
Tineri și tinere 
din in austrie!

| Reducerea prețului de« 
fcost constituie baza sigură« 
|a creșterii venitului națio-« 
«nai, a întăririi puterii de« 
^cumpărare a leului, a ridi-| 
|cării nivelului de trai al« 
poporului. Munciți în așa« 

|fel ca lupta pentru redu-^ 
l cerea prețului de cost să| 
| devină o preocupare vie și| 
îȘ permanentă. |
t-voo oo oo oo oo oo oo

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2090 4 pagini — 20 bani vineri 20 ianuarie 1956

Ceea ce părea altă dată

ÎN LUPTĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA
NOULUI CINCINAL I

Colectivul uzinelor de vagoane „Gheor- 
ghi Dimitrov“ din Arad, a obținut de cu- 
rînd un succes remarcabil : este vorba de 
construirea unul nou tip de vagon de că
lători.

Acest vagon, pe care-1 vedem în cli
șeul alăturat, are o capacitate mărită față 
de celelalte vagoane cuprinzînd 88 de 
locuri. Pe lîngă aceasta constructorii i-au 
adus o serie de îmbunătățiri tehnice. Ast
fel, este înzestrat cu boghiuri de cons
trucție anumită care permit o șerpuire 
lină, tampoanele sînt prevăzute cu pîr- 
ghii speciale care suportă și amortizează 
mai bine șocurile etc.

O metodă
succese noi

nouă
în brigadă 

tineret a fost prima 
a început să lucreze

Brigada noastră de 
la mina Lupeni care 
după noua metodă de mare productivitate în 
extracția cărbunelui, aceea a mutării crațe
rului spre strat prin împingere, fără de
montare.

In această scrisoare eu vreau să împărtă- 
șese și altor mineri, în special acelora care 

' lucrează în abatajele frontale ale minelor 
de cărbuni, felul în care aplicăm noi această 
metodă.

In schimbul I, din brigada noastră lu
crează 11 mineri, dintre care unul lucrează 
la șpițuri, doi lucrează exclusiv la aprovizio
narea abatajelor cu lemn pentru armare, 
un vagonetar lucrează jos la rostogol, unde 
se încarcă cărbunele în vagonet. Intrînd di
mineața în abataj, pe întreg frontul noi 
găsim găurile perforate de către cei doi per
foratori din schimbul 111 care au avut sar
cina 
mîne 
ne'.e 
mai 
decît 
bune 
încărcat tot cărbunele, 
lungul crațerului, la distanțe egale și înce
pem împingerea lui către frontul de cărbune.

In schimbul doi se repetă aceleași operații. 
Atît în schimbul 1 cît și în schimbul II se 

mai execută următoarele : se face podirea 
abatajului, se ramblează golurile și se „ră
pesc“ stîlpii din partea unde a fost extras 
cărbunele. Cu cele 30-40 de găuri perforate 
de cei doi ortaci din schimbul III mai în
cheiem un ciclu complect de producție.

să facă treaba aceasta. Nouă ne ră- 
atunci doar să facem pușcarea. Cărbu- 
pușcat cade direct pe transportor ne 
rămînînd pentru încărcat cu lopata 

30—35 la sută din cantitatea de căr- 
surpat din pușcătură. După ce am 

ne înșiruim de-a

Avantajul noii metode constă și în aceea 
că mutarea crațerului nu necesită demonta
rea sau montarea lui, lucru care înainte, 
în afară de faptul că cerea multă muncă 
provoca și multe defecțiuni.

Din prima zi a folosirii acestei metode, 
noi am obținut rezultate însemnate. Pe luna 
octombrie 1955, de pildă, am realizat o 
creștere a productivității muncii cu 15 la 
sută. Munca ne este mult ușurată prin 
faptul că nu mai trebuie să încărcăm atît 
de mult cu lopata. Datorită aplicării acestei 
metode, datorită creșterii în amploare a 
succeselor noastre au crescut și salariile 
membrilor brigăzii.

In introducerea și aplicarea cu succes a 
noii metode un sprijin puternic l-am primit 
din partea tehnicianului comunist Sviștea 
Gheorghe.

în fața noilor sarcini puse în fața noastră 
de Directivele celui de al II-lea Congres al 
P.M.R. cu privire la cel de al doilea plan 
cincinal de dezvoltare a economiei naționale, 
noi ne angajăm să dublăm producția de 
cărbune planificată pe abataj. In ppivința 
aceasta brigada noastră și-a propus lozinca: 
„Două fășii de cărbune extrase în 24 de ore".

FLOREA GR1ȘA, 
responsabilul brigăzii de tineret 

din abatajul frontal 5-vest, 
mina Lupeni

Angajamentele 
tinerilor siderurgiști

Pregătiri pentru 
campania de primăvară

* *
Peste 120 motoare de tractor 

reparate
Pentru realizarea la timp a reparațiilor 

în vederea muncilor agricole de primăvară, 
la Centrul mecanic din Arad funcționează 21 
de posturi unde se efectuează reparațiile pe 
ansamble și subansamble. De asemenea, s-au 
luat o serie de măsuri tehnico-organizatorice. 
încă din luna trecută a fost dată în ex
ploatare o nouă hală de rodaj cu o capaci
tate de 6 motoare, s-a amenajat o hală pen
tru trierea pieselor, s-a dublat podul ru
lant, iar în toate atelierele s-a introdus mica 
mecanizare pentru efectuarea' muncilor auxi
liare. Toate aceste măsuri au contribuit ca 
media zilnică de reparații din atelierele cen
trului să se ridice de la 2 motoare de trac
tor cît prevedeau sarcinile de plan la 4 
motoare de tractor. Pînă acum colectivul 
centrului a terminat de reparat peste 120 de 
motoare de tractor. Numai în primele 17 
zile ale acestei luni au fost reparate peste 
60 de motoare de tractor, viteza zilnică de 
reparații fiind depășită cu peste 60 la sută.

Pentru asigurarea pieselor necesare re
parațiilor, conducerea centrului mecanic a 
luat măsuri de recondiționare a pieselor 
vechi, care în mare parte se fabrică în ate
lierele proprii. Pînă acum s-au confecționat 
peste 25.000 piese pentru tractoarele K. D. 
și peste 17.000 piese pentru tractoarele 
I.A.R.

CINEVA SPUNEA
„Eu văd aici mai

Pentru

partidului cu 
la cel de-al 

plan cincinal 
sporirea consi-

f HUNEDOARA (de la corespondentul | 
f nostru). — In toate secțiile Combinata- .1 
[ lui siderurgic „Gh. Gheorghiu Dej" din j 
f Hunedoara, organizațiile de bază U.T.M. j 
( au trecut zilele acestea la dezbaterea) 
ț Documentelor celui de al II-lea Congres j 
f al partidului.

La secția laminoare, după ce tinerii au 
( dezbătut sarcinile ce le revin in cadrul j 
f celui de al doilea plan cincinal, tovarășul ) 
J Sireschi Vasile, in numele brigăzii sale,! 
(s-a angajat ca pînă la 1 aprilie anul cu-j 
( reni să dea 500 tone laminate peste sar-) 
j cinile de plan, să realizeze o creștere a j 
f productivității muncii cu 1 la sută, să J 
(reducă prețul de cost cu cel puțin 0,4 la j 
țsută față de cel planificat, să reducă j 
f procentul de rebuturi cu 8 la sută față de) 
( cel admis. Pentru realizarea acestor j 
{{obiective tovarășul Sireschi și-a propus j 
f să repartizeze fiecărui membru din bri- J 
ț gadă sarcini concrete pe fiecare zi, ți- \ 
j nînd seama și de nivelul de calificare al | 
f fiecăruia, să organizeze in cadrul bri- J 
I găzii studierea și aplicarea metodelor so-I 
(vietice Turtanov, Voroșin și Lunin.
[ Celelalte brigăzi de tineret de la lami- j 
f noare s-au angajat ca pe primul trimes- J 
(tru al acestui an să dea 1.500 tone lami- j 
[ nate peste plan.
f Brigăzile de tineret de la secția O.S.M ) 
( conduse de oțelarii Opriș Avram, Forțu ] 
{{Petru, Costache Vasile, Stanciu Aurel, j 
f Lăbuneț Vaier, Jurca Florian s-au anga- j 
(jat ca pe acest trimestru să dea 160 tone j 
{{ oțel peste plan. Exemplului laminoriștilor j 
( și oțelarilor se alătură și membrii bri- J 
( găzilor de la furnalul tineretului care ] 
{ s-au angajat să dea peste sarcinile lor J 
i^de plan peste 300 tone fontă

I

In sat la Puiești
Țăranii muncitori din comuna Puiești, ra

ionul Birlad, se pregătesc temeinic pentru 
campania însămînțărilor de primăvară.

Primii care și-au reparat uneltele 
agricole au fost comuniștii Vasile Limișcă, 
Vasile Marin, Vasile Manole și alții.

O atenție deosebită acordă țăranii munci
tori transportării gunoiului de grajd pe cîmp 
și așezarea lui în platforme, la capul locu
lui. Pînă acum s-au executat, la cimp, 44 
platforme cu peste 105 tone de gunoi de 
grajd. Țăranii muncitori Vasile Timuc. Toa- 
der Carp, Vasile Mocanu și alții au cărat la 
cîmp cele mai mari cantități de gunoi de 
grajd:

De asemenea încă de pe acum s-au luat 
măsuri pentru buna funcționare a centrelor 
de selecționare și tratare a semințelor. In 
satele Ezer, Ruși, Puiești Tîrg și Puiești 
Sat, centrele au fost deja amenajate.

Pentru stabilirea puterii de germinație a 
semințelor, utemistul Gheorghe Moise, teh
nician agronom, îndrumă pe țăranii munci
tori să încerce puterea de germinație a se
mințelor care vor fi folosite in campania 
agricolă de primăvară.

Corespondent 
AURELIAN AXENTE

Pentru fertilitatea ogoarelor
CONSTANȚA (de la corespondentul 

nostru). — In toamna anului trecut, colecti
viștii din comuna Topalu, raionul Hîrșova 
au cărat la cîmp peste 300 tone gunoi de 
grajd, care odată cu arăturile de toamnă a 
fost băgat sub brazdă. Alte 400 tone gunoi 
de grajd au fost împrăștiate pe tarlalele 
unde în primăvară vor însămînța orz. In 
fruntea acestei munci se află colectiviștii Ion 
Poghira 
gada a 
a cărat 
gunoi.

o minune
într-o discuție: 

multe minuni, nu 
una singură. G'ndiți-vă, întorci un 

buton și, stînd comod in scaun, asiști la 
un spectacol renumit de teatru, la un 
meci de fotbal, la o întrunire, la un film, 
însuși acest lucru e un miracol. Dar fap
tul că țara noastră, care era pe vremuri 
printre ultimele ce se bucurau de marile 
inovații tehnice, are acum televiziune, a- 
lături de statele cele mai înaintate din 
lume ? Dar faptul că — și aceasta este 

ccl mai important — toate binefacerile pe 
sare ni le pune Ia dispoziție știința șiMeh- 
îica modernă sînt acum la mdemînă, în 
slujba omului simplu ? Așa-i că nu-i o 
singură minune, ci mai multe?“.

E greu de precizat dacă-i o singură mi
nune sau mai multe, și, în fond, nici nu 
e vorba de minuni. Poate că pentru un 
călător, de pildă, care a vizitat țara 
noastră acum vreo cincisprezece ani, i n 
nou popas pe aceste meleaguri l-ar pune 
în fața unor realizări în domeniul cultu
ral pe care, uluit, le-ar putea, pe bună 
dreptate, categorisi drept miracole. EI ar 
vedea însă că toate acestea nu s'nt de loc 
de domeniul supranaturalului, dacă 
înțelege că abundența de mijloace de 
popularizare a culturii, ca șl munca in
tensă, plină de abnegație pentru răspîn- 
direa ei în masele celor ce muncesc, se 
datoresc izbinzilor dobîndite în lupta 
avîntată a poporului sub conducerea iu
bitului nostru partid.

Luați oricare din operele marilor noștri 
scriitori, artiști, oameni de știință și cul
tură din trecut și veți găsi cuvinte a- 
mare despre starea de înapoiere culturală 
a maselor muncitoare, despre întunericul 
neștiinței de carte în care se zbateau mi
lioanele de oameni din popor. Iată de ce, 
cutremurat de aceste stări de lucruri, po
etul Alexandru Vlahuță, nesperind nimic 
de la mai marii timpului 
înflăcărare forțele care să 
poporului, s-o lumineze :

„Unde ni-s entuziaștii,

ar

său, chema cu 
schimbe viața

visătorii, 
trubadurii... 

Valurile de-ntuneric despicîndu-le
în două, 

Splendidă-naintea noastră să ne-arate-o 
lume nouă 1“

Printre noile serii de tractoare care le produc uzinele „Ernst 
Thälmann" din Orașul Stalin, se află și tractoarele 
M.T.Z., destinate nevoilor speciale ale agriculturii.

în fotografie: un grup de tractoare M.T.Z., care după ce au 
ieșit din hala de montaj general, au fost trecute pe banda ru
lantă prin cabinele de vopsire și îndreptate spre rodaj. înaintea 
rodajului ele sînt supuse unei ultime revizii.

(Foto AGERPRES)

Expediția spvietică în Antarctica

Un ordșel printre ghețuri
De curînd, în cursul raidurilor efectua

te, aviatorii expediției științifice sovietice 
în Antarctica au descoperit păm'mt. Locul 
acesta a fost ales pentru construirea ob- 
servatorulu: științific antarctic și a oră
șelului „Mirnîi“.

Printre blocurile stîncoase care stră
pung învelișul de gheață a apărut întîi 
micul cort arctic, atît de cunoscut explo
ratorilor. Pe „Obi“ au fost transmise pri
mele rezultate ale sondajelor efectuate de 
hidrologi.

De curînd, manevrînd cu dibăcie prin
tre aisberguri și stînci submarine, „Obi“, 
condus de căpitanul Man, s-a apropiat de 
țărm. De îndată a început o muncă in
tensă. Pe drumul deschis prin bariera de 
gheață cu ajutorul exploziilor, a pornit 
dinspre vas un șir lung de tractoare, fn 
săniile remorcate de tractoare se află case 
prefabricate, alimente, o stație de radio, 
lemn de construcție, aparate. Zi și noapte 
continuă munca pentru înălțarea orășelu
lui științific al expediției-„Mirnîi“.

Directivele Congre- 
sulul 
privire 
doilea 
prevăd
derabilă a producției 
de articole pentru co
pii.

Anul acesta, pro
ducția de articole pen
tru copii va crește în comparație cu anul 1955 
cu 68 la sută la țesături din lînă, cu 64 la 
sută Ia țesături din bumbac, cu 27,5 la sută 
la tricotaje, cu 17 la sută la confecții, cu 
43 la sută la încălțăminte, cu 24,5 la sută 
la jucării. In magazinele de desfacere se 
vor vinde 1.000.000 m.p. de noi țesături din 
bumbac. Printre acestea se află și noile sor
timente de pichet „Aida“, țesătura flanel 
„Negoi“, „Tetra“, molton cu două fețe în 
culori deschise și altele. Țesăturile din bum
bac și lînă se vor produce în contexturi spe
cifice confecțiilor pentru copii, într-o mare 
gamă de culori. Stofele și tricotajele pen
tru copii vor avea un conținut mediu în 
lînă de 60 la sută. Se vor introduce în fa
bricație 293 modele noi de tricotaje din 
bumbac, lînă și mătase, 37 modele noi de 
șosete și ciorapi, 75 modele noi de confec
ții și altele. O deosebită atenție se va a- 
corda fabricării încălțămintei pentru copii 
numerele 20—28 a cărei producție va crește 
cu 116 la sută.

>> La sfirșitul acestei săptămîni, 
<0 numeroși tineri excursioniști din 
((instituțiile și întreprinderile din 

Capitală pleacă către cabanele 
Rși locurile pitorești din munți. 
«Biroul de Turism și Excursii a 
^înregistrat deja cererile a sute 
hde tineri și virstnici ce vor pleca 
Rsimbătă in excursiile obișnuite 
>;către cabanele Stina, Furnica, 
0 Piscul Cîinelut, Cota 1500, Po- 
>( iana Izvoare, Cabana Nouă,

au coborît acum, la propriu și la figurat, 
pe pămînt.

Se vorbește uneori despre poezia cifre
lor. Fără îndoială că o asemenea poezie 
există, dar tot pe atît de adevărat este 
că ea e încă palidă în comparație cu poe
zia realității însăși. Se poate relata că 
în primul cincinal au fost cheltuite pen
tru cultură și învățămînt 12,5 miliarde 
lei; s-au realizat 11 stații noi de radio
difuziune și au fost instalate o jumătate 
de milion de difuzoare de radioficare, dar 
se poate oare povesti tot ce a însemnat 
primul film văzut de țăranii muncitori 
dintr-o comună în care s-a construit un 
cămin cultural, ce a însemnat primul con
tact, pentru locuitorii unul orășel munci
toresc, cu muzica lui Beethoven șl Enes- 
cu, ce a însemnat premiul obținut de un 
cioban la finala concursurilor artistice ale 
căminelor culturale, absolvirea facultății 
pentru fiul unui țăran analfabet de ieri, 
premiera pe scena unui teatru nou con
struit într-un orășel in care plictiseala 
și urîtui îi omorau cu zile pe locuitori pe 
vremuri ?

