se referă și la nive
lul tehnic al întîlnirilor ?

— Desigur. Și mă refer în 
primul rind la echipa câștigă
toare. care a dovedit în toate 
partidele execuții tehnice co
recte, un patinaj excelent, o 
bună orientare tehnico-tacti
că. De asemenea, și celelalte 
formații de peste hotare au 
contribuit la reușita întrece
rii. Cit privește comportarea 
reprezentativei noastre, care 
se pregătește pentru campio
natele mondiale din Elveția, 
aș vrea să vorbesc separat 
despre aceasta.
- Ați fen _intr-«u Kind’ eu 

bol Aceasta era, de altfel, ur
mătoarea noastră întrebare.

— Participarea hochelștilor 
din lot la acest concurs a a- 
vut ca scop rodarea lor în 
vederea „mondialelor-. Și 
pot spune că ținta propusă 
a fo6t atinsă Am verificat 
stadiul de pregătire al echipei, 
am văzut ce mai avem de fă
cut în scurtul timp ce ne-a 
mai rămas.

— In ansamblu, reprezenta
tiva noastră a manifestat o as 
censhzne de formă in compa
rație cu evoluțiile din prece
dentele meciuri, s-a compor
tat bine. Acest lucru a fost e-

vident îndeosebi în meciul cu 
echipa orașului Leningrad, pe 
care-1 putea cîștiga dacă nu 
făcea cîteva greșeli de apărare. 
„Retușurile" pe care va tre
bui să le efectuăm în zilele 
următoare se referă la orien
tarea tactică în apărare, la 
trecerea din apărare în atac 
și invers. Se simte totuși încă 
lipsa experienței jocurilor in
ternaționale.

— Din acest punct de vede
re ce perspective sint ?

— In drum spre Elveția 
vom poposi, probabil, în R.S. 
Cehoslovacă unde vom întîlni 
în două partide echipe de club 
din țara prietenă. Iar apoi, 
după cum știți, ne așteptă pri
mul meci din cadrul campiona
telor mondiale cu echipa Aus
triei. care este programat pen
tru 2 martie, la Geneva.

I-am mulțumit tov. Vasile 
Militaru pentru interesantele 
relatări și am urat succes 
deplin hochelștilor noștri la 
apropiatele campionate mon
diale.

Știinja București 
în finala 
„Cupei 

Campionilor 
Europeni"

De la Kaunas ne-a parve. 
nii duminică seara vestea îm
bucurătoare că echipa cam. 
pioanâ de handbal în 7 a 
țării noastre, Știința Bucu. 
rești, a realizat frumoasa per
formanță de a se califica în 
finala „Cupei Campionilor 
Europeni" pentru formațiile 
feminine, Intrecînd in meci 
retur pe Jalțiris Kaunas, 
campioana Uniunii Sovietice, 
cu scorul de 8.3 (6.2).

In dorința de a oferi citi
torilor noștri unele amănun. 
te în legătură cu partida sus. 
ținută de campionatele noas
tre duminică seara, am ru. 
gat telefonista de la „07“ să 
ne dea legătura cu Kaunasul. 
Am întîlnit.o la telefon pe 
Aurelia Szoko, care și-a îm
părtășit impresiile despre me. 
ciul retur cu Jalgiris:

„Publicul sovietic, bun cu
noscător al handbalului de

CORESPONDENȚA 
SPECIALA 

TELEFONICA

sală, a așteptat cu mare ne
răbdare evoluția echipei noas
tre. Peste 4.000 de spectatori 
au urmărit aceasta partidă 
în care am avut inițiativ» 
majoritatea timpului, asigu- 
rindu-ne încă după prima re
priză un avantaj decisiv pen
tru calificarea în finala com
petiției. Din această cauză, 
în a doua parte a meciului 
am slăbit alura și n-am mai 
înscris decit 2 goluri, aceasta 
datorită și apărării mai sigu
re adoptate de către handba
listele sovietice. Oricum, în
tâlnirea era deja cîștigată. 
Țin să remarc că terenul să
lii din Kaunas este deosebit 
de mare : 40 x 20 m.

Ne așteaptă acum două me
ciuri grele cu campioana R.S. 
Cehoslovace, Dynamo Praga. 
Va fi firește, mai greu, dar 
nu ne vom precupeți forțele 
pentru o comportare eît mai 
bună și pentru ca, eventual 
„Cupa Campionilor Europeni11 
să... poposească în Capitala 
patriei noastre”.

Spartachiada de iarnă a tineretului

In regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
au luat startul întrecerilor sportive 

83.000 tineri
In toate orașele și satele re

giunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Spartachiada de iarnă 
a tineretului s-a bucurat de 
frumoase succese.

Avind asigurate condiții ma
teriale corespunzătoare, 83.000 
de tineri dintre care 21.500 
fete au luat startul acestei 
importante competiții de masă.

In scopul popularizării unor

noi discipline sportive în nu
meroase comune au fost orga
nizate duminici sportive la 
care au participat și tineri ță
rani muncitori din împreju
rimi. Ei au avut astfel prilejul 
să facă și un rodnic schimb de 
experiență atit in populariza
rea sportului in rindul tinere
tului cît și în atragerea lor la 
practicarea organizată, conti
nuă a sportului.

In multe comune, printre 
care și Zetea, Cirșa, Valea 
Strîmbă și multe altele, tine
rii țărani muncitori și-au con
fecționat, folosind resursele 
locale diverse materiale spor
tive printre care : schiuri, șa- 
huri, săniuțe etc. Aceasta a 
făcut ca un număr mai mare 
de tineri să îndrăgească și să 
practice aceste sporturi, altă
dată necunoscute pe aceste 
meleaguri.

Spartachiada de iarnă a ti
neretului însă nu s-a. terminat 
odată cu desfășurarea primei 
etape. In acest scop organiza
țiile U.T.M. și asociațiile spor
tive au primit îndrumări pen
tru organizarea de noi compe
tiții locale la care să fie mo
bilizați tot mai mulți tineri.

Ca în fiecare an, Spartachia
da de iarnă a tineretului, a 
scos din anonimat noi tineri 
schiori, șahiști, luptători, asu
pra cărora consiliul regional 
U.C.F.S. iși îndreaptă toată •- 
tenția.

NAGY VILMOȘ
Șeful Comisiei sportive 
a Comitetului regional 

U.T.M.

Temperatura de afară nu-i 
sperie de loc pe înotătorii 
clubului sportiv C.CA. Ei !$i 
continuă antrena-nenteîe la 
piscina acoperită ce la Ho
rească. Temperatura apei 

este de + 26 g-ade.



INTR-O „UZINĂ" 
SUBTERANĂ

In schelele 
petrolifere

dau impresia că lu
crezi întt-o uriașă 
uzină subterană.

Odată cu îmbu
nătățirea condiții
lor de muneă s-a 
schimbai și, viața 
minerilor. In timpul 
liber 
neri 
clubul „Minerul" și 

_j 
peste 25.000 volu
me.

Săptăminal, ingi
neri cu înaltă cali
ficare expun în fața 
minerilor conferințe 
cu teme ca „Teh
nica nouă în mine
rit" etc.

La școala 
lificare care 
ționează pe

Din micile mine 
ale patronilor A- 
vramescu, Dines- 
cu și Stoenescu, 
Unde mulți mineri 
își pierdeau viața, a 
răsărit astăzi la Fi
lipeștii de Pădure o 
mină modernă.

Pe vechile gale
rii prost întreținu
te, minerul, istovit biblioteca dotată cu 
de condițiile grele 
în care lucra, la lu
mina opaițelor, era 
nevoit să scoată 
cărbunele patronu
lui.

După răsturnarea 
jugului robiei ca
pitaliste, în mină 
s-au schimbat con
dițiile de muncă. 
Din abataje, cărbu
nele este scos 
afară cu lungi 
trenuri trase de 
locomotive e- 
lectrice. Dacă 

’ intri astăzi în 
mină edndițiile 
le aeraj, ilumi
natul în galerii 
și în abataje îți

tinerii mi- 
frecventează

de că
tune- 
lingă

s
VIATA

ti- 
ur- 
de 

mi

întreprinderea noas
tră, numeroși 
neri se califică 
mind cursurile 
mineri, ajutori
neri și artificieri. 
Totodată minerii 
din Filipeștii de 
Pădure tși comple
tează cursurile ele
mentare și medii 
urmind la cursurile 
serale.

în anii puterii i 
populare s-a con
struit aici orașul 
miner unde locu
iesc 400 familii, iar 
în prezent se con
struiesc trei blocuri 
a 70 apartamente.

