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ri S-au întîlnit zilele trecute, în Kremlin, 
0 mulți dintre entuziaștii care cu aproape 
0 doi ani în urmă au pornit să trezească 
11 la viață întinse pămînturi nefolosite. A- 
<* tund, în zilele începerii marelui asalt a- 
<' supra țelinei, mulți dintre tinerii cuteză- 
d tori — strungari și lăcătuși, textiliste, 
0 vînzători din magazine și dactilografe — 
0 știau prea puține despre ținuturile înde- 
d părtate spre care se îndreptau, despre 

munca pe care trebuiau s-o înfăptuiască 
acolo. Plecau însuflețiți de o hotărî re ar
zătoare : să se dovedească demni de ma
rea încredere pe care le-o arătase parti
dul, să dea poporului belșug de grîne 
crescute prin munca lor. Și, iată-I, pășind 
din nou în Marele Palat al Kremlinului, 
pe cei mai buni și mai harnici dintre har
nicii cuceritori ai pămînturilor înțelenite 
— arși de soarele dogoritor și de vîntu- 
rile stepei, maturizați de greaua dar mi
nunata școală a vieții de muncă pe noile 
pămînturi: Ivan Rudskoi — azi briga
dier, deputat in Sovietul Suprem al 
R.S.S. Kazahe, tractoristul Dmitri Kolo- 
mieț pe pieptul căruia strălucește me
dalia de aur de participant la Expoziția 
Agricolă Unională. Sute și sute ase
meni lor...

Peste un milion de tineri patrioți — de 
patruzeci de ori mai mulți decît comso- 
moliștii care au luptat pe fronturile răz
boiului civil — au cerut să fie trimiși la 
desțelenire. Erau desigur însetați, ca toți 
tinerii, de romantismul faptelor mari, al 
unei vieți neobișnuite în ținuturi necunos
cute. Dar nu numai atît. Se simțeau răs
punzători pentru o operă de seamă, care 
reprezintă o parte a luptei întregului po
por sovietic pentru o viață tot mai fru
moasă, pentru construirea comunismului. 
Și aceasta i-a ajutat să înfrunte forțele 
aspre ale naturii, lipsa de experiență, de
prinderea cu viața mai ușoară din locu
rile natale.

Oamenii sovietici sînt modești. Tinerii 
evidențiați la desțelenire care s-au adu
nat la conferința din Kremlin vorbesc 
puțin șl destul de des glumeț despre înce
putul vieții lor pe noile pămînturi, despre 
primele „locuințe“ — corturi și vagoane, 
despre stîngăcia primelor zile de muncă 
în condițiile din Altai sau Kazahstan. 
Despre abnegația lor, despre bărbăția și 
uriașa concentrare de voință de care au 
dat dovadă vorbesc rezultatele lor — cele 
30 de milioane de hectare valorificate în 
regiunile cu pămînturi virgine și înțele
nite, vorbește faptul că sarcina trasată de 
partid și guvern cu privire la valorifica
rea pămînturilor nefolosite a fost în linii 
mari îndeplinită.

Ce apreciere mai înaltă poate exista 
pentru tinerii entuziaști decît cuvintele pe 
care le-a adresat Partidul Comunist prin 
Nikita Sergheevici Hrușciov: „...munca 
plină de abnegație pe care ați depus-o 
pentru această cauză nobilă va rămîne în
tipărită în memoria poporului nostru“...

încrederea Partidului în inimile înflă
cărate ale comsomoliștilor a fost îndrep
tățită. Munca uriașă de valorificare a pă- 
m’nturilor înțelenite, pentru care în condi
ții obișnuite nici două cincinale nu ar fi 
fost de ajuns, a fost înfăptuită în mai pu
țin de doi ani.

In acest scurt interval de timp, în care 
elanul tinerilor patrioți a dat preț fiecărei 
clipe, s-au făurit caractere puternice, s,-au 
dezvoltat minunatele însușiri sufletești 
proprii constructorilor comunismului. Is
toria, săracă în ani, a muncii la desțele
nire a înscris în paginile ei nenumărate 
fapte demne de a fi cunoscute : dîrzenia 
tinerilor care pe viscol și geruri cumplite 
continuau să înalțe case, să încarce și să 
transporte materiale sau alimente, grija cu 
care colective întregi se ocupau de un to
varăș aflat în nevoie, ajutorul pe care ti
nerii și—1 dădeau unui altuia.

Zilele pline de încordare, de greutăți și
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de biruințe ale acestei vieți i-au legat pe 
tinerii patrioți de ținuturile îndepărtate ale 
Altaiului și Kazahstanului. De pămîntul 
acesta — căruia i se potrivesc atît de bine 
cuvintele lui Maiakovski

„Pămîntul pe care l-ai 
cucerit

și 1-al reînsuflețit 
cu chin"

nu se mal pot despărți. Aci se află o-ei
goarele de pe care au strîns prima re
coltă, orășelele înălțate de ei, în care se 
sărbătoresc tot mai multe nunți și se 
nasc tot mai mulți copii. De aceea ei au 
ascultat cu emoție cuvintele rostite la 
conferință de Nikita Sergheevici Hrușciov 
despre grija pentru noile așezări de pe 
țelină, pentru tinerele familii care și-au 
început viața aci, pentru cerințele cres- 
cînde ale noilor locuitori.

Astăzi, poporul sovietic care a îndepli
nit cu succes cel de ai cincilea plan cin
cinal pornește la înfăptuirea vastului pro
gram de dezvoltare a economiei sale na
ționale cuprins în Directivele cu privire 
la cel de al șaselea plan cincinal.

Dezvoltarea industriei grele care asi
gură agriculturii tehnica înaintată și 
îngrășămintele necesare, prevederile cu 
privire la dublarea producției animaliere 
și la obținerea a 11 milioane puduri de 
cereale, cu privire la valorificarea de noi 
păminturi pun sarcini sporite în fața ce
lor care lucrează la desțelenire. Sarcinile 
acestea sînt mari și grele. Tinerii care au 
smuls recolte bogate unor uriașe întinderi 
de pămînturi nefolosite știu că de fiecare 
din ei depinde înfăptuirea marilor sarcini 
pe care le trasează Partidul. Ei știu că 
trebuie să chibzuiască adînc asupra fie
cărui amănunt din munca lor, așa cum 
le-a cerut Nikita Sergheevici Hrușciov 
participanților la conferința din Kremlin, 
să nu treacă cu vederea nici un fel de 
lipsuri, să lupte pentru introducerea ce
lor mai bune metode de organizare a 
muncii. Acesta e un cîmp larg de acțiune 
pentru inițiativa comsomolistă, pentru ne
stăvilitul entuziasm comsomolist.

Conferința comsomoliștilor și tinerilor 
care s-au evidențiat la valorificarea pă
mînturilor virgine și înțelenite a luat 
sfîrșit. Tinerii entuziaști se întorc la 
munca lor, însuflețiți de îndemnul Parti
dului, de marile perspective care se des
chid în fața ținuturilor transformate prin 
eforturile lor. Ei vor contribui din toate 
puterile la creșterea unei recolte bogate 
pe cele peste 30 de milioane de hectare 
care vor fi însămînțate în primăvara ce 
vine pe noile pămînturi. Despre hotărîrea 
lor vorbește apelul pe care participanții la 
conferință l-au adresat tuturor comsomoli
știlor și comsomolistelor, tinerilor și tine
relor care lucrează la desțelenire.

„Noi avem de învins mari greutăți, de 
dus o luptă permanentă împotriva forțe
lor naturii. Dar oamenii care participă 
la valorificarea noilor pămînturi au carac
tere tari. Ei nu sînt obișnuiți să dea îna
poi în fața greutăților. Și nu dau îna
poi 1“ — se spune în apelul care se în
cheie cu o chemare înflăcărată: „Sîn
tem tineri și puternici. Putem face mult 
pentru patria noastră iubită. Să sărbăto
rim Congresul al XX-lea al Partidului 
Comunist prin pregătiri exemplare în ve
derea însămînțărilor de primăvară, prin 
noi succese în muncă, luptînd pentru în
tărirea continuă a puterii marii noastre 
patrii socialiste, pentru victoria comunis
mului".

Tinerii din țara noastră care urmăresc 
cu admirație munca eroică a tovarășilor 
lor sovietici știu că și acestei chemări 
cuceritorii țelinei îi vor răspunde .um se 
cuvine. Ei se străduiesc să urmeze zi de 
zi pilda însufiefitoare a tinerilor entu
ziaști sovietici.

Scînteia tineretului

Lucrările sesiunii 
Comitetului Executiv al U. I. S.

La București se desfășoară lucrările se
siunii Comitetului Executiv al Uniunii Inter
naționale a Studenților.

Marți, în cadrul primei ședințe, Jiri Peli
kan, președintele U.I.S., a rostit cuvîntul 
de deschidere.

Din partea C.C. al U.T.M., tovarășa Cor
nelia Mateescu, secretar al C.C. al U.T.M., 
a adresat un salut participanților, după care 
s-a trecut la dezbaterile primului punct al 
ordinei de zi: Pregătiri în vederea celui de 
al IV-lea Congres Mondial Studențesc.

In cursul zilei de miercuri au continuat 
discuțiile la primul punct al ordinei de zi. 
S-au făcut propuneri și recomandări în vede
rea pregătirii în fiecare țară a Congresului 
Mondial Studențesc, care va avea loc anul 
acesta la Praga. In legătură cu aceasta re
prezentantul studenților sovietici a anunțat 
că în Institutele de Invățămînt Superior și 
in bibliotecile din U.R.S.S. vor fi organizate 
expoziții despre viața și activitatea U.l S. 
și a studenților lumii, precum și adunări stu
dențești și emisiuni radiofonice închinate 
Congresului Mondial Studențesc. Reprezen
tantul polonez a arătat că în rîndurile stu
denților din țara lui se vor organiza con-

Baletul „Esmeralda“
I pe scena Operei 
$ Romîne de Stat

din Cluj
Recent pe scena Operei Ro

mîne de Stat din Cluj a fost 
prezentat în premieră baletul 
„Esmeralda’', după subiectul 
romanului „Notre Dame de 
Paris” de Victor Hugo. Spec
tacolul realizat sub conduce
rea maestrului de balet Oleg 
Danovski, are la bază un 
libret de V. T. Tihomirnov și 
V. Burmeister și muzica de 
Cezar Pugni. R. Glier și K. 
Vasilenko. Montarea de mare 
amploare se bucură de o re
marcabilă interpretare-

După cum se poate vedea 
și din fotografia noastră, un 
numeros public asistă la spec
tacolele cu baletul „Esmeral
da’’, care cunosc un deosebit 
succes.

Foto: RADU COSTIN
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Muncă avîntată în noul cincinal
înzestrarea tehnică a agriculturii

Directivele Congresului
prevăd pentru al doilea ___  _ __
foarte mare a mijloacelor tehnice puse la dis
poziția agriculturii. Astfel numărul S.M.T. va 
crește de la 221 la 380, iar numărul tractoare
lor de la 30.000 la 37.000.

al Il-lea al partidului 
cincinal o creștere
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cursuri culturale și sportive; cei mai buni 
participanți la concursuri vor lua parte la 
programele culturale și sportive ale Congre
sului. Reprezentantul, rorriîn a vorbit despre 
importanța presei studențești pentru popu
larizarea Congresului de la Praga, cît și 
despre organizarea de adunări pe facultăți 
și institute, în care să se dezbată proble
mele principale ce urmează a fi discutate la 
cel de al IV-lea Congres Mondial Studen
țesc, propunerile și sugestiile care sînt fă
cute la aceste adunări urmînd a fi folosite 
de delegația ce va participa la Congres. Cu 
multă atenție a fost ascultat cuvîntul re
prezentanților Tunisiei și Africei de nord, 
care au subliniat însemnătatea ajutorării 
delegaților din această parte a lumii în ve
derea participării lor la Congres. Reprezen
tantul studenților japonezi a arătat că ei 
vor intensifica lupta pentru îmbunătățirea 
condițiilor lor de viață.

La lucrările sesiunii Comitetului Execu
tiv U.I.S., iau parte reprezentanți ai studen
ților din diferite țări, printre care Birmania, 
Bulgaria, Cehoslovacia, China, Cuba, India, 
Islanda, Japonia, Romînia, Republica Demo
crată Germană, Polonia, Tunisia, Uniunea 
Sovietică, Ungaria.

Urmarea unei prețioase inițiative
Siderurgiștii de la combinatul „Gh. 

Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara aplică 
cu succes inițiativa petroliștilor de la 
sonda nr. 1109 din Moinești de ridicare 
a schimbului de noapte la nivelul 
schimbului de zi.

Ajutați de tehnicieni, ingineri și 
maiștri și avînd asigurată materia 
primă necesară, siderurgiștii din schim
burile de noapte au folosit mai rațional 
volumul util al agregatelor. Totodată 
ei și-au ridicat continuu calificarea pro
fesională participînd la cursurile de 
minim tehnic. Ca rezultat, numeroase 
brigăzi și echipe de furnaliști, oțelari 
și laminatori au atins și chiar au de
pășit realizările obținute de muncitorii 
din schimburile de zi. Astfel, în pe
rioada 1—21 ianuarie, la furnalul nr. 
2, unde planul de producție a fost în
deplinit în proporție de 104,4 la sută, 
muncitorii din schimbul de noapte, 
condus de prim fumalistul Gheorghe 
Bistrean au obținut cele mai mari rea-

lizări. Ei au dat cu 5,46 la sută mai 
multă fontă decît prevedea planul.

Lucrînd în schimb de noapte, în pe
rioada de la 15 la 20 ianuarie, oțela- 
rii din brigada condusă de prim-topi- 
torul Vaier Lăbuneț au elaborat aproa
pe în fiecare schimb cîte o șarja ra
pidă, depășind astfel cu peste 30 la 
sută planul stabilit. In aceeași peri
oadă, pe întreaga oțelărie Martin s-a 
produs cu 4,8 la sută mai mult oțel.

La oțelăria specială, unde planul pe 
primele două decade ale lunii ianuarie 
a fost depășit cu 15,4 la sută, fruntași 
sînt muncitorii din schimbul de noap
te condus de Florian Haiduc, care au 
dat în ultima săptămînă cu 17,5 la 
sută mai mult oțel decît prevedea pla
nul. în secția laminoare, schimbul de 
noapte condus de comunistul Iosif 
Trifu a dat în ultima săptămînă cu 
11,57 la sută mai multe laminate față 
de realizările laminatorilor din schim
bul de zi condus de maistrul Gheor- 
ghe Andrașescu.

Delegația guvernului R. P. R. 
la ședința Comitetului Politic 

Consultativ al statelor 
participante la Tratatul 

de la Varșovia
Miercuri după amiază tovarășii Chlvu 

Stoica, președintele Consiliului de Mi
niștri și general colonel Leontin Sălăjan 
ministrul Forțelor Armate ale R.P.R. au 
părăsit Capitala, plecînd spre Praga pen
tru a participa la ședința Comitetului Po
litic Consultativ care se va deschide la 
27 ianuarie și va examina problemele și 
măsurile comune decurgînd din Tratatul 
de la Varșovia.

La plecare, în gara Băneasa se aflau 
tovarășii I. Chișinevschi, Al. Moghioroș, 
general de armată Em. Bodnăraș, P. 
Borilă, S. Bughici, Gr. Preoteasa.

Au fost de față : A. A. Epișev, amba
sadorul Uniunii Sovietice, J. Ședivy, am
basadorul R. Cehoslovace, W. Eggerath, 
ambasadorul R. D. Germane, S. Pavlov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria, M. Lako, am
basadorul R. P. Albania, Ke Bo-nian, 
ambasadorul R. P. Chineze, J. Izydorczyk, 
ambasadorul R. P. Polone, Den Em, am
basadorul R. P. D. Coreene, Imre Juhasz, 
consilier al ambasadei R. P. Ungare și 
alți membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres).
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Excelenței Sale
Domnului Dr. Rajendra Prasad

Președintele Republicii India
New Delhi

Contribuție la autocamionul romînesc

întovărășiți] din Sîntandrei 
se pregătesc să întinipine primăvara

Au trecut doar doi ani și jumătate de cînd a luat 
ființă întovărășirea agricolă „Drumul Socialis
mului“ din satul Sîntandrei, raionul Hunedoara. 
La constituire în întovărășire au intrat 26 de fa
milii de țărani muncitori cu 96 ha. teren. Rezul
tatele obținute de aceștia i-au convins cu timpul 
și pe alți țărani muncitori din sat să-și unească 
pămîntul pentru a-1 munci în comun. Acum înto
vărășirea din Sîntandrei numără 119 familii cu 511 
ha. teren. Aproape toți țăranii muncitori din sat 
sînt membri ai întovărășirii agricole.