Dar ceea ce altădată ar fi părut minu
nat, astăzi devine insuficient. Oamenii 
muncii pășesc ferm, conduși de partid, 
spre noi și noi realizări în drumul către 
o viață culturală mereu mai bogată, dem
nă de un popor constructor al socialis
mului. Congresul al II-lea al P.M.R. a 
adoptat Directivele cu privire la cel de 
a! doilea plan cincinal. Am pășit cu ho- 
tărîre la îndeplinirea lui. Noi proiecte 
care ar părea unui călător necunoscător 
al ritmului vieții noastre drept himerice, 
dar care pentru noi reprezintă numai e- 
tape ce vor fi negreșit ajunse în drumul 
spre lumea socialistă pe care o făurim, 
se profilează acum la orizont. Un cin
cinal înseamnă cinci ani, însă ceea ce 
vom obține la sfirșitul acestui plan nu
mai în domeniul culturii se va deosebi 
radical de situația din trecutul înnegurat. 
In 1960 nivelul de trai al poporului mun
citor va crește cu circa 30 la sută față 
de 1955. O creștere a bunei stări presu
pune categoric înfrumusețarea vieții pe 
toate planurile, ridicarea considerabilă a 
activității culturale.

In primul rînd trebuie spus că învă- 
țămîntul primar general, obligatoriu și 
gratuit care era în trecut un punct de 
reclamă goală, de propagandă demago
gică, al fiecărui program electoral al par
tidelor reacționare, tocmai fiindcă toate 
partidele burgheze știau că nu-1 vor în
făptui niciodată, a devenit astăzi o ches
tiune depășită dat fiind realizările din a- 
cest domeniu ale puterii populare. Noul 
plan cincinal prevede lărgirea nu a învă- 
țămîntului cu cele patru clase primare 
— care altă dată era un virf de neatins 
pentru cei mai mulți copii de oameni să
raci — ci extinderea invățămlntului de 7 
ani în proporție de 90 la sută. Apare cu 
totul firesc în lumina aceasta că în anul 
școlar 1960—1961 vor fi cuprinși în in- 
vățămînt 2.700.000 elevi și studenți. Cînd 
toate aceste lucruri vor fi intrat în via
ță, va părea de asemenea firesc faptul 
de a avea un post de televiziune cu abo
nați în București și in alte orașe, încă 
două stații de radiodifuziune, un centru 
cinematografic ca cel de la Buftea, un 
Teatru Național nou construit în Bucu
rești, muzeul politehnic, nenumărate con
strucții culturale în provincie, din care 
700 cămine culturale noi și 80 de case 
de cultură, raionale, de 2,5 ori mai multe 
cinematografe la sate, o producție de dis
curi de patefon de 6 ori mai mare și o 
producție de 900 de filme. Nu mai vor
bim de operele literare și artistice, de cu
ceririle științifice care vor însoți aceste 
realizări.

Iată de ce tineretul care se bucură în 
cea mai mare măsură de toate realizările 
în domeniul culturii, are datoria de a im
prima un și mai mare avînt marșului său 
spre cucerirea științei și culturii, folosind 
din plin atît de bogatele mijloace care-i 
stau la dispoziție.

Un străin care ne-a vizitat țara acum 
vreo cincisprezece ani va trebui să studie
ze cu atenție viața noastră, să înțeleagă 
ce reprezintă forța maselor muncitoare 
conduse de partid pentru a nu fl cu to
tul uluit de ceea ce va vedea la sfirșitul 
celui de ai doilea cincinal. In țara noas
tră cultura a trecut de mult din categoria 
„articolelor de lux“ în aceea a articole
lor de primă necesitate. Și așa e bine 1

J
0

$
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Trăim acum zilele victoriei idealurilor 
entuziaștilor și visătorilor în care credea 
cu ardoare acest poet ca și toți marii oa
meni ai poporului nostru. Astăzi, datori
tă luptei partidului comuniștilor, valurile 
de întuneric au fost lăsate cu mult în 
urmă și am ajuns la acea fază de dez
voltare, simptom al unei furtunoase îna
intări revoluționare, cînd entuziasmul și 
visele se pot cîntări în cifre, cînd năzuin
țele împlinite ca și cele de viitor se pot 
concretiza în date precise despre a căror 
realizare nu există nici o îndoială. Dacă 
Eminescu, Vlahuță, Caragiale, Babeș și 
toți cei care credeau ca ei ar putea afla 
azi bilanțul realizărilor primului plan cin
cinal în domeniul culturii și ai învăță- 
mîntului, ar recunoaște în toate acestea 
împlinirea și depășirea tuturor așteptări
lor lor, răspunsul la chemările lor cele 
mai înfocate.

Romînia, care se număra printre țările 
cu cel mai mare număr de anaifabeți, a 
lichidat aproape complect această 
roasă plagă. Tineri și bătrîni știu 
descifra slovele, a folosi știința de 
în slujba construirii noii societăți, 
astăzi a ști carte nu mai este un 
deosebit. Acum nu există familie aproape 
în care să nu învețe cineva într-o școală 
medie, institut de învățămînt superior sau 
într-o formă de ridicare a nivelului pro
fesional sau politic. In anii primului cin
cinal, de pildă, au intrat în producție 
97.000 cadre cu pregătire medie tehnică 
și 50.000 de cadre cu pregătire superioară. 
Cartea, care era înainte în cele mai multe 
case de oameni săraci o raritate, se gă
sește astăzi pe masa omului muncitor a- 
lături de pîine și de hrana cea de toate 
zilele. Din cele 40.000 biblioteci (13.000 
numai la sate) 50 de milioane de volume, 
afară de cele aflate în bibliotecile perso
nale ale cetățenilor, își răspîndesc lumi
nile dătătoare de elan și prețioase învă
țăminte. Răspunzînd apelului partidului, 
scriitorii noștri, uniți într-un front larg, 
cuprinzător și-au pus penele lor în slujba 
poporului dînd opere prețuite. In total au 
fost tipărite în anii cincinalului 14.400 
titluri de cărți în 222.000.000 exemplare. 
Iată cifre care erau folosite înainte nu
mai pentru determinarea distanțelor din
tre aștri, măsurate în ani-lumină și care

I
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Oamenii muncii aleg membrii comisiilor electorale
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Scìntela tineretului

Despre convocarea Comitetului politic 
consultativ, instituit în conformitate 

cu Tratatul de la Varșovia
In conformitate cu Tratatul de prietenie, colaborare și asistentă mu

tuală încheiat la Varșovia, la 14 mai 1955, între Republica Populară Alba
nia, Republica Populară Bulgaria, Republica Cehoslovacă, Republica 
Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Populară Ro- 
mînă, Republica Popuilară Ungară, Uniunea Republicilor Sovietice Socia
liste, a fost creat un Comitet politic consultativ.

Intre statele participante la susmenționatul tratat s-a realizat un 
acord cu privire la convocarea unei ședințe a Comitetului politic consulta
tiv, la Draga în ziua de 27 ianuarie 1956, în scopul examinării problemelor 
și măsurilor comune, care decurg din Tratatul de la Varșovia.

Diham, Căminul Alpin, Gura 
Diham, Poiana Secuiului, Trei 
Brazi, Clăbucet-sosire, Clăbu- 
cet-plecare, Girbova, Susai.

Zilele trecute a plecat spre 
Borșa, Păltiniș, Peștera și La
cul Roșu un lot de aproximativ 
230 de tineri in excursie de 10 
zile.

In ziua de 25 ianuarie vor 
pleca in excursie colective de 
studenți aflați in vacanță. Ast
fel, 82 de studenți de la Insti
tutul de petrol și gaze vor pleca 
In tabără la Piatra Mare, peste 
80 de tineri de la Institutul de 
arhitectură la Cota 1500, iar de 
la Institutul Politehnic — 100 
de tineri iși vor stabili tabăra 
la Padina și Babele.

Viitoarele excursii turistice 
de 10 zile vor începe la 29 ia
nuarie—2 februarie a.c. pentru 
Păltiniș, Lacul Roșu, Muntele 
Roșu. Diham. Poiana Secuiului.. 
Cioplea, Curmătura, Valea Bir- 
sei și Peștera. înscrierile pe 
bază de tabel se fac prin co-

In drum spre Diham

lectivele sportive din întreprin
deri și facultăți la Biroul de 
Turism și Excursii din Calea 
Victoriei.

Meteorologul de serviciu 
ne anunță...

...că pentru următoarele zile 
vremea devine umedă. Cerul 
schimbător, mai mult acoperit 
în apusul și nordul țării. Ploi 
temporare, mai întii in nord și 
est, apoi in restul țării. Vint 
potrivit cu intensificări locale.

Temperatura constantă. Ceață 
locală mai ales seara și dimi
neața. Spre sfirșitul intervalu
lui vor cădea ploi, lapoviță și 
apoi ninsoare.

In București: Timp călduros 
și umed cu ceață dimineața și 
seara. Cer variabil, vlnt potri
vit. Temperatura staționară. La\ 
sfirșitul intervalului vor cădea, 
ploi temporare.

în munți: Vreme favorabilă' 
pentru ascensiuni. Zăpadă fa-, 
vorabilă pentru schi se găsește', 
de la 1.500 metri in sus.

»

Zilele acestea, au loc în întreprinderile și 
instituțiile din întreaga țară adunări ale oa
menilor muncii pentru desemnarea de mem
bri în comisiile electorale regionale, raionale 
orășenești și comunale în vederea alegerii 
deputaților în sfaturile populare.

Pe baza propunerilor făcute de către oa
menii muncii s-a constituit comisia electo
rală a orașului București care a fost confir
mată de către Prezidiul Marii Adunări Na
ționale.

Din comisia electorală a orașului Bucu
rești fac parte printre alții: Ioan Jugănaru, 
activist al Comitetului orășenesc București 
al P.M.R. (președinte). Cornelia Boiangiu, 
secretar adjunct al Filialei S.R.S.C. a ora
șului București (vicepreședinte), Radu Mi- 
hăilă, președinte adjunct al Tribunalului Ca
pitalei (secretar), Petre Gheorghe, fruntaș 
în producție la uzinele „Republica“, Veronica 
Porumbacu, scriitoare, Nicolae Oancea, acti
vist al Consiliului sindical orășenesc Bucu
rești, Vasile Neagoe, secretar al Comitetului 
Orășenesc U.T.M. București (membri).

De asemenea, pe baza propunerilor oame
nilor muncii au fost constituite comisiile e- 
lectorale raionale. In aceste comisii au fost 
aleși printre alții următorii: Raionul I. V.

Stalin: tovarășii Marin Gotici, președinte. 
Lucia Mărcuceanu, vicepreședinte. Eugen 
Alexandrescu, secretar.

Raionul I Mai : Dumitru Neacșu, preșe
dinte, Gh. Ștefănescu, vicepreședinte. Olivia 
Achim, secretar.

Raionul 23 August: Petre Gheorghiță, pre
ședinte, Dumitru Văneață, vicepreședinte. 
Alexandru Cațigherea, secretar.

Raionul T. Vladimirescu : Alexandru Cră
ciun, președinte, Mircea Bîrleanu, vicepre
ședinte, Marcela Craiu, secretar

Raionul N. Bălcescu: Gh. Măndică, pre
ședinte, Balașa Focșăneanu, vicepreședinte. 
Ștefan Romașcanu, secretar.

Raionul V. 1. Lenin: Ion Izvoranu, pre
ședinte, Elena Lețea, vicepreședinte, Norbert 
Engler, secretar.

Raionul Gh. Gheorghiu-Dej: Aurel Hor- 
nung, președinte, Elena Sava, vicepreședinte, 
Marin Honțaru, secretar.

Raionul Grivița Roșie: Constantin Lascăr, 
președinte, Ecaterina Ionescu, vicepreședin
te, Nicolae Poenaru, secretar.

Comisiile electorale raionale au fost con
firmate de comitetul executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei.

(Agerpres)
>



Ajutoarele noastre prețioase Centenarul lui Ion Georgescu Un clasic al sculpturii romînești
A fost un timp cînd activul Comitetului 

orășenesc U.T.M. Oradea încerca să ducă 
singur munca. Pe atunci instructorii nescoși 
din producție existau numai pe hîrtie.

Această greșeală ne-a costat scump. Noi 
nu reușeam să mergem în toate organizațiile 
de bază pentru a ajuta munca comitetelor 
U.T.M., nu cunoșteam toate evenimentele pe
trecute pe teren.

Viața a obligat comitetul orășenesc să a- 
■ tragă în munca de instructori nescoși din 

producție pe cei mai buni utemiști și ute
miste.

Instructorul nescos din producție este re
prezentantul comitetului raional și orășenesc 
pe teren. Sfera lui de activitate este largă și 
multilaterală. El este chemat să traducă în 
viață hotărîrile organelor superioare U.T.M. 
șj indicațiile comitetului orășenesc, să ins
truiască și să ajute în 
muncă activul organi-
zațiiior de bază, sa $$ Djn experiența comitetului 
zeze generalizarea ex- y> orășenesc U. 1« M-LJraaea 
perientei bune. Dea-» munca cu instructorii
ceea, comitetul nostru ?? . j. .
orășenesc a privit cu \\ nescoși din producție 
multă seriozitate ale- $ 
gerea instructorilor. 
Au fost recrutați tineri din rîndurile celor 
mai buni muncitori tineri și intelectuali, 
ridicați din punct de vedere politic care se 
bucură de autoritate în rîndurile tineretului, 
cu spirțt de inițiativă și experiență în munca 
organizației.

După o examinare atentă, cunoscînd omul 
și înclinațiile lui, biroul comitetului orășe
nesc a trecut la confirmarea instructorilor. 
Dar a confirma oameni într-o muncă nu-i 
suficient. Trebuie să-i înveți să lucreze. Dat 
fiind că nu toți instructorii cunoșteau în ce 
constă munca lor, comitetul orășenesc a ți
nut cu ei un seminar. Aici ei au învă
țat multe lucruri. Le-au fost aduse la 
cunoștință cele mai importante hotărîri și 
instrucțiuni ale C,C. al P.M.R. și ale C.C. al 
U.T.M.. Li s-a vorbit despre activitatea 
unor comitete U.T.M., li s-au arătat planu
rile de viitor ale comitetului orășenesc. In 
momentul de față ne preocupăm ca docu
mentele Congresului Partidului să fie cu
noscute cît mai profund de fiecare instruc
tor nesalariat, Fiecare instructor a pri
mi! sarcini concrete. De asemenea, li s-au 
repartizat organizațiile de bază de activita
tea cărora trebuie să răspundă-.

Odată cu folosirea instructorilor nescoși 
din producție, munca comitetului orășenesc 
s-a îmbunătățit simțitor.

Secțiile comitetului orășenesc au început 
să lucreze mai operativ și mai bine. La 
secția propagandă și agitație muncesc ca in
structori 21 de utemiști, Și celelalte secții 
își duc munca cu ajutorul instructorilor ne
scoși din producție La secția organizațiilor 
utemiste. există 28 de instructori care au 
experiența muncii de U.T.-M

Ca instructori ai secției școli șj pionieri 
activează peste 20 de utemiști. Printre ei 
se află instructori superiori de pionieri, ti
neri profesori, tineri care lucrează în insti
tuțiile extrașcolare etc.

In Viața organizațiilor de bază U.T.M. a- 
dunările generale au o deosebită importanță. 
Ele reprezintă o adevărată școală de edu
cație comunistă a tineretului. In timpul lor 
liber, instructorii nescoși din producție în
vață secretarii organizațiilor de bază să pre
gătească adunările, să întocmească 
rialele de organizație. Instructorii 
resc cum se desfășoară adunările 
rale, care sînt problemele discutate în 
lor, ce hotărîri s-au luat și cum sînt 
deplinite. In organizația U.T.M. de la fabri
ca de spirt „Victoria“ nu s-au ținut timp în
delungat adunări așa cum trebuie. Atunci am 
hotărît să trimitem acolo pe instructoarea 
Adela Katz. împreună cu secretara ea a 
mers pe la locul de muncă al tinerilor, a stat 
de vorbă cu mulți utemiști și tineri. Pînă la 
urmă s-a convins că nu există nici un motiv 
real pentbu ca adunările generale să nu se 
țină cu regularitate, dar că membrii comi
tetului U.T.M. dovedeau pasivitate în pregă-

mate- 
urniă- 
gene- 

cadrul 
ele în-

tirea adunărilor. Instructoarea a dat o serie»

ÎN ALBAC
de sfaturi folositoare comitetului organiza
ției U.T.M. asupra felului cum trebuie să-și 
îndeplinească munca educativă în rîndurile 
tineretului. Ea a hotărît, de asemenea, să 
dea ajutor comitetului în pregătirea și ți
nerea unei adunări generale. S-a stabilit din 
timp cine să țină referatul, care să fie tema 
adunării, ce utemiști să ajute la pregătirea 
ei. Adunarea a fost vie și interesantă. Ute- 
miștii nu numai că au participat la adunare, 
dar au supus unei analize temeinice întrea
ga muncă de organizație. Ca rezultat al 
adunării, munca politică-educativă s-a îm
bunătățit, iar avîntul utemiștilor în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan a cres
cut. Se pot da și alte exemple asemănătoare.

Instructorii nescoși din producție acordă 
un ajutor prețios comitetului nostru orășe
nesc în întărirea muncii organizatorice și po
litice a organizațiilor de bază. Să luăm, de 
pildă, organizația U.T.M. de la cooperativa 
„Independența“. Acum cîteva luni existau 
acolo puțini utemiști. Viața

—-O------
organizației de

Pe urmele materialelor nepublicate
de prelucrat 

— ne scrie un
Conducerea întreprinderii 

piatră de marmoră din Deva 
corespondent voluntar — nu se îngrijește de 
a asigura muncitorilor condiții corespunză
toare de lucru și cazare.