GHIȚA nicolae 
maistru miner

ncursu!
SCHIMBA 
HATEGANILOR

Pierdut undeva în colțul de 
sud-vest al fostului județ Hu
nedoara, orășelul Hațeg, mar
cat cu un cerc mic pe harta 
țării, nu era altceva pentru 
mai marii regimului burghe- 
zo-moșieresc, decît un punct 
de trecere spre potecile șer
puitoare ale munților Retezat.

S-au perindat însă la cîrma 
țării zeci de guverne burghe- 
ao-moșierești, iar la cîrma Ha
țegului zeci de primari cu 
înfățișare mai mult- sau mai 
puțin simandicoasă, dar ora-

Seară muzicală 
la Școala medie 

■ de muzică nr. 2
Pe discurile cu nemuritoa

rele sale imprimări. tă foto- 
grafiile cu Clara Hcslâi. W. 
Backhaus. A. Honepper, fn et- 
născuta sculptură c hr: f. fri- 
meseu, figura lui Dinu Lfpatti 
ne apare astăzi, cînd istoria 
muzicii veacului nostru i-a 
consemnat numele In rîndurile 
celor mai mari artiști contem
porani. mai apropiată ca ori
ei nd. In cei 10 ani care au tre
cut de la prematu-a sa înce
tare din vieți. admirația cu 
care a fost înconjurat Lipatti 
de la prima sa apariție în pu
blic a căpătat contururi noi, el 
fiind unanim considerat drept 
unul din cei mai mari artiști

șui tot amărît, uitat, părăsit 
rămînea...

Abia în anii puterii popu
lare a început să se schimbe 
înfățișarea lui. Astfel au fost 
asfaltate principalele străzi 
ale orașului, a fost mutat o- 
borul de vite din centrul ora
șului în altă parte, făcîndu-se 
amenajările necesare. De ase
menea, aspectul pieții centra
le s-a schimbat cu totul : aci, 
a fost amenajat de către tine
ret prin muncă patriotică 
un parc, zone verzi de-a 
lungul trotuarelor. Vechile 
becuri electrice de pe străzile 
orașului au fost înlocuite cu 
becuri cu lumină fluorescentă. 
In parcul .,7 Noiembrie* a în
ceput construirea primelor 
blocuri de locuințe pentru oa
menii muncii.

în trecutul ir. te

Timp de peste 90 de ani, 
bogatele zăcăminte de țiței ale 
Romîniei au fost acaparate și 
jefuite în mod barbar de ca
pitaliștii străini în colaborare 
cu cei băștinași

Oamenii erau nevoiți să 
coboare în adincime pînâ la 
250-300 m. in puțuri pe 
le săpau manual. Zeci și 
de petroliști și-au pierdut 
ța în astfel de puțuri.

In timp ce petroliștii duceau 
o viață de mizerie, zăcăminte
le de țiței exploatate să erupă 
liber, făceau ca aurul să nu 
mai aibă loc în buzunarele 
patronilor societăților petroli
fere (beneficiul net al fostei 
societăți „Astra Romind“. de 

pildă, a cnscut 
de la 24.090.000 
lei in 1935 la 
719.700.000 lei 
in 1939).

Tuturor aces
tor fărădelegi, 
poporul noszru 

snb 
: "2■_ r ~~~

Udului, le-a pus cxxpdt 1% 
11 iunie 1943. Petrolul a 
devenit un bun al între
gului popor muncitor. Da
torită sprijinului primit din 
partea Uniunii Sovietice, cit 
și al luptei desfășurate de pe
troliști sub conducerea parti
dului. industria noastră petro
liferă a fost complet refăcută 
din ruinile în care se găsea ie 
pe urma războiului. Schelele 
și Rafinăriile au fost înzestra
te cu utilaj modem, prin folo
sirea cărora munca omului a 
devenit mai frumoasă, mai u- 
șoară. Sondele se sapă astăzi 
cu instalații moderne, fabrica
te în țară. Elementele de mică 
mecanizare. ea automatul tijei 
patrate, stingitorul de noroi, 
cleștele za'.ehian și altele fac 
munca petroliștilor mai ușoa
ră.

Paralel cu 
nor metode ome 
că a cresc.
O-

oare 
sute 
tria

m tor.

introducerea * 
de m-jn- 
I de9

Adunarea festivă 
cu prilejul „Zilei ceferiștilor"

Duminică, oamenii muncii 
din patria noastră au sărbăto
rit cea de-a 28-a aniversare a 
eroicelor lupte ale muncitori
lor ceferiști și petroliști din 
februarie 1933 și Ziua ceferi
știlor

La adunarea festivă, care a 
avut loc în cursul dimineții lă 
Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, au partici
pat tovarășii Dumitru Simu- 
lescu, ministrul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Tra
ian Dudaș, secretar al Comite
tului orășenesc București al 
P.M.R., Vasile Lixandru, vice
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Sfatului Popular al 
Capitalei, ceferiști care au luat 
parte la grevele și luptele din 
februarie 1933, activiști de

al re- ret r *■

Și in Tg. Mureș, construc
țiile au atins un ritm necu
noscut p;-â ccvn. krtă un 
grup de 3 biocuri noi ca drte 
4 etoje. In primul bloc se 
află ri cinematograful cu 
ec-on krt ..Ncoioe Bălcescu'.

Foto : AGER PREȘ.

Școli noi
Zilele acestea în cartierele 

3 și 4 din Timișoara a început 
construcția unei școli medii și 
a unei școli elementare de 7 
ani. Totodată la Reșița. în 
cartierul Lunca Pomostului. 
se fac acum lucrările de or
ganizare a șantierului pentru 
construcția unei noi școli me
dii cu 16 săli de clasă In pe
rioada anilor 1956-1960 au fost 
construite sau amenajate in 
clădiri corespunzătoare peste 
170 de școli elementare. 24 de 
școli medii.

Ca urmare n-imărul copnlor 
care învață in șenile eietner.- 
tare din regrnne a cieri.ut eu 
peste 20.000 elevi, iar ai celor 
care studiază ia strice siedii 
U eirsurCe de xi P serale cu 

ce eîer:.

ea
kM să ri 
tătic. >ec-

De la început fără rebuturi
psș. las)

t-o e».

seeocFste separa- 
catori. Icto-le: Moria 
M'horlâ Dumitra. Han. 
Respon»b4a brigăzii 
tot o tinorc. Dumi-

99

ci
36

54 «ofturi. Rec?-

92

mult răspunderea fiecărui tînăr 
pentru calitatea vaițurilor lucra
te. De acestea depinde doar in 
cea mai mare parte calitatea 
imprimeurilor. Din 1954 pînâ 
acum brigada a produs tipare 
pentru 500 de modele de impri
meuri, adică peste 2000 valtari 
fără să dea nici un singur re
but Ceea ce trebuie să recu
noaștem este un succes apre
ciabil. Să nu credeți insă 
că s-a terminat cu învățătura, 
cu lupta pentru îmbunătățirea 
cortinuă a calității vaițurilor. Au 
sos» mașini noi, cum n-au moi 
fost in țară. Fină de curind nu 
șbc simeni să luceze lo ele. 
Șese tarî pe-ra s-a dus secta de 
secta = fotorneogrefio Casei 
Sd-ne. oo să studieze o-oce- 
oee-e tev»--'ogfce. mradrte cu 
cele ta es te la fetognovu-c pen-

partid, de stat și ai organi
zațiilor obștești, muncitori din 
unitățile de căi-ferate și din 
alte întreprinderi și instituții 
din Capitală.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Gheorghe Ionescu, preșe
dintele Consiliului sindical 
orășenesc București.

Tovarășul Alexandru Grecu, 
președintele C. C. al Uniunii 
Sindicatelor din întreprinderile 
de transporturi și telecomuni
cații, a vorbit apoi despre 
semnificația și importanța e- 
venimentelor din februarie 
1933, despre succesele dobîn- 
dite de ceferiști în dezvolta
rea transporturilor și despre 
condițiile de muncă și de via
ță de care ei se bucură azi, 
prin grija partidului și guver
nului.

în încheierea adunării, me
canicul de locomotivă Ștefan 
Lungu, Erou al Muncii Socia
liste, a citit textul unei tele
grame adresate C.C. al P-M.R. 
și Consiliului de Miniștri. în
suflețiți de istoricele hotărîri 
ale Congresului al III-lea al 
P.M.R. — se arată între altele 
în telegramă — ceferiștii asi
gură partidul șl guvernul că 
nu vor precupeți nici up efort 
pentru a contribui la înfăptui
rea planului de 6 ani, efectuînd 
transporturi cu un preț de cost 
cît mai redus și în cele mai 
bune condiții.