La întocmirea planului de producție pentru anul 
acesta membrii întovărășirii agricole au hotărît 
să însămînțeze cu porumb 170 ha. dintre care a- 
proape jumătate în cuiburi așezate în pătrat. Ei 
au hotărît de asemenea să cultive 30 ha. cu dftfciă 
de zahăr, 50 ha. cu cartofi, 20 ha. cu legume, iar 
pe restul de teren să cultive plante furajere. In- 
tovărășiții sînt hotărîți să sporească producția cu 
500 kg. grîu, cu 600 kg. porumb și cu peste 1000 

kg. cartofi la hectar față de producția de anul tre
cut.

Intovărășiții din Sîntandrei se pregătesc temei
nic pentru îndeplinirea hotărîrilor luate. Pe o mare 
parte^ din suprafața destinată însămînțărilor de 
primăvară ei au efectuat arături adînci. De aseme
nea au reparat 75 de pluguri, 80 de grape, 30 de 
semănători de porumb și 60 de prășitori.

ORAȘUL STALIN (de la cores
pondentul nostru). — Unul din pro
dusele principale ale întreprinderii 
„Măgura Codfei“ din regiunea Stalin 
este caroseria și partea de lemn a ca
binelor pentru autocamioanele S.R.-101.

Hotărîrile celui de-al doilea Congres 
al partidului arată că producția fabri
cii de autocamioane trebuie să ia o 
astfel de dezvoltare, îneît în 1960 să 
ajungă să producă pînă la 30.000 bu
căți pe an. Acest lucru impune ca și 
muncitorii de la „Măgura Cod’.ei“ să 
muncească cu elan sporit.

încă înainte de începerea acestui 
an în întreprindere s-au luat o serie 
de măsuri tehnrco-organizatorice me
nite să asigure o continuă creștere a 
productivității muncii. Spațiul indus
trial a fost reorganizat iar în unele 
secții a început munca pe bandă.

Fruntași la reparații
(De la corespondentul nostru).
La S. M. T. Băneasa raionul Giurgiu, rit

mul reparațiilor s-a intensificat mult în ultimele 
zile. Pînă la data de 24 ianuarie, reparația ma
șinilor și tractoarelor a fost efectuată în pro
porție de 50%.

Mulți mecanizatori utemiști cum sînt: Con
stantin Pintilie, Tudor Preda, Ion Velicu și al
ții, folosesc timpul de lucru la maximum. Ute- 
mistul Preda Gneorghe cu echipa sa a efectuat 
reparațiile ce le-au fost încredințate în propor
ție de 70%.

In vederea mecanizării unor opera
ții, tehnicianul Gheza Csaka a făcut o 
importantă propunere care constă în 
eliminarea defectelor naturale ale lem
nului. Dacă această operație înainte 
se făcea manual și necesita munca a 
12—13 muncitori, astăzi, cu ajutorul 
unei freze, numărul muncitorilor ne
cesari a scăzut la 3.

Inginerii Dumitru Nicoară și Ștefan 
Alexandru au introdus de asemenea 
mecanizarea la grunduirea platformei 
Noua mașină de grunduit proiectată 
de ei înlocuiește munca manuală a 5 
muncitori. Astfel datorită măsurilor 
luate din timp și elanului cu care 
se muncește aici colectivul sectorului 
2 al unității nr. 1 a reușit ca planul 
la caroserii pe luna ianuarie să fie 
îndeplinit 
In numai 
ceput să 
bruarie.

Cu prilejul celei de-a 6-a aniversări a pro
clamării Republicii India, vă rog să primiți, 
Excelență, din partea Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a R.P.R. și a mea personal, 
cordiale felicitări și urări pentru dv. perso
nal și pentru progresul Republicii India.

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale
Domnului Jawaharlal Nehru 

Prim Ministru al Republicii India
New Delhi

în 22 de zile, iar la cabine
18 zile. Acum, secția a în- 

producă în contul lunii fe-

Cu ocazia sărbătorii naționale a Indiei 
vă rog să primiți din partea Guvernului 
Romîn și a mea personal cele mai cordiale 
felicitări.

Vă urez, Domnule Prim Ministru, dv. 
personal, Guvernului și poporului indian, noi 
succese în eforturile pentru întărirea păcii 
și colaborării internaționale și pentru pro
gresul și înflorirea marii dv. patrii.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Țara se pregătește 
de alegeri

— Ei 1 te-ai uitat ? Din ce cir
cumscripție electorală faci parte ?

— Din 93.
— Sîntem în aceeași circumscrip

ție. Vom vota împreună.
Asemenea discuții se leagă zilnic 

cu sutele în fața listelor cu deli
mitarea circumscripțiilor electorale, 
fie că ele sînt în stația unui tram
vai sau pe afișierul din fața unui 
sfat popular.

Chiar și acest lucru în aparență 
simplu, de a veni și de a cerceta 
aceste liste, este 
interesului pe 
poartă alegerilor 
sfaturile populare 
la 11 martie.

Interesul maselor de cetățeni 
pentru activitatea sfaturilor popu
lare, contribuția lor la bunul mers 
al treburilor obștești, au făcut ca 
legătura dintre ei și sfaturile 
populare să crească și să se con
solideze.

Propunerile de candidați pentru 
diferitele circumscripții electorale 
din țară oglindesc dorința maselor 
largi de cetățeni de a alege la 11 
martie pe cei mai buni fii ai po
porului. Fiecare cetățean al patriei

o dovadă vie a 
care cetățenii îl 
de deputați în 
ce vor avea loc

ANUL MUZICAL
MOZART

amintire. chiar la g------ : ------
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noastre vrea să-și spună cuvîntul 
prin votul său. De aceea pregăti
rea alegerilor este urmărită cu in
teres crescînd. La casele alegăto
rului vin zi de zi tot mai mulți 
oameni ai muncii care solicită lă
muriri asupra alegerilor. Munca 
politică de masă este continuu 
intensificată, sub semnul luptei 
pentru realizarea sarcinilor mărețe 
trasate de Congresul partidului.

Citifi în pag. 3-a

Cei mai buni fii ai 
poporului propuși 

candidați în alegerile 
pentru sfaturile 

populare

ființe a căror < ' " , "
trecerea a două veacuri, revendică 
o sărbătorire de 52 de săptămîni— 
e splendid să fii om, e splendid să 
trăiești pe pămlnt.

2) Dacă omenirea tși sărbăto
rește tot mai amplu geniile — o- 
menirea a devenit mai grijulie cu 
valorile ei, mai vanitoasă, dacă 
vreți...

3) Dacă-l putem sărbători un an 
de zile pe Mozart, dacă putem sta 
liniștiji lingă aparatul de radio, 
căuttnd cele mai bune execuții Mo- ‘ 
zart din lume, înseamnă că nu stn- 
tem dispuși la pesimism, la demo
ralizare, la frică, la îndoieli tn vii
torul omenirii — scopul barbar al 
milioanelor de dolari cheltuiți ani 
de zile în numele „războiului rece“. 
Un „an muzical Mozart" e într-un 
anumit fel o ironie superioară, no
bilă și pătrunzătoare, o ironie sănă
toasă a cîtorva sute de milioane de 
oameni sănătoși, la adresa demen
ților înarmafi serios și periculos, 
interesafi permanent tn crearea de 
situa{ii „pe marginea prăpastiei“...

4) Un an care începe, pe plan 
mondial, sub semnul muzicii lui * 
Mozart ne obligă la cele mai sus
ținute eforturi pentru apărarea me
lodiei lui. 
o acțiune 
certul.

cum se știe, anul 1856 nu 
fost consacrat ca „an mu

zical Mozart" — deși se îm
plinea atunci prima sută de ani de 
la nașterea marelui compozitor. 
N ici 1906 — adică la trecerea a 
150 de ani — nu a rămas ca „an 
muzical Mozart". Anul 1956 însă, 
anul inaugurat de noi acum trei 
săptămîni, a fost numit la iniția
tiva Consiliului Mondial al Păcii 
„anul muzical Mozart". Un an în
treg, trei sute șase zeci și cinci de 
zile, omenirea sărbătorește un om 
extraordinar, născut acum 200 de 
ani. E o notă foarte bună pentru 
omenire, pentru timpurile noastre. 
Trăiesc prima oară, ca și atîtia al-

* fii, un asemenea spectacol mondial 
și mă simt foarte bine. Pe toate 
lungimile de undă-Mozart, Marea 
Messă tn do minor tn primă audi
ție la Ateneul R.P.R.; Simfonia 
Haffner, dirijată de Toscanini la 
un post oarecare de radio, cu o 
limbă necunoscută din care n-am

K refinut decît „Haffner", „Mozart" 
2 și „Toscanini"; la București și la 
g Salzburg se dirijează săptămînă 
g aceasta aceeași simfonie, a 39-a...
* Ne simțim foarte bine și vă supu
și nem ctteva concluzii foarte liniare : 
x 1) Dacă din rîndurile acestei co- 
2 lectivităfi de pe o planetă oare-
* care a Universului s-au ridicat 
îxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’i

Nu trebuie permisă nici 
care să ne tulbure con-
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M
Kg
X
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X
X 
X 
X
X 
X
X
X 
a
X 
X
Xs g
X
X
X 
X
X
X 
X
X
X

X 
X
X 
X
X
X
X
X
X 
X
X 
fi
X
X



SCRISOARE DESCHISA 
TOVARĂȘEI BRÎNDA

I In comuna Răcăciuni, 
în timpul liber...

Tinerii ascultă o doină.

premii:
I — un aparat de radio.

II — cîte o bicicletă.
III — cite o servietă și cîte 
rezervor.

10
20

un an la „Scintela tineretului".

'-2

„Scînteia tineretului”
organizează

UN CONCURS
cu tema:

Viața și munca tineretului 
din R. P. R.

—- Tinerii participă la activitatea 
culturai-artisticăBrlnda Ion susfine că are metodele lui 

de muncă. Ii place să meargă încet dar 
sigur. încet merge, dar realitatea a dove
dit că nu și... sigur. Ce să mai ocolim 
însă răspunsul adevărat. Fiul dumnea
voastră nu-și " iubește profesiunea. El 
acceptă că profesiunea de inginer agro
nom este printre cele ce-i pot place. Nu 
s-a gindit insă care-i place mai mult. Și 
apoi n-ar avea nici rost. Tot nu-și mai 
schimbă profesiunea. Nu se gindește el 
la viitor. Ce va fi atunci, va vedea. Mai 
sint cițiva ani pină să termine facultatea. 
Deocamdată, prezentul este mai apropiat.

E mulfumit că trece o zi. Ce va fi în 
următoarea, timpul ti va arăta. Ce să-l 
intereseze ? Că la gazeta satirică au a- 
părut versuri la adresa lui? A auzit. Că 
nimeni nu e mulfumit de ceea ce face

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 desfășoară în perioada 
20 ianuarie 1956 —■ 1 Mai 1956.

In 
nuri

1 Mai 1956. 
concurs vor intra următoarele ge- 
de materiale.
Corespondențe informative.
Materiale critice și satirice. 
Fotografii și desene.

O scenă

•
Participă la concurs numai cei ce vor 

trimite în perioada desfășurării con
cursului minimum 3 materiale, indiferent 
de genul lor, purtînd mențiunea „Pentru 
concurs".

Materialele trebuie să conțină date 
exacte, riguros verificate.

Materialele vor fi analizate de o co
misie, iar cîștigătorilor li se vor acorda 
următoarele

1
2
4

Activitatea cultural-artistică în comuna 
Răcăciuni lăsa de dorit în ultimul timp. Ti
nerii erau dornici să participe la această 
muncă, însă nu exista o bună organizare, 
deși erau posibilități pentru a obține rezul
tate pozitive. Organizația de bază U.T.M. 
din comună s-a gindit însă să organizeze o 
serie de acțiuni cultural-educative de masă 
care să învioreze activitatea culturală.

In buna organizare și desfășurare a aces
tor acțiuni, organizația U.T.M. a primit un 
sprijin prețios din partea activiștilor comi
tetului regional U.T.M. Bacău.

O zi întreagă de voie bună

premiu 
premii 
premii 
un toc 
mențiuni în cărți.
mențiuni in abonamente pe timp de

Dragă tovarășă Brlnda,
încep aceste rînduri prin a vă ruga 

să nu fiți supărată că nu v-am respec
tat dorința de a nu scrie despre fiul dum
neavoastră, Mărturisesc că mi-e greu să 
scriu fiind convinsă că veți plînge din 
nou, așa cum pllngeți de cîte ori auziți 
un lucru rău despre fiul dumneavoastră. 
Trec peste toate acestea și rămân la con
vingerea că Brlnda Ion, utemist și stu
dent în ar»N II la Institutul agronomic 
din Timișoara, nu este incorigibil, dar 
că lacrimile dumneavoastră nu-l vor face 
niciodată să-și schimbe concepțiile lui 
despre viață.

N-am să vă dau rețete sau să vă in
dic metode pedagogice pe care să le a- 
doptați față de fiul dumneavoastră. N-ar 
avea nici un rost. Părinții sint, de cele 
mai multe ori, cei 
mai buni pedagogi, 
care pot judeca 
mai bine ■ cum să 
procedeze țață de 
copiii lor. Atît doar 
că, uneori, orbiți 
de dragoste, părin
ții nu văd ce se 
petrece în viața co
piilor lor și se 
poartă cu ei așa 
cum au apucat a se 
purta din frageda 
copilărie, chiar și 
atunci cînd au îm- ■ 
plinit 23 de ani. Nu 
mă puteți contra
zice. Singură ați 
povestit că ați ve
nit din Caransebeș 
la Timișoara să fiți 
în sesiunea de exa
mene alături de fiul
dumneavoastră, să-i aduceți lemne, să-i 
faceți focul, să-i pregătiți mâncare, adică 
să faceți totul pentru ca efortul care ar 
fi trebuit să-l facă în sesiune să nu se 
facă simțit asupra sănătății lui.

Intîmplarea a făcut să ne întîlnim. 
Să-l intilnim și pe un vechi tovarăș de 
muncă ăl soțului dumneavoastră, tocmai 
intr-o zi cînd fiul a avut insucces la e- 
xamen. Ați venit la facultate disperată, 
așa cum vine o mamă după copilul ei, 
școlar în primele clase, cînd a întirziat 
peste ora la care trebuia să fie acasă.

Vă amintiți, primul lucru pe care l-ați 
întrebat speriată a fost: ce-ai făcut la 
examen ?

Și el v-a răspuns cu ciudă că a că
zut, mimînd tot timpul indiferență, un 
aer de independență, enervat că v-ames- 
tecați în treburile lui. V-a explicat și de 
ce. Pentru că p-a știut. Și apoi a ieșit 
spunlndu-vă că nu mai are ce discuta. 
Iar dumneavoastră ați plîns, întrebînd în
grijorată ce se poate face ca să ia totuși 
examenul.

Așa ați făcut întotdeauna, găsindu-l pe 
fiu într-o situație grea. Singurul lucru 
care v-a interesat a fost cum să-l scoa
teți din încurcătură. Și se pare că ați reu
șit.

A fost dat afară din Facultatea de zoo
tehnie de la Arad pentru abateri grave de 
la disciplină, l-ați mutat la Institutul a- 
gronomic din Timișoara, chiar dacă a fost 
nevoie să o ia de la început. V-a spus 
că la cămin e gălăgie și nu poate învăța ; 
i-ați găsit o cameră în oraș. A avut anul 
acesta 80 la sută absențe de la cursuri; 
toate eforturile v-au fost îndreptate spre a 
le motiva. La colocvii nu s-a prezentat o- 
dată cu ceilalți studenți; s-au găsit cer
tificate medicale care să dovedească că 
tocmai în zilele acelea l-au durut măse
lele. Niciodată, în fața acestor fapte nu 
ați pus întrebarea: de ce ? Era mai im
portant să se rezolve și pină se rezolva, 
„de ce"‘era uitat.

N-a răscolit nimeni viața fiului dum
neavoastră, n-a căutat să găsească în el 
ceea ce are bun și, găsind acel lucru, 
să fi luptat să-l dezvolte. N-am preten
ția că am aflat tot ce se t.ntîmplă cu fiul 
dumneavoastră, ce a intervenit în viața 
lui, schimbîndu-l din școlarul premiant și 
lăudat de profesori — după cum ne-ați 
spus — In tînartil fără un ideal în viață, 
pe lîngă care totul trece fără a lăsa nici 
o urmă. l-am pus doar întrebări care nu 
i-au mai fost puse, la care el nu s-a gin
dit niciodată. La unele a răspuns, la al
tele a lăsat să se înțeleagă răspunsul. Să 
știți însă că a fost mirat că poate cineva 
să se amestece așa de mult 
să-i pună întrebări la care 
răspundă.

Dumneavoastră ați venit 
discuției și concluzii nu s-au putut trage 
deoarece, după cum ați văzut, a plecat. 
Nu mai putea rezista unei discuții în fața 
dumneavoastră.