Acest semnal critic sosit la redacția zia
rului nostru a fost înaintat spre rezolvare 
forurilor competente. în răspunsul primit de 
la Ministerul Industriei materialelor de. con 
strucții se spune că cele semnalate de co
respondent sînt juste. Pentru îmbunătățirea 
situației au fost luate măsuri corespunză
toare. Acum în dormitor au fost instalate 
sobele, au fost 
rufăria de pat 
rățenia se face 
asemenea bine 
făcut tenauirea . „
fost înlocuite și sobele au fost instalate. In 
scurt timp spațiul de lucru va fi. mărit 
darea în funcțiune a noi ateliere care 
în curs de amenajare.

înlocuite geamurile sparte, 
se schimbă la timp, iar cu- 
zilnic. Atelierele au fost de 

amenajate pentru iarnă. S-a 
lor interioară, geamurile au

prin 
sînt

Ni se semnaleazâ câ...
Joia la Săratu nu se învață.
Tovarășul Lazăr Gheorghe este învățător 

în satul Săratu, comuna Stănilești, raionul 
Huși iar ziua de joi e a patra zi din săptă- 
mînă, zi în care se mai face și iarmaroc în 
orașul Huși.

După cum nu există o săptămînă în care 
să lipsească ziua de joi, tot așa nu se ține 
un iarmaroc de la care să lipsească tovară
șul învățător.

Iată dece nu se învață joi la Săratu și 
dece copiii sînt nevoiți să se întoarcă acasă..

Știm că secția de învățămînt a sfatului 
popular din raionul Huși nu poate opri iar 
marocul, dar credem că poate lua măsuri 
în ceea ce-1 privește pe tovarășul Lazăr 
Gheorghe. Corespondent

ANATOL JORA

„Scìntela tineretului“
Pag. 2-a 20 ianuarie 1956

bază era neinteresantă, lipsită de conținut. 
Către un asemenea colectiv lipsit de viață 
tinerii nu se simțeau atrași. Comitetul oră
șenesc a trimis acolo pe instructorul Ion 
Meșter. Utemist energic și plin de inițiativă 
instructorul odată ajuns în organizație, s-a 
apucat cu nădejde de muncă. El a ajutat 
comitetul să organizez.e munca brigăzilor, 
citirea regulată a ziarelor etc. Din inițiativa 
și cu ajutorul instructorului, comitetul 
U.T.M. a început să se ocupe mai atent de 
rezolvarea unor probleme personale ale ti
neretului. Treptat, treptat activitatea organi
zației de bază a devenit mai interesantă, 
mai vie, iar interesul tineretului față de or
ganizația U.T.M. a crescut.

Instructorii nescoși din producție au un 
mare rol în pregătirea și desfășurarea ple
narelor, a ședințelor de birou și a adună

rilor cu activul comi
tetului orășenesc. In 
multe rînduri noi am 
invitat instructori ne
scoși din producție la 
unele ședințe de birou 
în care se discută ac
tivitatea organizațiilor 
de bază încredințate 
lor.
însărcinăm deseori pe 

din producție să ve- 
sînt îndeplinite hotărî- 

de lucru a 
nescos din producție este,

la timp lipsu 
generaliza ex

o mare aten 
producție la

acti-

pro- 
răs- 
fost 
oră-

De asemenea noi 
instructorii nescoși 
rifice felul cum 
rile luate. Metoda principală 
unui instructor 
așa cum se știe, deplasarea pe teren, legă
tura strînsă cu tineretul. No-i îi îndrumam 
să folosească și alte forme de cunoaștere 
a situației din organizațiile de bază. Astfel, 
de pildă, instructorii studiază unele mate
riale sosite la comitetul orășenesc ca : note 
informative, procese verbale ale adunărilor 
generale, planuri, dări de seamă, statistici 
etc. Analiza acestor materiale le dă posibi
litatea să cunoască mai bine munca orga
nizațiilor de bază, să observe 
rile, să cunoască și să poată 
periența înaintată.

Comitetul orășenesc acordă 
ție instructorilor nescoși din 
locurile lor de muncă. Deplasîndu-se într-o 
organizație de bază, activiștii comitetului 
orășenesc iau legătura cu instructorii, îi în
drumă spre rezolvarea problemelor princi
pale de acolo. De asemenea, noi căutăm să 
verificăm în ce măsură instructorii reușesc 
să facă față sarcinilor încredințate. Dese
ori pe unii instructori noi în această muncă 
îi trimitem pe teren împreună cu un 
vist al comitetului orășenesc.

Mulți dintre instructorii nescoși din 
ducție au fost promovați în munci de 
pundere. Iosif Haidu, de exemplu, a 
confirmat ca organizator al comitetului 
șenesc U.T.M. la fabrica „Solidaritatea“; Ion 
Luca muncește acum ca instructor al comi
tetului orășenesc etc.

In afară de unele succese obținute în mun 
ca cu instructorii nescoși din producție, 
trebuie arătat că mai avem încă și o serie 
de lipsuri. Noi n-am folosit în ultimul/timp 
numeroasele mijloace de instruire și edu
care a instructorilor nescoși din producție. 
Noi am părăsit bunul obicei de a ține semi- 
narii cu instructorii tuturor secțiilor în care 
se poate face schimb de experiență, de a or
ganiza conferințe în care să se discute pla 
nurile lor de muncă lunare, precum și lecții 
și discuții pe teme social-politice, econo
mice și multe altele. De asemenea, noi 
n-am folosit în suficientă măsură forțele tu 
turor instructorilor, nu ne am îngrijit întot
deauna pentru ca toți să fie activizați, nu 
i-am ajutat să-și dezvolte și să-și îmbogă. 
țească cunoștințele.

Comitetul orășenesc este hotărît să înlă
ture grabnic lipsurile pe care le-a avut în 
instruirea și educarea instructorilor nescoși 
din producție — ajutoarele noastre pre
țioase. '

MARIN STERIAN
șeful secției organizații utemiste 

de la comitetul orășenesc U.T.M.-Oradea

Medicul cel tînăr • „Ziarul, 
baciule Oneț!“ • Un spectacol 
original • Lucruri care sînt 

și o să mai fie...
O căruță cu coviltir și în căruță un om șl 

cîteva ciubere. Acesta era tabloul sumbru, 
întîlnit în urmă cu ani pe drumurile colbuite 
de țară ori pe ulițele întortochiate ale tîr- 
gurilor. Coborînd de pe plaiurile munților, 
purtînd cu ei nostalgia locurilor scăldate de 
Arieșul învolburat, moții colindau prin în
depărtate meleaguri pentru o bănicioară de 
mălai, cu care să astîmpere foamea gurilor 
care-i așteptau în căsuțele de bîrne de la 
poalele pădurii.

Locuri mai sărace și mai sterpe ca Țara 
Moților n-ai fi aflat nici unde în țară. De la 
Turda și pînă la Abrud, și hăt departe, spre 
Huedin, doar piatră și iar piatră. Pe aici, 
prin ținuturile trecute în culoare cafenie pe 
hartă, oamenii erau atît de nevoiași, încît 
stîncă și moț păreau una.

Din vremurile acelea, întunecate, a dăinuit 
prin veacuri cîntecul de durere și obidă :

„Munții noștri aur poartă
Noi cerșim din poartă-n poartă“.
în inima Apusenilor, risipit ca un șirag 

pe mulți kilometri — ca de altfel toate satele 
moțești — se află Albacul, așezarea de baș
tină a lui Horia. Dintre brazii semeți care 
străjuiesc parcă înălțimile, au răsunat în ur
mă cu veacuri chemările la răzmeriță ale 
tulnicelor; pe cărările ce șerpuiesc de-a lun
gul apei și-au purtat pașii iobagii moți ri
dicați la luptă de Nicula Ursu — Horia —, 
al cărui chip mîndru, cu pletele risipite pe 
spatele lat de muntean, și-a aflat loc de 
cinste în casele urmașilor săi de astăzi. Și 
n-ai să afli moț care să nu-ți vorbească plin 
de înflăcărare despre Nicula Ursu din Albac

I-a fost însă hărăzit satului acesta, să 
intre în istorie nu numai prin marile figuri 
de conducători cărora le-a legănat copilă
ria în copaia de brad, ci și prin secolele de 
suferință, de întuneric și mizerie

Nimic din ceea ce înseamnă cultură și 
bunăstare, lumină și progres, nu și-a putut 
croi drum în sus, pe Valea Arieșului. Prea 
crîncen era zăgazul cîrmuirii boierești, prea 
întunecoase erau temnițele domnilor.

Oamenii din Albac, oamenii aceștia dîrzi 
și semeți, erau roși de diferite boli, iar min
tea le era întunecată de neștiință de carte

Acestea sînt zilele nescrise din istoria sa
tului, dar prezente în țintirimul din deal, 
și-n aducerea aminte a moților.

Am revăzut Albacul de curînd și mi-a fost 
dat să aflu aici pe valea sălbatecă încă a 
Arieșului, realizări și oameni care au înscris 
pagini noi în zbuciumata istorie a satului. 
N-am avut înaintea ochilor nici un hrisov, 
dar mai presus decît negrul slovelor mi a 
grăit noul tot pasul.întîlnit în Albac la

moașa Mo-
• ' îiV-tare

Cînd în .
la dispensar, doctorul Vay Ștefan, proaspăt

a adus-o locuitorilor
„S-a prezentat noul doctor, 
tînăr.." 
prima zi, nu s-a prezentat nimeni

;e-

Sculptorul Ion Georgescu, al cărui cen
tenar de la naștere îl sărbătorim anul 
acesta, este unul din acei mari ar

tiști romîni care au avut un destin tragic, 
pierind de tînăr, în plină putere de creație, 
înainte de a fi izbutit să dea tot ceea ce g< 
niul lui creator putea să zămislească. Așa 
s-a întîmplat altădată cu Eminescu, cu An
dreescu, cu Ciprian Porumbescu și cu atîția 
și atîția creatori de valoare 1

Născut în București la 18 ianuarie 1856 
dintr-o familie modestă, Ion Georgescu, după 
ce urmează clasele primare, se înscrie la 
Școala de Arte și Meserii, unde își dă repede 
seama de aptitudinile sale pentru sculptură. 
Descoperindu-și vocația, vine în 1872, cînd 
avea vîrsta de 16 ani, la Școala de Arte 
Frumoase înființată nu de mult prin lupta 
patriotică a lui Theodor Aman, Gheorghe 
Tattarescu și a altor oameni de cultură.

Primii pași pe drumul artei i-au fost că
lăuziți de Karl Storck, despre care se știe 
că a fost profesor conștiincios, metodic și 
exigent. Tînărul Georgescu face repede pro
grese, evidențiindu-se ca cel mai bun din
tre elevii lui Storck. Primește mai multe 
mențiuni și medalii, apoi bursă și un pre
miu ca și colegul său Ștefan lonescu Val- 
budea, care va fi de asemenea un sculptor 
de seamă al epocii. După absolvirea cu suc
ces a școlii, cîștigă un concurs al cărui pre
miu însemna trimiterea la studii în străi
nătate. Prin aceasta, Georgescu dovedește 
puternicul său talent, calitățile excepționale 
cu care era înzestrat, ca și seriozitatea stu
diilor ce se făceau în școala condusă de 
Aman.

Astfel în 1877, Ion Georgescu pleacă spre 
Paris unde va continua să-și desăvîrșească 
studiile încă cinci ani, muncind — acolo ca 
și în țară — cu o rară perseverență, perfec- 
ționîndu-și pregătirea sa profesională. Așa 
cum dovedesc lucrările sale, el a învățat cu 
sîrguință nu numai de la profesorii săi, ci 
mai ales de la cei mai de seamă maeștri ai 
trecutului din diverse epoci de înflorire a 
sculpturii, ale căror opere se aflau în muzee.

Trebuie să ținem seamă că la acea epocă 
școala noastră era abia la începutul ei; cu 
toate calitățile sale de bun pedagog, la urma 
urmei Karl Storck nu putea oferi mai 
mult decît propria sa experiență; la noi mu
zeele abia luau ființă pe atunci. In afară de 
aceasta mai, trebuie să amintim că în Ro- 
mînia sculptura a început să se dezvolte, 
după cum se știe, mult mai tîrziu decît ce
lelalte arte. Reprezentarea omului în spațiu 
nu avea pe atunci o tradiție în țara noastră, 
deși crestaturile în lemn pe stîlpi de porți 
și pe diferite obiecte sau mobilierul artistic 
sculptat aveau încă din vechime o largă dez. 
voltare. Cu atît mai evident ne apare me
ritul lui Ion Georgescu care, la puțin timp 
după ce ajunge în Franța, deși se afla la 
studii, expune la Salonul din Paris lucrări 
ca : „Izvorul“, „Copilită rugîndu-se“ și „A- 
runcătorul de lance“, opere remarcate de 
critică, iar unele apar chiar reproduse în ca
talog, aducîndu-i și o mențiune. Ca să te 
impui în capitala Franței ca tînăr debutant 
recunoscut de maeștrii din juriu și pe dea
supra ca să ți se reproducă lucrări în ca
talog, trebuia să fii într-adevăr o forță ar 
tistică, un puternic talent. Este cazul lui Ion 
Georgescu, ale cărui calități remarcabile se 
dezvăluiseră din primii ani ai școlii de la 
București.

In 1882, după ani de neîntrerupte studii și 
muncă creatoare perseverentă, Ion Geor
gescu se întoarce in țară ca un sculptor 
iormat, aureolat de o oarecare glorie. A 
ceasta îi asigură de la început numeroase co
menzi. Execută peste 150 busturi, ceea ce în
seamnă foarte mult dacă ținem seama de 
vîrsta tînără la care a murit. In multe din 
aceste lucrări se dovedește un bun portretist, 

■stăpîn pe meșteșugul său. Astfel, bustul ac
torului Mihail Pascaly — interpretul cele
bru al unor roluri de tragedie din perioada 
de început a teatrului romînesc — este unul 
din cele mai bune busturi realizate de Geor
gescu. Modelajul precis, diferența de tratare 

cu moașa

apucat să 
venit să-l 
unei bol-

absolvent al institutului de la Tîrgu-Mureș, 
a simțit în suflet amărăciune.

Era singur în mijlocul unor oameni pe 
care nu-i cunoștea, dar cărora trebuia să le 
cîștige încrederea și dragostea. Și lucrul a- 
cesta își dădea bine seama că nu-1 va putea 
realiza decît prin muncă, prin grija față de 
bolnavi, prin priceperea sa.

Chiar în a doua seară, doctorul Vay a bă
tut cale de mulți kilometri la o bolnavă. Fu
sese o naștere grea, dar împreună 
a salvat-o pe tînăra mamă.

A revenit abia în zori. Dar n-a 
ațipească nici o clipă și un copil a 
cheme în alt cătun, la căpăiîiul 
nave. Și a plecat doctorul pe cărările pe care 
le străbatea pentru prima oară și pe care le 
va mai călca încă, de bună seamă, multe zile 
și nopți.

Avea atîtă blîndețe în vorbe, găsea pentru 
fiecare cuvintele cele mai potrivite. Dar mai 
cu seamă dovedise moților că el, doctorul, 
nu va cunoaște odihna pînă cînd bolile nu 
vor fi alungate din casele lor.

Hotărît lucru, nu-i de loc simplu pentru 
un orășean să dea uitării conforiul și con
dițiile moderne de viață, să plece departe de 
fata dragă, pentru a colinda pe drumuri de 
munte, uneori pe ploaie și frig. Utemistul 
Vay Ștefan. însă este un tînăr cu figura me
reu surîzătoare și știe ce înseamnă prezența 
sa în satul de moți.

In cele cîteva zile de la sosire, doctorul 
Vay n-a avut decît 5-6 consultații pentru 
ca sîmbătă, la capătul celor șapte zile de 
cînd se afla în sat, să treacă în registrul 
de consultații o cifră la care nici nu îndrăz
nise să gîndească : 57

înainte de a mă despărți de tînărul medic 
am înfîlnit la ușa casei de nașteri o femeie 
venită dintr-o crengătură îndepărtată.

—- Mi i teamă să nu nasc acasă, tovarășe 
doctor... Ti primul meu copil.

Poate că acum, cînd aceste rînduri sînt 
bătute în plumb, femeia din Pocionci lea
gănă fericită copilașul adus pe lume în

Marin Mihalach«

între detaliile îmbrăcăminții și gulerul de 
blană, buclele bogate ale părului puțin ră
vășit deasupra unei frunți înalte, cutele a- 
dînci dintre sprîncene, toate pun cu mă
iestrie în valoare chipul personagiului, dau 
unitate operei care exprimă un sentiment de 
bărbăție. Totul este bine gîndit pentru a 
reda pasiunea, temperamentul clocotitor al 
acestui celebru actor. Trimis la Moscova la 
expoziția de artă plastică romînească din 
1949—1950, bustul a plăcut foarte mult stîr- 
nind elogii unanime. Criticul Tihomirov

Monumentul lui Gh. Lazăr 
scria, de pildă, că bustul actorului 
„poate fi considerat cu adevărat o 
peră. Mistuit de un foc interior,

Pascaly 
capodo- 

__  . plin de 
emoție creatoare, fața artistului constituie 
un chip emoționant și măestru întruchipat“

In busturile sale printre care mai amintim 
pe acelea ale lui Eminescu, V. Alecsandri, 
Bolintineanu, al pictorsilui Lecca, Iuliei Haj- 
deu, al lui C. A. Rosetti și multe altele, tra
tarea temeinică a figurii îl ajută să dezvă
luie pregnant personalitatea modelului.