Formațiile de artiști ama
tori de la Atelierele „Grivița 
Roșie*, Direcția regională 
C.F.R. București și Ministerul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor au prezentat un fru
mos program artistic.

*
Adunări consacrate sărbăto

ririi grevelor și luptelor din 
februarie 1933 și Zilei ceferi
știlor au mai avut loc la Plo
iești, Galați, Iași, Timișoara, 
Craiova și în alte centre fero
viare din țară.

s ața ntoftâJ Kpr** de cele 
sal modeste trijîceee de cuî-

bîbllcteeă. cinematograf, că
min cultural etc. Astăzi însă 
viața hațeganilor s-a schim
bat mult. Ei au la dispoziție 
o bibliotecă raională centrală, 
o Sală de spectacole cu 400 
locuri, o casă raională de cul
tură, un cinematograf, du- 
trari. spital de adulți, spital 
de copii — toate fiind con
struite și amenajate - în anii 
puterii populare.

NICU SBUCHEA 
planificator

nixr. tem de locuințe mdt- 
mdaale construite de petro
liști eu ajutorai statului. S-a 
construit apoi orașul petroli
fer de la Dragomirești ți zeci 
de blocuri muncitorești în 
toate schelele regiunii, in mo
dernele policlinici și spitale 
din Bâicoi, Moreni sau Ochiuri 
petroliștii își pot apăra și re
face în cele mai bune condi
ții sănătatea. Iar în zecile 
de case de odihnă de la munte 
și mare, își petrec în mod plă
cut și util concediul de odihnă.

VOICU FLOREA 
corespondent voluntar

eer.trrie aeuncriorețti d;n re
giune au luat ființă 6 noi școli 
profesionale în care se pregă
tesc pentru diferite meserii 
2.900 de tineri.

(Agerpres)
r-TOm iar 
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Pugilist' romini 
învingători 

la Kromeritz

ai vremurilor noastre.
O recentă seară ,,Lipatti" 

organizată la Școala medie de 
muzică nr. 2 s-a adăugat nu
meroaselor manifestări care au 
avut loc în ultima vreme pen
tru a comemora 10 ani de Ia ; 
moartea marelui pianist. O 
substanțială prezentare a vie- I 
ții și creației interpretative și ] 
componistice a lui Lipatti, fă
cută de tinărul profesor Gr. 
Bărgăuanu, însoțită de o largă 
exemplificare pe benzi de 
magnetofon a celor mai de 
seamă fnrefirfriri ale lui Li
patti, primite de auditori eu 
nespus interes, au adăugat o 
nouă verigă lanțului de uKtri- 
festări închinate unuia din ; 
cei mai txtloroși reprezentanți 
ai geniului creator al poporu
lui nostru.

----- •----- ;

Spectacole
Teatre

Lakme: Teatrul de Operă și 
Balet al R.P.R. ; Siciliana: Na
țional „I. L. Caragiale" (sa.a 
Comedia); Tartuffe: Național „I. 
L, Caragiale* (sala Studio) ; 
Burghezul gentilom: Teatrul de 
Comedie; Sfînta Ioana: Munici
pal (sala Matei Miilo); Trei ge
nerații: Municipal (sala Filimon 
Sirbu); Scandaloasa legătură 
dintre dl. Kettle Și dna Moon : 
Armatei (sala Magheru); Musufi. 
ri nepăftiți : Armatei (saia Stu
dio) ; Ctrl Birt Born: Evreesc de 
Stat; VădUvă- veselă: Opereta: 
Cu concertul în buzunar: ,.C. Tă 
nașe" (sala Savoy); Concert ex
pres: ,.C. Tănase" (sala Victo
rie!); Punguța cu doi bani: „Țăn
dărică* (sala din Academiei) ; 
Cyrk Polski: Circul de Stat.

Duminică seara s-a dispu
tat în orașul Kromeritz întîl- 
nirea internațională de box 
âintre .echipele C.C.A. Bucu
rești Și Dulița. Pugiliștii ro- 
mîni au obținut victoria cu 
scorul de 12—8. M. Dobrescu, 
N. Mîndreanu, V. Czekeli, Gh. 
Negrea și P. Zaharia au ter
minat învingători, iar E. 
Cismaș și Șerbu Neacșu au 
obținut decizii de egalitate. 
Marți la Decin echipa C.C.A. 
va întîlni formația locală 
Lokomotiv.

CVC5C 
o fot 
de c

un perete se efiâ un pa
nou Este oi brigâtr de produc
ție o bneretufui. Toată secția 
foce ocrte d:n or godc de tine
ret tată și ooze de care vor
bea Perva. Ea reprezintă între
gul grup de muncitori intr-un 
colț ol atelierului. Pe un colț ol 
pozei cineva a scris : „Prima 
noastră fotografie — 1954*.

— Aveați și pionieri între 
dumneavoastră ?

Cei de față izbucnesc în rîs.
— Nu. „Pionierul* acesta din 

fotografie este secretarul organi
zației U.T.M., Apostol Gheorghe. 
Azi e membru de partid. Minu
nat băiat, a învățat cu cea mai 
triere dragoste, devenind un spe
cialist de mina întîia.

— Dar fetițele acestea ?
— Pe atunci arătau într-ede-

Informații
Luni seara a sosit în Capi

tală, venind de la Baris, dele
gația economică a R. P. Ro- 
mîne, condusă de tovarășa 
Ana Tpma, adjunct al minis
trului Comerțului.

Membrii delegației au fost 
întîmpinați la sosire, pe aero
portul Băneasa, de reprezen
tanți ai conducerii ministere
lor Afacerilor Externe, Co
merțului. Industriei Bunurilor 
de Consuni și Industriei Grele, 
precum și ai Camerei de Co
merț a R. P. Romîne.

Au fost prezenți Pierre Paul 
Bauffanais, ministrul’ Frântei 
la București și membri ai Le
gației. OO • .0 31 •

★

Luai a sosit in țara noastră, 
la invitația Consiliului Cen-

„Țăranii colectiviști* se inti
tulează această sculptară k> 
lemn de Suteu lulius. Lucra
rea a fost distinsă cu pre

miul III.

Foto : V. CONSTANTINESCU
-

Succesul

trai al Sindicatelor, o delega
ție sindicală din Camerun, for
mată din tovarășii Ektvalla Ro
bert, secretar al Uniunii gene
rale a muncitorilor din Ca
merun, și Ndooh Isaac, mem
bru al Biroului Sindicatului 
din construcții.

*
La invitația Ministerului In- 

vățămintului și Culturii, luni 
dimineâța a sosit în Capitală 
scriitorul Spiros Melas, mem
bru al Academiei de Științe 
din Atena, care ne vizitează 
țâra cu prilejul premierei pe 
țară a piesei sale „Regele și 
cîinele". ce va avea loc în cu- 
rînd pe scena Teatrului Mu
nicipal din București.

★

Violonistul Ștefan Ruha, 
laureat al mai multor con
cursuri internaționale, a pă
răsit luni dimineața Capitala, 
plecînd intr-un turneu de con
certe în Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

(Agerpres)

Oră de clasă ia Școala de meserii confecții-textile din Capitală,

Cu tînâra candidată, Ioana Dincă
(Urmare din pag. I-a)

vorbindu-mi despre viața, mun
ca și dragostea pe care și le 
pune în slujba oamenilor, — 
conturau chipul luminos al fe
meii — constructor activ al so
cietății noastre noi, Socialiste, 
întrebările mele căutau să rea
ducă la suprafață întîmplări din 
trecut, din copilărie și adoles
cență, de pe vremea 
casă, într-un sat din 
într-o familie numeroasă și fără 
tată, Ioana Dincă se pregătea să 
plece singură la București.