în toată discuția noastră, acolo unde 
a răspuns, fiu! dumneavoastră a fost 
sincer, deși, după fiecare răspuns dîndu- 
și seama de sinceritate, uimit că acela 
poate fi adevărul, ar fi vrut să se corec
teze. Dar, ca în timpul unui șoc, căruia 
nu i te poți împotrivi, nici el nu s-a pu
tut împotrivi sincerității. Iată pe scurt 
ce au scos la iveală întrebările pe care 
i le-am pus și sinceritatea de două cea
suri a fiului dumneavoastră.

Discuția a pornit de la examen. Intr- 
adevăr, n-a știut la examen. Și nici nu-i 
de mirare. Cînd înveți numai în două zile 
pentru un examen de chimie, oricît de 
ușor înțelegi și asimilezi nu poți ști. A 
recunoscut că era obosit. învățase pînă 
la ora 7 dimineața, iar la 8 a intrat în 
examen. Din zecile de probleme pe care 
a încercat să le însușească în cîteva cea
suri era greu de scos cele trei 
care i-au căzut la examen. Dar 
învățat în timpul semestrului ? 
timp, condiții ? Ba da, a avut 
Asta o știți și dumneavoastră.

tristă, trebuie să recunoașteți..
el, că ceilalți colegi învață și el nu ? Ei 
și ? El nu este ambițios și nici voință 
n-are. Dacă se poate trece cu „suficient", 
de ce să lupte pentru „foarte bine" ? 
Pentru ce să se bată ca să fie fruntaș ? 
La ce i-ăr folosi ?

Că sint studenți în grupă care învață 
pentru a fi cit mai bine pregătiți, treaba 
lor. Pe el nu l-a preocupat niciodată ce 
fac colegii lui de grupă. N-are prieteni 

în grupă, n-are preocupări comune cu ale 
lor, nu stă la cămin. La facultate vine 
destul de rar, iar colegii nu se amestecă 
in treburile lui, și invers.

E dureros, dar fiul dumneavoastră a 
ajuns la 23 de ani și toți cei care au tre
cut pe lingă el nu i-au clintit nimic din 
indiferența față de viață. Nici un om din 
cei alături de care a trăit nu l-au făcut 
să tresară, să dorească să-i semene. Și 
nu se poate ca în acești ani să nu fi în
tîlnit un om al cărui exemplu să fie demn 
de urmat. El spune că nu. O singură 
dată însă, la Arad, în timpul unui meci 
internațional de fotbal a văzut un jucător 
căruia i-ar fi plăcut să-i semene. Nu pen
tru că-l pasionează acest sport, sau că-l 
cunoștea pe jucător, ci, așa, pentru 
aplauze.

Dumneavoastră ați spus • că atît timp 
cit a stat acasă, la Caransebeș, în timpul 
școlii, era un băiat liniștit, învăța, tre
buia să-l trimeți de acasă, altfel nu pleca 
nicăieri. Singura lui preocupare era școa
la. Ce s-a întimplat acum cu el ? Ce-l 
preocupă ? A scăpat de sub supravegherea 
părinților? A intrat sub influența unor 
prieteni care-i abat atenția de la învăță
tură? Nimeni nu știe. Nici dumneavoas
tră. Grupa, colectivul studențesc în care 
el ar trebui să-și petreacă cea mai mare 
parte a timpului, nu știe mai mult decît 
că stă în oraș, lipsește de la cursuri, a- 
duce motivări, e capabil și cînd vrea poa
te să obțină „foarte bine" la examene. 
E utemist, dar nu-și plătește cotizația. 
Unde stă, cu ce-și petrece timpul, cine-i 
sînt prietenii, asta nu se știe. Iar el n-a 
vrut să spună nici un cuvtnt de răspuns 
la întrebarea: cu cine și cu ce își pe
trece timpul ?

Se pot face presupuneri și nu neîn
temeiate. Poate e adevărat că in viața 
lui a intervenit fata aceea cu ochii verzi, 
brunetă și cu breton, cu care este văzut 
plimbîndu-se mereu. Se pare că nici frec
ventarea restaurantelor nu-i este străină. 
L-am întîlnit în restaurant chiar în ziua 
cînd a căzut la examen, iar dumneavoas
tră îl așteptați acasă, pltngînd și cu mîn- 
carea pregătită. După cîte am văzut, la 
restaurant e destul de cunoscut. Mai mult 
ca sigur că plimbările nesfîrșite pe stră
zile Timișoarei au intrat de acum în o- 
bișnuința lui. Dar cu cine și pentru ce? 
Vedeți, aici sinceritatea lui s-a oprit. 
Poate și-a dat seama de gravitatea fapte
lor și s-a speriat.

La capătul acestor rînduri s-ar cădea 
să discutăm ce-i de făcut. V-am spus însă 
de la început că această scrisoare n-are 
scopul de a vă da rețete, ci, doar de a 
vă arăta ceea ce dumneavoastră, din dra
goste pentru fiu, n-ați văzut: că fiul dum
neavoastră merge la facultate pentru că 
l-ați trimis și pentru că oricum, titlul de 
student îi dă unele satisfacții morale și 
materiale.

Ar fi ușor să se propună să fie elimi
nat din facultate, să fie sancționat de 
organizația U.T.M., să-l pedepsiți. Ar me
rita-o.

Important este dacă prin aceste măsuri 
se vor produce schimbări în concepțiile 
lui despre viață, dacă așa va putea fi 
convins că el are cerințe de la viață și 
viața are dreptul să ceară de la el. Deo
camdată dumneavoastră îi dați tot ce-i 
trebuie, viața lui este fără griji și penjru 
că-i sînteți părinți crede că asta vă este 
datoria. Din moment ce i se dă fără a i 
se cere nu se simte îndatorat să dea ni
mic înapoi. Va veni timpul cînd absolvind 
Institutul, dacă îl va absolvi, va trebui 
să se descurce singur. Tot ce astăzi 
primește de la părinți, să-și facă singur, 
să se gospodărească și să gospodărească 

acolo unde va ft 
trimis. El nu 
gîndește acum 
asta. Viața îl 
pune însă în 
unor încercări

probleme 
de ce n-a 
N-a avut 
de toate.

în viața lui, 
trebuie să

la sfîrșitul

Oriclt se glndește, rezultatul e același : nu știe.

se 
la 
va 

fața 
gre

le, iar el nu va fi 
nici călit, nici pre
gătit pentru a le 
învinge. Ce se va 
întimpla atunci cu 
el ? Va fi înlăturat 
și în locul lui vor 
veni alți oameni 
pregătiți și legați 
de meserie. Și el... 
el se va întoarce 
din nou la părinți? 
Iată o întrebare la 
care ar trebui să 
răspundă șî el șl 
dumneavoastră.

L. LUST1G

Tinerii corespondenți 
ne scriu

Despre difuzarea presei...
Să mergem printre elevii Școlii de 10 ani 

din comuna Vidra, raionul Vrancea și să 
cunoaștem pe unul dintre utemiștii destoinici.

Este elev in clasa a X-a. II poți găsi dese
ori discutind însuflețit cu colegii săi. Aceștia 
ii ascultă atenți. Popescu Stan este doar 
unul dintre elevii fruntași la învățătură și 
in același timp secretarul organizației U.T.M. 
pe școală.

O astfel de discuție se purta pe tema a- 
bonamentelor la diferite publicații. Iși luase 
angajamentul îh fața comitetului raional 
U.T.M. că va organiza în așa fel munca cu 
presa îneît va convinge pe fiecare elev de 
necesitatea de a se abona la cîte una din
tre publicațiile de tineret potrivită cu preo
cupările sale. Bineînțeles că aceasta nu era 
o treabă care să fie rezolvată de unul sin
gur. Un colectiv puternic îl ajuta: întregul 
comitet U.T.M. cît și secretarii organizațiilor 
de clasă, responsabilii cu presa pe școală. 
Și au izbutit. Fiecare elev este abonat fie 
la „Scînteia tineretului“, fie la altă publica
ție. în clasa lui Popescu Stan, numărul abo
namentelor a depășit pe acel al elevilor. Da
torită muncii acestui utemist destoinic și a 
tovarășilor săi, în Școala de 10 ani din Vi
dra, pe 1956 s-au făcut 86 abonamente la 
„Scînteia tineretului“, 76 la „Scînteia pio
nierului“ și 32 abonamente la diferite reviste 
ca: „Instructorul de pionieri“, „Tînărul le
ninist”, „Tineretul lumii" și altele.

Corespondent
VASILE GROCEANU

Zi de duminică. In Răcăciuni e mare săr
bătoare pentru toți tinerii. Oricine putea 
afla aceasta, citind afișele răspîndite pe 
toate ulițele. Organizația U.T.M. a inițiat o 
zi model a activității culturale. Mulți din
tre tineri erau dornici să cînte în formația 
corală, să joace în echipa de dansuri, să facă 
parte din brigada artistică de agitație, să 
recite versuri. Vestea organizării zilei model 
a fost primită cu mare bucurie de către tineri.

La orele nouă dimineața, în sala căminu
lui cultural erau adunați aproape 200 tineri. 
Nerăbdării lor i-a pus capăt tovarășa învă
țătoare Trifan cînd a început să citească re
cenzia romanului „Povestea unui om ade
vărat", care le-a plăcut foarte mult.

Apoi, brigada artistică de agitație și corul 
căminului cultural au prezentat tinerilor un 
frumos program artistic care s-a bucurat de 
mult succes.

După pauza de la prînz toți s-au înapoiat 
la căminul cultural; acum avea să aibă loc 
lectura unor fragmente din unele cărți indi
cate în listele bibliografice ale concursului 
„Iubiți cartea“. Cît de frumos a citit tova
rășa învățătoare din operele marilor noștri 
clasici: Eminescu, Creangă, Caragiale.

După o scurtă pauză a fost prezentat fil
mul „Un om teribil“.

au dus-o milioanele de 
țărani subjugați de 
moșieri, arendași, chia
buri și tot felul de 
lipitori ale satului. 
Unii dintre ei cunoș

teau aceste lucruri din 
auzite fiind în acele 
vremuri mici, iar alții, 
mai răsăriți, se ve
deau pe ei înșiși în lo
cul copiilor țăranului 
Zamfir de altădată. 
Apoi a povestit cum 
a prins viață colectiva 
din Răcăciuni, care 
n-avea la început de 
cît un bou și doi cai, 
iar astăzi a ajuns să aibă un grajd modern *

La o șezătoare
Peste 150 tineri s-au adunat la căminul 

cultural pentru a participa la șezătoarea mo
del, unde aveau să afle multe lucruri inte
resante și să petreacă clipe plăcute.

Multe au auzit atunci de la colectivistul 
Zamfir Constantin. Cu multă atenție au ur
mărit tinerii firul povestirii acestuia. Vorbele 
lui calde, simple, apropiate de sufletul țăra
nilor au zugrăvit viața de mizerie din tre
cut a familiei sale, aidoma cu viața pe care

și o maternitate pentru scroafe.
Munca î-n gospodăria colectivă a schimbat 

viața țăranilor muncitori. Cei care au mun
cit cu drag zi de zi, au primit produse 
multe la împărțirea veniturilor. Așa se face 
că nivelul de trai al membrilor gospodăriei 
agricole colective „Secera și ciocanul“ a 
crescut mult. Cu multă satisfacție a vorbit 
colectivistul Zamfir despre tinerii plecați 
din sat, fii ai țăranilor muncitori, care as
tăzi sînt oameni de nădejde în diferite munci 
de răspundere. Și fiul lui e ofițer în armata 
noastră populară și pentru asta e tare 
mîndru.

Dar cîte noutăți interesante pentru ei nu 
le-a spus și tovarășul inginer agronom Con
stantin Niculescu ! El a vorbit despre între
buințarea rațională a terenurilor, despre mă
rirea producției la hectar, despre metodele 
înaintate de muncă din agricultură și despre 
unele probleme agrotehnice, dovedindu-le că 
și în satul lor sînt mari posibilități de a face 
ca ogoarele să rodească mai mult.

Cît de bucuroși au fost tinerii cînd to
varășa Domintean 
„ghicitori literare“ 
cut în răspunsuri.

Apoi, echipa artistică de la întreprinderea 
„Steaua Roșie“-Bacău a prezentat un fru
mos program artistic în cinstea fruntașilor, 
după care a rulat filmul „Ne-am întîlnit 
undeva“.

La sfîrșit, tinerii au dansat .
★

In afară de acest program cultural-edu- 
cativ, în comuna Răcăciuni s-au mai 
tuit cercuri agrotehnice, unde se 
lecții de specialitate. Fiecare din 
cercuri are cîte u<n lot experimental 
activitatea practică care trebuie să se des
fășoare în cadrul cercului, mai ales în a 
doua perioadă — primăvara și vara. De ase
menea, s-au luat măsuri pentru a se înființa 
și cîteva cercuri ale tinerilor naturaliști.

au fost tinerii cînd to
i-a anunțat că vor urma 
la care tinerii s-au între-

consti- 
predau 
aceste 
pentru

...Și a cărții
Utemiștii, tinerii, pionierii și școlarii din 

raionul Cislău, organizați în 192 echipe au 
difuzat în cadrul raionului un număr de 
6021 cărți și broșuri în valoare de 6302 lei.

In această acțiune a obținut pentru a 
doua oară locul I pe raion școala elemen
tară din Nehoiu, ai cărei elevi au difuzat un 
număr de cărți și broșuri în valoare de 800 
lei.

Printre fruntași sînt pionierii Duțu Ale
xandru, Ilie Angela, Trifon Maria și Duțu 
Virgil.

în ordinea valorii realizărilor s-au mai e- 
vidențiat și organizația de bază U. T. M. 
și cea de pionieri din comuna Bălănești, 
precum și unitățile de pionieri Măgura, Cis
lău, Nehoiașu, Chiojdu, Calvini.

Corespondent
NICOLAE DINU 1 Sub conducerea instructoarei tinerii învață un nou dans popular. 
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în organizarea și 
desfășurarea întregu
lui program care a a- 
vut loc în această co
mună, un sprijin pre
țios l-a primit organi
zația U.T.M. din par
tea comuniștilor din 
sat.

Și iată că roadele 
muncii s-au ivit.

Nenumărați tineri 
au cerut în zilele ur
mătoare să facă parte 
din formația corală, 
din brigada artistică 
de agitație; unii au 
cerut să se înscrie la 
concursul de citit lite
ratură „Iubiți cartea“, 
iar alții s-au înscris la 
cercurile agrotehnice.

T. PATRUȚ

Citește această carte
A. TOMA — Cîntul vieții. Versuri 

alese (1894—1954).
EDIȚIA l!l-a, E.S.P.L.A., 1954.

„Mergi, cheamă — tot cu brațe-ntinse -* 
Și viața va ieși în cale 
Să bea cu buzele aprinse 
Din cupa dăruirii tale“.

Această strofă pe care regretatul poet 
Toma a pus-o în fruntea primului ciclu 
poezii intitulat, ca și întregul volum, „Cîn< 
tul vieții“, ne sugerează de la primele pa
gini personalitatea luptătoare a scriitorului 
care ne-a oferit prin intermediul acestor 
„versuri alese“ posibilitatea de a-i cunoaște 
creația literară dintre anii 1894-1954. Intr» 
adevăr, un om care și-a dăruit toate forțele 
creatoare vieții, oamenilor, acesta a fost 
A. Toma.

Ca un fluviu ce merge înainte trecînd 
peste toate obstacolele și piedicile ce-i stau 
în cale a fost și drumul greu și anevoios 
pe care l-a parcurs poezia lui A. Toma de-a 
lungul celor 60 de ani de fecundă creație. 
Luptînd împotriva influențelor dăunătoare 
ale curentelor decadente — simbolism, dada
ism, suprarealism etc. — versurile poetului 
reprezintă tocmai o replică pătimașă dată 
artei care se rupe de popor.

Militînd de pe pozițiile înaintate ale cla« 
sei muncitoare, poezia lui Toma exprimă la 
un înalt nivel artistic năzuințele și aspira« 

. (iile milioanelor de oameni ai muncii, consti
tuind un îndemn și o încurajare în lupta 
lor pentru construirea unei vieți din ce în 
ce mai bune.
Jncepînd să scrie și trăind într-o perioa

dă cînd țara noastră, întregul popor mun« 
citor treceau prin clipe grele, Toma n-a în
cetat nici un mome-nt să creadă în vic
toria cauzei proletariatului, exprimîndu-și 
această credință în versurile sale.

învățătura primită de poet de la mișca
rea muncitorească este dovedită de unele 
poezii ale sale ca de pildă „Cîntul vieții“ 
(1919) sau „Cîntecul luntrașului“ (1905). 
Mîrșava trădare a „generoșilor“, produsă 
în 1899 s-a răsfrînt negativ și asupra lite
raturii și artei. Cu toate acestea, poetul, bi- 
ruindu-și căutările și șovăielile, își afirmă 
în „Secerișuri sfinte“ hotărîrea de a fi tot 
mereu pe poziții combatante înaintate.