Ion Georgescu se impune mai ales prin 
operele sale de sculptură monumentală. In 
1886 se dezvelește în București, în piața din 
fața Universității, statuia lui Gheorghe La
zăr, realizată de el, un monument care con
stituie o mîndrie pentru sculptura romî
nească. Monumentul care redă atît de ex
presiv personalitatea marelui dascăl arde
lean, pionier al culturii romînești, este prima 
statuie pe care un sculptor romîn o face pen
tru o piață pub'.ică. Este o operă pe deplin 
izbutită, care mărturisește strălucitele cali
tăți artistice ale lui Ion Georgescu Cu 
capu, puțin aplecat deasupra unei cărți 
deschise, pe care o ține în mîini, Gheorghe 
Lazăr are o expresie meditativă, pare absor
bit de gînduri. O mantie largă, aruncată 
peste umăr îl drapează în falduri bogate, 
dîndu-i o ținută avîntată, romantică, o sim
plitate plina de noblețe, care lasă o puter
nică impresie de demnitate.

Ca o recunoaștere a meritelor sale, peste 
cîțiva ani sculptorul este chemat să execute 
la Iași un alt monument, al lui Gh. Asachi, 
care a avut în Moldova, pentru școala ro
mînească, un rol asemănător cu al lui Gh. 
Lazăr în Muntenia. Asachi e înfățișat într-un 
jilț peste care este aruncată o pelerina, Pe 
genunchi are așezate niște planuri iar în 
mîna dreaptă ține pana. Fața concentrată 
de frămîntările lăuntrice ale cărturarului 
moldovean, este expresiv compusă. Geor
gescu își cîștigă prin lucrările sale o faimă 
atît de mare încît este invitat și peste gra- 

casa de naștere. Ea se va obișnui de bună 
seamă cît de curînd cu vizitele repetate ale 
moașelor Morar ori Fiscuteanu, așa cum s-au 
obișnuit multe din mamele din Albac, ale 
căror copii cresc mîndri și sănătoși. Și fap
tul acesta merită să-și aibe locul în istoria 
de azi a Albacului.

stăm de vo-

cînd poștașul

Pe Nicula Gheorghe, factorul din Albac, 
l-am cunoscut cu totul întîmplător 
Suiam spre Arada, un sat risipit pe 

creste, cînd mă ajunse din urmă un om cu 
o căruță.

— Hai tovarășe, urcă... Mai 
roave...

Să tot fi mers 500 de metri, . ...
opri calul, îmi întinse hățurile și-mi spuse:

— Ai oleacă grijă... Mă duc pînă la Sicoi, 
colo în casa ceia, să-i las ziarul.

„Casa ceia" era pe o coastă și multe a- 
semenea case mai avea de colindat Nicula 
Gheorghe.

Nu m-a răbdat inima să nu-l întreb :
— Ai mulți abonați ?
— Destui.. Pentru anul viitor mai sînt 

trecuți în plan încă o sută cincizeci.. Citesc 
oamenii. Vor să afle fiecare ce-i nou prin 
’ară și prin lume...

Dar n-apucă bine tovarășul Nicula să-și 
termine vorbele și căruța se opri

Poștașul m-a lămurit zîmbind:
— Aici șade Corchiș Gheorghe. 

și el I A ajuns acum și calul să 
să se oprească.

Mai apoi calul s-a mai oprit și 

iar.

îi abonat 
știe unde

Mai apoi calul s-a mai oprit și la Todea 
Petre, la Morar Dumitru și printre alții și 
la Oneț Traian.

în pragul porții ieși un bătrîn moț — des
pre care am aflat mai tîrziu că-i trecut de 
70 de ani și că a fost analfabet.

— Hei, vino șă-ți iei ziarul, baciule Oneț, 
îi strigă poștașul.

Moșneagul se apropie de noi și după ce 
primi „Scînteia“ se așeză agale pe o piatră 
mare cît o roată de car și începu să citească. 
Nu purta ochelari.

niță la Tîrnova, în Bulgaria, să lucreze sta
tuia unui mitropolit bulgar.

Deși opera lui de căpetenie rămîne sculp
tura, Ion Georgescu a făcut și pictură și a- 
cuarelă, arătîndu-se tot atît de înzestrat. 
Peisajele sale în ulei ca și portretele se ca
racterizează prin folosirea unei game de cu
lori deschise, vesele. In fața naturii artistul 
are un sentiment cald, de puternică dragoste.

Ion Georgescu nu a fost numai un sculp
tor prețuit, dar și un bun profesor. Fruntaș 
al generației sale, cel mai bun elev al lui 
Karl Storck, el îi urmează maestrului la ca
tedră în 1887, cînd moare fostul său pro
fesor. Printre cei care au primit de la Ion 
Georgescu primele îndrumări în cariera lor 
artistică se numără Fritz Storck, D. Mirea, 
C. Brîncuș și alții.

Prietenia sa pentru arhitectul Ion Mincu, 
cu care fusese împreună la studii în Franța, 
este cunoscută ca una dintre acele mari 
prietenii creatoare, asemenea prieteniei din
tre Eminescu și Creangă ; ei erau legați nu 
numai prin sentimente însuflețite dar și prin 
ideile înaintate, prin idealurile comune de 
care erau călăuziți. Ion Mincu, al cărui nume 
îl poartă astăzi Institutul de Arhitectură, 
promova, după cum se știe, tradiția națio
nală în arhitectură, împotriva formulelor 
cosmopolite, de import. Ion Georgescu. ca 
și Mincu, a rămas întotdeauna credincios 
poporului și aspirațiilor sale, îndreptindu-și 
atenția spre aspectele vieții oamenilor de la 
noi, spre epoca lui. Prin moartea sa tim
purie — la 42 de ani — arta noastră plas
tică a pierdut pe unul dintre marii ei re
prezentanți.

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea sa, statul nostru democrat-popular 
a inițiat mai multe acțiuni pentru a cinsti 
cum se cuvine figura acestui înaintaș de 
seamă al sculpturii noastre. Intre altele, i se 
va edita o monografie, va fi tipărit un 
timbru comemorativ, i se va ridica un bust 
la mormînt, va fi organizată o expoziție.

Ion Georgescu este unul din acei artiști 
ai trecutului cu care pe drept cuvînt ne pu
tem mîndri. Numele lui trebuie trecut ală
turi de al lui Grigorescu, Aman și Andreescu, 
contemporanii săi. Opera sa se cuvine a fi 
studiată, cunoscută, popularizată. Valorifi
carea tezaurului cultural al trecutului con
stituie pentru noi o înaltă datorie patriotică. 
Dezvoltarea artei noastre pe drumul realis
mului socialist cere din partea slujitorilor 
ei studierea și însușirea în mod critic a 
cuceririlor trecutului, valorificarea în condi
țiile actuale a prețioasei moșteniri artistice 
lăsate nouă în numeroase opere ce oglindesc 
profund viața poporului romîn, geniul și 
forța sa creatoare.

S. M.T. Hărman
ORAȘUL STALIN. — (De la corespon

dentul nostru). — In ziua de 7 ianuarie, la 
S.M.T. Hărman a avut loc o ședință furtu
noasă. Noua conducere a stațiunii, împreună 
eu tovarășii de la serviciul regional S.M.Ț., 
s-a grăbit să ia măsuri pentru reorganiza
rea muncii de reparații a tractoarelor și ma
șinilor agricole. Pînă la această dată fusese 
reparat doar un singur tractor K.D.35 și 2 
rutiere. S-a constatai cu acest prilej că ve
chiul director Ion Pop, inginerul mecanic 
șef Gh. Săbăduș, precum și ceilalți membri 
ai colectivului de conducere a stațiunii, nu 
s-au îngrijit de o bună organizare a repara
țiilor. Tractoarele au fost retrase în masă de 
pe cîmp, fără ca ele să fi fost reparate în 
cursul anului conform graficului. S.M.T.-ui 
nu a primit nici suficient sprijin din partea 
serviciului regional S.M.T.. în. frunte cu 
tovarășul Arpad Banyai și Mircea Boiceanu.

De atunci s-a mai îmbunătățit situația, 
totuși reparațiile merg încă foarte încet. 
Pînă în prezent, la tractoarele K.D. 35 s-au 
executat reparații în proporție de numai 20 
la sută, la tractoarele I.A.R. de 10 la sută, 
la pluguri de 30-48 la sută, la semănători 
de 4 la sută și cultivatoare — 64 la sută.

Dacă în stațiune sînt o serie de muncitori 
fruntași ca utemiștii Gheorghe Maminuț, 
Petre Kloose^ Ion Pătincu și Alfred Bren- 
dorfer, realizările acestora sînt umbrite de 
manifestările chiulangiilor stațiunii. In pre
zent, un număr de 10 tineri lipsesc deseori 
de la lucru. Intre ei se află și utemiști ca 
Nicolae Cîrceanu și Carol Denghel, care nu 
au lucrat nici o zi în anul acesta, iar pon 
tatorul alimentator Ion Stan lipsește nemo
tivat de 8 zile. Afară de acestea sînt nu
meroase cazuri de indisciplină în muncă 
Utemistul Rudolf Gunesch și Gheorghe Pă
cală vin uneori cu întîrziere la muncă. In 
fața unei asemenea situații, e normal să-ți 
pui întrebarea dacă organizația de bază 
U.T.M. face totul pentru educarea tinerilor 
tractoriști în spiritul atitudinii socialiste față

— Să vede{i, spuse Nicula Gheorghe... îi 
cel mai harnic dintre abonați. Thii, ce sfadă 
îmi face cînd întîrzii cu gazeta I Oare nu-i 
un fapt cu adevărat deosebit că oamenii care 
nu știau altădată nici să-și scrie numele, sorb 
astăzi singuri cuvîntul partidului și-n casele 
lor afli rînduite cu dragoste ziarele primite 
zi cu zi ?

Directorul căminului cultural deșărta în- 
tr-una sacul realizărilor. Ținea morțiș 
să aflu despre toate. De fapt, am avut 

prilejul să mă conving singur, chiar înainte 
de discuția cu el, de dragostea cu care par
ticipă moții la viața culturală.

Cu o seară înainte, la căminul cultural ru
lase filmul „Căderea Berlinului“. In sala 
încăpătoare, zeci de oameni, unii veniți din 
cine știe ce crîngătură de pe vîrful munte
lui, urmăreau pe pînză scenele filmului...

Stăteam alături de bătrînul moț Costea 
Petru, cu care am schimbat la sfîrșit cîteva 
cuvinte.

— Ei, ți-a plăcut baciule?
— D-apoi ?
— Ai mai fost la cinematograf?
— De cîte ori îi film nou vin și eu în sat. 

La început, mă sfădea muierea, zicea că mă 
duc la crîșmă să beau crampă. Cînd mă în
torceam acasă, îi povesteam și ei ce-am vă
zut și iată, acum venim amîndoi.

De altfel, aici la căminul cultural sînt 
deseori serbări la care participă moți din 
toate cătunele. Sînt dornici să-l asculte pe 
Cioază Petre cîntînd la fluier, să se desfete 
cu doinele lui Pașca Dumitru ori să aplaude 
cu căldură măiestria lui Petrea Sabina, 
Ignea Elisabeta, Bara Zamfira, neîntrecute 
cîntărețe din tulnic.

Pentru mulți poate, aceste lucruri nu sînt 
atît de grăitoare. Dar pentru moții din Albac, 
căminul cultural înseamnă o părticică des 
tul de importantă din însăși viața lor nouă.

Cine nu știe că pe meleagurile Albacului. 
analfabetismul era aproape total ? Copiii nu 
se duceau la școală pentru că stăteau la 
mulți kilometri și iarna ar fi sfîrșit înghe
țați prin nămeți ori mincați de lupi. Iar cei 
bătrîni, chiar dacă ar fi vrut să învețe, n-ar 
fi avut cum.

Astăzi pentru copii s-au construit școli 
noi în cătunele Bărăști, Sohodol, Dupăpleșă, 
Dealul Nemăsoii.

N-au fost uitați nici bătrînii. Din mulțimea 
de analfabet) au mai rămas anul acesta 
doar 56 și de bunăseamă că nu peste mult 
timp se vor putea bucura și ei cînd vor iz 
buti să deslușească taina minunată a slo 
velor.

In anul trecut —
200 de noi unități comerciale 

de stat in București
în Capitală, rețeaua comerțului de stat 

este în continuă dezvoltare.
Anul trecut, de pildă, au fost deschise 

în București peste 200 de unități comerciale 
de stat. In acest an, slnt prevăzute a fi 
deschise în Capitală numai din fondul cen
tralizat 42 de unități comerciale, dintre care 
25 în blocurile noi construite in cartierele 
Bucureștii Noi și Vatra Luminoasă. E pre
văzută de asemenea deschiderea a nume
roase alte unități comerciale din fond necen
tralizat.

O largă dezvoltare va lua în acest an 
rețeaua magazinelor specializate, a maga
zinelor de vînzare cu bucata, precum și 
a magazinelor de desfacere a mărfurilor 
fără vînzători.

(Agerpres).
--------o------------
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codaș la reparații
de muncă, pentru antrenarea lor în lupta 
pentru terminarea la vreme a reparațiilor. 
In adunările sale, organizația de bază 
U.T.M- nu a ajutat suficient tineretul, nu a 
folosit critica în scopul luării de atitudine 
împotriva lipsurilor. Aceasta se datorește și 
faptului că ea nu a fost suficient îndrumată 
de comitetul raional U.T.M. Stalin Luni 
de-a rî.tdul nu a călcat picior de activist 
prin stațiune. Comitetul raional U.T.M. 
Stalin nu a dat un ajutor calificat tînărului 
ion Pătincu, secretarul organizației de bază 
U.T.M., mu?,umindu-se doar să-i ceară, în 
anumite rînduri, note informative și dări de 
seamă. De curînd a fost prin stațiune to
varășul Ion Sarnson, primul secretar a! co» 
raitetului raional U.T.M., dar numai pentru.:, 
a împrumuta niște benzină.

Comitetul organizației de bază U.T.M. a 
cerut în acest sens chiar sprijinul comitetu
lui regional U.T.M. Stalin. Cererea însă a 
rămas fără niciun rezultat. Pină azi nu s-a 
deplasat în stațiune niciun activist.

S.M.T Hărman mai are încă multe greu
tăți în munca de reparații. Piesele de scnimb 
nu sosesc la timp, Baza de recepție nr. 5 
aprovizionează greoi stațiunea. Din acest 
motiv multe piese de schimb se confecțio
nează în stațiune, mai greu, cu mai multe 
cheltuieli, scumpind prețui de cost al repara
țiilor. Munca m S.M.T. Hărman trebuie 
grabnic îmbunătățită. Este necesar să fie 
înlăturat formalismul în muncă, să se dea 
atenție și mai mare oamenilor și, in primul 
rlnd, tinerilor. Conducerea stațiunii, ajutată 
de organizația de bază U.T.M., va trebui să 
analizeze periodic munca, să ia măsurile ne
cesare în vederea grăbirii ritmului repara
țiilor. Comitetul raional U.T.M. Stalin va 
trebui să termine cu stilul birocratic de a 
conduce munca și să ajute efectiv aceasiă 
organizație de bază care în alte campanii 
agricole a știut să mobilizeze mai bine tine
retul în producție.

în cătunul Păltiniș aproape toți vîrstnicii 
erau neștiutori de carte. La sfîrșitul anului 
cînd sărbătoarea examenelor a dăruit fiecă
ruia certificatul de absolvire, foștii anal
fabeti au prezentat un spectacol făcut chiar 

e drept mai stîn- 
Autorii au fost 

de ei. O mică scenetă — ( 
gace, două trei poezioare, 
și actori.

Pe scena micuță făcută 
brad negeluite, s-a născut 
artistic, cum nici cînd n-ai 
anii trecutului.

din sctnduri de 
un nou colectiv 
fi putut afla in

Ai de făcut nițică alergătură pînă ți-e 
dat să-l afli pe secretarul sfatului 
popular din comună.

— Nu-prea avem timp de stat acasă (prin 
acasă, tovarășul secretar înțelege biroul de 
la sfat). Sînt multe lucruri de rezolvat pe 
teren.

în ziua cînd am stat de vorbă cu dînsul 
tocmai se pregătea să plece în niște cătune, 
în căutarea mamelor cu mulți copii

— Vrem să înaintăm forme pentru obține
rea titlului de mamă eroină. Pînă acum a- 
vem cîteva în sat: pe Popa Ana a lui Pasca, 
Pașca Rafila a lui Dumitru, Pleșa Sofia...

Mame cu mulți copii erau și înainte, la 
Albac. Dar atunci o gură în plus însemna 
mai puțină mîncare pentru ceilalți; deci 

, mai multă mizerie. Pe cîtă vreme acum, fie
care nou vlăstar e prilej de bucurie.

înainte vreme moții de pe meleagurile i- 
cestea erau nevoiți să și lase casa, nevasta 
și copiii și să plece „in lume" cum spuneau 
ei, pa să vîndă ciubere. Dacă drumețești as
tăzi prin Albac ori prin cătunele care țin 
de el, ai să afli că acum există o coopera
tivă de producție : „Horia moților“, cu peste 
100 de membri. Aci își aduc ciubărarii pro
dusele, de aci primesc materialele necesare. 
Cooperatorii moți cîștigă bani frumoși nu 
glumă și după cîte ne spunea președintele 
cooperativei. în doi trei ani se va construi 
un local nou, se va extinde producția și le
gat de aceasta, va spori și cîștigul oameni
lor.

Pe Valea Arieșului în Albacul lui Horia 
oamenii își făuresc noua istorie a sa
tului lor.