— Pe atunci terminasem, ca 
vai de lume, patru clase. La 
școala din sat mergeam numai 
iarna ; cum se desprimăvăra 
plecam la cîmp. Acesta e punc
tul comun din biografia unui 
număr mare de femei.

eînd, a- 
Oltenia,

muncitorilor-artiști
Cinematografe

Aveau 19 ani: Sala Palatului 
R.P.R.; Dama de Pică: Republi
ca, Gh. Doja; Frumoasa aven
tură: Magheru. I. C. Frimu, 
V. Roaită, Fliacăra Miorița ; 
Unde nu ajunge diavolul: V. Alee, 
sandri. București,, Arta. 1 Mai ; 
Van Gogh: Pains, Elena Pavel, 
Al. Sahra, 23 August ; Mici dra
me: Lumina, Aurel Vlăicu; Sol
dați-fără uniformă: Centrai; Sfi
oasa: Victoria, înfrățirea între 
popoare, G. Coșbuc; Pentru copii, 
program special: Pentru adulți : 
Război și pace: 13 Septembrie ;’ 
Casa de pe două străzi: Maxim 
Gorki, Unirea, Donca Simo; Z/t- 
dustrla de combustibil în U.R.S.S. 
— O călătorie în lumea electro
nicii — Purcelușul maniacă pe
pene verde — Balada celor 7 
castele; Timpuri Noi: Confidentul 
doamnelor; Tineretului: Mama 
India: 8 Martie: Pisica își scoate 
ghiarele; Al. Popov: Marea mă 
cheamă: Gri-vița; Bătrîna piani
nă: Cultural; Prințesa cu steaua 
de aur; C. David: Pe țărmuri in. 
depărtate: Munca; Un ciclu de 
filme documentare: T. Vladimi- 
rescu; Portretul unui necunoscut: 
Moșilor, M. Eminescu, Volga Li
bertății; Scrisoare neexpediată: 
15 Februarie; Cu orice preț: Ilie 
Pintilie: Darclee: Popular; Euge
nie Grandet: 8 Mai; Alerg după o 
stea: Floreasca; Generație salva, 
tă: N. Bălcescu, B. Delevrancea; 
Doctorul Soim: G. Bacovia; Mun
tele: Drumul Serii; Dragoste pe 
hote: Olga Bancic; Unul dintre 
noi: 30 Decembrie.

Sălile sînt pline de vizitatori. 
O asemenea animație e rară în 
expoziții, unde lumea privește 
solemn de obicei. Printre privi
tori mulți sânt cunoscuții artiști
lor care expun. Artistul e pentru 
ei prietenul, vecinul de masă la 
cantină, tovarășul din secție. Se 
miră omul că vecinul și priete
nul s-au uitat la ce se uită și 
el, și au văzut ceea ce nu vede 
el. în alipa cînd se miră de 
asta, a descoperit in artă viața, 
oglindirea poetică a realității.

Calitatea cea mai vizibilă in 
această expoziție este entuzias
mul. Entuziasmul care însufle
țește studiul zilnic al amatorului 
și îl împinge să se depășească. 
Unele.nume de artiști le urmă
resc de cîțiva ani. La început 
pictau pentru că le plăcea pic
tura și voiau să-și reproducă 
acea emoție pe care o simțeau 
în expozițiile artiștilor "consa- 
crați. Acum pictează ca să re
producă emoții simțite față de 
realitate. Această expoziție e 
plină de compoziții cu scene de 
muncă, din uzine și de pe ogoa
re, cu peisaje industriale și scene 
din viața zilnică. Mai ales pei
sajul industrial uimește in acest 
ansamblu, prin intensitatea li
rică a interpretării. Șantierul 
sau hala de turnare au o fru
musețe dură, bărbătească. Din 
acest imediu sever peisagiștii

amatori au extras culori irizate 
și strălucitoare.

Dacă ar trebui să aleg numai 
un singur exemplu pentru ca
racterizarea bienalei l-aș cita 
pe Gheorghe Coclita, care sem
nează ; „Gh. Coclita, elev, fiu 
de cocsar* și cu autoritatea a- 
cestui titul care cintărește aici 
cît un capitol de istorie, își in
titulează un peisaj (în cărbune 
și sanguin de la Hunedoara) : 
„Uzina vie*. Pentru unul din 
peisajele sale - în tempera — a 
luat premiul I, dar nu acest 
amănunt m-a determinat să-l 
remarc, ci viața din creația lui. 
La Gh. Coclita în pictură se 
varsă bagajul de impresii zilni
ce compus din întîlnirile lui cu 
combinatul siderurgic, bagajul 
de sentimente născute în preaj
ma uzinei. Cînd se uită la uzi
nă vede o bogăție de culori așa 
cum îndrăgostitul vede cerul in 
ochii iubitei. Cu asemenea ochi 
plini de dragoste privește și ti
nichigiul Lazăr Hegedus din 
Lupeni „Cartierul muncitoresc", 
ori ucenicul Șerban Epure de la 
școala profesională „losif Ran- 
gheț“ panorama dinspre Sinaia.

In sala de pictură, după pri
mul moment de bucurie a culo
rii care inundă pereții, impre
siile privitorului se complică. 
Contactul cu realitatea e tre
cut prin filiera unor operații 
artistice mai dificile și mai în-

delungate. Unii izbutesc să-și 
păstreze tot timpul spontaneita
tea sentimentului. Emoția e a- 
deva rată in tabloul țăranului 
colectivist Mihai Mihalcea, „La 
prașilă in G.A.C.“ în ol cărui 
colorit difuz, aburit, se disting 
notele unui sentiment grigores- 
cian ; la fel in compozițiile ele
vului Doru Mureșan din Craiova 
- „Prinz pe cîmp" mai ales — 
simplificate judicios, pictate in

S-a angajat întîi la Uzinele 
„Mao Țze-dun“, intr-o muncă 
grea la cazangerie, apoi a venit 
la „7 Noiembrie" unde s-a cali
ficat repede ca țesătoare, deve
nind în scurt timp una dintre 
cele tnai prețuite muncitoare din 
întreprindere. Oamenii au încon
jurat-o cu dragoste, au ajutat-o 
ori de cile ort a fost nevoie. 
Cîțiva ani a activat ca secreta
ră a organizației U.T.M. din fa- 
bricăj jar astăzi, apreciindu-i-se 
realizările în munca obștească și 
în producție, este candidată de 
partid și candidată în alegeri
le de deputați în Marea Aduna
re Națională.

Ioana Dincă este elevă în cla
sa a Xl-a serală la școala me
die muncitorească, înființată cu 
ani în urmă pe lingă întreprin
dere, școală care va da anul a- 
cAsta cea de a treia promoție 
de absolvenți. Proaspăta candi
dată îmi mărturisește că așteap
tă cti emoție și încredere exa
menul de maturitate.

Femeia aceasta, de un calm 
învăluitor, cîștigaf numai dato
rită înțelegerii vieții noastre

noi, cu greutățile și bucuriile 
ei, mamă a doi copii, la două 
zeci și opt de ani, și-a cîștigat 
stima, dragostei și încrederea 
tovarășelor sale de muncă și i 
se face cinstea de a reprezenta 
circumscripția „7 Noiembrie" în 
Marea Adunare Națională.

E cît se poate de obișnuit în 
zilele noastre: o femeie deputat. 
Dar ca să ajungem să ne pară 
atît de firesc nouă și Ioanei 
Dincă și tuturor femeilor care 
activează pe tărîm obștesc, după 
umilința de veacuri la care au 
fost supuse generații întregi de 
femei, s-a depus o muncă ex
traordinară de cultivare a în
crederii în sine, dc punere în 
valoare a tuturor posibilităților, 
calităților și puterii noastre de 
a ne iubi munca și tovarășii.

Ioana Dincă a pornit de jos, 
dintre oameni simpli și săraci. 
Acum e muncitoare fruntașă^ 
Vrea să-și ia cu succes exame
nul de maturitate, vrea să ur
meze o facultate, vrea să răs
pundă cu cinste încrederii ce i 
se acordă, vrea să-și crească co
piii în pace, să facă din ei oa
meni adevărați.

Pe margine^ 
expoziției bienale 

de artă plastică 
a artiștilor amatori

tonuri echilibrate ; în tabloul 
țesătoarei Ana Constantin „Ate
lierul de țesut covoare", colorat 
de data aceasta rribi natural, 
fără ostentația lucrărilor d:n 
anul trecut, în „La orie" de 
strungarul arădon Froncisc 
KlUg, plină de simțul formei și 
al culorii, deși uneori stingoci 
desenată.

In unele compoziții e p-ea 
multă „tehnică" și prea evxfe— 
tă. Se observă că unii dintre 
artiști — cei de la Sibiu de pil
dă - în tratarea unor teme 
(compoziții de muncă, mai ales) 
contează prea mult pe ritm și

culoare, neglijînd să redea ex
presia psihologică a personaje
lor. Datorită unei anumite pre- 
ferințfe pentru stilizare, prea 
puțini artiști amatori își cultivă 
capacitatea de a face portret. 
Cu excepția celor două chipuri 
de muncitori lucrate în cărbune 
de Emilio Dain din București, a 
portretului lui Tudor Arghezi de 
V'ad Vlădescu — proiectant și 
a cîtorva capete de copii pictate 
in ulei ori tempera, nu întîlnim 
in expoziție preocuparea perse
verentă de a reprezenta oa
meni. Trebuie să atragem aten
ția și acelor instructori care au 
a’imentat la amatori o anume 
idee ușuratică despre caracte
rele așa-zis moderne în pictură. 
Rezultatul : umbrirea personali
tății artistului.