Itn anii făuririi Partidului Comunist din 
Romînia, poetul primește suflul înoitor adus 
de partidul clasei muncitoare, avangarda re
voluționară a celor ce muncesc, producîn« 
du-se o adevărată cotitură în creația sa. 
De acum înainte poezia lui capătă obiective 
precise de luptă, situîndu-se din ce în ce 
mai consecvent pe pozițiile partidului. După 
23 August 1944, Toma și-a pus versul său 
în slujba măreței lupte pentru construirea 
socialismului în țara noastră.

Răsunetul pe care îl are poezia lui A. To
ma jn masele largi de cititori, dovedește o- 
dată mai mult, victoria ideilor partidului în 
literatură și artă, victoria metodei de crea
ție a realismului socialist, care face din li
teratură și artă o armă de preț a luptei pen
tru socialism.

Volum prevăzut în listele bibliografice 
ale concursului „Iubiți cartea".

ț
A. 
de

~
tul vieții“, ne sugerează de la primele pa«

De pe Șantierul Național 
al Tineretului de la Bicaz VIAȚĂ DE BRIGADIER

Brigada lui Bonea Ilie își scrie acum la Bicaz cea de 
a doua parte a scurtei sale istorii. Prima parte o 
găsești înscrisă de-a lungul liniei ferate Cerna-Jiu- 

Tismana. Poate mai tîrziu ea va fi continuată pe alte șan
tiere ale tineretului. Viitorul nu i-1 putem prevede. Dar 
încă n-am vorbit de prezent.

La Bicaz istoria brigăzii începe cu un eveniment sărbă
toresc: străpungerea tunelului de aducțiune al hidrocentra
lei. Da I Tocmai in ajunul acestui eveniment, brigada a 
sosit pe șantier. Aici, noii brigadieri au simțit aceeași 
bucurie (pe care o simt constructorii) ca și la sărbători
rea dării în folosință a liniei ferate Cerna-Jiu pe care o 
construiseră. Măreția lucrărilor hidrocentralei i-a entu
ziasmat mult pe brigadieri. Unora, în sinea lor. le părea 
rău că n-au venit aici mai devreme. Nu-i tîrziu însă nici 
acum. Pînă la intrarea în funcțiune a turbinelor mai sînt 
încă multe de făcut. Acum, hidrocentrala — șantier al 
tineretului — a chemat tinerețea să-și spună cuvîntul, să 
oprească cu brațele-i dîrze apele repezi ale Bistriței mol
dovene.

★
E seară de ianuarie. Afară gerul s-a mai potolit și yîntul 

a stat. Fulgi mari de zăpadă învestmîntează totul într-un 
alb strălucitor. Miile de becuri ce s-au aprins învăluie șan
tierul în lumina lor.

In dormitorul brigăzii nr. 14 soba s-a încins bine. Tros
netul lemnelor mistuite fără milă de flăcări e acoperit de 
melodia transmisă de difuzor. Pe paturi, plăpumile noi 
nouțe sînt întinse cu grijă de o mînă gospodărească. Cei 
mai mulți dintre brigadierii schimbului I și III stau liniștiți 
ia taifas. De cîteva zile brigada lui Bonea formată în ma
joritate din constructori de la Cerna-Jiu a fost complectată 
cu încă 14 tineri veniți de pe șantierul de la Ozana-Cracău. 
E deajuns ca un brigadier să înceapă a povesti ceva că 
se și pornesc discuții interminabile. Tolba cu amintiri ce 
s-a umplut la Ozana și Tismana se deșartă.

— Să vezi, intră în vorbă Dinu Marin. La Cerna-Jiu noi 
am fost o brigadă de șoc. înțelegeți ce însemnează „șoc"? 
Adică să lucrezi unde-i mai greu. Prima dată eram doar 8 
în brigadă. Apoi am ajuns să fim 34: ploeșteni, bucureșteni, 
constănțeni, toți băieți unul și unul. Ehei, cîte greutăți 
n-am învins noi la turnarea podurilor. S-ar putea face un 
roman dacă s-ar scrie despre ele. Apoi, nici la pozare (în
tinderea și montarea liniei — N. R. ) n-a fost chiar așa 
de ușor...

— Dar despre steag de ce nu amintești, Marine? Ce, nu 
l-am cîștigat noi ?

— Ai răbdare, băiete I Ce te grăbești așa ? Cit privește 
despre steag, ar putea vorbi mai bine responsabilul bri
găzii.

— Ei, dacă-i vorba așa, apoi să vorbesc eu, interveni 
Bonea, responsabilul brigăzii. Cum să vă spun, întrecerea 
a pornit așa, simplu. Am chemat toate brigăzile din secto
rul 6 Tismana la întrecere. Noi ne credeam tari. Dar vezi, 
și ceilalți se țndîrjiseră. Așa că n-a fost tocmai ușor. Ploile 
nu mai conteneau, surpările se țineau lanț. Clnd ziceam 
că am realizat un lucru mai bun, tocmai atunci veneau și 
surpările la terasamente. Lucram uzi, plini de noroi, de

arătam întocmai ca niște orătănii. Și totuși, brigada n-a 
rămas nici măcar o zi sub normă. Cel mai scăzut procent 
a fost de 25 la sută peste plan. Și asta se întîmpla rareori. 
La întinderea liniei, unde am lucrat cel mai mult, totdeauna 
făceam cîte 1.400—1.500 metri în loc de 1.000 m. cît aveam 
norma. 11 săptămîni fără întrerupere a fluturat la noi stea
gul de brigadă fruntașă.

— Și cîți din brigadă ați venit aici, la Bicaz ? Întrebă 
un tinăr de la Ozana.

— Majoritatea. Dovadă e că în conducerea brigăzii sînt 
tot aceeași tovarăși ca și la Tismana. Dar sîntem bucuroși 
că ne-am întîlnit cu voi, cei de la Ozana și am format un 
colectiv mai puternic. De aceea, sper că și treaba va merge 
mai bine.

In sobă lemnele aproape că s-au stins. Brigadierul de 
serviciu plecă să aducă un nou braț de lemne. La difuzor 
a început un program de muzică populară romînească. Se 
pare însă că băieții sînt preocupați de aduceri aminte, și 
nu de muzică. Acum e rîndul lui Stoian Dumitru. El ține 
neapărat să nu scape ocazia de a povesti și ceva despre 
prietenii lui turnători pe care i-a lăsat la uzinele „1 Mai“ 
Ploești, cînd a plecat pe șantier.

— Ca turnător eu cîștigam bine — spuse el. Dar cind 
mi s-a propus să plec n-am dat înapoi. Știam că n-o să 
mă mai plimb cu prietena pe bulevard, sau să mai văd 
meciurile spectaculoase ale echipei Flacăra. Dar ce poate 
fi mai frumos decît să fii brigadier pe un șantier al ti
neretului și să te afli în rîndurile constructorilor vieții 
noastre noi ? Puteam să mă întorc din nou la turnăto
rie după ce am terminat la Tismana. Am îndrăgit însă 
șantierul, brigada și mi-a devenit nespus de greu să 
plec.

— Poate crezi că numai tu iubești șantierul, iar noi ăștia, 
nu ? — sări cu vorba Constantin Cotigă.

— Uite ce e, Cotigă I Te rog să vorbești mai clar: care... 
„noi, ăștia?“ Vrei să vorbești despre tine, piciule!

— Intre noi, va crește și va deveni om — ii luă apă
rarea Bonea. Ca să vorbim drept, la cei 16 ani ai săi vă 
cam bate pe mulți cînd e vorba de treabă. Despre asta nu 
mai ziceți nimic ?

Cotigă a fost unul dintre cei mai tineri brigadieri de la 
Tismana. Prin munca sa, el și-a cîștigat stima tovarășilor 
lui. Cind se făcură înscrieri pentru Bicaz, cel mai bun 
prieten al său cu care venise din sat, îi spuse pe un ton 
mai mult poruncitor: „Tu mergi acasă, cu mine. Mă în
țelegi 1 Părinții te-așteaptă“. Dar Cotigă nu-i ascultă vor
bele. A venit la Bicaz împreună cu brigada. Acum este 
unul dintre cei mai vrednici și disciplinați membri ai 
brigăzii. Dar este și cel mai preocupat cu cititul cărților. 
Sub perna lui vei găsi întotdeauna cîteva cărți. De multe 
ori brigadierii îi spun în glumă: „Ai grijă, puștiule, să 
nu-ți intre cărțile în cap cind dormi".

— Dar nu știți o noutate? Să vă spun eu, interveni rî- 
zînd Stoian. Tovarășul Bonea Iși aduce familia aici. Vrea 
să se instaleze temeinic la Bicaz. Te întrebăm, tovarășe 
Bonea, dacă atunci cînd îți va veni familia te vei ocupa 
tot așa de brigadă ca și pină acum ?

— De asta să nu duceți voi grijă. Principalul e să-i văd 
aici. Ehei, de-ați ști cit mi-i dor de copil. Nu l-am văzut 
de mult. îmi închipui ce mare a crescut, iar la vorbă, le 
rupe...

Tocmai cînd începu să povestească și Dinu Marin des
pre felul cum a muncit ca secretar al organizației de bază 
din comună, cum a reușit să convingă pe cinci utemiști să 
meargă cu el pe șantier, un brigadier plin tot de zăpadă, 
intră grăbit înlăuntru.

— E tîrziu, tovarăși. Nu vă pregătiți pentru șut ? Hei, 
voi din schimbul III!

♦
Primele zile ale vieții petrecute pe șantier vor stărui 

mult timp în amintirile celor din brigada 14-a.
Cînd își aduc aminte de prima zi de muncă, brigadierii 

nu uită să spună: Maistrul care ne luase atunci în grijă 
repartizîndu-ne la punctul de lucru căuta să ne lămurească 
să nu fim descurajați dacă nu vom reuși să ne îndeplinim 
normele pentru că „de, așa-i la început“. Chiar ne privea 
cu oarecare neîncredere. Atunci nu i-am spus nimic, să nu 
creadă că facem pe grozavii. Dar la sfîrșitul zilei a tre
buit să-și schimbe părerea și ne-a felicitat spunindu-ne că 
nu se aștepta la asemenea rezultate din partea unor „băie- 
țandri“. Depășisem norma cu 35—40 la sută, iar în zilele 
următoare treaba a mers și mai bine.

Ce e drept acum mulți maiștri cer inginerilor sau co
mandamentului brigadierilor să li se repartizeze la punc
tele lor de lucru brigadieri. Oare aceasta nu-i cea mai bună 
apreciere a muncii entuziaste a brigadierilor ?

Acum brigada 14-a lucrează în trei schimburi la beto
nierele care aprovizionează cu beton inelele din tunel. De 
mersul betonierelor depinde în mare măsură grăbirea ine- 
lărilor. Fiecare vagonet de beton dat în plus ajută ca tu
nelul să se termine mai devreme. Brigadierii și-au or
ganizat însă bine munca și toate cele trei schimburi au 
reușit din prima zi să-și depășească normele. La. cupele 
de nisip și de piatră, la ciment, la rampa de descărcat be
ton, la toate posturile, tinerii brigadieri veghează atent 
făcîndu-și datoria. Nici graficul nu rămîne în urma entu
ziasmului muncii lor. Creșterea zilnică indică 135... 140... 
145 la sută. Și cînd te gindești că e doar începutul...

In aceste zile tinerii din brigadă se strîng cu toții în 
dormitor în jurul secretarului organizației U.T.M. de bri
gadă sau a unui membru din comitetul U.T.M. și citesc 
cu glas tare cîte un capitol din Directivele celui de al 
II-lea plan cincinal sau din Raportul de activitate al C.C. 
al P.M.R. la cel de al II-lea Congres al Partidului. Ore 
întregi se discută apoi în Jurul cifrelor celui de al doilea 
plan cincinal, despre viitorul hidrocentralei, despre fericire 
șl despre viața de mîine. Peste ani, cind turbinele vor 
cînta simfonia milioanelor de kilowați, cu siguranță că 
brigadierii se vor gîndi cu mîndrie la aceste zile.

C. ANDREESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului“ 

pentru regiunea Bacău



Calcule gospodărești CEI MAI BUNI FII AI POPORULUI PROPUȘI CANDIDATI
Cine nu-și face calcule? Chiar și gospo

dina cînd merge la piață își face calculul 
cheltuielilor. De calcule nu se poate lipsi 
nici un gospodar.

Și Ilie V. Cruț, membru al gospodăriei 
agricole colective „1907“ din comuna Vlăsi- 
nești, raionul Săveni, își face adeseori anu
mite calcule, împreună cu soția și cu fiica 
sa, utemista Aneta Cruț. El nu-și calculează 
numai cheltuielile, ci și marile venituri pe 
care le primește pentru munca lui și a fa
miliei sale.

De curînd, în gospodăria colectivă din 
Vlăsinești au fost prelucrate documentele 
celui de al II-lea Congres al partidului. Cu 
acest prilej, Ilie V. Cruț și-a notat o su
medenie de probleme. Și-a însemnat în car
net că în al doilea plan cincinal, gospodăria 
colectivă se va dezvolta mult și, în același 
timp, va crește și nivelul de trai al colec
tiviștilor. Seara, împreună cu familia sa, Ilie 
V. Cruț și-a făcut un mic calcul. Voia să 
afle cu cît a fost mai mare venitul său în 
anul 1955, decît în primul an de la înfiin
țarea gospodăriei. Prin fața ochilor îi trec 
imagini de la prima împărțire a veniturilor, 
în anul 1953. Se vede cum își ridică cele 
8.108 kg. cereale. Notează cifra pe o hîrtie 
albă. Hîrtia se umple apoi cu alte cifre: 
15 kg. brînză, peste 5 kg. lînă, 22 litri vin, 
8.950 kg. furaje.

Calculul pentru 1955 e însă mai greu de 
făcut. E nevoie și de intervenția fiicei sale, 
care-i mai amintește de numeroasele fe
luri de produse primite. De data aceasta, ci
frele sînt mai mari și la calcule s-au adău
gat produse care nu figurau în socotelile 
anului 1953.

Ilie V. Cruț privește cu bucurie hîrtia.
— Carevasăzică, în 1955 am ridicat, tot 

cu trei brațe de muncă, 11.442 kg. cereale, 
10.700 kg. furaje, peste 48 kg. brînză, peste 
13 kg. lînă, peste 53 litri vin, peste 86 kg. 
zarzavat și 5.885 lei. Fiica lui, Aneta, îi a- 
mintește că au mai primit și 13 kg. bulion, 
87 kg. zahăr și multe altele.

Cele de pe listă se află în casa și hamba- 
re’e sale. Niciodată Ilie V. Cruț n-a avut 
casa afît de îndestulată.

Deseori, odată cu calculele, colectiviștii 
din Vlăsinești fac anumite comparații. In- 
tr-una din zile un grup de colectiviști a dis
cutat despre mai mulți țărani muncitori din 
sat care nu sînt încă colectiviști. L-au luat 
de exemplu pe țăranul cu gospodărie mijlo
cie Ariciuc I. V. Alexandru, care stăpînește 
4,30 hectare de pămînt. El este un bun gos
podar și își îngrijește bine pămîntul, lucru 
recunoscut de întreg satul. Care sînt însă 
rezultatele muncii lui și a. celor trei mem
bri ai familiei sale în anul agricol 1955 ? 
Veniturile lui nu ajung pe cele ale colecti
viștilor. De pe un hectar și jumătate cu 
grîu, el a scos 2.600 kg., de pe două hectare 
cu porumb a recoltat 3.250 kg. știuleți, de pe 
o jumătate de hectar semănat cu orz a scos 
850 kg., iar pentru sfecla de zahăr recol
tată și valorificată a primit 847 lei. Din a- 
ceste produse, Ariciuc I. V. Alexandru și-a

Constituirea comitetului „Pro Mozart
In vederea coordonării și patronării festi

vităților închinate comemorării compozito
rului Wolfgang Amadeus Mozart, marți a 
avut loc la Ministerul Culturii ședința de 
constituire a Comitetului „Pro Mozart“.