Urmele trecutului nu pot să dispară așa 
cum ștergi cu buretele scrisul cu creta de 
pe tablă. Greutăți mai sînt. ...Dar oamenii, 
moții aceștia harnici și minunați. își plămă
desc prin muncă bunăstarea și viitorul pe 
drumul căruia îi călăuzește cu siguranță, 
partidul.

ION MARGINEANU



Pentru luminile Bicazului „Scînteia tineretului
Convorbire cu tov. 
ȘT. BUDESCU, di
rector general al 
șantierului hidro
centralei „V. I. Le
nta“, Șantier națio
nal al tineretului

Una din sarcinile 
privind -cea de a 
doua etapă a planu
lui de electrificare, 
sarcină pusă de Di
rectivele Congresn. 
lui, este darea tn 
funcțiune tn anul 
1960 a hidrocentra
lei „V. 1. Lenin" 
de la Bicaz

In legătură cu aceasta un trimis al 
ziarului nostru a adresat o serie de în
trebări tovarășului Ștefan Budescu, di
rectorul general al șantierului hidrocen
tralei „V. 1. Lenin”-Bicaz, Șantier na
țional al tineretului.

*

ÎNTREBARE : Ce măsuri veți lua pen
tru darea tn funcțiune a hidrocentralei la 
termenul fixat ?

RĂSPUNS: Din mărețele sarcini pe 
care partidul și guvernul le pune în fața 
oamenilor muncii prin cel de al doilea 
plan cincinal, constructorilor de la Bi
caz le revine importanta sarcină de a da 
în funcțiune în anul 1960 centrala hidro
electrică „V. 1. Lenin"

Volumul de lucrări ce urmează a se 
realiza în acest răstimp, este impresio
nant, atît prin amploarea sa, cît și prin 
înaltul grad de tehnicitate a construcției.

Pentru a ne îndeplini cu cinste sarci
nile, vom lua noi măsuri pentru creșterea 
productivității muncii și pentru reducerea 
cheltuielilor de producție. Aceste măsuri 
se referă, în primul rînd, la îmbunătăți
rea simțitoare a întrebuințării utilajului 
modern cu care sîntem din plin dotați, 
datorită sprijinului frățesc al Uniunii So
vietice și colaborării cu țările de demo
crație populară. Pentru aceasta, vom pune 
un accent deosebit pe ridicarea calificării 
muncitorilor precum și a inginerilor și 
tehnicienilor care conduc unitățile meca
nice

In scopul prelungirii vieții utilajelor Și 
mecanismelor, vom studia și aplica nor
me stimulative de salarizare, care toto
dată să conducă la însemnate economii 
prin înlăturarea accidentelor și prin fo
losirea economică a combustibililor și 
lubrefianților.

Atît în întrebuințarea utilajelor, cît și 
în executarea lucrărilor de construcție, 
ne vom preocupa în mod deosebit de in
troducerea celor mai avansate metode 
de muncă și de extinderea muncii în bri
găzi complexe, care asigură atît execuția 
în termen cît și o productivitate ridicată 
și un preț de cost din ce ,în ce mai scăzut.

întrecerea socialistă va constitui pen
tru noi o preocupare dintre cele mai im
portante. Ea asigură folosirea creatoare 
a capacității și priceperii constructorilor 
noștri care urmăresc darea în funcțiune 
a minunatei hidrocentrale de la Bicaz 
chiar înainte de termenul fixat

In scopul îmbunătățirii cunoștințelor 
tehnice ale muncitorilor și tehnicienilor 
noștri, vom dezvolta tot mai mult activi
tatea cabinetelor noastre tehnice și a 
A.S.I.Ț.-uluj

RĂSPUNS: Harnicul tineret care lu
crează pe cele mai importante și grele 
sectoare ale hidrocentralei, a dat în tre-

cut și va da și în viitor o contribuție de 
seamă la executarea lucrărilor. Numele 
șantierului hidrocentralei, de Șantier na
țional al tineretului, este explicat tocmai 
prin aceasta.

In primele rtnduri ale întrecerii socia
liste și ale luptei pentru ridicarea pro 
ductivității muncii se găsesc zeci de ti
neri conduși de ingineri și tehnicieni tot 
din rlndurile tineretului. La tunel-ieșire. 
inginerul Angelescu Emil este unul din
tre tinerii care pun în practică cunoștin 
țele căpătate în școlile din Uniunea So
vietică

Prin grija permanentă acordată de or
ganizațiile de partid și U.T.M. de pe șan
tiere din rîndul tinerilor se ridică noi ca 
dre de calificare superioară, care după 
terminarea lucrărilor noastre vor deveni 
cadre prețioase pentru viitoarele construc
ții hidrotehnice pe care partidul și guver
nul le va iniția. Iată, deci, că tineretul în 
țelege sarcina lui principală : aceea de 
a-și Însuși o înaltă calificare cu ajutorul 
căreia să stăpînească tehnica nouă.

Tineretul nostru a dovedit în cele -mai 
grele împrejurări, și asta nu numai pe 
șantierul hidrocentralei, că merită încre
derea și grija deosebită ce i se poartă 
La noi, muncitori tineri ca Raicovici 
Marcu. Locner Toma — mineri, tineri in 
gineri ca Roșu Aurel și Mistor Gheorghț 
de la tunel-intrare, Kamenițer Soli de la 
baraj, foști brigadieri ca Antalfi Fran- 
cisc — astăzi miner, Vîrtan Verontca - 
astăzi vatman de locomotivă electrică, 
Grigore Magdalena — din echipa de in
jecții betoane, au dovedit și dovedesc a 
tașament în muncă, grijă permanentă 
pentru ridicarea cunoștințelor profesio
nale. Mulți dintre aceștia au fost decorați 
cu ordine și medalii.

ÎNTREBARE: Cum se vor putea cali
fica tinerii ?

organizează

UN CONCURS
cu tema:

Viața și munca tineretului 
din R. P. R.

La acest concurs pot participa tinerii 
de toate profesiile, indiferent dacă au 
mai scris sau nu ziarului. Nu pot parti
cipa la concurs ziariștii de profesie.

Concursul se va desfășura în perioada 
20 ianuarie 1956 — l Mai 1956.

In concurs vor intra următoarele 
nuri de materiale:

Olimpiada albă
ge-

vor

• Corespondențe informative,
® Materiale critice și satirice.
® Fotografii și desene.

Participă la concurs numai' cei ce
trimite tn perioada desfășurării concursu
lui minimum 3 materiale, indiferent de 
genul, lor, purtlnd mențiunea „Pentru 
ccm: urs". ■

Materialele vor trebui să conțină date 
exacte, riguros verificate.

Materialele vor fi analizate de o co
misie. iar câștigătorilor li se vor acorda 
următoarele premii:

1 premiu I — un aparat de radio.
2 premii II — cite o bicicletă.
4 oremii HI — cîte o servietă și cite 

un toc rezervor.
10 mențiuni în cărți.
20 mențiuni în abonamente pe timp de 
un an la „Scînteia tineretului".

Vă prezentăm : 
Cortina 

d’Ampezzo
4000 de ani de schi

vîrstă de 4500 de ani, aldi 
mărturii de vechime, este l.

La Moscova, unde se află un mu
zeu al schiului, se găsesc tot felul de 
piese care reprezintă mijloacele de lo
comoție individuale pentru deplasări 
pe zăpadă, datlnd din diferite perioa
de. Aci se află tot felul de schiuri 
largi și' înguste, scurte și lungi, unele 
dintre ele apropiindu-șe de patine, al
tele asemănlndu-se cu o gondolă sau 
pirogă. Unele dintre aceste schiuri da
tează din urmă cu mai multe milenii.

Slnt aproximativ 2800 de ani de 
clnd istoricul Xenofon din Anabasis 
descria saci de piele pe care armenii 
ti prindeau la copitele cailor pentru 
ca să evite alunecarea pe zăpadă. Mai 
tlrziu (slnt tot vreo 2000 de ani de 
atunci) Strabon, un alt cercetător, 
amintește în Geografia sa, că două 
milenii 
de ani 
sântul 
atașau
din piele de bou neargăsită, pentru a 
luneca pe zăpadă. Schiul găsit tn a- 
propierea lacului Hoting din Suedia, 
care ar'e, după aprecieri de ordin

logic o 
de alte 
suficient a îndreptăți afirmația că 
toria schiului se pierde In neg 
timpului.

tn Suedia un basorelief care dat 
ză din anul 1050, reprezintă o sc< 
de vlnătoare: vtnătorii stau 
schiuri.

In 1518, clnd un anume baron h 
benstein a sosit la Moscova ven 
de la Viena, el a fost însoțit 
schiori.

In Franța, care a găzduit prima i 
(le a Jocurilor Olimpice de iar 
schiul este cunoscut de mult. La o 
poziție din anul 1878 un participi 
suedez a vindut primele schiuri u. 
fondator al clubului alpin franc 
Au trebuit însă să treacă mulți , 
pentru ca acesta să-șl convingă pi 
tenii asupra utilității sehiuiui.

Schiul, acest sport vechi de mii 
ani, ocupă un loc de frunte și tn 
trecerile celei de a VII-a ediții a Jo. 
rilor Olimpice de iarnă de la Corii 
D’Ampezzo.

Localitatea Cortina d’Ampezzo este așezată în Alpil 
Dolomiți, la o altitudine de 1224 metri deasupra nivelu
lui mării. Clima oferă sportivilor condiții foarte prielnice 
de întreceri. Cea mai scăzută temperatură medie variază 
în luna Ianuarie între 6-7 grade sub zero. Orășelul ita
lian numără o populație de vreo 6000 de locuitori.

La întrecerile din cadrul Olimpiadei vor participa 
sportivi din 32 de țări.

Vor lua parte sportivi' din Anglia, Australia, Austria, 
Belgia, Bolivia, R.P. Bulgaria, Canada, R. Cehoslovacă, 
Chile, Coreea de Sud, Elveția, Finlanda, Franța, Germa
nia, Greca, Iran, Islanda, Italia, iugoslavia, Japonia, 
Liban, Lichtenștcin, Olanda, Norvegia, R.P, Polonă, R.P. 
Romînă, Spania, S.U.A., Suedia, Turcia, U.R.S.S. și R.P. 
Ungaria.

Locul cel mai aglomerat al Olimpiadei din acest an va 
fi stadionul olimpic de iarnă, construit chiar în centrul 
orașului. Acest stadion acoperit posedă două terenuri de 
hochei, iar tribunele au o capacitate de 12.000 de locuri. 
La pavoaza-rea construcției au participat vei mai de sea
mă pictori și decoratori italieni.

Arena de întrecere a patinatorilor va fi lacul Misurina 
denumit „Comoara Dolomiților“, Situat la cîțiva kilo
metri de Cortina d’Ampezzo, într-o vale înconjurată din 
toate părțile de munți, acest lac este renumit prin gheața 
sa. Fiind complect ferit de influența vîntului, patinoarul 
permite obținerea unor performanțe superioare. Deoarece 
însă patinoarul e situat la o altitudine de 1755 metri, 
aerul este puțin rarefiat la această înălțime.

întrecerile de ski se vor desfășura pe dealul Campo, 
unde se află orășelul Cortina d’Ampezzo. Aceste între
ceri vor putea fi urmărite de spectatori, atît pe traseu cît 
și din imensele tribune ale „Stadionului de zăpadă“, care 
au o capacitate de 10.000 locuri.

La doi kilometri de Cortina d’Ampezzo se înalță tram
bulina „Italia“, construită din beton armat. Cele 7 locuri 
de start, așezate la o înălțime de 50 metri, stau la dis
poziția sportivilor. în funcție de tehnică și de condițiile 
meteorologice, sportivii vor putea lua startul de pe ori
care dintre ele. Startul în probele de coborîre pentru 
bărbați se va da de la o înălțime de 2.500 m.

Traseul pentru întrecerile de bob are o lungime de 
1.700 m. șl e prevăzut cu 16 viraje.

mai înainte — deci cu 4000 
In urmă — muntenii din ver- 
meridional al Caucazului tși 
la picioare un fel de tamburi

Muzee de artă plastică renovate

RĂSPUNS: In .decursul primului cin
cinal s-au calificat pe șantierele noastre 
peste 2100 tineri dintre care cei mai mulți 
au fost din rîndul brigadierilor. In pre
zent sînt în curs de sosire pe șantier noi 
tineri brigadieri. Acestora li s-au asigu
rat condiții optime de cazare, cantină, 
echipament, condiții pentru desfășurarea 
vieții culturale etc. In ceea ce privește 
calificarea, s-a pregătit deschiderea unor 
cursuri speciale după a căror absolvire 
ei vor deveni mineri, mecanici, electri
cieni, betoniști, sudori etc. Printre in
structorii care vor califica pe acești ti
neri stat cadre specializate ale șantieru
lui nostru, precum și cadre ridicate din 
rîndurile brigadierilor calificați în anii 
precedenți. Centrele școlare au fost do
tate cu toate materialele necesare pentru 
cea mai bună desfășurare a acestei ac
țiuni.

Avem convingerea — aș vrea să a- 
daug în încheiere — că acești tineri, 
precum și cei care vor mai veni, vor pune 
toată puterea de muncă și elanul lor 
creator în slujba intereselor nobile ale 
patriei noastre, ale întregului popor mun
citor. Acești tineri, alături de inginerii 
și muncitorii vîrstnici, cu experiență, 
conduși și îndrumați de partid, vor în
deplini măreața sarcină : darfea în func
țiune la termenul fixat a hidrocentralei 
„V. I. Lenin" de la Bicaz.

ÎNTREBARE : Ce contribuție va aduce 
la acestea tineretul î

O serie de muzee de artă plastică din țară, 
închise pentru lucrări de renovare și reorga
nizare, își vor începe din nou activitatea în 
cursul acestui an.

La Iași, în Palatul Culturii, se desfășoară 
într-un ritm grăbit lucrările de amenajare a 
Muzeului de artă plastică. Muzeul va cu
prinde peste 650 de lucrări de artă plastică 
romînească -veche și contemporană și peste 
100 de lucrări de artă străină. Condițiile bune 
de expunere vor scoate și mai mult în evi
dență valoarea pînzelor pictorilor Grigorescu, 
Băncilă, Tonitza, Panaiteanu-Bardasare, 
Stahi, Gh. Popovici, Corneliu Baba și ale 
altor pictori .romîni clasici și contemporani. 
In sălile rezervate artei străine vor fi ex
puse opere de valoare datînd din epoca re
nașterii pînă în secolul al 19-lea. Vor putea 
fi admirate printre altele lucrări de Bassanò, 
Quercino, Salvator Rosa, Murillo, Cranach, 
Aivazovski și alții.

La muzeul Brukenthal din Sibiu, căruia 
î s-a redat înfățișarea exterioară inițială, se 
execută lucrările de amenajare a interioare
lor, Sălile Muzeului au fost prevăzute cu 
sisteme moderne de încălzire și iluminat. 
Cu ajutorul unor oameni de știință și artă, 
muzeul este în curs de reorganizare pe baze 
științifice. Intre timp, prețioasele colecții ale 
muzeului au fosț complectate cu noi lucrări 
valoroase. Muzeul va funcționa cu secțiile 
de artă romînească și străină — care vor 
cuprinde lucrări de pictură, sculptură și 
grafică — de arheologie și istorie, de etno
grafie și altele

Sesiunea științifică a Institutului

Fotografia noastră re
prezintă un aspect de la 
inaugurarea Stadionului 
Olimpic de iarnă de la 
Cortina d’Ampezzo din 
octombrie 19.55. Aci va fi 
centrul jocurilor celei de 
a Vil-a ediții a Olimpia
dei de iarnă.

geo-
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de științe pedagogice

TEATRE: Teatrul de Operă șl Balet al 
R.P.R.: (telef. 3.83.95) : „Aida“ - ora 19,3’0; 
Teatrul de Stat de Operetă (telef. 4.30.11) : 
„Vînt de libertate — ora 19,30; Teatrul Na
țional I. L. Caraglale" (sala Studio) — te
lef. 5.15.53) „Plafon Crecet" — ora 19,30; 
Teatrul Municipal (telef. 4.60.60) : „Doamna 
Calafova“ — ora 19,30; Teatrul Armatei 
(sala Magheru — telef. 2.90.05) : „Dragoste 
tîrzie" — ora 19,30; Teatrul Armatei (cal. 
13 Septembrie —telef. 8.12.40) : „Nunta lui 
Figaro“ — ora 19,30; Teatrul Tineretului 
(telef. 6.04.77) : „Zorile Parisului" — ora 
19,30; Teatrul Muncitoresc C.F.R. Giulești 
(telef. 6.04.82) ; „Se caută urgent un Sha- 
kespeare" — ora 19,30; Studioul actorului 
de film C. Nottara (telef. 5.07.44) : „Nora“
— ora 19,30; Teatrul Țăndărică (sala Or- 
feu, — marionete — telef. 5.87.37) : „Băiatul 
și vîntul" — ora 16 ; Teatrul Evreesc de 
Stat (sala Sf. Sava) „Șah-mat“ — ora 20; 
Ansamblul C.C.S. (sala C.C.S. — telef. 
3.13.00) ; „Dansuri populare și soliști de mu
zică populară romînească“ — ora 20; An
samblul de estradă (telef. 4.56.51) : „Călă
torie pe note" — ora 20; Spectacol dat de 
ansamblul de Estradă în sala Dalles: „Dan
sați cu noi“ — ora 20,30; Circul de Stat: 
„Vacanta lui Nicușor" — ora 16, „Spectacol 
excepțional“ dat de circul Busch din R.D.G.
— ora 20,30; Clubul Poligrafiei : „O seară 
de mister“ — ora 20,30.