Grafica din sala de alb-negru 
k>so să se vadă rn toată forța 
lui spiritul de observație și in
venție ale amatorilor. Tehnicia
nul luliu Suteu a imaginat în 
„Manifest în ilegalitate" o com
poziție simplă și elocventă, fă- 
cind ca gestul și expresia per
sonajelor să evoce lupta ilega
liștilor pîndiți de primejdie la 
tot pasul. Schița zincografului 
Gh. Radu din Brașov ,,Fată ci
tind" e admirabilă ca sprinte
neală a condeiului. „Brigadie
rii" studentului Mircea Milcovicî 
d'n București sugerează munca 
tinerilor constructori prin pro-

cedeul inteligent ăl contrastului 
dintre liniile aplecate spre stin
gă ale zidului și cele spre 
dreapta ale siluetelor omenești, 
procedeu care dă iluzia mișcării 
încordate. Imaginea soarelui 
peste cîmp în „Prășital legume- 
lăr“ de Elena Bronițki (laborantă) 
e de frumos efect peisagistic, 
realizat cu mijloace grafice sim
ple Și ’ _ ' 
grafică sînt piese care se pot 
atribui cu ușurință unor profe
sioniști.

Sculptura, care în expozițiile 
trecute trecea aproape neobser
vată din pricina numărului mic 
și a nivelului mai scăzut decît 
al picturii, este de data aceasta 
mai abundentă și mai interesan
tă. Portretul în teracotă de Edith 
Schultz, decoratoare din Lugoj, 
sculptura în lemn „Țărani colec
tiviști" de I. Suteu, compoziția 
„Vasile Roaită" de Gh. Gheor- 
ghiță din Bacău sint lucrate cu 
seriozitate și cu voința de 
a exprima idei despre omul nou.

Privitorul pe care l-am invo
cat la început - prietenul, to
varășul, vecinul artistului ama
tor — pleacă de aici cu convin
gerea că in fiecare om al mun
cii se poate 
chiar dacă 
tele artei, 
contactul cu

ingenioase. în sala de

afla un artist care 
nu minuiește unel- 
vibrează adine la 
ea.

ANCA ARGHIR

întreprinderea de explorări

ARDEALUL
Alba-lulia

str. Ilya Ehrenburg 12 — telefon 601 

angajează 
pentru regiunile Hunedoara, Crișana și Mureș-Autonomă 

Maghiară
— ingineri de foraj, tehnicieni de foraj, ingineri minări, 

normatori mineri, economiști, contabili principali
★

Informații și cereri, direct Ia sediul întreprinderii din Alba 
Iulia .

140.137 lei
este reportul pentru concursul

PRONOEXPRES
de miercuri

Azi ultima ti de depunere a buletinelor



Să fie trași la răspundere 
asasinii patrioților

congolezi !
LONDRA 20 (Agerpres). — 

Duminică 19 februarie, în Pia
ța Trafalgar din Londra a a- 
vut loc un mare miting de pro
test împotriva asasinării lui 
Lumumba și a tovarășilor săi.

După miting, miile de parti
cipant au organizat o demon
strație pe străzile Londrei. Ei 
au prezentat moțiuni de pro
test ambasadei S.U.A. și Ofi
ciului de informații al O.N.U.

*
ATENA 20 (Agerpres). — Din 

inițiativa studenților ciprioți la 
Atena a avut loc un nou miting 
de protest al studenților Univer
sității din Atena ți din alte in
stituții 
împotriva 
Lumumba

de învățământ superior 
asasinării lui Patrice 
și a tovarășilor lui.

★
20 (Agerpres). — La 
africană din Cairo

CAIRO
Asociația 
a avut loc la 18 februarie un 
miting de doliu consacrat me
moriei lui Patrice Lumumba.

Participanții la miting au 
cerut demisia lui Hammarsk
joeld din funcția de secrttar 
general al O.N.U. și pedepsi
rea asasinilor lui Patrice Lu
mumba.

mai hotărît împotriva zădărnici
rii mitingului de doliu de către 
autoritățile vest-beriineze. El a 
arătat eă asociația a adresat Con
siliului de Securitate al O.N.U. 
o telegramă în care cere pedep
sirea aspră a persoanelor vi
novate de asasinarea hii Patrice 
Lumumba.

*
JOHANNESBURG 20 (Ager, 

pres). — Agenția Reuter relatea
ză eă grupuri de africani au or
ganizat în fața primăriei din 
Johannesburg o demonstrație de 
protest împotriva asasinării lui 
Lumumba. Demonstranții au dis
tribuit manifeste eu fotografia 
lui Lumumba și ou adoptat re
zoluții cerind demiterea lui Ham
marskjoeld din functi, de se
cretar general al O-N.U.-

Solidari
poporului

★
BERLIN 20 (Agerpres). — 

La 19 lebruarie poliția din Ber
linul occidental a împiedicat or_ 
ganizarea unui miting de doliu 
consacrat memoriei primului mi
nistru al Republicii Congo, Lu
mumba, ucis de colonialiștii im
perialiști. Acest miting era ini
țiat de „Asociația tineretului pen
tru pace și înțelegere reciprocă” 
și urma să aibă loc în raionul 
Neukoln al Berlinului occiden
tal

In legătură cu acest act srbi- 
trar al poliției vest-berlineze 
președintele. „Asociației tinere
tului pentru pace și înțelegere 
reciprocă" a declarat unui co res
pondent al agenției A.D.N. că a- 
sociația protestează în modul cel

Liga romînă de prietenie cu 
popoarele din Asia și 
a adresa: o telegramă 
tariatului Permanent al 
liului de Solidaritate 
Asiatic în legătură eu 
narea mișelească a lui 
Lumumba, eroul nației 
Congoului 
de luptă 
Maurice Mpolo. de către 
lonialiștii belgie 
trădători Choir 
Kasavubu.

După ce se arată că această 
crimă a fost posibilă numai 
datorită atitudinii de compli
citate a secretarului general al 
O.N.U- Dag Hammarskjoeld 
și a Comandamentului trupe
lor O.N.U. care au încurajat 
bandele de mercenari ale lui

Africa 
Secre- 
Consi- 
Afro 
asasi- 

Patrice 
nai 

i a tovarășilor 
Joseph Okito

al 
săi

Și 
eo

ni și clica de 
ibe. Mobutu,

Alte state au recunoscut guvernul Gizenga
PEKIN 19 (Agerpres). - A. 

genția China Nouă anunță că la 
19 februarie, locțiitorul 
rului Consiliului de Stat 
Chineze, Gen 1, a adresat 
lui ministru ad-interim 
publicii Congo, Antoine 
ga, o telegramă în care 
că guvernul chinez recunoaște 
guvernul condus de A. Gizenga 
drept singurul guvern legal al 
Republicii Congo și este gata să 
stabilească cu acesta relații di
plomatice și să facă schimb de 
reprezentanți diplomatici 
rangul de ambasadori.

BAMAKO 19 (Agerpres). — 
După cum transmite corespon
dentul din Bamako al agenției 
France Presse, Republica Mali 
a hotărît să stabilească relații 
diplomatice cu guvernul lui An
toine Gizenga, pe care îl consi
deră drept singurul guvern legal 
al Republicii Congo.

premie- 
al R.P. 
primu. 
al Re- 
Gizen- 

declară

la

Iotă o formațiune a

de Lumumba 
care aceste ii 

brutalitățile, 
nu m-au tă

Vizita lui L. I. Brejnev 
în Ghana

Ultima scrisoare 
a lui Lumumba
TUNIS 28 (Agerpres). — 

Săptămânalul tunisian „A- 
frique Action” a publicat la 
28 februarie ultima scrisoa
re adresată 
soției sale in 
serie : „Nici 
nici torturile
cut să cer îndurare deoa
rece prefer să mor cu capul 
sus. cu credință nezdrunci
nată și încredere in desti
nul patriei mele, decît să 
trăiesc in robie și in dis
prețul principiilor sacre”.

cu lupta 
congolez

de 
se 

sent:-
cu

Mobutu. Chombe, și alții 
teapa lor, în telegramă 
spune: Ne exprimăm 
mentele de solidaritate 
lupta poporului congolez și a
guvernului său legal condus 
de Antoine Gizenga. pentru 
integritatea teritoriului Repu
blicii Congo, pentru libertate 
și independență,

★
In legătură cu asasinarea 

primului ministru al guvernu
lui legal al Republicii Congo, 
Patrice Lumumba, Consiliul 
Național al Femeilor din R. P. 
Romînă a adresat o telegramă 
doamnei Opanga Pauline Lu
mumba prin care. în numele 
milioanelor de femei din țara 
noastră, Ii exprimă cele mai 
sincere condoleanțe.