Au fost aleși : Bucholtz Dagobert, artist 
emerit al R.P.R.; Bugeanu Constantin, di
rector al Direcției muzicii din Ministerul 
Culturii ; Chisadji Anatol, directorul Operei 
romîne de stat din Cluj; Cornea Paul, con
ferențiar universitar, director general ad
junct în Ministerul Culturii; Cottescu Panait 
Victor, artist emerit al R.P.R., laureat al 
Premiului de Stat, directorul Teatrului de 
Operă și Balet; Deleanu Gabriela, profesor 
universitar, director al orchestrei cinemato
grafiei ; Dinicu Dimitrie, artist emerit al 
R.P.R., laureat al Premiului de stat, direc
torul Conservatorului „Ciprian Porumbescu“ 
din București; Dumitrescu Ion, maestru eme
rit al artei din R.P.R., laureat al Premiului 
de Stat, .secretar al Uniunii Compozitorilor 
din R.P.R.; George Breazul, profesor uni
versitar, muzicolog ; Georgescu George, ar
tist al poporului din R.P.R., laureat al Pre
miului de Stat, directorul Filarmonicii de 

Corespondentul nostru special pentru
Olimpiada de iarnă vă prezintă: vi U1.1.C1 va /n. Iii vC-ăuaL xJr

Cu puține zile înainte a fost aprinsă 
pe Capitoliu la Roma făclia olimpică (fla
căra ei, este simbol al jocurilor olimpice, 
al fraternităjii și al păcii). în dimineața 
zilei de 26 ianuarie, ziua deschiderii jocu
rilor olimpice, o ștafetă condusă de în
vingătorul olimpic la slalom, Zeno Colo 
va purta făclia olimpică pînă la stadio
nul de gheafă de la Cortina d’Ampezzo, 
unde se desfășoară jocurile și unde aceas
ta va arde fără întrerupere In tot timpul 
celor 11 zile de jocuri.

Aci activitatea este atlt de intensă Incit 
s-ar putea crede că olimpiadele ar fi în- 
cenut deja. Cortina d’Ampezzo, stadioa
nele și pistele sale sini împodobite cu in
signele olimpice și cu stemele celor 32 
de țări participante, care au trimis aci 
un total de 1300 de sportivi. Hotelurile 
de pe toate văile munților înconjurători 
sînt de ne acum înțesate de turiști

Olimpiada se deschide oficial la 26 ia
nuarie orele 11,30, printr-o solemnă cere
monie inaugurală și va lua sflrșit la 5 fe
bruarie, după 11 zile de întreceri neîntre
rupte. Șase slnt disciplinele programate: 
schi, hochei pe gheafă, patinaj artistic, 
patinaj viteză, bob.

Competițiile de patinaj cuprind întreceri 
de patinaj artistic și viteză: la 500 metri, 
1500 metri, 5000 metri și 10.000 metri. Pa
tinajul artistic va cuprinde întreceri indi
viduale și perechi, masculine și feminine, 
cu figuri la liberă alegere și figuri obli
gatorii.

Competițiile de hochei prevăd un turneu 
cu trei grupe eliminatorii și o finală. 
Grupa A — cuprinde Canada, Italia, 
Austria și Germania, grupa B. — Ceho
slovacia, Statele Unite și Polonia, grupa 
C. — Uniunea Sovietică, Suedia și El
veția. Canada, Cehoslovacia și Uniunea 
Sovietică slnt capi de serie, avlndu-se in 
vedere rezultatele lor mai bune obținute 

la campionatele mondiale de anul trecut, 
întrecerile de schi cuprind curse alpine 

și curse nordice. Probele alpine cuprind 
cobortrea, slalomul și slalomul uriaș, mas
culin și feminin; probele nordice cuprind 
cursele de fond pe 15 km, 30 și 50 de ki
lometri, „combinată" (sărituri și fond), 
sărituri speciale și ștafeta 4x10 km., in 
timp ce cursele feminine se limitează la 
fondul pe distanța de 10 km. și la ștafeta 
3x5 km.

S-au depus eforturi organizatorice con
siderabile pentru a se garanta cea mai 
bună reușită a Jocurilor. Stadioanele, pis
tele, trambulinele, toate instalațiile tehnice 
au fost complect renovate.

achitat obligațiile către stat și a mai rămas 
cu 5.368 kg. cereale. Colectivistul Ilie V. 
Cruț, și ca el mulți alții, a ridicat tot în 
anul acesta 11.442 kilograme cereale, în a- 
fară de celelalte produse.

Veniturile colectiviștilor din Vlăsinești au 
crescut an de an. Dezvoltarea continuă a a- 
vutului obștesc este izvorul principal de ve
nituri al colectiviștilor.

Ion Lebădă este președintele gospodăriei 
încă din toamna anului 1952, de la înfiin
țare. Bun gospodar. împreună cu consiliul 
de conducere, el a organizat an de* an mun
ca celor trei brigăzi în spiritul respectării 
stricte a statutului, ceea ce a dus la conti
nua dezvoltare a gospodăriei. Ion Lebădă 
are multe fapte însemnate în carnețelul său 
cu scoarțele roase. Oricînd l-ai întreba el 
îți poate povesti și documenta cu cifre și 
fapte cum s-a dezvoltat gospodăria colecti
vă în decursul celor trei ani. Printre însem
nările mai vechi, în carnețelul președintelui 
găsim notat: 1952. Fondul de bază al gos
podăriei — 38.475 lei. Fond indivizibil — 
657 lei. Dar gospodăria a crescut an de an, 
grija pentru dezvoltarea avutului obștesc 
fiind o preocupare de seamă a consiliului 
de conducere, a fiecărui colectivist. Acum, 
fondul de bază reprezintă 320.000 lei, iar 
fondul indivizibil 102.065 lei.

— La început, explică președintele, gos
podăria era mică și săracă. Prin munca noa
stră, a tuturora, gospodăria a devenit acum 
mare și puternică. Iată noua magazie cu 
o capacitate de 50 vagoane și noua remiză 
pentru adăpostul uneltelor.

Dînd o raită prin gospodărie președintele 
ne arată cu mîndrie noul grajd în care pot 
fi adăpostite 30 de vite. Noul saivan, cu 
o capacitate de 1000 oi este cam mare în 
prezent, dar totuși mic pentru viitor. La 
constituire, gospodăria avea doar 15 oi; 
azi are 420 iar pînă la sfîrșitul lui 1956 și-a 
planificat să ajungă pînă la 600 oi.

Colectivistul Vasiliniuc Constantin ne po
vestește că pe lîngă dezvoltarea creșterii 
animalelor, proprietate obștească, căreia i-au 
dat o atenție de prim ordin, din cele 77 de 
familii din colectivă, 65 de familii au cîte o 
vacă și 5-10 oi în proprietate personală. 
Acum ei și-au pus în plan ca în anii ce vin 
fiecare colectivist să aibă cîte o vacă și oi.

Tînărul Cruț Vasile este brigadier la bri
gada de cîmp. Cu toate că este iarnă el are 
totuși multe griji. Uneltele sînt gata pentru 
muncă, semințele sînt selecționate, gunoiul 
se cară la timp dar cu toate acestea cîte 
mai sînt de făcut într-o gospodărie de oa
meni harnici. Munca bine chibzuită, lucrarea 
pămîntului după metode înaintate agroteh
nice i-au adus mulțumirea întregului colec
tiv. In anul 1955 gospodăria a obținut o pro
ducție de grîu de 2880 kilograme la nec
tar, iar la porumb de 4200 kilograme. E 
drept că la obținerea acestor producții ală
turi de colectiviști un aport prețios au a- 
dus și tractoriștii de la S.M.T. Săveni. Po
rumbul a fost semănat în cuiburi așezate 
în pătrat, dînd posibilitate ca prășitul să se 

stat „George Enescu“; acad. Jora Mihail, 
maestru emerit al artei din R.P.R., laureat 
al Premiului de Stat; Katz Mîndru, artist 
emerit al R.P.R., laureat al Premiului de 
Stat; Mendelsohn Alfred, maestru emerit 
al artei din R.P.R.. laureat al Premiului de 
Stat, secretar al Uniunii Compozitorilor din 
R.P.R.; Nicola Ioana, artistă emerită a 
R.P.R., laureată a Premiului de Stat, solistă 
a Teatrului de Operă și Balet; Niculescu 
Basu George, artist al poporului din R.P.R., 
solist al Teatrului de Operă și Balet; Palade 
Radu, compozitor; Silvestri Constantin, ma
estru emerit al artei din R.P.R., laureat al 
Premiului de Stat; Szalay Margareta, ar
tistă emerită a R.P.R., solistă a Operei ma
ghiare de stat din Cluj; Topor Iuliu, direc
tor general adjunct al Direcției generale 
Radio; Vancea Zeno, maestru emerit al ar
tei din R.P.R., laureat al Premiului de Stat; 
acad. Vianu Tudor, profesor universitar.

Președintele comitetului a fost ales Geor
ge Georgescu, artist al poporului din R.P.R., 
laureat al Premiului de Stat, directorul .Fi
larmonicii de stat „George Enescu“.

(Agerpres)

Cine va cîștiga ?

Deși pînă la primul joc mai este mult timp, juniorii noștri se pregătesc folosind 
timpul prielnic. Antrenorul A. Botescu expli că tinerilor o schemă tactică.

„Stadionul de gheață"
„Stadionul de gheață" pe care se vor 

disputa întrecerile de hochei are o supra
față totală de 10.000 metri patrați. El 
este nou, construcția lui fiind terminată 
în vederea olimpiadei, cu 2 luni în urmă. 
Pista este construită în straiuri diferite 
și suprapuse, primul din ciment armat, 
al doilea din piatră ponce, care acționează 
ca izolant și apoi asfalt, carton bituminat, 
nisip și un. strat de ciment, cuprinzînd 
58 km. de tuburi în serpentină pentru con
gelare, care funcționează cu amoniac. Tri
bunele, construite în formă de potcoavă, 
vor permite să asiste la jocuri 12.000 de 
persoane. Ziariștii nu vor avea nici o di
ficultate în desfășurarea febrilei lor acti
vități, avînd la dispoziție 22 cabine radio, 
34 cabine telefonice și o instalație de te
leimprimator.

Mai sînt și alte două stadioane mai 
mici, complimentare și în sfirșit „stadio
nul zăpezii”, de unde vor pleca și unde 
vor sosi cursele de fond masculin și fe
minin de schi cit și cursele de ștafetă.

La circa 2 kilometri de stadionul de 
la Cortina se înalță „trambulina Italia", 
de unde sportivii se vor lansa în zborurile 
lor pe schi. Pista de lansare se compune 
dintr-un turn vertical de 50 metri înălțime 
și 80 metri lungime, care coboară înspre 
punctul de săritură cu o înclinație de 35 
grade. Sportivii se vor urca sus cu ascen
sorul. Panta de sosire pe care concurența 
vor ateriza după săritură, are o lungime 
de 120 metri și, spre partea finală, se lăr
gește într-o pantă mai dulce care frînează 
cursa. Tribunele vor flanca partea centrală 
a pistei de aterizare. Arbitrii întrecerii 
vor sta în două turnuri. 80 linii telefonice 
și un centru de teleimprimator vor asigura 
și aci transmiterea rapidă a rezultatelor 
în toate părțile lumii.

Pe lacul Misurina

O altă instalație importantă este pista 
din Misurina, pe lacul Misurina, care 
este unul din punctele cele mai frumoase 
ale Alpilor italieni, la o înălțime de 1775 
metri și la circa 13 km. depărtare de Cor
tina. Aci vor avea loc întrecerile de pa
tinaj viteză. Pista este croită tntr-o su
prafață înghețată în partea de nord a la
cului și are forma unui inel cu lungimea 
reglementară de 400 metri. După părerea 
tehnicienilor, ea este una din pistele cele 
mai rapide existente în lume. Din tribune 
circa 8000 de persoane vor putea urmări 
întrecerile. 

execute mecanic. De fapt la colectiva din 
Vlăsinești în anul trecut toate culturile pră- 
șitoare au fost semănate în cuiburi așezpte 
în pătrat cărora li s-au aplicat trei prașile. 
Despre metodele înaintate pentru obținerea 
unor producții mari se poate vorbi și la sec
torul legumicol unde peste 5000 răsaduri 
au fost pregătite în cuiburi nutritive.

Autocamionul „Molotov“ cumpărat de cu
rînd, cele 8,300 kilograme grîu, 9,500 kilo
grame porumb și cei 11 lei reveniți pentru 
fiecare zi muncă, ca și sporirea'veniturilor 
gospodăriei cu 300.000 lei peste plan din va
lorificarea animalelor și a sfeclei sînt re
zultate ale muncii colective, rezultate ale 
creșterii avutului obștesc.

La creșterea avutului obștesc au contri
buit toți colectiviștii. Au contribuit prin 
munca lor și tinerii brigadieri Vasile Cruț 
și Vasile Cricleviț, au contribuit și tinerii 
colectiviști Floarea Isar, Maria D. Maximiuc, 
Aspazia Șologan și alții. Odată cu aceasta 
crește și nivelul lor de trai.

Colectiviștii din Vlăsinești au multe pla
nuri de viitor. Ei sînt hotărîți să lupte pen
tru ca recoltele să fie mai mari la hectar, 
să mărească numărul vacilor cu lapte și al 
oilor, să construiască o maternitate pentru 
porci. De asemenea ei vor să mărească nu
mărul familiilor de albine de la 10 cît au 
acum la 50 în anul 1957.

Pianurile colectiviștilor din Vlăsinești vor 
fi îndeplinite cu siguranță, întrucît ele oglin
desc dorința fierbinte a fiecărui colecti
vist.

Comuniștii și utemiștii mobilizează pe 
toți colectiviștii la îndeplinirea planurilor 
de viitor, la îndeplinirea sarcinilor trasate 
de cel de al II-lea Congres al partidului.

Peste cîțiva ani colectiva din Vlăsinești 
va fi milionară. Așa și-au pus în gînd co
lectiviștii și așa va fi.

AURELIA CACINA 
corespondenta „Scìnteli tineretului“ 

pentru regiunea Suceava

Decorări la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale

De curînd a avut loc la Prezidiul Marii 
Adunări Naționale solemnitatea decorării 
unor tovarăși, care au participat la execu
tarea lucrărilor de desființare a sistemului 
de aprovizionare pe bază de cartele și ra
ții și reducerea prețurilor.

Au participat tovarășii dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, M. Mujic, vicepreședinte al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, A. Bunaciu 
secretarul Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, și I. Vrabie, directorul Cancelariei.

A fost înmînat Ordinul Muncii clasa I-a 
tovarășilor: Radu Mănescu, S. Zeigher, J. 
Podoleanu, S. Arsene, Pascu Ștefănescu.

Ordinul Muncii clasa Il-a tovarășilor : La- 
dislau Vass, Horațiu Atanasiu, Petre Bălă- 
ceanu, Roman Moldovan, Gheorghe Fenyo, 
Gheorghe Siclovan, Simion Daniel, Alexan
dru Sobaru, Nicolae Schwartz, Nicolae Boz- 
dpg, Constantin Itigan, Ion Stroiescu, Isac. 
Marcus, Paul Coppelovici, Dudu I.oveanu.

Cu ordinul Muncii clasa IlI-a au fast de
corați 53 tovarăși.

De asemenea au fost distinși cu Medalia 
Muncii un număr de 237 tovarăși.

1,35 lei

Din activitatea 
Sfaturilor Populare

' In Editura de stat pentru literatură 
politică au apărut;

IIT. MANDA — Sfaturile Populare gospo
dăresc orașele și comunele.
48 pag. 45 bani

DUMITRU MIRCEA - Muncim pentru 
culturalizarea maselor. însemnări des- 

" pre activitatea unor Sfaturi Populare. 
" 48 pag. 60 bani

— Activiste pe tărîm obștesc. (Din acti
vitatea comisiilor de femei de pe lîngă 
Sfaturile Populare).

“80 pag.
1 » • ««

Rămtn să mai fie descrise pistele pen
tru specialitățile alpine de schi, desigur 
cete mai emoționante și clasice dintre toate 
întrecerile. Cursa de coborire bărbați va 
fi disputată pe pista „Olimpia” cu o lun
gime de 3160 metri, avînd o diferență de 
nivel de 902 metri. Pista, care pornește 
de la cota 2282 este rapidă chiar de la în
ceput: după 150 de metri ea se strecoară 
printre două stînci mari intr-un coborîș 
cu o diferență de nivel de 200 metri. Apoi 
urmează un traseu ondulat intrind în- 
tr-o zonă păduroasă. Cobortrea continuă 
pe o distanță cu o diferență de nivel de 
300 metri cu curbe dificile, apoi în diago
nală prin cîmpii înclinate, ajunge într-o 
zonă unde terenul este nestabil și in sflr
șit se termină intr-o zonă plată.

Pentru proba rezervată femeilor, tra
seul este mai puțin dificil; cursele se vor 
desfășura pe pista de la Canalone delle 
T of ane care are o lungime de 1552 metri 
cu o diferență de nivel de 502 metri.

Cursele de slalom special masculin și 
feminin vor fi disputate pe pista de la 
Col Druscie. Cursa masculină se va des
fășura pe o distanță de 612 metri cu o di
ferență de nivel de 251 metri, cea femini
nă pe 456 metri cu o diferență de 
nivel de 166 metri. Circa două 
treimi ale parcursului vor fi deosebit de 
dificile din cauza traseului abrupt. Pe 
traseul probelor masculine vor fi așezate 
75—80 de porți, pe acela al probei femi
nine, 45.

IN ALEGERILE PENTRU SFATURILE POPULARE
Tovarășul Dumitru Coliu 
propus candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală 
orășenească nr. 22 Ploești

PLOEȘTI. — In sala clubului Rafinăriei 
nr. 2 Ploești s-au adunat muncitori, tehni
cieni, ingineri, funcționari pentru a propune 
un candidat al F.D.P. în circumscripția elec
torală orășenească rar. 22.