Iar, Rahova; armuri noi — M. Emi-
nescu; Ei au coborît din munți — 1 Mai; 
Poveste despre uriașul pădurii — Volga ; 
Tăunul — N. Bălcescu ; Fata mexicană — 
Gh. Coșbuc ; Pentru 14 vieți —• Olga Ban- 
cic; Romeo și Julieta — Aurel Vlaicu ; N-a 
dansat decît o vară — Boleslaw Bierut.

Selecțiuni din programele zilei :
PROGRAMUL I. 5,15—Agenda zilei; 7,12 - 

Muzică populară din Regiunea Autonomă 
Maghiară; 9,00 — Muzică din operele com
pozitorilor sovietici ; 9,30 — Emisiunea „Prie
tena noastră cartea”; 11.00 — Suita „Peer 
Gynt” - montaj muzical-literar ; 12,35 —,
Cîntă ansamblul „Piatnițki” dirijat de Za- 
harov și Hvatov ; 14,00 - Cronica teatrală; 
15,00 — Concert de estradă ; 15,35 — Muzi
că populară franceză și daneză; 16,15 —. 
Emisiunea „Să ne cunoaștem patria“ , 18,00
— Emisiunea „Cei 900 de milioane" ; 19.30
— Gazeta Radio. 20,15 — Teatru la micro
fon; „A 12-a noapte“, adaptare radiofonică 
după comedia lui W Shakespeare ; 22,00 — 
Interpreti romîni : De vorbă cu G. Niculescu-

Joi dimineața a început în aula Bibliotecii 
centrale universitare prima sesiune științi
fică a Institutului ‘de științe pedagogice.

Lucrările sesiunii au fost deschise de 
acad. Ilie Murgulescu, ministrul Invățămîn- 
tului. In continuare, prof. Stanciu Stoian, 
directorul Institutului de științe pedagogice, 
a prezentat referatul intitulat „Activitatea 
Institutului de științe pedagogice și sarci
nile sale pentru dezvoltarea științei peda
gogice în R.P.R.".

La sesiune se prezintă comunicări ale ca
drelor didactice din învățămîntul superior, 
mediu și elementar, precum și ale cercetă
torilor și colaboratorilor institutelor de spe
cialitate.

Comunicările tratează probleme variate din 
domeniul teoriei pedagogiei, al istoriei pe
dagogiei, al psihologiei pedagogice, al de- 
fectologiei și al metodicelor speciale

Adunarea activului sportiv din Capitală

Interpreți romîni : De vorbă cu G.
Basu

PROGRAMUL II. Ora : 15,30 
ușoară de laroslav Ejek, Petr 
Precechtel Zbynek, compozitori din 
blica Cehoslovacă; 16,15 - Soliști de muzică 
populară romînească ; 17,54 — Sfatul medi
cului ; 18,00 — Din viața de concert a Capi
talei ; 18,40 — Muzică populară romînească ; 
19,00 — Jurnalul satelor ; 19,30 — Selecțiuni 
din opera „Rigoletto" de Giuseppe Verdi . 
21,15 — Retransmisia emisiunii Radiodifuziu
nii sovietice pentru ascultătorii din R.P.R.

— Muzică 
Zdenek și

Repu-

leri dimineață a avut loc la comitetul 
orășenesc pentru .cultură fizică și sport o 
adunare a activului C.F.S. și U T.M care 
lucrează în domeniul culturii fizice și a spor
tului în Capitală

Cu acest prilej s-a analizat activitatea de
pusă în raioanele 23 August și Nicolae Băl
cescu, precum și de către consiliile orășe
nești ale asociațiilor Metalul și Flamura 
R-'șie. în problema participării la Sparta 
chiada de iarnă a tineretului.

Adunarea activului sportiv din Capitală 
a prile’uit un fructuos schimb de experiență 
și colaborare între organele sportive din o 
rașui București.

( Tinerii începători în domeniul literaturii J 
(stat invitați să participe Ia ședințele Cer-j 
ț culta Literar al Tineretului din Bucu- j 
(rești. care-și reia activitatea începînd din j 
(ziua de duminică 22 ianuarie 1956, ora j 
110,30 a.m. în sediul din sala Negustori) 
( nr. 5. I

Programul olimpiadei
Joi 26 ianuarie Festivitatea de deseh 

dere; hochei.
Vineri 27 ianuarie Bob; schi fond (3 

km.); slalom uriaș (femei); hochei.
Sîmbătă 28 ianuarie Bob; schi fond (1 

km. femei); patinaj (500 m.); hochei.
Duminică 29 ianuarie Patinaj artiști 

bărbați (figuri impuse) ; slalom uria 
(bărbați) ; patinaj viteză (5000 m.) ; să 
rituri cu schiuri; hochei.

Luni 30 ianuarie Patinaj artistic feme 
(figuri impuse) ; Schi (15 km.) ; slalon 
femei; patinaj viteză (1500 m.) ; hochei

Marți 31 ianuarie Schi (fond combinat 
nordică) ; slalom bărbați; patinaj artis 
tic femei (figuri impuse) ; patinaj vite 
ză (10.000 m.); hochei.

Miercuri 1 februarie Schi (ștafeta feme 
3x5 km.); coborîre (femei); patinaj ar 
fistic bărbați (figuri libere); hochei.

Joi 2 februarie Schi, fond (50 km.) 
patinaj artistic femei (figuri libere) ; ho 
chei.

Vineri 3 februarie Bob 4 persoane; »ch 
(coborîre bărbați) ; patinaj artistic (pe
rechi) ; hochei.

Simbătă 4 februarie Bob 4 persoane: 
schi (ștafetă bărbați 4x10 km.); hochei.

Duminică 5 februarie Săritură specială
Festivitatea de închidere.

COOOOOOQOOOOOOQOCCOOOOOOt

Cîteva probleme actuale ale hocheiului nostru
Printre jocurile de iarnă mult iubite de ti

neretul nostru este și hocheiul. Sportul a- 
cesta entuziasmează prin dinamismul său, 
prin viteza și rapiditatea cu care se succed 
fazele, prin dîrzenia cu care se luptă pen
tru puc. Dat fiind interesul pe care-1 acordă 
marele public hocheiului pe gheață, se im
pune să luăm în considerație o serie de pro 
bleme de strictă actualitate pe care le-au ri
dicat recentele jocuri din cadrul campiona
tului republican.

Atît seriile preliminare pentru turneul fina! 
al campionatului republican de hochei pe 
gheață, ca și însuși turneul final au arătat 
că față de anul trecut unele echipe s-au pre 
zentat mai bine. Echipa C.C.A. s-a pregătit 
cu seriozitate în vederea competiției cîș- 
tigînd-o pe merit.

In dorința de a-și forma o pregătire bună, 
hocheiștii de la C.C.A. au pornit în căutarea 
gheții pe care au găsit-o tocmai la Lacul 
Bîlea, în munții 
de peste 2.000 m.

Seriozitatea cu 
Casei Centrale a 
„avant-premiera” 
roadele binemeritate, jucătorii echipei 
în general bine orientați din punct de ve
dere tactic, ei și-au îmbunătățit de aseme
nea tehnica individuală, ceea ce s-a reflectat 
și în rezultatele obținute. Intr-un cuvînt, mi
litarii au creat partide spectaculoase, exe 
cutînd acțiuni din viteză, jucînd In adîncime, 
plasîndu-se corect și dovedind destulă omo
genitate. Se vede că antrenorul echipei, Mi- 
hail Flamaropol, a muncit cu seriozitate cu 
coechipierii săi. Trebuie însă de remarcat 
faptul că C.C.A nu se ocupă de creșterea 
organizată a unei rezerve de jucători tineri

Făgăraș, la o altitudine

care echipa de hochei a 
Armatei s-a pregătit în 

campionatului și-a arătat 
.......................... sînt

Echipa C.C.A. campioană republicană de hochei pe gheață pe anul 1956, după unul din recentele jocuri de la Orașul Stalin

Poveste neterminată — Patria, Elena Pa
vel ; Seară de petrecere — Magheru, înfră
țirea între popoare, Central, Libertății: Alar
mă în munți și Șurubul lui Marinică — 
Republica, București, Al. Sahia; S-au cunos
cut într-o trăsură — Al. Popov, Filimon Sîr- 
bu, I. C. Frimu; Giuseppe Verdi — V. Alec- 
sandri; Lecția vieții — Miorița; Muzică și 
dragoste — Victoria, 8 Mai; Neamul Jur- 
binilor — Tineretului; Misterele din Mato- 
Grosso și Nuielușa de alun — Maxim 
Gorki; Spectacol de varietăți, Povestea unei 
săniuțe, Năzdrăvăniile unei păpuși — Tim- 

Donca 
Grivița ; 
Unirea ;

puri Noi; Ian Huș — Gh. Doja, 
Simo; Cine-și iubește nevasta — 
Vînătoarea de crabi -r- 8 Martie, 
Cățelușul buclucaș — V. Roaită; Domnișoa
ra de Scuderi — Cultural: Căderea emira
tului — C. David ; încărcătura periculoasă 
— Flacăra; învingătorii — T. Vladimires- 
cu; Arlberg Express și București, oraș în
florit — Carpați La revedere domnule 
Grock — Arta; Fridolin — Munca; In zori 
de zi — Moșilor; Stele pe aripi — Lumina, 
23 August; Directorul nostru, Pui de 
șoimi — Ilie Pintilie ; Ana Zaccheo Popu-

care să poată să înlocuiască la nevoie pe 
actualii titulari, ci se bazează pe transferări.

In schimb, „Avîntul" Miercurea Cluc, 
echipă cu vechi tradiții în hocheiul nostru, 
care numără în rîndurile sale o serie de ti
tulari ai echipei naționale, s-a prezentat des
tul de slab din punct de vedere tactic. Ho- 
cheiștii din Miercurea Cluc n-au încă o e- 
chipa omogenă, luptînd e drept adesea cu 
însuflețire pentru puc, dar exagertnd în pa
se laterale, pasînd atunci cînd trebuie să 
tragă și invers, frlnînd jocul în loc să-l des
fășoare în viteză. Echipa din Miercurea Ciuc 
a desfășurat unele jocuri cu nervozitate. 
Este cazul să li se atragă atenția jucătorilor 
de la „Avîntul” în special asupra atitudinii 
nesportive a unora dintre ei ca: Țakâcs, 
Ferenzi și Spierer, care de altfel au și fost 
eliminați, lipsind astfel echipa de aportul lor 
tocmai în momentele critice. Echipa trebuie 
să învețe să aibă o atitudine sportivă chiar 
și atunci cînd pierde. Disciplina și spiritul 
de echipă mai lasă mult de dorit la ho
cheiștii din Miercurea Ciuc, de la care pu
blicul nostru așteaptă rezultate de valoare 
pe măsura posibilităților lor reale. Se vede 
însă că atît antrenorul Ludovic Vakar, cît 
și conducerea colectivului „Avîntul“ nu s-au 
ocupat destul de educația jucătorilor, punînd 
tot accentul numai pe pregătirea de specia
litate, Iată că această pregătire unilaterală 
și-a arătat de altfel „roadele“. Cum poate 
fi calificată purtarea unor jucători din echi 
pă, care au vrut să se retragă de pe teren 
în urma unei pretinse greșeli de arbitraj, așa 
cum s-a întîmplat în jocul cu C.C.A. din tur?

O problemă vitală însă, mai ales pentru 
colectivul „Avîntul“, ca și pentru majori
tatea echipelor noastre de hochei, o consti
tuie ridicarea, dar mai ales promovarea 
elementelor tinere, problemă despre care 
vom mai reveni. Spunem mai ales pentru 
„Avîntul", deoarece colectivul din Miercurea 
Ciuc, deși are la îndemînă numeroși tineri 
talentați, aleargă să obțină transferări de 
jucători de la alte echipe.

Cu mult interes a fost primită de specta
tori evoluția hocheiștilor din Cluj. Studenții 
s-au prezentat mai' bine din punct de vedere 
moral, ca anul, trecut. Deși din punct de 
vedere al valorilor individuale, „Știința” 
Cluj a fost oarecum văduvită prin transfe
rarea unor jucători ai săi de acum formați, 
în alte colective, studenții au făcut față ce
rințelor mai ales prin ridicarea unor ele
mente tinere ca Kurt Craser, Carol Kovăcs, 
Torok II și alții.

Un punct special pentru Nagy, cel mai 
bun jucător al echipei, care însă păcătuiește 
atunci cînd încearcă să joace — crede el 
pentru public — în stil de vedetă, persiflîn- 
du-și adversarii, așa cum a făcut în meciul 
din tur cu „Metalul-Steagul Roșu”. Acestui 
tînăr jucător talentat 1 se cere să și ajute 
coechipierii în vederea ridicării propriei lor 
măiestrii, pentru desfășurarea unui joc co
lectiv.

Nu aceleași cuvinte bune care sînt vala
bile pentru echipa „Știința” se pot spune și 
despre hocheiștii din Orașul Stalin. Echipa 
desfășoară un joc învechit, cu multe pase 
laterale. Chiar și cele mai modeste cerințe

ale hocheiului modern n-au reușit «ă ajung 
în colectivul din orașul de sub Tîmpa. Esi 
știut faptul că într-o echipă de hochei, maj< 
ritatea titularilor trebuie să fie tineri, pentr 
a imprima un ritm de joc în forță, în vitez; 
bazat pe o permanentă luptă. De acest h 
cru trebuie să țină seama și „Metalul-Steagi 
Roșu“ care are tn echipa de hochei destui ju 
cători între 30—36 de ani. Conducerea aces 
tui colectiv trebuie să pună grabnic capă 
totalei lipse de atenție manifestată față d 
hocheiștii juniori — permanentă rezervă d 
jucători proprii,

Celelalte patru echipe din campionatul re 
publican : „Voința“-București, „Dinamo" Tg 
Mureș, „Flamura Roșie”-Sighișoara și „Pro 
gresul"-Gheorghienl, care luptă pentru locu 
rile 5—8 au arătat că mai au multe d< 
făcut, pentru a-și ridica măiestria sportivă

Un lucru este clar In momentul de față 
sub aspectul tactic, majoritatea echipelor di 
hochei din țara noastră au rămas mult ir 
urmă față de cerințele actuale ale hocheiu 
lui. Aceasta a dovedit-o și recentul turneu a 
lotului de hocheiști romîni în R. Cehoslovacă

De la jucătorii cehoslovaci, hocheiștii no 
ștri au de învățat multe lucruri. Astfel ir 
privința conducerii pucului, antrenorii ce
hoslovaci au indicat dirijarea relaxată a 
acestuia. Jucătorii noștri au fost sfătuiți rl( 
asemenea să insiste mai ales pentru o pasă 
rapidă și o recepție precisă fn locul pasei 
moi cum se obișnuiește la echipele noastre. 
Jucătorii și antrenorii din R Cehoslovacă 
au sezisat că hocheiștii noștri pregătesc prea 
mult lovitura la poartă, oferind portarilor 
posibilitatea luării pozițiilor cele mai bune. 
Jucătorii cehoslovaci execută șutul „dintr-o 
bucată", fără nici o întîrziere, adică prin 
surprindere. In privința tacticii care trebuie 
folosită în apărare, hocheiștii noștri au în 
general slăbiciuni în aplicarea jocului cu 
cornul (body-chek). Jocul cu corpul în ime
diata apropiere a porții a dovedit că este 
cel mai indicat, datorită eficacității sale și 
trebuie aplicat cu stăruință. In general toate 
acțiunile tactice trebuie să aibe la bază 
spiritul ofensiv și să se desfășoare in cca 
mai mare viteză.

Din păcate însă metodele de lucru ale 
hocheiștilor cehoslovaci recunoscuți printre 
cei mai buni din Europa, nu slnt aplicate 
cu perseverență de jucătorii și antrenorii 
noștri.

Din punct de vedere al orientării tactice, al 
tehnicii patinajului șl al conducerii pucului, 
deci în problemele de bază, hocheiul nostru 
nu este la înălțimea cerințelor. Se impune ca 
o necesitate vitală, organizarea unui curs 
special cu jucătorii fruntași în cadrul căruia 
un colectiv de antrenori care au fost tn 
R. D. Germană și în R. Cehoslovacă cu lo-

(Continuare in pag. 4, col. 1—2).

„Scînteia tineretului“
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ședința Camerei populare a R. D. Germane

111 VICI induci ÿ* aiiwiv.

La propunerea Consiliului decanilor

la crearea Armatei

BERLIN 19 (Agerpres).— A.D.N. trans- 
nite: In ziua de 18 ianuarie a avut loc 
a Berlin cea de-a 10-a ședință a Camerei 
opulare a R.D. Germane cu următoarea or- 
ine de zi: Tratatul de prietenie și colabo- 
are între R D. Germană și R.P. Chineză din 
5 decembrie 1955, Comunicatul cu privire 
a vizita delegației Sovietului Suprem al 
J.R.S.S. în R.D. Germană și altele.

_ ............. “ • de
-îrstă/deputății Camerei populare au com- 
ilectat ordinea de zi cu următorul punct 
— „Legea cu privire la crearea Armatei 
’opulare Naționale și a Ministerului Apă- 
arii Naționale".

La primul punct de pe ordinea de zi. ra- 
lortul a fost prezentat de primul ministru 
). Grotewohl, conducătorul delegației gu
vernamentale a Republicii Democrate Ger- 
nane, care a vizitat R.P. Chineză, R.P.D. 
Zoreeană și R.P. Mongolă.

După declarațiile făcute de o serie de de
butați, Camera populară a ratificat în una- 
limitate Tratatul dintre R.D. Germană și 
R.P. Chineză.