Nou val de teroare dezlănțuit 
de marionetele colonialiste

Raportul reprezentantului special al O.N.U 
în Congo

NEW Y'ORK 20 (Agerpres). 
La New York s-a dat publicită
ții raportul lui Rajeshwar Dayal, 
reprezentantul special al O.N.U. 
iu Congo, eu privire Ia noul val 
de teroare dezlănțuit de mario
netele colonialiste de la Leopold
ville Raportul confirmă că „gu
vernul" marionetă al lui Ileo a 
deportat în secret cel puțin șap
te personalități politice care îl 
sprijineau pe Patrice Lumumba. 
Ei au fost deportați la Bakwan
ga unde stăpînesc bandele pre
tinsului „președinte" al „statului 
minier” din partea de sud a pro
vinciei Kasai, Kalonji. „Circulă 
în mod persistent zvonuri des

Fărădelegile colonialiștilor 
și ale marionetelor lor continuă

Alți 6 conducători politici, 
tovarăși ai lui Lumumba, 

au fost asasinați
Lucrările Consiliului de Securitate *•

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 20 
februarie s-a întrunit din nou 
Consiliu] de Securitate pen
tru a continua discutarea si
tuației din Congo.

Lucrările Consiliului de 
Securitate se desfășoară într-o 
atmosferă încordată. Din 
Congo vin mereu știri despre 
fărădelegile colonialiștilor și 
ale marionetelor lor. încă 
șase miniștri și tovarăși de 
luptă ai primului ministru 
Lumumba au fost dați pe mi
na asasinilor.

Nici nu începuse ședința 
Consiliului de Securitate cînd 
Hammarskjoeld a anunțat că 
i s-a comunicat că șase din 
tovarășii lui Lumumba — Fi
nan! ministru de stat al lui 
Lumumba, prim-ministru al 
provinciei Orientale, Fataki, 
șeful jandarmeriei din Stan
leyville, Elengenza, consilier 
a', primului ministru al Con- 
goului, Nzusi, președintele 
Uniunii Tineretului din Congo 
Lumbala și Jangara au fost a- 
sasinați la Bakwanga unde au 
fost transferați din Leopold
ville.

După Hammarskjoeld a luat 
cuvintul reprezentanul Libe
riei. care a propus ca ședința 
Consiliului de Securitate să 
fie amînată pînă la ora 3 după- 
amiază (ora New York-ului) 
pentru ca delegația sa să aibă 
posibilitatea să se consulte cu 
reprezentanți; statelor africa
ne și să-și revizuiască poz.pa 
în problema CongouluL

Reprezentantul S.U.A.. Ste
venson, exprimînd în n-imele 
guvernului său revolta și in
dignarea în legătură cu asasi
narea celor șase conducător, 
politici ai poporului consolez, 
a cerut acțiuni urgente și efi
ciente ale O.N.U. în scopul 
preîntâmpinării barbaria și 
nelegiuirilor din Congo. El a

sprijinit propunerea reprezen
tantului Liberiei de a se ami
na ședința Consiliului de Secu
ritate pînă la ora 3 după-amia- 
ză.

Reprezentantul Republicii 
Arabe Unite. Lutfi, și-a expri
mat profunda indignare în le
gătură cu noile evenimente 
tragice din Congo. El a decla
rat că miinile lui Kasavubu 
sint înroșite de singele condu
cătorilor poporului congolez, 
uciși in mod barbar și că Or
ganizația Națiunilor Unite este 
considerată deja un instrument 
al colonialiștilor. El a sprijinit 
propunerea reprezentantului 
Liberiei cu privire la amîna- 
rea ședinței Consiliului de Se
curitate pină la ora 3 după- 
.amiază.

A luat apoi cuvintul repre
zentantul Uniunii Sovietice, 
V. A. Zorin.

Delegația sovietică, a spus 
el, este nevoită să constate că 
s-au adeverit cele mai rele te
meri pe care Și le-a exprimat 
vineri cind s-a ho țări t amina- 
rea ședinței Consiliului de Se
curitate. Atunci delegația so
vietică a declarat că fiecare zi 
de intirziere este echivalentă 
cu a lăsa mină liberă regimu
lui de ternare din Congo. Fie
care zi de «minare, a subliniat 
delegația sovietică, constituie 
un nou pericol și înseamnă noi 
victime. Noi. a declarat V. A. 
Zorir.. sintem profund convinși 
că dacă O.N.U. va manifeste 
pasivitate in ce privește adop
tarea unor măsuri hotărite 
împotriva agresorilor belgieni, 
aceasta va însemna o catastro
fă. Nn putem accepta ca stea
gul O.N.U să fie pătat de sin
ge. Regimul lui Kasavubu. 
Mobutu, Chombe. a arătat re
prezentantul Uniunii Sovietice, 
este un regim terorist impus 
Congoului de colonialiști

pre lichidarea fiaăeă a prraa—r- 
lor deportate la sosirea lor la 
Bakwanga", se apune în raport. 
Dayal arată că patru dintre a- 
ceste personalități politice au 
lost deportați la Bakwanga cu o 
săptămînă în urmă, iar ceilalți 
joia trecută.

Dayal declară în raport că auj 
toritățile de la Leopoldville, pre
cum și cele de la Bakwanga au 
refuzat să răspundă cine 
persoanele deportate, care 
motivul deportării și care 
soarta lor. în raport se stabileș
te cu precizie numele a trei din
tre personalitățile deportate. 
Este vorba de Jean Pierre Finant, 
fostul guvernator al provinciei 
Orientale. Jacques Lumbala, fost 
secretar de stat în guvernul lui 
Lumumba, și Fataki, fost coman
dant al jandarmeriei din Stan
leyville. Dayal menționează de 
asemenea că printre ceilalți de
portați ar putea fi președintele 
unei organizații de tineret, Nzuzi, 
și fostul ministru al Sănătății în 
guvernul Iui Lumumba, Kamen- 
ga. în raport se arată că toți 
au fost arestați fără a se formula 
vreo acuzație împotriva lor. A- 
vînd în vedere asasinarea Iui, 
Lumumba, Mpolo și Okito, Dayal 
consideră că deportarea acestor 
personalități constituie o acțiune 
„serioasă". Subliniind că la Leo
poldville există în prezent „o 
atmosferă de neliniște și îngrijo
rare", Dayal arată că aceste de
portări „ar putea avea serioase 
consecințe”

sînt 
este 
este

Cum și de cine a fost 
ucis Lumumba

ACCRA 20 (Agerpres). - Pre
ședintele Ghanei, Kwame 
Nkrumah, a declarat că a pri
mit informații cu privire la 
modul in care a fost ucis, de 
un ofițer belgian, cu peste • 
lună in urmă, Patrice Lumum
ba. El a arătat că Lumumba 
cu cei doi tovarăși ai săi au 
fost scoși ia 18 ianuarie din 
închisoare și li s-a ordonat să 
se roage. Pe cînd ei erau in- 
genunchiați. un ofițer belgian 
i-a dat unui soldat african or
dinul să-i împuște. Mpolo și 
Okito au fost executați, dar 
soldatul a lăsat pușca in jos 
cind a venit rindul lui Lu
mumba și a refuzat să tragă. 
Atunci ofițerul belgian a scos 
revolverul său și l-a împușcat 
pe Lumumba.

Cinica declarație 
a lui Chombe

ELISABETHVILLE 19 (A-
gerpres). Intr-o scrisoare adre
sată la 19 februarie lui La- 
yal, reprezentantul special al 
lui Hammarskjoe’.d în Congo, 
marioneta Chombe a declarat 
că refuză să remită trupurile 
neînsuflețite ale lui Patrice 
Lumumba. Maurice Mpolo și 
Joseph Okito familiilor lor 
sau să comunice unde sint în- 
mormintați aceștia.

Un savant uzbec 
despre valorificarea 

stufului în R.P. Romînâ

ACCRA 19 (Agerpres). — 
TASS :

In seara zilei de 17 februa-, 
rie, dr. Kwame Nkrumah, 
președintele Ghanei, a oferit 
o recepție în cinstea lui L. I. 
Brejnev.

La recepție, dr. Kwame 
Nkrumah și L. I. Brejnev au 
rostit cuvîntări.