Tov. Dumitru Balalia, prim secretar al 
Comitetului regional de partid Ploești a ară
tat însemnătatea alegerii deputaților în sfa
turile populare, organe locale ale puterii de 
stat, care antrenează cele mai largi mase 
la conducerea treburilor obștești. El a sub
liniat totodată succesele obținute de colec
tivul Rafinăriei nr. 2 în întrecerea pornită 
sub lozinca ; „Să valorificăm cit mai bine 
fiecare tonă de țiței“. Vorbitorul a propus 
apoi, în aplauzele prelungite ale celor pre
zenți, drept candidat al F.D.P. pe tovarășul 
Dumitru Coliu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. și președintele Co
misiei Controlului de Stat.

„Noi, muncitorii din secția construcții — a 
spus tov. Ion Lăudoiu — susținem din toată 
Inima propunerea făcută. în cinstea alegeri
lor de la 11 martie ne angajăm să lucrăm eu 
forțe sporite pentru realizarea sarcinilor ce 
ne revin în cadrul noului cincinal“. Propu
nerea a mai fost susținută de inginerul Va
sile Ștefănescu, Aurel Bosoancă, Gheorghe 
Stănescu și de alți vorbitori care și-au ma
nifestat cir putere atașamentul față de parti
dul nostru, față de regimul democrat popu
lar.

în unanimitate, adunarea a hotărît să 
propună pe tovarășul Dumitru Coliu drept 
candidat al F.D.P. în circumscripția electo
rală orășenească nr. 22 Ploești.

Tovarășul Leontin Sălăjan 
propus candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală 
regională nr. 10 Constanța

CONSTANȚA. — In sala mare a adminis
trației portului Constanța, peste 600 de mun
citori portuari, marinari și ofițeri din flota 
comercială, matrozi, cartnici și ofițeri din 
forțele maritime militare ale R.P.R., s-au a- 
dunat pentru a propune candidatul F.D.P. 
în circumscripția electorală regională nr. 10. 
Tov. Ion Nicolaescu. vicepreședinte al sfatu
lui popular regional, a subliniat însemnăta
tea alegerilor de la 11 martie, menite să 
ducă la întărirea și îmbunătățirea activității 
Sfaturilor populare. A luat apoi cuvîntul tov. 
Gh. Moldoveanu, șeful secției de instalații 
portuare, care a propus, în aplauzele puter
nice ale celor prezenți, candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală regională nr. 10 
pe tovarășul general-colonel Leontin Sălă
jan, membru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., ministrul Forțelor Armate 
ale R.P.R.

Vorbitorul a subliniat dragostea și ata
șamentul oamenilor muncii pentru partid, 
pentru statul democrat-popular, pentru 
armata noastră populară, apărătoarea păcii, 
a cuceririlor revoluționare ale poporului 
muncitor.

Muncitorii Costache Dumitru, Chiriță Con
stantin, Idiceanu Viorica și alții au susținut 
cu căldură propunerea făcută.

In unanimitate adunarea a hotărît să pro
pună drept candidat al F.D.P. în circumscrip
ția electorală regională nr. 10 pe tovarășul 
general-colonel Leontin Sălăjan.

Tovarășul Leonte Răutu 
propus candidat al F.D.P. 
în circumscripția electorală 

reg'onală nr. 85 — Cluj
TURDA.
Colectivul fabricii de ciment „Victoria So

cialistă“ din Turda s-a adunat într-un cadru 
festiv pentru a face propuneri de candidați 

Cursele de slalom uriaș, masculin și fe
minin, se vor desfășura pe pista „Ilio 
Colii”, pe pantele muntelui Faloria. Tra
seu! va avea o lungime de 2660 metri, cu 
o diferență de nivel de 623 metri pentru 
cursa masculină, și de 2280. metri, cu o 
diferență de nivel de 495 metri, pentru 
cursa feminină. Pista, care își croiește 
drum prin pădure, este la început abruptă 
și înclinată, de aceea e lesne de parcurs, 
apoi plată și in sflrșit dificilă cu o puter
nică pantă. Este un parcurs lung, cu pa
saje dificile care cer o apreciere sigură. 
Parcursul masculin va avea circa 35 de 
porți.

Prevederi, pronosticuri ? Pentru moment 
nu se fac. Toți slnt acum prea preocu
pați cu punerea la punct a pregătirilor. 
Competițiile tși vor spune ultimul cuvînt 
și nu rămîne decît să așteptăm începe
rea lor.

Timp de 11 zile milioane de sportivi din 
lumea întreagă le vor urmări cu o 
curiozitate aprinsă. Noi, ca italieni, ne 
socotim fericiți că țara .noastră a fost 
aleasă pentru această competiție pașnică 
care ajută și ea la doborîrea barierelor 
artificiale ridicate între popoare.

ai F.D.P. în circumscripția electorală regio
nală nr. 85 și într-o serie de circumscripții 
electorale orășenești. A luat cuvîntul 
maistrul cocător Faur Simion cate, în aplau
zele puternice ale celor prezenți, a propus 
drept candidat al F.D.P. în circumscripția 
electorală regională nr. 85 pe tovarășul 
Leonte Răutu, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. Vorbitorul a ară
tat că politica partidului de industrializare 
socialistă a trezit la viață nouă regiunile 
patriei. Orașul Turda s-a dezvoltat și s-a 
înfrumusețat. De asemenea, s-au dezvoltat 
fabricile de ciment, ceramică și de sticlă.

Propunerea făcută de tov. Faur Simion, 
a fost susținută de alți participanți la adu
nare printre care Arpad Fazekaș, P. Nicu- 
lae, Divaleriu Ludovic care și-au exprimat 
hotărîrea de a nu precupeți eforturile pen
tru traducerea în viață a Directivelor, celui 
de al doilea plan cincinal.

Adunarea a hotărît în unanimitate să pro
pună drept candidat al F.D.P. în circums
cripția electorală regională nr. 85 pe tova
rășul L. Răutu.

Tovarășul Ștefan Voitec 
propus candidat al F.D.P. 

în circumscripția electorală 
regională nr. 58 Craiova

CRAIOVA. — In sala liceului Mixt din 
orașul Corabia a avut loc o adunare ob
ștească Ia care au luat parte peste 400 de 
muncitori, țărani muncitori, lucrători din 
instituțiile de stat, Intelectuali. Tov. Ion 
Checheanu, lucrător din comerțul cooperatist, 
a propus în aplauzele puternice ale celor pre
zenți drept candidat al F.D.P. pe tov. Ștefan 
Voitec, membru supleant în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R., ministrul Comerțului Interior. 
Vorbitorul a subliniat sprijinul puternic pe 
care îl acordă masele populare politicii parti
dului și guvernului, politică de dezvoltare 
neîntreruptă a economiei naționale, de ridi
care continuă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. An de an s-a dezvoltat rețeaua co
merțului de stat și cooperatist, a crescut vo
lumul mărfurilor aflate în comerț, s-a inten
sificat schimbul între oraș și sat.

Numeroși participanți la adunare printre 
care Gheorghe Țuinea, Ștefan Stoica și alții 
au susținut cu căldură propunerea făcută. 
Ei au arătat că sînt hotărîți ca să întîmpine 
alegerile de deputați în sfaturile populare 
cu însemnate succese.

Adunarea a aprobat în unanimitate propu
nerea ca tov. Șt. Voitec să fie desemnat 
drept candidat al F.D.P. în circumscripția 
electorală regională nr. 58.

Maistrul topitor Ștefan 
Meszaroș propus candidat 

al F.D.P. în regiunea 
Baia Mare

BAIA MARE. — Un mare număr de mun
citori și funcționari de la cooperativa de pro
ducție meșteșugărească „Tehnolemn“, Uniu
nea regională a cooperației meșteșugărești 
și întreprinderea de construcții 905 din Baia 
Mare s-au adunat în sala de festivități a coo
perativei „Tehnolemn“ pentru a propune un 
candidat al F.D.P. în circumscripția electo
rală regională nr. 5.

Tov. Emil Luțaș a propus drept candidat 
pe Ștefan Meszaroș, maistru topitor la uzi
nele „Gh. Gheorghiu-Dej“. Vorbitorul a ară
tat că Ștefan Meszaroș este fruntaș al între
cerii socialiste, cunoscut și apreciat de între
gul colectiv al uzinelor. Inițiativa lui „Să 
predăm fiecare schimb cu norma îndeplinită 
și depășită“ — este însușită de un număr 
tot mai mare de muncitori.

Adunarea s-a desfășurat sub semnul prie
teniei frățești între oamenii muncii fără 
deosebire de naționalitate.

Participanții la adunare au susținut în una
nimitate propunerea făcută.

Țăranul întovărășit Ananie 
Fodor propus candidat 

în regiunea Suceava
La căminul cultural din comuna Bosanci, 

raionul Suceava s-au adunat peste 800 de 
țărani muncitori pentru a propune un can
didat al F.D.P. în circumscripția electorală 
regională nr. 31 Suceava.

învățătorul D. Bunduc a arătat cum au 
muncit țăranii muncitori din comună pentru 
aplicarea regulilor agrotehnice, pentru dez
voltarea comunei lor din punct de vedere 
gospodăresc. Apoi el a propus candidatura
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5 ani de activitate a Orchestrei 
simfonice a cinematografiei

De curînd, Orchestra simfonică a cine
matografiei a împlinit 5 ani de activitate. 
In acest răstimp, colectivul orchestrei, alcă
tuit în cea mai mare parte din tineri absol
venți ai unor instituții de învățămînt muzi
cal și din instrumentiști amatori a făcut să 
crească dragostea maselor pentru muzică.

Filmele romînești produse între anii 1951- 
1955 au fost însoțite de muzica interpretată 
de Orchestra simfonică a cinematografiei. 
Astfel, au fost imprimate 144 de lucrări pen
tru filmele romînești artistice, documentare 
și jurnalele de actualități, precum și 26 de 
lucrări muzicale pentru posturile noastre de 
radio.

Orchestra are o bogată activitate concer- 
tistică. In anii 1951-1955 aproape 73.000 de 
persoane au ascultat concertele orchestrei 
dirijată de tineri talentați printre care cei

Tinerii fotbaliști se pregătesc
Dat fiind că anul acesta pe juniorii noș

tri îi așteaptă o susținută activitate, foru
rile de specialitate au folosit din plin „pri
măvara“ acestui miez de iarnă. Astfel între 
5 și 22 ianuarie, lotul republican de juniori 
și-a desfășurat in aer liber prima parte din 
antrenamentele sale. In pregătirea juniori
lor, antrenorii C. Teașcă și A. Botescu au 
pus accent pe pregătirea fizică generală care 
lipsea la mulți jucători și în special celor 
selecționați, din țară. Atenția antrenorilor 
s-a îndreptat și spre pregătirea elementelor 
tehnice, in special corectitudinea executării 
unor lovituri. S-a observat aci o diferență 
de pregătire între vechii componenți ai lo
tului republican și cei noi primiți în lot. A- 
ceștia din urmă, venind de la diferite colec
tive din țară au sistat, după terminarea 

țăranului muncitor Ananie Fodor, fruntaș al 
recoltelor bogate, membru al întovărășirii a- 
gricole din comună, bine cunoscut în Bo
sanci și în împrejurimi pentru priceperea și 
hărnicia cu care își lucrează pămîntul, pen
tru sporurile mari de recoltă ce le obține la 
hectar.

Propunerea a fost susținută cu multă căl
dură de numeroși țărani muncitori partici
panți la adunare, printre care Ion Irimia, 
Victor Oniu, N. Zăgan și alții.

Lucia Sturdza Bulandra 
propusă candidată a F.D.P. 

în București
Dimineață, ceață și burniță, La aparate!» 

de radio vocea crainicului anunță 9 ceasuri 
La orele acestea — deobicei — actorii ș 
colectivul Teatrului Municipal din Capitali 
se odihnesc. In dimineața asta, cu toată o 
boseala, orele de somn sînt mai puține. Sak 
de spectacole este plină. De astă dată în lo
cul spectatorilor sînt chiar actorii. Au venii 
să desemneze candidatul F.D.P. în circum
scripția electorală orășenească nr. 259.

Președintele prezidiului adunării a fos' 
ales actorul Jules Cazaban. El a arătat în 
seninătatea alegerilor de la 11 martie și t 
subliniat condițiile create de partid și gu 
vern oamenilor de artă, știință și culturi 
pentru valorificarea deplină a capacității loi 
creatoare.

S-a înscris apoi la cuvînt directoarea ad
junctă a Teatrului Municipal, actrița Beat« 
Fredanov. Ea a propus, drept candidată a 
F.D.P. pe Lucia Sturdza Bulandra, artistă 
a poporului.

Un ropot de aplauze s-a stîrnit în sală 
ca o aprobare a propunerii Beatei Fredanov 
Candidata nu mai puțin emoționată a vor
bit și ea. „Toate succesele de pînă acum 
trebuie să vă spun că le datorez colectivului 
Idealurile mele le-am sudat cu căldura su
fletului, de idealurile colectivului. Iată de 
unde vin și succesele și puterea mea — a 
arătat Lucia Sturdza Bulandra. Așa cum 
m-ați ajutat pînă acum — a continuat ea— 
așa să mă ajutați și de azi încolo. Am fost 
o mînă de oameni la început, am devenit azi 
un colectiv puternic, pe care spectatorii 
— masele de oameni ai muncii — îl apre
ciază. Datorăm aceasta regimului democrat- 
popular, condițiilor ce ne-au fost creiate. Să 
dovedim că sîntem demni de încrederea ară
tată.

Propunerea a fost aprobată în unanimi
tate.

★
Sub lozinca „Să alegem deputați în sfatu

rile populare pe cei mai buni fii ai poporu
lui“ în întreaga țară au continuat să aibă 
loc numeroase adunări în care oamenii mun
cii au propus candidați ai Frontului Demo
crației Populare pentru alegerile de la 11 
martie.

Colectivul fabricii de locomotive a Combi
natului Metalurgic Reșița a propus drept 
candidați ai F.D.P. pe tov. Vasile Constan
tin, secretar al comitetului de partid al com
binatului, în circumscripția electorală oră
șenească nr. 49 Reșița, pe ing. Traian Tor
ța de la serviciul control tehnic în circum
scripția electorală orășenească nr. 53 și pe 
Armin Rosonovski, funcționar al combina
tului, în circumscripția electorală orășeneas
că nr. 50.

La Cluj, în cadrul unei adunări a munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor de la uzi
nele „Ianos Herbak“ au fost propuși drept 
candidați ai F.D.P-, tov. Gh. Mudura, fruntaș 
în producție, în circumscripția electorală 
nr. 30 și muncitoarea Ana Berecki în circum
scripția electorală nr. 2.

Colectivul fabricii „Reconstrucția“ din 
Piatra Neamț, regiunea Bacău, a propus 
drept candidați ai F.D.P. pe muncitorii frun
tași Petre Potoroacă în circumscripția 
orășenească nr. 59 Piatra Neamț și Vasile 
Crețu în circumscripția electorală orășe
nească nr. 52.

Cetățenii circumscripției electorale regio
nale nr. 95 Oradea au propus candidatura 
mulgătoarei fruntașe Maria Isai, de la gos
podăria agricolă colectivă din comuna Mădă- 
raș.

La Ploești, cetățenii de pe cuprinsul cir
cumscripției electorale regionale nr. 19 — 
muncitori, ingineri, funcționari, gospodine 
etc.. — au propus drept candidat al F.D.P. 
pe ing. Zoe Rigani, laureată a Premiului de 
Stat; la Băicoi, cetățenii circumscripției e- 
lectorale regionale nr. 105 au propus drept 
candidat al F.D.P. pe brigadierul petrolist 
N. Croitoru.

trei dirijori permanenți ai orchestrei: 
Edgar Cosma, Constantin Bugeanu și Silviu 
Panțîru.

In lunile de vară, cu prilejul turneelor în
treprinse în stațiunile balneo-climaterice, 
orchestra a dat concerte în fața a 16.380 
de oameni ai muncii.

La sfîrșitul acestui an, Orchestra simfo
nică a cinematografiei își va începe activi
tatea în tonstudioul construit la centrul de 
producție cinematografică de la Buftea.
O nouă hală de pește

De curînd la halele Obor din Capitală 3 
fost dată în folosință o nouă clădire : hala 
de pește. Ea ocupă o suprafață de peste 
1000 m.p. In interior au fost executate in
stalații perfecționate de ventilație, ’încălzire 
și iluminat precum și diferite amenajări care 
asigură condițiile unei deserviri igienice a 
consumatorilor.

campionatului, pregătirea lor pentru o durată 
prea mare.