Raportul asupra vizitei delegației Sovie- 
tului Suprem al U.R.S.S în Republica De
mocrată Germană a fost prezentat de 
□oetting, vicepreședinte al Prezidiului Ca
merei populare a R.D. Germane.

Expunerea de motive asupra „Legii cu pri
vire la crearea Armatei Populare Naționale 
și a Ministerului Apărării Naționale“ a fost 
prezentată de W. Stoph, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a! R.D. Germane.

Guvernul a prezentat proiectul de lege pri
vitor la crearea Armatei Populare Națio- 
na'e, a spus Stoph, fiind conștient de înalta 
răspundere față de populația R.D. Germane.

Camera populară și guvernul promovează 
cu consecvență o politică menită să asigure 
pacea, politica care corespunde în întregime 
și pe deplin intereselor vitale ale poporului 
german.

Față de crearea unei armate mercenare în 
Germania occidentală și includerea acestei 
țări în pactul agresiv al Atlanticului de 
nord, a spus Stoph, nu sînt suficiente nu
mai declarațiile asupra menținerii păcii, ci 
trebuie întărită Republica Democrată Ger
mană și luate măsuri care să garanteze ca
pacitatea de apărare a republicii.

Raportorul a spus în continuare că crea
rea Armatei Populare Naționale a R.D. Ger
mane corespunde pe deplin principiilor secu
rității colective în Europa și obligațiilor 
luate de R.D Germană în baza tratatului 
între R.D. Germană și U.R.S.S. și a Trata
tului de la Varșovia.

Stoph a declarat că oamenii muncii din 
R.D. Germană sprijină crearea Armatei 
Populare Naționale, pentru apărarea suve
ranității statului german democrat și iubi
tor de pace, strîns legat de lagărul păcii, 
pentru apărarea cuceririlor oamenilor muncii 
din R.D. Germană. Efectivul forțelor ar
mate este limitat conform sarcinilor apără
rii teritoriului republicii și a frontierelor 
sale.

Adoptarea legii cu privire la crearea Arma
tei Populare Naționale și a Ministerului A- 
părării Naționale, a arătat Stoph, nu în
seamnă introducerea serviciului militar obli-

Citeva probleme actuale ale hocheiului nostru
(Urmare din pag. 8-a).

turtle noastre de hocheiști, să împărtășească 
organizat experiența acumulată. Este nece
sară de asemenea perfectarea unor întîlniri 
cu echipe de hochei de valoare din alte țări, 
lucru care a fost de foarte mult timp negli
jat de către direcția jocuri din C.C.F.S.

O atenție cuvenită trebuie acordată și mo
dernizării echipamentului hocheiștilor pentru 
a-i feri pe jucătorii noștri de eventualele lo
vituri provocate de ciocniri și căzături.^ Este 
necesar în această direcție să se ajungă mai 
operativ la o concluzie asupra studierii echi
pamentului adus ca probă din turneul din 
R. Cehoslovacă.

In ridicarea de noi cadre tinere, un rol 
eficace l-ar juca organizarea unei competiții 
rezervate echipelor de juniori ca și tabăra de 
patinaj și hochei de la Tușnad, organizată 
de către secția cultură fizică și sport a 
C.C.S. unde sînt pregătite viitoarele noastre 
speranțe în aceste sporturi. Este edificator ' 
pentru demonstrarea dragostei pe care tine
retul nostru o poartă hocheiului faptul pe
trecut acum citva timp la Tușnad, unde s-au 
prezentat o serie de hocheiști din Miercurea 
Ciuc, în vîrstă de 15—16 ani, cerînd să fie 
primiți la programul de pregătire. Din păcate 
însă, s-a neglijat selecționarea la Tușnad a 
unor jucători din Iași și Rădăuți, noi centre 
hocheiste ale țării, lucru care ar fi contri
buit pe linia măsurilor C.C.F.S. la dezvolta
rea sportului în Moldova.

Actualul sistem de transferări la hochei e 
depășit de asemenea de necesitatea creșterii 
impetuoase de noi cadre și constituie o frînă 
în mersul înainte al acestui sport. Noul sis
tem de transferări va trebui să aibă la bază 
principiul stimulării creșterii și promovării cu 
curaj de noi cadre tinere.

Una din piedicile principate care stau în 
calea dezvoltării hocheiului este lipsa unui 
patinoar artificial modern. Este știut că, în 
decursul unui an, hocheiștii noștri ies pe 
ghiață, în medie, doar cel mult 7-8 săptă- 
mîni în timp ce patinoarul artificial oferă 
posibilitatea desfășurării unei activități neîn
trerupte de 5-6 luni. întreaga desfășurare a 
unei competiții, ca și mai ales antrenamen
tele. depind de capriciile naturii. Deseori, 
competițiile de hochei se întrerup după pri
mele jocuri și întreaga caravană sportivă 
pleacă în altă localitate „în căutarea gheții“.

Necesitatea unui patinoar artificial este 
recunoscută de forurile competente. Atunci 
de ce nu avem încă un patinoar artificial? 
De ce amenajarea lui este întîrziată de atîta 
vreme ?

Se știe că în țara noastră sportul se bucură 
de o atenție deosebită. Statul democrat- 
popular a făcut și face în acest scop chel
tuieli însemnate. Printre numeroasele baze 
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„Scînteia tineretului“
Pag. 4-a 20 ianuarie 1956

Armata Populară Națională nu va fi 
pe baza serviciului militar obligator. 

‘ lucru.

gator. 
creată , 
In prezent nu este nevoie de acest lucru. 
Noi vom crea o armată cu efective precis 
limitate.

După discuții. Camera populară a adoptat 
în unanimitate „Legea cu privire la crearea 
Armatei Populare Naționale și a Minis
terului Apărării Naționale“ și „Legea cu pri
vire la introducerea uniformei militare pen
tru Armata Populară Națională“.

Legea cu privire la crearea Armatei 
Populare Naționale și a Ministerului 
Apărării Naționale ale R. D. Germane

BERLIN 19 (Agerpres).— A.D.N. trans
mite : Camera Populară a R.D. Germane a 
adoptat în unanimitate următoarea lege cu 
privire la crearea Armatei Populare Națio
nale și a Ministerului Apărării Naționale.

„Apărarea statului muncltoresc-țărănesc, a 
realizărilor oamenilor muncii și asigurarea 
muncii lor pașnice constituie o datorie ele
mentară a statului nostru democrat, suve
ran și iubitor de pace. Reînvierea militaris
mului agresiv în Germania occidentală și 
crearea armatei vest-germane de mercenari 
reprezintă o primejdie permanentă pentru 
poporul german și pentru toate popoarele 
Europei. în vederea întăririi capacității de 
apărare și a securității Republicii Democrate 
Germane, Camera Populară a Republicii De- 

Partea americană a tărăgănat în mod intenționat 
tratativele chino-americane de la Geneva

Declarația unui purtător de cuvînt ai Ministerului Afacerilor Externe al R. P
PEKIN 19 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: La 18 ianuarie, un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al 
R.P. Chineze a făcut o declarație cu privire 
la tratativele chino-americane la nivelul am
basadorilor care se desfășoară la Geneva, în 
care se spune printre altele :

Tratativele chino-americane la nivelul am
basadorilor continuă de mai mult de patru 
luni fără să se fi realizat vreun acord cu pri
vire Ia punctul 2 de pe ordinea de zi din 
septembrie 1955, cînd s-a ajuns la un acord 
în legătură cu înapoierea în patrie a civili
lor celor două părți. Cete două părți nu au 
început încă discutarea fondului celor două 
probleme propuse de partea chineză, și anume 
desființarea embargoului și pregătirile în ve
derea unei conferințe chino-americane a mi
niștrilor de Externe care să discute micșo
rarea și lichidarea încordării în zona Tai
vanului.

îndată ce s-a realizat un acord cu privire 
la repatrierea civililor celor două părți, par
tea noastră a prezentat spre discutare la 
punctul 2 de pe ordinea de zi două probleme: 
problema embargoului și problema pregăti
rilor în vederea unor tratative chino-ameri
cane la un niVel mai înalt. Partea americană 
a refuzat însă să înceapă discutarea fondu-

-o.-o.

sportive în ultimii ani a fost construit „Par
cul sportiv Dinamo“, marele complex sportiv 
„23 August“, „Combinatul sportiv de iarnă 
de la Poiana Stalin“, piscina și sala Flo- 
reasca etc. Pe linia înzestrării continue a 
mișcării noastre de cultură fizică și sport cu 
noi baze sportive, s-a prevăzut și construi
rea unui patinoar artificial. Totuși unele 
direcții ale Comitetului de Cultură Fi
zică și Sport, forul cei mai interesat în a- 
ceastă problemă, n-au urmărit nici în anul 
trecut prezentarea la timp de către între
prinderea „Proiect“ București a documenta
ției necesare. Sectorul planificare și con
strucții din C.C.F.S., manifestînd lipsă de 
interes față de problema construirii patinoa
rului artificial modern, a stabilit, de comun 
acord cu „Proiect“-București, data de pre
dare a documentației noii baze sportive abia 
pentru primul trimestru al anului în curs, 
deși proiectul trebuia prezentat încă la sfîr
șitul anului trecut.

Comisia centrală de hochei și patinaj din 
C.C.F.S., cît și biroul respectivei comisii cen
trate, n-au manifestat o atitudine combativă 
față de tărăgănarea lucrărilor de către sec
torul de planificare și construcții, mulțumin- 
du-se să aștepte rezolvarea de la sine a lu
crurilor.

Fostul director al sectorului construcții, 
tov. Samoil Lihtig, care acum se află într-o 
altă funcție în C.C.F.S., și care de asemenea 
s-a „ocupat“ de proiectarea noii baze spor
tive, a reușit să „liniștească“ organele de 
conducere ale C.C.F.S., asigurînd că lucra
rea „se face“, că totul este „în ordine“ ca 
pînă la urmă rezultatul să fie cel cunoscut.

Problema construirii patinoarului artificial 
ar fi putut fi de mult rezolvată dacă condu
cerea C.C.F.S. de pe lingă Consiliul de 
Miniștri ar fi intervenit cu toată hotărîrea și 
la vreme, trăgînd la răspundere pe cei însăr
cinați cu această lucrare.

Față 
nostru, 
tive de 
urgentă a proiectului patinoarului artificial, 
pentru ca în timpul cel mai scurt să existe 
posibilitatea începerii lucrărilor.

Pregătirea și promovarea elementelor ti
nere, organizarea unui susținut schimb de 
experiență cu echipe fruntașe din alte țări, 
precum și construirea patinoarului artificial 
modern în București, vor contribui la ridica 
rea hocheiului romînesc la nivelul corespun 
zător tradițiilor acestui sport în țara noas
tră și vor atrage spre patinaj și hochei mii 
și mii de noi elemente tinere, dînd 
nou impuls dezvoltării mișcării noastre de 
cultură fizică și sport. 
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de cerințele dezvoltării hocheiului 
se impune luarea de măsuri opera- 
către C.C.F.S. pentru definitivarea

un

M. ZONIS

mocrate Germane, în baza articolelor 5 și 
112 din Constituția Republicii Democrate 
Germane, a adoptat următoarea lege:

I
1. Se creează Armata Populară Națională.
2. Armata Populară Națională se compu

ne din forțe armate terestre, aeriene și mari
time, necesare apărării Republicii Democrate 
Germane. Efectivul forțelor armate se limi
tează în conformitate cu sarcinile privind a- 
părarea teritoriului Republicii Democrate 
Germane, apărarea frontierelor și spațiului 
ei aerian.

II
1. Se înființează Ministerul Apărării Na

ționale.
2. Ministerul Apărării Naționale organi

zează și conduce Armata Populară Națio
nală (forțele armate terestre, aeriene și ma
ritime), pe baza și în cadrul legilor, dispo
zițiilor și hotărîrilor Camerei Populare și 
Consiliului de Miniștri al Republicii Demo
crate Germane.

3. Consiliul de Miniștri stabilește sarcinile 
Ministerului Apărării Naționale.

III
Legea intră fa vigoare de la data publi

cării ei“.

lui acestor două probleme. Abia Ia 8 oc
tombrie 1955 partea americană a propus ca 
atît China cît și S.U.A. să facă în primul 
rînd o declarație cu privire la renunțarea la 
folosirea forței.

Dar în cursul tratativelor, partea ameri
cană a arătat că nu e dispusă să accepte 
ca în declarație să se menționeze prevederile 
corespunzătoare dm Carta Națiunilor Unite 
sau ca ea să stipuleze în mod clar ținerea 
unei conferințe chino-americane a miniștrilor 
de Externe. Abia la 10 noiembrie 1955, adică 
două luni după ce cele două părți au ajuns 
la un acord asupra primului punct de pe or
dinea. de zi, partea americană a prezentat 
pentru prima dată într-o formă concretă pro
priul său proiect de declarație privitoare la 
renunțarea la folosirea forței.

După cum a arătat partea chineză în 
cursul tratativelor, proiectul de declarație 
prezentat de partea americană constituie în 
fond o încercare de a amesteca litigiul in
ternațional dintre China și Statele Unite în 
regiunea Taivanului, cu chestiunea internă 
dintre guvernul chinez și clica ciankaișistă 
și pretinde că China să accepte „statu-quo-ul“ 
în ceea ce privește ocuparea teritoriului chi
nez Taivan de către S.U.A. și să renunțe la 
dreptul său suveran de a elibera Taivanul.

Acest lucru este absolut inacceptabil pen
tru China. Taivanul este un teritoriu chi
nez și în cazul de fată nu se pune pro
blema apărării Statelor Unite-

Totuși, pentru ca convorbirile să poată 
progresa pas cu pas, partea chineză a fă
cut un nou efort și la 1 decembrie 1955 a 
prezentat următorul nou proiect de decla
rație :

„Ambasadorul Van Bin-Nan, în numele gu
vernului Republicii Populare Chineze, și am
basadorul Alexis Johnson, în numele guver
nului Statelor Unite ale Americii, au hotă
rît de comun acord să anunțe că :

Republica Populară Chineză și Statele 
Unite ale Americii sînt hotărîte să soluțio
neze litigiile dintre cele două țări pe calea 
tratativelor pașnice, fără a recurge la ame
nințarea cu forța sau la folosirea forței.

Cei doi ambasadori își vor continua con
vorbirile, pentru realizarea acestei dorințe 
comune“.

Partea chineză este de părere că singurul 
mijloc practic pentru soluționarea litigiilor 
dintre R.P. Chineză și Statele Unite, îndeo
sebi pentru soluționarea unei probleme atît 
de serioase ca încordarea din regiunea Tai
vanului, este o conferință chino-americană 
la nivelul miniștrilor de Externe. Totuși, 
pentru a face posibil progresul tratativelor 
partea chineză a acceptat să publice întîi 
declarația de mai sus, urmînd ca ambasa
dorii celor două părți să discute și să ho
tărască convocarea unei conferințe chino- 
americane a miniștrilor de Externe.

Partea americană a tărăgănat în mod in
tenționat tratativele chino-americane și a 
refuzat -ă ajungă la un acord în ceea ce 
privește mijloacele pentru a se obține des
tinderea și lichidarea încordării în regiu
nea Taivanului și a cerut, dimpotrivă, ca 
China să accepte „statu-quo-ul“ ocupației 
armate americane în Taivan.

In 24 de ore
4 GAZA : Potrivit agenției Associated Press, 
4 Egiptul a adresat Comisiei mixte de armisti- 
â țiu din Palestina o nouă plîngere împotriva 
l» violării spațiului aerian al zonei demilitari

zate de la Gaza, de către un avion israelian 
în cursul zilei de 17 ianuarie.

DELHI : După cum transmite Biroul in
dian de informații, în orașul Aligarh și-a în
cheiat lucrările sesiunea seminarului inter
național de geografie. La lucrările sesiunii 
au participat delegați din U R.S.S. și țările 
de democrație populară, printre care și țara 
noastră, precum și alte delegații străine.

RANGOON: Potrivit unei iriformații din 
Rangoon, la 17 ianuarie a.c. guvernele 
Uniunii Birmane și Republicii Cehoslovace 
au hotărît să stabilească relații diplomatice 
normate între cele două țări.

S a anunțat de asemenea că la începutul 
acestei luni consulatul general al R. Ce
hoslovace din Rangoon a fost ridicat la 
rangul de legație.

TOKIO : După cum comunică corespon
dentul agenției United Press, la conferința 
diplomaților japonezi s-a exprimat părerea 
că Pakistanul „înclină din ce în ce mai 
mult" spre promovarea unei „politici neu
tre" și spre renunțarea la politica proame- 
ricana pe care o duce în prezent. In știre
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TASS(Agerpres).

se deschide la Kremlin

Intîlnirea entuziaștilor
MOSCOVA 19 

transmite:
La 20 ianuarie 

conferința unională a comsomoliștilor și ti
nerilor care s-au evidențiat în regiunile de 
valorificare a păminturilor virgine și înțe- 
lenite De cîteva zile la Moscova sosesc tre
nuri cu tineri din Altai, din multe regiuni 
ale Kazahstanului, Uralului. In total se aș
teaptă sosirea a peste 1.000 de tineri și ti
nere.

Ziarele moscovite din 19 ianuarie au pu
blicat declarații ale participanților la confe
rința de la Kremlin, în care descriu munca 
lor pentru valorificarea pămînturilor nelucra
te de veacuri. Ei împărtășesc din experiența 
lor, din planurile și visurile lor. Și planu
rile acestea sînt într-adevăr interesante. 
30.000.000 hectare — aceasta este suprafața 
care va fi însămînțată anul acesta. Valo
rificarea altor noi pămînturi va continua.