După ce a vorbit despre 
contribuția remarcabilă pe 
care a adus-o și o aduce Repu
blica Ghana la cauza nobilă a 
eliberării continentului african 
de sub jugul colonialismului, 
L. I. Brejnev a arătat că toți 
adevârații prieteni ai Ghanei 
se bucură de succesele obținu
te de ea în întărirea indepen
denței politice și economice, 
în dezvoltarea culturii și în
vățământului național El a 
urat poporului Ghanei mari 
succese in construcția econo
mică și culturală.

în încheierea cuvîntării sale 
L. I. Brejnev și-a exprimat 
convingerea că vizita lui Kwa
me Nkrumah în U.R.S.S. și vi
zite in Ghana a lui N. S. Hruș- 
ciov, marele prieten ai popoa
relor africane, va întări și 
mai mult prietenia dintre 
U.R5.S. și Ghana, vor apropia 
șj mai mult popoarele 
două țări.

Primirea caldă care 
făcută înaltului oaspete
tic, a spus în cuvîntarea 
K. Nkrumah, constituie

numai un tribut de recunoștin
ță față de șeful unei mari pu
teri, ci simbolizează In ace
lași timp sentimentele calde 
de prietenie pe care le nutreș
te poporul ghanez față de U- 
niunea Sovietică.

Aducînd critici poziției 
O.N.U. în Congo, Nkrumah a 
subliniat : „La fel ca și guver
nul țării dv, domnule preșe
dinte. guvernul Ghanei este 
întristat și dezamăgit de ac
țiunile care s-au desfășurat 
din luna iulie anul trecut de 
către reprezentanții O.N.U. în 
Congo. Am ajuns la conclu
zia fermă că reprezentanții
O.N.U. fie că nu vor, fie că 
sint incapabili să acționeze 
conform mandatului ce le-a 
fost dat de Consiliul de Secu
ritate. sint răspunzători pen
tru situația tragică în care se 
află in prezent Congoul.

Sint ferm convins, a spus 
Nkrumah, că marea dv. țară, 
domnule președinte. împărtă
șește dezideratele noastre și că 
atît dv. cit și ceilalți prieteni 
ai noștri, veți face tot ce stă 
in puterile dv. pentru a aju
ta Africa să asigure propăși
rea și 
lor ei.celor

este 
sovie- 

sa 
nu

LAOS: Un avion 
ciankaișist doborît 
de către forțele 

patriotice
Patet Lao în marș

TAȘKENT 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: Experiența 
inginerilor chimiști romîni, 
care se ocupă de problema 
valorificării stufului, va fi 
fără îndoială utilă Uzbekista- 
nului, arată într-un articol 
publicat la 18 februarie în zia
rul „Tașkentskaia Pravda" 
Hamdam Usmanov, directorul 
Institutului de chimie a poli
merilor al Academiei de Știin
țe a R.S.S, Uzbekă.

H. Usmanov, care a vizitat 
recent combinatul de celuloză 
care se construiește în R.P. 
Romînă, a luat cunoștință de 
tehnologia producției de celu
loză din stuf. El arată în ar
ticolul său că o întreprindere 
asemănătoare, care va folosi 
giganticele rezerve de stuf din 
delta fluviului Amu-Daria, va 
fi construită și în Kara-Kal- 
patia (regiune autonomă care 
face parte din R.S.S. Uzbekă).

Omul de știință uzbek a dat 
o înaltă apreciere mașinilor 
construite în Rominia pentru 
recoltatul și transportul stu
fului. El consideră că trebuie 
folosite metodele chimiștilor 
romîni pentru exploatarea ma
teriilor prime care sint în a- 
bundență în Uzbekistan și din 
care pot fi fabricate mase plas
tice, coloranți, medicamente, 
herbicide și alte chimicale.

bunăstarea popoare-

•ir
februarie au sosit 

Brejnev,
La 20 

Budapesta, L. I. 
persoanele care l-au însoțit 
vizita în țările Africii.

comunaDeclarația 
sovieto-ghaneză

ACCRA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : în legătură 
cu vizita președintelui Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., L. I. Brejnev, în 
Ghana, la Accra a fost dată 
publicității următoarea decla
rație :

„După încheierea vizitei ofi
ciale în Republica Guineea, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
Leonid Bici Brejnev, a vizitat 
la invitația președintelui 
Kwame Nkrumah, Republica 
Ghana.

Președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
L. L Brejnev, a avut întâlniri 
și schimburi de păreri cu pre
ședintele Kwame Nkrumah în 
legătură cu problemele care 
prezintă interes pentru ambe
le părți. Schimbul de păreri, 
care s-a desfășurat în spiritul 
prieteniei și înțelegerii reci
proce, a demonstrat că puncte
le de vedere ale celor două 
părți coincid în ce privește 
cele mai importante probleme 
ale politicii internaționale.

îp cursul convorbirilor care 
au avut loc a fost abordată 
de asemenea problema rela-

ia

in

HANOI 20 (Agerpres). — 
Postul de radio „Vocea Patet- 
Lao" a anunțat că trupele gu
vernului legal laoțian și unită
țile Patet Ijio din regiunea Ban 
Du (Laosul de nord) au dobo
rît la 19 februarie un avion mi
litar ciankaiștist. Cei patru ofi
țeri ciankaișiști și doi ofițeri 
rebeli laoțieni. care se aflau pe 
bordul avionului, au pierit. Din 
documentele găsite printre sfă- 
rimăturile aparatului s-a stabi
lit că avionul a deeolat din 
Taivao și a făcut escală la Da 
Nang (Vietnamul de sud) îna
inte de a-și continua zborul 
deasupra teritoriului laoțian 
unde urma să parașuteze arme 
și alimente rebelilor laoțieni, în- 
cereuiți de trupele guvernamen
tale și unitățile Patet-Lao.

Hotărîrea C. C. al P. C. U. S. 
și a Consiliului de Miniștri privind 

reorganizarea Ministerului Agriculturii 
al U. R. S. S.

MOSCOVA 20 (Agerpres).
— TASS transmite :

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au a- 
doptat o hotărire cu privire 
la reorganizarea Ministerului 
Agriculturii al U.R.S.S.

Subliniind că Uniunea So
vietică a intrat într-o nouă 
perioadă de dezvoltare — în 
perioada construcției desfășu
rate a societății comuniste,

C.C. al P.C.U.S. și 
de Miniștri al

Celețiilor sovieto-ghaneze.
două părți au relevat cu deo
sebită satisfacție dezvoltarea 
și întărirea relațiilor de prie
tenie dintre U.R.S.S. și Repu
blica Ghana, bazate pe respec
tarea reciprocă a intereselor, 
pe principiile coexistenței 
pașnice, pe egalitatea în drep
turi și neamestecul reciproc 
în treburile interne".

PE SCURT
DELHI — La invitația pri

mului ministru J. Nehru, 
la 20 februarie au sosit în 
India, A. N. Kosîghin, prim- 
vreepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.RSS., îm
preună cu soția sa, care vor 
întreprinde o vizită de 12 zile 
în această țară.

Congresul Partidului Muncii din Albania
TIRANA 20 (Agerpres). — 
în cadrul ședinței din după- 

amiaza zilei de 18 februarie 
a Congresului al JV-lea al 
Partidului M jnci; dan Albania 
au continuat dezbaterile. Apta 
Congresul a fost saluta: de 
conducătorii de'egriT Lor Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongoî. Parridnân Ccenurost 
din Japor.te Partidului Co
munist dm India. Partidului 
Comunist din Austria, precum 
și de reprezentanții Partidului 
Comunist dm Malala și Parti
dului Comunist din Birmania.

în cadrul ședinței din dimi
neața zilei de 19 februarie 
s-au încheiat dezbaterile pe 
marginea raportului prezentat 
de M. Shehu cu privire la

Ill

*

proiectul celui de-al treilea 
pian cincinal.

Conducătorii delegațiilor 
partidelor comuniste dm Nor- 
vegte șă Ta Sanda au ros:;: cu
vântări de salut. De asemenea 
s-a dat ctxne tde^amesor de 
salut trimise de alte partide 
corr»ur_ste si muncttareșt: fră- 
țest-

Apoi Congresul a adoptat o 
hotărire in care aprobă rapor
tul prezentat de Mehmet She
hu.

La 20 februarie au fost alese 
Comitetul Central al Partidu
lui și Comisia Centrală de Re
vizie. Prim-secretar al C.C. a 
fost ales Enver Hodja.

Congresul al IV-lea al Parti
dului Muncii din Albania și-a 
încheiat lucrările.

BUDAPESTA. — La invitația 
Iui Janoș Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U. și a lui 
Istvan Dobi, președintele Con
siliului Prezidențial al R. P. 
Ungare, la 20 februarie a sosit 
ta Budapesta într-o vizită de 
prietenie Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
din Cehoslovacia și președin
tele R. S. Cehoslovace.