în prima perioadă a antrenamentului se 
urmărește punerea la punct a orientării tac
tice a tinerilor fotbaliști. Pînă la 13 februa
rie jucătorii își continuă pregătirile lor la 
colective. Antrenamentele lotului vor con
tinua după 18 februarie șl vor dura ptnă că
tre sfîrșitul lunii martie, cînd echipa R.P.R. 
va juca un meci amical cu juniorii Republi
cii Cehoslovace la Praga.
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La cea de a 6-a aniversare a proclamării Republicii India
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Tn urmi cu 6 ani, la 26 ianuarie 1950, a fost adoptat! noua
Constituție a Republicii India. De atunci, acest mare stat asia* 

g tic, cu o populajie de circa 370 milioane locuitori a pornit pe 
g un drum nou, pe drumul independentei. Ani in șir, decenii și 
8 secole, năvălitorii străini și-au impus dominația asupra popoa- 
| relor Indiei. In secolul XVIII, India a devenit teatrul ciocnirilor 
i și rivalităților intre Fran(a și Anglia. Monopoiiștii englezi au 
8 fost aceia care au ciștigat pină la urmă și, care, au jefuit 
| în chip barbar India menținînd-o timp îndelungat Intr-o cruntă 
% stare de înapoiere economică și socială.
8 Incepfnd de la mijlocul secolului al XlX-Iea, popoarele Indiei 
| s-au ridicat insă cu tot mai multă hotărîre la luptă pentru eli- 
8 berare națională. După cel de al doilea război mondial, guver- 
8 nul englez neputînd să ignoreze puternica mișcare de eliberare 
| națională a fost nevoit să proclame independența Indiei.
$ Republica India a moștenit o situație economică și politică 
8 deosebit de grea. Iată de ce guvernul țării în frunte cu eminen- 
| tul om de stat Nehru este preocupat de înflorirea economică a 
g Indiei, de dezvoltarea unei industrii grele, ceea ce va contribui 
8 la reducerea dependenței față de străinătate (trebuie menționat 
| că imperialiștii englezi mai dețin încă poziții importante în eco- 
8 nomia Indiei).
8 Elaborarea celui de al doilea plan cincinal al Indiei (1956— 
g 1961), care este continuarea programului de dezvoltare econo- 
8 mică a primului plan cincinal (1951—1956), succesele înregis- 
8 trate pînă în prezent, ilustrează hotărîrea poporului indian de a 
| consolida independența de stat.
8 Politica activă de pace a guvernului indian concretizată în 
8 acțiuni ca : refuzul de a participa la blocuri militare (S.E.A.T.O.), 
| participarea la conferința de la Bandung unde India a jucat un
'•=5 30 Oo6o <50 <3© <300000 900030 30 <50000000(»0000000000303030 OOOO

In Bombay

După un drum lung de mii de km. dea
supra Mediteranei, a pustiului Arabiei și a 
mării Arabiei, iată-ne pe pămîntul Indiei, la 
Bombay.

Călătorul care vine pentru prima dată în 
India va fi impresionat de bogata vegetație 
a coastei de vest, coasta Malabar — de căl
dura înăbușitoare și de umezeala care îți 
îneacă respirația.

Cu toată clima greu de suportat, Bom- 
bayul este una din marile porți ale Indiei, 
înainte de a se proclama independența In
diei, pe aici se scurgeau o mare parte din 
bogățiile acestei țări spre metropolă.

Pe lîngă clădirile construite de colonia
liștii englezi, astăzi se ridică din ce tn ce 
mai multe clădiri pe al căror frontispiciu 
poți citi numele diferitelor instituții, între
prinderi sau în care vezi locuind familii in
digene .

Pe străzile orașului au dispărut de mult 
soldații britanici. Astăzi vezi, mai ales la 
anumite ore, mii și mii de muncitori stîmd 
într-o ordine uimitoare la rînd pentru a lua 
mașina, tramvaiul sau trenul electric spre 
fabrica sau întreprinderea unde lucrează.

Bombayul este un mare centru industrial. 
Fabrici și uzine produc oțel, locomotive, ma
șini unelte, mașini agricole, mașini pentru 
industria de textile, chimicale. Tot aici sînt 
întreprinderi de produse electrotehnice, 
lămpi, instalații, întreprinderi de fabricare 
a cauciucului, marile întreprinderi textile 
cunoscute în toată lumea. In Bombay, ca și 
în toată India, astăzi se muncește intens 
pentru a șterge urmele oprimării coloniale.

într-una din zile, am vizitat celebra insulă 
așezată în partea dinspre nord-vest a orașu
lui —Elephanta, renumită pentru templele ei 
sculptate în granit și care datează de prin 
secolul al VlI-lea.

Intr-una dintre grotele Elephantei este o 
fîntînă cu apă limpede, bună de băut. Ceea 
ce este interesant este faptul că apa își păs
trează permanent nivelul. Credincioșii nin- 
duși spun că apa vine direct din rîul sfînt 
Gangele.

Dintre multele curiozități întîlnite în 
Bombay îmi stăruie acei oameni originari 
din Persia cunoscuți sub numele de Parshi. 
Ei se închină Soarelui. Parshi sînt foarte 
harnici și posedă multe calități. In genere 
îmbrățișează profesiunile de ingineri, medici, 
negustori. Ceea ce este deosebit de interesant 
la acești oameni este cultul morților. Spre 
deosebire de alte neamuri de oameni, Parshi 
nu-și îngroapă morții și nici nu-i ard. In 
cartierul cel mai bogat al Bombayului poate 
fi întîlnită una din curiozitățile orașului — 
„turnul tăcerii”. Pe acest turn, Parshi își 
aduc morții spre a fi mîncați de păsările ce
rului cum spune religia lor.

Cu multă greutate, am reușit să vizităm 
grădina „turnului tăcerii“ unde, pe crengile 
arborilor multiseculari, vulturii și ulii uriași 

așteptau să sfîșie cu ghiarele lor ascuțite 
trupurile omenești neînsuflețite.

Delhi — un adevărat muzeu 
natural

De la Bombay, am plecat spre capitala In
diei, Delhi, situată pe malul drept al riului 
Jumna, cel mai mare afluent al Gangelui.

Delhi este un adevărat muzeu natural, este 
orașul cu cele mai multe monumente istorice 
din lume.

Vechile legende despre Delhi menționează 
trei cetăți care s-au succedat pe locul unde 
se află astăzi orașul.

Vizitatorul orașului va vedea, nu cu pu
țină mirare, două orașe : unul — Delhi vechi, 
orașul specific oriental și altul nou — ora
șul cu grădini, orașul unde se află monu
mentale clădiri guvernamentale.

Sînt atîtea lucruri de văzut la Delhi, încît
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j- Un trimis al ziarului nostru s-a adre-) 
f sat delegatului studenților indieni la Se- j 

siunea Comitetului Executiv al U.I.S., j 
rugtndu-l să ne spună cîteva cuvinte In j 
legătură cu sărbătoarea de astăzi a po- j 
poarelor Indiei. Iată ce a declarat acesta 
intre altele: j

Ziua națională va fi sărbătorită de po- j 
porul indian în modul cel mai demn. Cu j 
acest prilej el își va reafirma încăodată j 
voința de a continua să obțină noi succe- j 
se în lupta sa care să contribuie la des- j 
tinderea pe mai departe a încordării in-) 
ternaționale, ia crearea de noi posibili
tăți de colaborare, menținînd astfel pacea j 
mondială — condiție fundamentală pen- j 

' tru consolidarea cuceririlor obținute de 
poporul indian și mai presus de toate pen- j 
tru consolidarea independenței și suvera- ) 
nității naționale. I

Republica india va susține întotdeauna j 
adevăratele năzuințe ale omenirii îndrep- J 
tate împotriva colonialismului, pentru j 
prietenie și înțelegere între popoarele din J 
lumea întreagă. J

SUDHANGSHU CHANDHURI j 
reprezentant al Federației Studenților! 

din întreaga Indie j

vizitatorul nu poate să prididească. Iată 
mormîntul simplu al lui Gandhi, la care in
dienii vin cu smerenie și se închină cinstin- 
du-i memoria. Privim apoi cu admirație ve
chiul fort Ferozshah Cotla unde se află un 
obelisc din epoca de aur a Indiei, a împăra
tului Asoka. Mai departe vizităm Fortul roșu, 
construit din piatră roșie de împăratul mon
gol Sahjahan. O inscripție arabă de pe un 
perete spune : „Dacă paradisul se poate găsi 
pe pămînt el este aici“. Fortul a fost un 
lăcaș desăvîrșit pentru voluptățile și plăce
rile fanaticilor propovăduitori ai Coranului. 
Fortul a suferit însă mult în urma năvăli
torilor prădalnici.

Una dintre cele mai minunate opere de 
artă ale fortului este capela palatului denu
mită „Moscheia perlelor“ alcătuită din mar
mură albă. Este o adevărată bijuterie.

La ieșirea din fort, la cîteva sute de me
tri, se găsește „Jumma Mesjid“, una dintre 
cele mai mari moscheie din lume.

Tîrgul de la Delhi

In zilele olt am stat la Delhi — la sfirșitul 
anului 1955 — am vizitat tîrgul industriei 
indiene, unul dintre cele mai mari tîrguri 
din lume, la care a participat și Republica 
Populară Romînă.

Aici foarte mulți. indieni, ziariști, oameni 
de afaceri, tehnicieni, ne vorbeau cu multă 
mîndrie de planurile lor de dezvoltare eco
nomică, dar în același timp, modest, spu
neau că India trebuie ajutată, că India are 
de învățat și ne întrebau cu ce-i putem a- 
juta. Tîrgul industriei indiene prezenta nu

meroșilor participanți din diverse țări suc
cesele dezvoltării economice ale Indiei în 
primul plan cincinal. Ara avut prilejul să 
aflu cu multă bucurie de unele rezultate ale 
cincinalului care se încheie in luna aprilie 
a.c. Astfel indicele producției industriale în 
India s-a ridicat la 167 (anul 1-946 fiind so
cotit 100). Această sporire se explică în 
bună parte prin creșterea producției în in
dustriile oțelului, de ciment și textilă. Pro
ducția de oțel a Indiei ajunge’în medie în 
prezent la 1.250.000 tone, cea de ciment s-a 
ridicat încă anul trecut la 4.500 000 tone iar 
cea de țesături la peste 5 miliarde yarzi, de
pășind în acest fel cu mult cifra stabilită de 
primul plan cincinal — 4,700 miliarde yarzi. 
E demn de remarcat apoi că în anul 1955 
producția de ceai și cauciuc a constituit o 
producție record.

La tîrgul industriei indiene, pavilionul 
R.P.R. a fost unul dintre pavilioanele cele 
mai interesante și mai vizitate. Sonda în 
funcțiune, mașinile și utilajul agricol precum 
și alte produse au stîrnit admirația sutelor 
de mii de vizitatori. Zeci de ziare și reviste 
au publicat articole, informații despre R.P.R. 
și pavilion. Pavilionul a fost vizitat de mi
niștri, membri ai guvernului central în
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frunte cu primul ministru, Jawaharlal Ne
hru, miniștri ai statelor indiene, negustori, 
ingineri și funcționari, studenți țărani din 
cele mai diferite regiuni.

„Perla Indiei"

Intr-una din zile, am vizitat Agra, perla 
Indiei, despre care un mare călător a spus: 
„dacă în India n-ar fi altceva de văzut, Agra 
singură plătește călătoria“. Fostă capitală 
în timpul marelui împărat Akbar, Agra are 
cea mai frumoasă operă de artă închinată 
iubirii — Taj-Mahal, un mausoleu clădit de 
împăratul Sahjahan pentru soția favorită 
Mumtaz-i-Mahal, care a murit la nașterea 
principesei Jehamara. Tajul este un monu
ment arhitectonic perfect, o bijuterie uriașă. 
Construit din marmură albă este opera a 
douăzeci de mii de oameni care au lucrat 
șaptesprezece ani.

Pe calea înfloririi

Drumurile Indiei sînt nesfîrșite. Privirea 
ți se oprește fascinată nu numai la fiecare 
monument (căci în această țară sînt mii și 
mii de monumente deosebit de frumoase și 
interesante) dar la fiecare loc de muncă 
unde cu mîinile sale harnice poporul con
struiește noul cu hotărîre, strivind vechiul.

India este o țară slab dezvoltată, ne spu
neau gazdele, poporul ei este sărac, dar In
dia are toate posibilitățile de a deveni o 
țară bogată. Are resurse importante, are oa
meni capabili și cu voință. Intr-adevăr, acest 
lucru l-am constatat la tot pasul în timpul 
călătoriei.

Soarele tropical usucă și astăzi multe luni 
ale anului uriașe întinse întinderi de pă
mînt. Și astăzi țăranul indian așteaptă mu- 
sonul aducător de ploi ca pe cea mai mare 
binefacere pe care „se îndură și o dau zeii“. 
Dar tot astăzi, conducerea statului indian se 
preocupă să smulgă naturii vitrege cît mai 
multe roade în vederea satisfacerii nevoilor 
maselor populare. Milioane de oameni pun 
în prezent umărul la opera gigantică de îno- 
ire a țării. Orice indian îți vorbește acum cu 
mîndrie despre uriașa hidrocentrală Bhakra- 
Nangal de pe rîul Sutlej, care va furniza nu- 
numai curent electric, dar va iriga un teri
toriu de o mărime de aproape jumătate din 
pămîntul arabil al țării noastre.

Dar India de astăzi nu se preocupă nu
mai de dezvoltarea ei economică, ci și de 
dezvoltarea ei spirituală. In marile orașe se 
înființează institute de știință, universități, 
teatre. Invățămîntul devine o preocupare a 
întregului popor. Cine n-a îndrăgit, ascul- 
tînd, melodioasele cîntece indiene, cine nu 
rămînv extaziat în fața artei de neîntrecut 
a dansului indian ?

Călătorind prin orașe și sate, cu trenul 
sau cu mașina, pe ogoare sau în’uzine, vezi 
ceva nou, ceva care înmugurește în viața

Indiei de astăzi, stat puternic, doritor de 
pace în sînul popoarelor iubitoare de pace.

Pe tovarășii Bulganin și Hrușciov am 
avut fericirea să-i văd la sosirea lor în capi
tala Indiei, Delhi. Cei aproape un milion de 
oameni din piața Ramlila care au urat bun 
venit oaspeților dragi au manifestat cu un 
entuziasm de neînchipuit pentru prietenie 
trainică cu frații lor sovietici. Ziua sosirii 
tovarășilor Bulganin și Hrușciov la Delhi a 
fost decretată de guvernul indian zi de săr
bătoare.

Dacă primirea de la Delhi a fost impre
sionantă, primirea de la Calcutta a întrecut 
orice imaginație.

Un ziarist, martor ocular, povestea Că în 
dimineața zilei cînd trebuiau să sosească 
conducătorii sovietici, peste un milion de 
oameni s-au așezat pe drumul indicat. In 
după amiaza sosirii, peste trei milioane de 
oameni salutau, într-o atmosferă gran
dioasă, sărbătorească, pe reprezentanții ma
relui popor sovietic — tovarășii Bulganin și 
Hrușciov.

Am părăsit pămîntul Indiei cu cele mai 
deosebite sentimente de stimă și simpatie 
pentru marele și harnicsl popor indian.

ION TONCEANU

In ajunul deschiderii ședinței Comitetului politic 
consultativ al Tratatului de la Varșovia 

Sosirea delegației sovietice
PRAGA. — 25 (Agerpres). — TASS 

transmite:
In ziua de 25 ianuarie au sosit la Praga 

pentru a lua parte ia lucrările Comitetului 
Politic Consultativ instituit în conformitate 
cu tratatul de la Varșovia, reprezentanții 
Uniunii Sovietice: V. M. Molotov, prim vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministrul Afacerilor Externe și 
G. K. Jukov ministrul Apărării al U.R.S.S., 
mareșal al Uniunii Sovietice. In același timp 
a sosit la Praga mareșalul 1. S. Koniev, co
mandantul suprem al forțelor armate unite 
puse la dispoziție de statele care au semnat 
Tratatul de la Varșovia.

Pe aerodrom reprezentanții U.R.S.S. au 
fost întîmpinați de W. Siroki, prim ministru 
al R. Cehoslovace, A. Novotny prim secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comu
nist Cehoslovac și Z. Fierlinger preșe
dintele Adunării Naționale și de membri ai 
Biroului Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Cehoslovac, ai guvernului cehoslovac 
precum și de alte personalități oficiale.

Au fost de față de asemenea I. T. Gri- 
șin, ambasadorul extraordinar și plenipoten

Componența delegațiilor Republicii Cehoslovace, 
R. P. Bulgaria și R. P. Albania

PRAGA 25 (Agerpres). — CETEKA trans
mite :

Guvernul Republicii Cehoslovace a numit 
delegația guvernamentală care va participa 
la lucrările ședinței Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante ia Tratatul 
de la Varșovia. Din delegație fac parte: ge
neralul de armată Alexei Cepicka, prim vi
cepreședinte al Consiliului de miniștri și 
ministrul Apărării Naționale și Vaciav Da- 
vid, ministrul Afacerilor Externe.