Acest plan măreț trasat de Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice însuflețește tine
retul sovietic. Participanții la conferință își 
exprimă hotărîrea de a îndeplini cu cinste 
sarcina partidului.

Blocul electoral 
„Uniunea democratică“ din Grecia

ATENA 19 (Agerpres). — La 17 ianuarie, 
o serie de partide politice de centru și de 
stînga din Grecia s-au unit în vederea apro
piatelor alegeri într-un bloc electoral numit 
„Uniunea democratică“. Din această Uniune 
fac parte partidul liberal, condus de Papan- 
dreu, „Uniunea liberal-democrată“ (F.D.E.), 
condusă de Venizelos, Uniunea națională 
progresistă de centru, condusă de Pa- 
papolitis, partidul agrarian, condus de Bal- 
tagis, Partidul unit-democrat de stînga 
(E.D.A.), partidul democrat al poporului 
muncitor (A.K.E.L.) și mișcarea ae iniția
tivă democratică.

„Un mare eveniment în viața politică a 
Greciei“ — acesta este unul din primele 
comentarii ale corespondenților de presă 
care arată că „Uniunea democratică“ a fost 
creată „pentru a lupta cu mai multă efica
citate împotriva actualului prim ministru 
Karamanlis" și a partidului său Uniunea 
greacă.

le iniția-

Chineze
stat al S.U.A., 
fățiș că pentru 
și pentru a fa

intee timp, secretarul de 
Dulles, a declarat din nou 
a deține un teritoriu chinez 
călca suveranitatea Chinei, el ar începe 
fără șovăială un război atomic. Cercurile 
agresive din S.U.A. își închipuie că aceste 
amenințări vor speria poporul chinez și-l 
vor determina să renunțe la drepturile sate 
suverane. Dar această manevră nu va reuși 
niciodată.

Guvernul chinez, care consideră că în 
cadrul tratativelor chino-americane trebuie 
găsite soluții practice în vederea destin
derii și a eliminării încordării în regiunea 
Taivanului, a și prezentat o propunere rezo
nabilă .întru totul acceptabila pentru ambele 
părți. Tratativele chino-americane trebuie 
să ducă la încheierea grabnică a unui a- 
cord în baza acestei propuneri rezonabile 
și să abordeze problema desființării em
bargoului și problema pregătirii unei con
ferințe chino-americane a miniștrilor Afa
cerilor Externe. Prin tergiversarea trata
tivelor și amenințări nu se poate ajunge la 
o soluție în această privința.

Conferința de presă a președintelui
WASHINGTON 19 (Agerpres). — După 

cum relatează postul de radio Washington, 
președintele S.U.A., Eisenhower a luat cu
vîntul la Washington la prima conferință 
de presă de după însănătoșirea sa. Preșe
dintele Eisenhower a declarat că nu obiec
tează împotriva prezentării candidaturii sale 
la președinție în cadrul alegerilor prelimi-

Cuvîntarea lui Eden
în fața membrilor partidului conservator

LONDRA 19 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 18 ianuarie primul ministru al Angliei, 
Eden, a luat cuvîntul la un miting al mem
brilor organizației Bradford a partidului 
conservator.

El a consacrat cea mai mare parte a cu
vântării sale problemelor de politică inter
nă și în special dificultăților economice ale 
Angliei. în cuvîntarea lui Eden un loc deo
sebit a fost rezervat problemei luptei împo
triva inflației.

Referindu-se la situația exporturilor en
gleze, Eden nu a atins problema normali
zării economice ale Angliei cu o serie de 
țări, printre care se numără țările lagă
rului socialist.

In încheierea părții consacrate politicii in
terne, Eden a declarat că este necesară 
reducerea continuă a cheltuielilor în interio
rul țării, anunțînd printre altele că urmea
ză să fie concediați 10.000—15.000 de func
ționari publici în afară de cei 46.000 con
cediați pînă acum.

Trecînd la problemele de politică externă 
Eden a declarat că, „în ultimele luni, carac- 

se atrage atenția asupra faptului că această 
tendință a apărut „cu toate uriașele sume 
ale ajutorului american".

CAIRO: După cum se anunță din ca
pitala Egiptului, in urma proclamării noii 
Constituții, Consiliul de miniștri egiptean, 
a hotărît la 18 ianuarie să acorde o largă 
amnistie.

NEW YORK : După cum s-a mai anunțat, 
în S.U.A. se află o delegație de medici din 
Uniunea Sovietică, în frunte cu prof. M. Ciu- 
makov. La 18 ianuarie delegația a sosit la 
New York, în drum spre Washington. Oa
menii de știință sovietici vor lua cunoștință 
de metodele de combatere a poliomielitei.

MOSCOVA : In dimineața zilei de 19 ia
nuarie, ansamblul american „Everyman O- 
pera“, care a întreprins un turneu în 
U.R.S.S, a părăsit Moscova plecînd spre 
Varșovia.

In curînd, ansamblul „Everyman Opera" 
va prezenta drama lirică „Porgy and Bess“, 
de George Gershwin la Varșovia și Praga.

DELHI: Postul de radio Delhi comunică 
că ministrul Afacerilor Externe al Cambod- 
giei a declarat că Cambodgia trebuie să se 
orienteze după politica externă a Indiei.

Sesiunea
Adunării Naționale Franceze

— Cuvîntarea deputatului Mareei Cachin —
PARIS 19 (Agerpres). — La 19 ianuarie 

s-a deschis sesiunea Adunării Naționale 
Franceze care a fost aleasă la 2 ianuarie. 
Potrivit constituției, ședința a fost prezidată 
de deputatul comunist Marcel Cachin, de
canul de vîrstă al Adunării și unul din cei 
mai de seamă reprezentanți ai mișcării mun
citorești din Franța.

Marcel Cachin a rostit o cuvîntare. El a 
salutat pe noii deputați și a condamnat în
cercările anumitor politicieni reacționari de 
a obține restabilirea vechiului sistem elec
toral reacționar. Cachin a subliniat că sis
temul reprezentării proporționale este un 
sistem echitabil.

Vorbitorul a respins afirmațiile calom
nioase ale presei burgheze străine referi
toare la „decadența“ Franței și a poporului 
ei. „Astăzi, ca și ieri, a spus el, Franța anu
lui 1956 nu uită trecutul ei nobil și poporul 
ei intenționează ca și în trecut să rămînă 
fidel tradițiilor franceze. Acum 10 ani, cu 
prețul nenumăratelor jertfe ale eroilor miș
cării de rezistență, poporul nostru a obținut 
eliberarea teritoriului său. După aceasta, 
muncitorii, țăranii, femeile și tineretul Fran
ței, datorită muncii dîrze, ingeniozității și 
spiritului creator, au reușit să refacă în în
tregime industria franceză distrusă de a- 
gresiunea hitleristă. Ei au reușit să spo
rească considerabil producția agriculturii 
noastre. Nu este nimic mai nedrept, decît 
calomnia despre care am vorbit și care se 
repetă deseori la adresa Franței. Poporul 
Franței anului 1956 respinge aceste afirma
ții nedemne. Adevărul este că poporul fran
cez este hotărît mai mult ca oricînd să facă 
jertfele necesare pentru a-și menține locul 
de cinste în producția mondială“.

Ultima ședință a
PARIS 19 (Agerpres).
In dimineața zilei de 19 ianuarie a avut 

loc o ședință a Consiliului de Miniștri al 
Franței, sub președinția lui Rene Coty, pre
ședintele republicii. Miniștrii au adoptat o 
serie de hotărîri privitoare la chestiuni cu
rente și au ascultat de asemenea expunerea 
șefului guvernului Edgar Faure cu privire 
la situația din Algeria și cea a ministrului 
Afacerilor Externe Antoine Pinay cu privire 
la situația internațională.

Potrivit relatărilor ziarelor, aceasta este 
ultima ședință a actualului guvern. După ce 
comisiile de validare ‘ .............  ale Adunării Naționale

Eisenhower
că aceasta nu înseam- 
acceptat definitiv să

nare, dar a subliniat 
nă nicidecum că a . 
participe la alegerile prezidențiale.

Eisenhower a declarat în continuare că 
are încredere deplină în secretarul de stat 
al S.U.A., Dulles.

La conferința de presă a participat u-n 
număr neobișnuit de mare de corespondenți 

•— 280 de persoane.

de- 
nu

ferul întrecerii între țările comuniste și 
mocrațiile occidentale s-a schimbat, dar 
spre bine“. In această ordine de idei, el a 
citat situația din Orientul Mijlociu. Gu
vernul englez, a asigurat Eden, va conti
nua cu dîrzenie să activeze în numele păcii“.

De fapt, Eden s-a pronunțat pentru conti
nuarea cursei înarmării atomice, afirmînd că 
această armă ar contribui la „micșorarea te
merilor față de un conflict mondial“.

In încercările lui de a apăra și justifica 
politica colonială a guvernului englez, Eden 
s.-a dedat la atacuri împotriva Uniunii So
vietice, reluînd afirmații de mult demascate 
despre „sateliții“ sovietici și despre pretinsa 
dorință a Uniunii Sovietice de „a domina 
alte țări“.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Cicliștii romîni pe locul al doilea în Tutui Egiptului

CAIRO. — Turul ciclist al Egiptului a 
continuat joi cu desfășurarea etapei a 
8-a El Tahrir—Alexandria, cea mai lungă 
etapă din cele 14 ale competiției. De-a lungul 
celor peste 200 km. cicliștii au avut de în
fruntat un vînt puternic din față încărcat cu 
nori de nisip. Cu toate acestea lupta a fost 
și mai înverșunată decît în etapele prece
dente. Cicliștii danezi, în revenire de formă, 
nu au lăsat nici un răgaz plutonului, dez- 
lînțuind atacuri după atacuri. La kilometrul 
100 întreaga echipă daneză reușește să eva
deze. Cicliștii romîni Moiceanu și Ion Vasile, 
bulgarii Dimov și Gheorghiev și alți doi a- 
lergători sfat singurii care reușesc să-i a- 
jungă. Plutonul cu fruntașii clasamentului 
pierde tot mai mult teren și cu toate că 
spre sfîrșitul cursei polonezul Wienckowski și 
Koțev fac totul pentru a limita timpul pier
dut, la Alexandria ei sosesc cu 5 minute în- 
tîrziere.

Victoria în etapă a fost cîștigată de da
nezul Retvig. Vasile Ion a ocupat locul 6 
iar Gabriel Moiceanu locul 7, aducînd cea 
mai frumoasă victorie de pînă acum echipei 
noastre: locul 2 în clasamentul general pe 
țări. Curajul, puterea de luptă și regularita
tea cicliștilor romîni, a produs o impresie 
deosebită în caravana ciclista. Intrecînd 
echipele R.P. Polone și R.D. Germane, echipa 
noastră a intrat în lupta directă pentru locul 
întii cu puternica formație a R.P. Bulgaria, 
care conduce de la începutul competiției. 
Constantin Șandru a făcut ieri o cursă iac

Iată raportul da 
forțe din Adunarea 
Națională Franceză 
după rezultatele ale
gerilor din 2 ianuarie 
1956, in comparație cu 
anul 1951.
Comuniștii 151 locuri, 

S.F.I.O. (Partidul so
cialist) 88, diverse 
partide de stingă 
4, Radical-sociaiiștit 
(Mendes France) 34, 
U.D.S.R. (Uniunea de
mocratică și socialistă 
a rezistenței) 4, Radi- 
cali-R.G.R. (Partidul 
lui Faure) 15, R.G.R, 
(Uniunea republicană 
de stfaga) 18, M.R.P. 
(Mișcarea republicană 
populară) 67, C.N.I. 
(Moderați, indepen
denți — Pinay) șl 
A.R.S. (Acțiunea re
publicană și socială) 
92, R.P.F. (Gaulliștii) 
16, extrema dreaptă 3 
U. D. C. A. (Uniunea 
pentru apărarea co- 
mercianților și mește
șugarilor — Poujade) 
51.

Cachin a subliniat că oamenii muncii din 
Franța doresc tot mai mult realizarea unui 
front popular și că întregul popor francez 
tinde spre slăbirea continuă a încordării in
ternaționale.

„Nu se poate nega a continuat Cachin, că 
în aceste ultime zile poporul francez a în
cercat cele mai serioase temeri în legătura 
cu evenimentele din Africa de nord. El se 
teme că politica guvernului va avea urmări 
tragice și se poale aștepta la lucrurile cele 
mai rele dacă metodele actuale nu vor ii 
schimbate în mod radical“.

Cachin a cerut ca în Africa de nord să 
nu se repete lecția aspră a războiului din 
Indochina și a subliniat necesitatea regle
mentării imediate, pe cale pașnică, a tuturor 
problemelor din Tunisia, Algeria și Maroc. 
In legătură cu aceasta, Cachin a amintit 
prevederile constituției franceze care procla
mă că Franța nu va folosi nici odată for
țele sale împotriva libertății vreunui popor.

Franța, a spus în încheiere Cachin, a fost 
primul stat din lume în istoria modernă care 
a făcut experiența republicii. Ea refuză mai 
hotărît ca ori cînd să-i urmeze pe aceia care 
îndrăznesc să-i ceară să adopte o atitudine 
de dispreț față de libertatea adevărată. Ea 
se pronunță pentru triumful înțelepciunii, 
pentru adevărata democrație, pentru frăția 
între popoare și pentru pace.

Cachin a anunțat apoi constituirea a zece 
comisii de validare pentru verificarea man
datelor deputali'or Adunării Naționale .Mem
brii comisiilor au fost aleși dintre deputați 
prin tragere la sorți. Cu aceasta, ședința a 
luat sfîrșit. Ședința din 20 ianuarie va fi 
consacrată examinării rapoartelor comisiilor 
de validare.

guvernului Faure
constituite la 19 ianuarie vor verifica man
datele deputaților, va avea loc alegerea pre
ședintelui Adunării Naționale. Edgar Faura 

apoi președintelui demisia gu-va prezenta 
vernului.

Situația grea a învăfămînfului 
în S. U. A.

După cum transmite agenția United 
Press, Asociația națională a învățămîntului 
din S.U.A. a dat publicității un raport în 
care subliniază situația precară a învăță- 
mîntului din S.U.A. Asociația arată că 
anual aproape un milion de copii americani 
părăsesc școala fiind lipsiți de posibilitatea 
de a învăța.

Se observă o mare lipsă de învățători și 
de școli. Potrivit datelor asociației, anul 
acesta pentru noii școlari vor fi necesare 
peste 75.000 de noi săli de clasă precum și 
alte 20.000 de săli de clasă pentru a înlocui 
pe cele improprii.

Asociația învățămîntului subliniază că 
lipsa de pedagogi și de săli de clasă va sili 
și de acum înainte copiii să se îngrămădească 
în clădiri vechi și supraaglomerate.

Asociația arată că ta toate cete 48 de state 
din țară se simte o mare lipsă de clădiri 
școlare pentru școlile elementare, iar ta 44 
de state se simte lipsa de școli secundare.

----- O-----

Țările membre ale pactu’ui 
de la Bagdad se transformă 

în baze de agresiune
BAGDAD 19 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Associated Press, la 21 ia
nuarie se va deschide la Bagdad conferința 
comitetului militar al țărilor participante la 
pactul agresiv de la Bagdad. După cum se 
știe, acest comitet are menirea să pună la 
punct pregătirile militare în țările membre 
ale acestui pact, în vederea transformării lor 
ta baze de agresiune.

La conferință vor participa 21 de reprezen
tanți ai statelor majore ale țărilor partici
pante la pact: Anglia, Turcia, Irak, Iran și 
Pakistan.

tică inteligentă, rămînînd ta plutonul cu 
fruntașii clasamentului pentru ca cei doi 
coechipieri ai săi aflați în plutonul fugarilor 
să poată acumula cît mai multe minute. 
C. Șandru continuă să ocupe mai departe 
locul 5 în clasamentul general individual. Din 
păcate C. Dumitrescu, slăbit de boală, a so
sit cu 20 minute întîrziere, dar este hotărît 
să continue cursa.

Clasamentul etapei: 1. Retvig (Danemarca) 
a parcurs 210 km. în 5hl3’l5 ", 2 10, Dimov 
(R.P.B.), Gheorghiev (RP.B.), Komuniewski 
(R.P.P.), Lynge (Dan.), Ion Vasile (R.P.R), 
Gabriel Moiceanu (R.P.R.), Bajk (R.P.F. 
Iugoslavia). Christensen (Dan.), Ravn (Dan) 
toți în același timp, 11. Hassib (Egipt) 
5h 17'55”.

Plutonul mare a fost cronometrat cu 
timpul de 5hl8’.

Clasamentul general individual: 1. Koțev 
(R.P.B.) 29h06’03”; 2. Hriitov (R.P B.)
29h06'57"; 3. Wienckowski (R.P P.) 29h0§07"; 
4. Vesely (R. Ceh.) 291)11’48"; 5. C Șandru 
(R.P.R.) 29hl2 22”.

Clasamentul general pe echipe: 1 R PB - 
87hl 1’38”; 2 R.P.R. 87li26'53”, 3. R.P P.
87h27’24”; 4. R.D.G. 87h30,34”; 5 Dancma m 
87h46 50"; 6. R.P.F. Iugoslavia 881:11’2”; 
7. R Cehoslovacă 88h28'l7”; 8. Fgipt
90h22’44”; 9. Turcia ; 10. Siria. Echipele Ira
kului și Libanului au abandonat.

Astăzi este zi de repaus la Alexandria. 
(Agerpres)
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