PARIS. — După cum trans
mite corespondentul din Ra
bat al agenției France Presse, 
în noaptea de 17 spre 18 fe
bruarie artileria franceză de 
pe teritoriul algerian a des
chis focul asupra satului ma
rocan Bubekw. Proiectilele au 
explodat la • distanță de 7 
km de frontieră pe teritoriul 
marocan.

ATENA. — Comitetul Central 
al Partidului Comunist din 
Austria a hotărit să convoace 
la Viena între 1 și 3 aprilie cel 
de-al 18-lea Congres al Parti
dului Comunist din Austria.

hotărîrea 
Consiliul 
U.R.S.S. arată : Una din pro
blemele fundamentale ale ac
tivității practice a partidului 
și poporului este acum intro
ducerea cit mai largă în pro
ducție a realizărilor științei și 
experienței înaintate.

„în aceste condiții, se spu
ne în hotărîre, a apărut ne
cesitatea restructurării radica
le a aparatului organelor a- 
gricole, a transformării aces
tuia dintr-un aparat de con
ducere administrativă a agri
culturii, așa cum a fost timp 
de mulți ani, într-un centru 
organizatoric pentru introdu
cerea în producție a realiză
rilor științei și experienței 
înaintate".

C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au sub
liniat că acum principalul este 
ca cele mai bune realizări ale 
științei, metodele înaintate de 
muncă să devină un bun al 
milioanelor de oameni, să se 
obțină ca toate colhozurile și 
sovhozurile să lucreze așa 
cum lucrează fruntașii din a- 
gricultură.

Restructurarea activității or
ganelor agricole va contribui 
la ridicarea și mai mult a ro
lului științei și experienței 
înaintate în dezvoltarea agri
culturii, la apropierea și mai 
mult a științei de viață, de 
practica agricolă, ceea ce con
stituie condiția principală a 
înfăptuirii planului de sporire 
a producției agricole trasat de 
partid și guvern.

La Helsinki a început

Adunarea constitutiva
a Comitetului internațional 

de pregătire a viitorului Festival
In îndepărtatul Helsinki, 

ospitaliera capitală a 
Finlandei, se găsesc in 

momentul de față soli ai gene
rației tinere de pe toate conti
nentele. In dimineața acestei 
zile, la orele 10 in sala de festi
vități a Casei de cultură din 
Helsinki au inceput lucrările 
adunării constitutive a Comite
tului internațional de pregătire 
a celui de-al Vlll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților. Râspunzind invitației adre
sate de către grupul de iniția
tivă constituit in luna octombrie 
a anului trecut, la lucrările adu
nării participă peste 100 de re
prezentanți ai organizațiilor na
ționale de tineret și studențești 
din aproape S0 de țări din Asia, 
Africa, America și Europa. Re
prezentanți ai altor organizații 
de tineret și studenți din diferite 
țări sint așteptați să sosească 
in cursul zilei de astăzi. Cei pre
zenți reprezintă organizații de 
diferite concepții politice, orga
nizații de tineret, studențești, 
sportive, culturale, sindicale. Ei 
s-au întrunit la Helsinki din do
rința sinceră de a contribui la 
o cunoaștere reciprocă mai bu
nă, la întărirea colaborării tine
retului și studenților in lupta 
pentru pace și un viitor mai bun. 
Printre organizațiile care au 
răspuns invitației gruplui de ini
țiativă sint : Tineretul muncitor 
din Maroc, Tineretul partidului 
radical din Chile, Comitetul or
ganizațiilor de tineret din Uni
unea Sovietică, Tinerii pionieri 
din Ghana, Asociația tinerilor 
revoluționari din Cuba, Federa
ția națională □ tineretului din 
India, Tineretul socialist și Tine
retul radical din Japonia,

Tineretul regal din Cambodgia, 
Tineretul liberal din Grecia, Liga 
tineretului democrat din Fin
landa, Tineretul socialist din 
Italia, Tineretul socialist din Is
landa, organizațiile de tineret 
din țările socialiste din Europa 
și Asia precum și reprezentanți 
ai uniunilor naționale studen
țești din Maroc, Tunis, Venezue
la, Antile, Cuba, Irak, Japonia, 
etc. Participă de asemenea re
prezentanți ai F.M.T.D. și U.I.S. 
La lucrări participă și o delega
ție a C.C. al U.T.M. condusă de

Corespondență 
specială pentru 

„Scînteia tineretului^

tovarășul Vasile Florea, membru 
al Biroului C.C. al U.T.M. Din 
delegație fac parte lolanda Ba 
laș, maestră emerită a sportului 
și Stanciu Brătescu, reprezen
tantul U.T.M. la F.M.T.D.

La ședința de deschidere pre
zidată in numele grupului de 
inițiativă de către Awab Abd- 
el-Kader, reprezentant al Tinere
tului muncitor din Maroc, au 
luat parte și o serie de persona
lități finlandeze ca Meltii Vai- 
no, prefect al regiunii Helsinki, 
Aitio Paavo, prim vicepreședinte 
al Parlamentului finlandez, care 
a salutat pe participant la a- 
dunare, prof. univ. Iversen Fe
lix, Gronvall Sven, Tapiovaara 
Tapio - pictori, precum și alți 
reprezentanți ai unor organizații 
sindicale, culturale, sportive din 
Finlanda, ziariști finlandezi și 
străini.

In 
tivă, 
tant 
ponez al Festivalului, după 
i-a salutat pe cei prezenți a pre
zentat in linii generale cîteva 
idei cu privire la locul, data, du
rata și numărul participanților 
la cei deal Vlll-lea Festival. 
Vorbitorul a exprimat părerea 
grupului de inițiativă cu privire 
la conținutul programului viito
rului Festival, la rolul pe 
care in situația internațională 
actuală il poate avea in cadrul 
efortului comun al popoarelor 
in lupta pentru pace, destin
dere internațională și coexisten
ță pașnică, in numele tuturor 
participanților la odunare, el a 
mulțumit guvernului finlandez și 
autorităților din Helsinki pentru 
sprijinul dat cu privire la orga
nizarea adunării constitutive a 
Comitetului Internațional de pre
gătire a Festivalului, precum și 
organizațiilor de tineret și per
sonalităților care au făcut soli
lor generației tinere a lumii o 
primire deosebit de călduroasă 
și au contribuit la asigurarea 
unor condiții bune pentru desfă
șurarea lucrărilor adunării con
stitutive.

In cursul ședinței de diminea
ță au luat cuvintul reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret și 
studenți din Ghana, Austria> 
R. P. Ungară, Guineea, Chili, 
Italia, India, Irak, U.R.S.S., 
Grecia, Cuba și Finlanda.

Lucrările adunării continuă. 
Tinerii finlandezi și in general 
opinia 
interes 
rii.

Helsinki. 20 februarie 1961 
(prin telefon)

numele grupului de iniția- 
Kamiya Hamo, reprezen- 
al Comitetului național ja- 

ce

publică manifestă un viu 
față de lucrările adună-
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Tinere cubaneze citesc cu interes o revistă ilustrată sovietică

Interziceți rachetele „Polaris*
Demonstrația tineretului din Glasgow
LONDRA 19 (Agerpres) — 

La 17 februarie tineretul din 
Glasgow a organizat o de
monstrație eu torțe. Demons
tranții s-au îndreptat spre 
clădirea consulatului S.U.A. 
pentru a protesta împotriva 
faptului că Anglia a pus la 
dispoziție baze pentru sub
marine americane înzestrate 
cu rachete „Polaris". Demon
strația a fost condusă de Jeny 
Morrison, secretară a mișcării

pentru pace a tineretului din 
Scoția.

Demonstranții purtau pan
carte pe care era scris : ..Ra
chetele ,,Polaris“ nu ne vor 
salva, ci ne vor distruge" și 
,.Interziceți rachetele „Pola
ris”.

Trecînd pe străzile Glas- 
gowului eu cîntece și lozinci 
demonstranții s-au apropiat 
de clădirea consulatului ame
rican unde au organizat o de» 
monstrație.

LA OKINAWA

Cîntece pentru tineret interzise 
de comandamentul militar amercan

După cum se anunță din 
Nalta, principalul oraș 
din Okinawa, autorită

țile au confiscat o culegere 
de cîntece pentru tineret în 
zare erau incluse cîntece ca: 
..Nu vom permite să se arun
ce o bombă atomică", „Să fie

înapoiată Okinawa**. ,-Cî/ife. 
cui fericirii* etc.

Hotărîrea cu privire la 
confiscarea acestei culegeri de 
cîntece a fost luată din ordi
nul comandamentului militar 
american.
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