★
SOFIA 25 (Agerpres). — A.T.B. trans

mite :
La 24 ianuarie a părăsit Sofia plecînd 

spre Praga pentru a lua parte la șe
dința Comitetului politic consultativ, dele
gația guvernamentală a R. P. Bulgaria al-

Guvernul Edgar Faure
PARIS 25 (Agerpres). — Corespondentul 

Agerpres transmite : Marți seara, guvernul 
Edgar Faure și-a prezentat demisia pre
ședintelui Republicii René Coty.

Președintele Coty l-a primit apoi pe noul 
președinte al Adunării naționale, André Le 
Troquer.

Tot în cursul zilei de marți, Coty a avut 
o întrevedere cu președintele Consiliului Re
publicii, Monnerville. S-a anunțat că miercuri

Ședința președinților grupurilor parlamentare 
din Adunarea Hațâonajă Franceză

PARIS 25 (Agerpres) — La 25 ianuarie 
a avut loc sub președinția lui Le Troquer șe
dința președinților grupurilor parlamentare 
din Adunarea Națională. La ședință a fost 
rezolvată problema împărțirii între partide 
a funcțiilor de vicepreședinți și secretari ai 
Adunării Naționale.

In conformitate cu această hotărîre, func
țiile de vicepreședinți ai Adunării Naționale 
au fost împărțite în felul următor : doi co
muniști (unul dintre ei va fi prim vicepre
ședinte), un „republican independent“, un 
socialist, un „republican social“, un repre
zentant al partidului Udsr și al deputaților 
partidelor care aderă la acesta. Secretari

MOSCOVA.—K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
invitat ipe dl. Vincent Auriol, cunoscut acti
vist pe tărîm social din Franța, fost pre
ședinte al Republicii Franceze, să viziteze 
în calitate de oaspete al său personal 
U.R.S.S., pentru a cunoaște viața din Uniu
nea Sovietică.

PEKIN. — La 21 ianuarie 1956, Departa
mentul de stat al S.U.A. a dat publicității 
o declarație în legătură cu tratativele chi
no-americane la nivelul ambasadorilor care 
reprezintă în mod denaturat atît desfășura
rea tratativelor cît și fondul problemelor 
discutate. In legătură cu aceasta Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Chineze a făcut 
o declarație, în care respinge pe bază de 
fapte afirmațiile Departamentului de stat al 
S.U.A.

MOSCOVA. — La 25 ianuarie N. S. Hruș
ciov a primit pe Graham Stanford corespon
dentul ziarului englez „News of World” cu 
care a avut o convorbire.

ROMA. — In seara zilei de 23 ianuarie 
s-a deschis plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian. La primul 
punct de pe ordinea de zi — „Apropiatele 
alegeri municipale“ — raportul a fost pre
zentat de Umberto Terracini.

KARACI. — La 24 ianuarie, Sun Țin-lin, 
vicepreședintă a Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, a sosit într-o vizită oficială la 
Karaci, la invitația guvernului pakistanez și 
a primului ministru al Pakistanului.

HELSINKI.— In legătură cu predarea te
ritoriului Porkkala-Udd Finlandei și semna; 
rea protocolului final cu privire la această 
predare, la 25 ianuarie a sosit la Helsinki 
o delegație guvernamentală sovietică for
mată din M. G. Pervuhin, prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
(șeful delegației), A. P. Volkov, președintele 
Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, prim locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
A. M. Vasilevski, mareșal al Uniunii Sovie
tice. Din delegația guvernamentală face par
te de asemenea V. Z. Lebedev, ambasadorul 
U.R.S.S. în Finlanda.

PARIS. — Pentru a contracara toate ma
nevrele reacțiunii care urmăresc în momen
tul de față să împiedice realizarea uniunii 
tuturor forțelor de stînga și să asigure for
marea unui guvern sprijinit de vechea ma
joritate de dreapta din fosta Adunare, Par
tidul Comunist Francez a declarat că va 
sprijini constituirea noului guvern francez 
de către un socialist.

Această declarație a fost făcută în nu
mele Partidului Comunist de Jacques Du- 
clos, secretarul general al partidului și pre
ședintele grupului parlamentar comunist, in 
cadrul întrevederii pe care a avut-o miercuri 
dimineață cu președintele Republicii. Coty. 

țiar al U.R.S.S. tn R. Cehoslovacă, funcțio
nari ai ambasadei sovietice de la Praga, șefii 
ambasadelor unei serii de țări, reprezen
tanți ai presei cehoslovace și străine.

Aerodromul era pavoazat cu drapele de 
stat ale U.R.S.S. și Republicii Cehoslovace. 
A fost aliniată o gardă de onoare și au fost 
intonate imnurile de stat ale Uniunii So
vietice și ale Republicii Cehoslovace.

★
PRAGA 25 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 25 ianuarie, A. Zapotocki președintele 

Republicii Cehoslovace, l-a primit pe V. M. 
Molotov, prim Vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri și ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., G. K. Jukov. ministrul Apărării 
al U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovietice și 
I. S. Koniev mareșal al Uniunii Sovietice, 
comandantul suprem al forțelor armate uni
te puse la dispoziție de statele care au sem
nat tratatul de la Varșovia, care au sosit 
la Praga pentru a participa la ședința Comi
tetului politic consultativ al țărilor partici
pante la tratatul de prietenie, colaborare și 
ajutor reciproc de la Varșovia.

cătuită din Raiko Damianov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria 
și generalul de armată Petr Pancevski, mi
nistru al Apărării Naționale al R. P. Bul
garia,

★
TIRANA 25 (Agerpres). — A.T.A. trans

mite :
La 24 ianuarie a plecat la Praga delega

ția guvernamentală a Republicii Populare 
Albania alcătuită din președintele Consiliu
lui de Miniștri Mehmet Șehu și generalul 
locotenent Bekir Baluku prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministrul Apă
rării naționale a R. P. Albania. Delegația 
va participa la ședința Comitetului Politic 
consultativ, care se va deschide la 27 ia
nuarie la Praga.

și-a prezentat demisia
dimineața el urmează să primească pe pre
ședintele Adunării Uniunii Franceze, Albert 
Sarraut și pe președintele Consiliului Eco
nomic, Emile Roche, după care se va întîlni 
cu Edouard Herriot.

Cercurile din apropierea președintelui Re
publicii anunță că consultările cu președin
ții grupelor parlamentare din Adunarea Na
țională și Consiliul Republicii în vederea 
desemnării viitorului prim ministru vor în
cepe miercuri după amiază.

ai Biroului Adunării naționale au fost nu
miți : patru comuniști, doi socialiști, doi „re
publicani independenți”, doi membri ai par
tidului M.R.P., doi poujadiști, un „republican 
social“ și un membru al „Uniunii republica
nilor de stînga“.

(SPORT)
Angelica Rozeanu la campionatele internaționale de tenis de masă 

ale Franței
Tntre 30 ianuarie și 2 februarie vor avea 

loc la Paris campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Franței. La această com
petiție, care constituie o avanpremieră a 
campionatelor mondiale de la Tokio, parti
cipă unii dintre cei mai buni jucători din 
R, Cehoslovacă, Suedia, Anglia, Scoția,

B. Spasski conduce în campionatul U. R. S. S. de șah
LENINGRAD 25 (Agerpres). — TASS 

transmite : S-a terminat prima jumătate a 
campionatului unional de <ah.

După desfășurarea a opt runde în clasa
ment conduce cel mai tînăr dintre partici
panți, studentul Boris Spasski. Săptămîna 
trecută el și-a trecut ultimul examen la Uni
versitatea din Leningrad și în aceeași seară 
a obținut victoria în fața lui Mihail Tal

In cea de a doua săptămână a campiona
tului, Spasski a obținut, ca și în prima 
săptămînă, 3 puncte din 4 posibile.

Turul ciclist
CAIRO 25 (Agerpres). — Miercuri s-a 

disputat cea de a 13-a și penultima etapă a 
turului ciclist al Egiptului, de la Port Said 
la Suez, pe o distanță de 175 km. Etapa s-a 
redus la o cursă de supraveghere tactică în
tre diferitele formații. Cicliștii romîni, care 
ocupă locul 4 în clasamentul pe țări, la nu
mai 3’11” de echipa R. D. Germane, au în
cercat să recupereze timpul pierdut atacînd 
de cîteva ori cu Moiceanu și Ion Vasile. Ru
tierii germani, în formă bună, au fost însă 
mereu în „roata“ cicliștilor noștri și plutonul 
a rămas compact pînă la km. 150. Aici au 
reușit să se distanțeze danezul Christensen 
și bulgarul Gheorghiev.

Clasamentul etapei a 13-a : 1. Christensen

Teatrul de Operă și Balet: Rigoletto ; Tea
trul de stat de operetă : Vînt de libertate; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Studio) Doctor fără voie, Căsătorie silită; 
Teatrul Municipal : Doamna Calafova ; Tea
trul Armatei (Sala Magheru) : Zbor de noap
te; Teatrul Armatei (Sala 13 Septembrie) : 
Fîntîna Blanduziei ; Studioul actorului de 
film ,.C. Nottara" (Sala Libertatea) : Nora ; 
Teatrul Tineretului : Ani de pribegie; Tea
trul Muncitoresc C.F.R. Giulcști : Vinovați 
fără vină; Ansamblul de Estradă al R.P.R.: 
Călătorie pe note; Teatrul Țăndărică, (an
samblul de Marionete) : Căluțul cocoșat; 
Circul de stat: Spectacol Excepțional.

Patria: Vagabondul seria I-ă; Magheru: 
Pe baricadă. Pionierul nr. 4 ; Republica: Aii 
Baba și cei 40 de hoți, N. Grigorescu; Fili- 
mon Sîrbu : Rio Escondido; Vasile Alecsan- 
dri: Aii Baba și cei 40 de hoți, complectare 
N. Grigorescu ; București: Aii Baba și cei 
40 de hoți; I. C. Frimu : S-au cunoscut în

Tratativele sovieto-japonezo. 
de la Londra

LONDRA 25 (Agerpres). - TASS trans
mite : La Londra s-a dat publicității urmă
torul comunicat comun cu privire la trata
tivele sovieto-japoneze:

„In ședința din 24 ianuarie, reprezentau-’ 
tul U.R.S.S., I. A. Malik, și reprezentantul 
Japoniei, S. Mațumoto, au început discuta
rea pe articole a proiectului de tratat de 
pace între U.R.S.S. și Japonia. Următoarea 
ședință a fost fixată pentru ziua de 31 ia
nuarie”.

Conferința de presă 
a lui Dulles

WASHINGTON 25 (Agerpres)'. — TASS 
transmite: In cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc la 24 ianuarie la De
partamentul de stat, secretarul de stat Du'.les 
a răspuns ia întrebările corespondenților în 
legătură cu politica externă a S.U.A.

Au atras atenția celor prezenți declarațiile 
lui Dulles cu privire la așa-zisele „acțiuni 
comune“ în Orientul Mijlociu ale țărilor 
care au semnat declarația tripartită din 1950. 
(adică Statele Unite, Anglia și Franța).

Dulles a declarat că în cazul unei „agre
siuni“ în această regiune, țările participante 
la declarație vor lua măsurile „cuvenite“, 
fără a se lua vreo hotărîre în cadrul O.N.U. 
In felul acesta secretarul de stat a amenin
țat cu perspectiva amestecului S.U.A. în tre
burile țărilor Orientului Mijlociu sub pre
textul „apariției primejdiei de război“, pen
tru a rezolva problemele internaționale li
tigioase în această regiune fără participarea 
a înseși țărilor din Orientul Mijlociu.

Lui Dulles i s-au pus întrebări în legătură 
cu răspunsurile lui N. A. Bulganin la între
bările unui redactor al revistei „Vision“, în- 
trucît pînă în prezent guvernul S.U.A. n-a 
făcut nici un comentariu oficial în această 
privință.

Este semnificativ că în această problemă 
Dulles a reamintit de „doctrina de la Cara
cas“, îndreptată împotriva „comunismului 
internațional“ și semnată de țările ameri
cane. Prezentînd hotărîrea Uniunii Sovietice 
de a stabili relații diplomatice cu țările 
Americii Latine și de a dezvolta cu ele le
gături economice și culturale drept o „pene
trație comunistă“ în America Latină, Dulles 
a căutat în fond să intimideze țările Ameri
cii Latine care doresc normalizarea relațiilor 
cu Uniunea Sovietică, cu aplicarea -de sanc
țiuni.

Lui Dulles i s-au pus o serie de întrebări 
în legătură cu apropiatele tratative dintre 
Eisenhower și Eden. Secretarul de stat a 
declarat că după părerea sa tratativele tre
buie să aibe „un caracter general” și nu tre
buie să ducă „la nici un acord concret“.

Referindu-se la declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii Populare 
Chineze din 18 ianuarie cu privire la trata-
tivele chino-americane de la Geneva, Dulles 
a încercat să respingă acuzațiile ce se aduc 
Statelor Unite că tergiversează tratativele. 
Mai mult, el a căutat să acuze partea chi
neză de această acțiune.

Dulles a comunicat că cererea Israelului 
de a i se acorda armament mai este în 
curs de examinare la Washington și va fi 
discutată în zilele următoare cu reprezentan
tul Israelului.

R.P.R., R.P.F. Iugoslavia și Franța. După 
cum s-a mai anunțat, la concursurile de la 
Paris, țara noastră va fi reprezentată de 
maestra emerită a sportului Angelica Ro
zeanu, care urmează să părăsească capitala 
în cursul zilei de astăzi.

Rezultate frumoase are și Iur-i Averbach. 
Din oatru partide jucate în a doua săptă
mînă el a obținut 3 victorii și o remiză. 
După cum se vede Averbach intenționează 
toarte serios să repete succesul obținut la 
cea de a 21-a ediție a campionatului, cînd a 
cucerit titlul de campion unional. ’ Cîte 5 
puncte au realizat Mark Taimanov și Mi- 
nail Tal.

După cum s-a văzut pînă acum, lupta în 
campionat este foarte strînsă. Trebuie să ne 
așteptăm în rundele ce vor urma la partida 
foarte interesante.

al Egiptului
(Dan.) a parcurs 175 km. în 4h42’50” (medio 
orară 37,070 km.) ; 2. Gheorghiev (R.P.B.) 
același timp; 3 6. Stolze (R.D.G.), Tueller 
(R.D.G.), Funda (R.D.G.), Ravn (Dan.), 
toți în 4h.44’24”; 7. Bugalski (R.P.P.)
4h.44’25”. In același timp au fost croncme- 
trați : Vesely (R. Ceh.), Hristov (R.P.B.), 
C. Șandru (R.P.R.), Hassib (Egipt), G. Moi
ceanu (R.P.R.), Vasile Ion (R.P.R.), C. Du- 
mitrescu (R.P.R.), Petrovic (Iugoslavia) și 
alții.

Pe echipe, etapa a fost cîștigată de Da
nemarca, urmată de R.P. Bulgaria. R. D. 
Germană și R.P.R.

Astăzi, se aleargă ultima etapă, a 14-a, 
Suez-Cairo.

tr-o trăsură ; înfrățirea între popoare: Rio 
Escondido; Elena Pavel : Poveste netermi
nată ;■ Lumina : Pe baricadă. Pionierul nr. 4 ; 
Central : Seară de petrecere ; Victoria : Mu
zică și dragoste; Maxim Gorkl: Primăvara 
în China ; Timpuri Noi: Primul ministru al 
R. India, Jawaharlal Nehru în U.R.S.S.. Pipa 
și Ursul : Tineretului : Indonezia și desene 
animate; Gh. Doja: Jan Hus: Al. Popov: 
Rio Escondido; Grivița: Cei 5 din straja 
Barska ; 8 Martie : Poveste neterminată ; 
Vasile Roaită : Giuseppe Verdi; Cultural: 
Anna Zaccheo; Unirea: Mînăstirca din 
Parma ; C. David : Muzică și dragoste ; Ai. 
Sahia : Seară de petrecere; Flacăra : Aii 
Baba și cei 40 de hoți, N. Grigorescu ; T. 
Vladimirescu : Poveste neterminată ; Carpați: 
Fata Mexicană ; Arta : Lecția vierii; Munca : 
Jan Hus; Miorița: Lecția vieții; Moșilor: 
S-au cunoscut într-o trăsură: 23 August: 
Seară de petrecere; Donca Simo.: Ei au co- 
borît din munți; ilie Pintiiie : Maclovia ; 
Popular: Romeo și Julietâ ; Mihail Eminet- 
cu : Dotnnișoara de Scuderi; 1 Mai: Rio Es
condido ; Volga : Alarmă în munți, Șurubul 
lui Marinică ; 8 Mai: Romeo și Julietâ ; Li
bertății : Aii Baba și cei 40 de hoți, N. Gri- 
gorescu .
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