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HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

și a Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine cu privire 
la reducerea presurilor de vînzare cu amănuntul la unele bunuri de consum

Rezultatele obținute In creșterea pro
ducției industriale și agricole, In spo
rirea productivității muncii și reduce
rea prețului de cost. în obținerea de e- 
conomii peste cele planificate, precum 
șl succesele în îndeplinirea șl depăși
rea planului de stat pe semestrul I 
I960, fac posibilă aplicarea unor noi 
reduceri ale prețurilor de vînzare cu 
amănuntul la unele bunuri de consum.

Ca urmare a celor de mal sus. Comi
tatul Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn șl Consiliul de Miniștri al Re
publicii Pcnulare Romine.

Hotărăsc:
1. Se vor mduce prețurile de vîncare 

la peste 1.100 sortimente de mărfuri: 
carne de norc, orez, nroduse de fran- 
ze’ărie. citrice. textile, încălțăminte, 
obiecte de uz gospodăresc, medicamen
te ș.a.

Prețurile cu amănuntul se reduc :
Iz, carnea de norc. calitatea I-e. 

6 7%. la orez calitatea I-a cu peste 
produsele de fraozelărle (curmuri, 

chirie, covrigi etc.). între 12%—28.5%, 
la ciocolată sl unele produse de cioco
lată pînă la 32%. diverse alte produse 
alimentare cum sînt: citrice, ceai, oa- 

cacao, sardele etc., între 7%— 
360',.

în încălțămintea cu fețe de piele șl 
taină de cauciuc între 7%—32%. la per
dele între 10%— 70%, la unele confecții 
din mătase naturală (cravate, baticuri, 
fulare etc.) între 6%—27% st le unele 
so-timente de ciorapi între 25%—50% ;

La ceasornice între 20%—25% ; la 
frigidere șl aspiratoare din Import în
tre 10%—18%. la răcitoare cu gheață 
■cu 20%. la plckup-uri cu 15%, la apă 
•de colonie și toaletă în medie cu 10% ;

Ie motociclete cu pînă la 17.4%.
La unele medicamente (antibiotice, 

vitamine etc ) cu pînă la 55%.
2. Incepînd cu anul școlar 1960— 

1961 toți elevii din clasele I-a—Vll-a 
Inclusiv, — adică peste 2.100.000 de 
elevi — vor primi gratuit manualele 
școlare.

3. Principalele sortimente de pro
duse alimentare, industriale, medica
mente ale căror preturi se reduc sînt 
următoarele •

PRODUSE ALIMENTARE
Reducere

I. Carne de porc (calif, l-a)
6.7% !

II. Orez (calif, l-a)
U.1%’

III. Produse de franzelârie
— chifle, comurl 28.5%
— împletituri, franzeluțe 24.2%
— covrigi între 12,5% șl 25 %

IV. Produse de franzelârie 
cu adaos de ulei, zahăr etc.

— cornurl, batoane în medie cu 20%
— bulei 25 %
— covrigi între 12,5% și 20 %
— cozonac de brutărie 20,8%
— chec ~ 14.3%

V. Ciocolată și produse 
de ciocolată

— ciocolată amăruie în medie cu 13 %'
— ciocolată menaj în medie cu 16.7% 
•— ciocolată cu lapte în medie ou 15 %
— ciocolată cu vanilie

în medie cu 15,9%
— bomboane de ciocolată cu cremă

în medie cu 31,4%’ 
bomboane fine d" ciocolaită

in medie cu 29,3%'

VI. Diverse produse 
alimentare

— ceai în medie cu 9.1%
— cafea boabe crudă 29.2%
— cacao pudră calitatea I 25%
— sardele în ulei 20 %'
— heringi sărați în medie cu 15,4%
— portocale 18.7%
— mandarine 7.1%
— 6taflde 36 %
— piper 20 %

PRODUSE INDUSTRIALE
VI’. încălțăminte
a. încălțăminte penfru bărbați
— Pantofi sau sandale cu fețe de

piele box. cu talpă de cauciuc 
stanțat 7,6%

— Pantofi sau sandale cu fețe de 
piele bizon, cu talpă de
cauciuc ștanțat 16.8%

s— Pantofi sau sandal" cu fețe din 
piele norc, cu talpă de cauciuc 
stanțat 15.9%

— Bocanci cu burduf cu fete de
piele bizon, cu talpă de cauciuc 
stantat ll-4%

— Pantofi cn fețe de piele box. 
cu taină de cauciuc
mlcronoros 15,7%

— Pantofi cu fețe de piele bizon,
cu talDă de cauciuc 
mlcronoros 22.9%

f— Sandale romane cu fete de PÎc- 
bizon, cu talpă de cauciuc 

mlcronoros 13.6%
x— Sandale romane cu fețe de pie

le blanc de porc, cu talpă de 
cauciuc mlcroporos 14.3<%

— Pantofi model cu fete de piele
box. cu talpă cauciuc natural 16.7%

— Pantofi model cu fețe de piele 
bizon, cu talpă cauciuc natural

22.9%
— Cisme de protecție din cauciuc, 

pentru bărbați în medie cu 21 %

b. încălfăminfe penfru femei
— Pantofi sau sandale cu fețe de

piele box, cu talpă de cauciuc 
ștanțat 7 %'

— Pantofi sau sandale cu fețe fie
piele șevro, cu talpă de cauciuc 
stantat 7 %'

— Pantofi sau sandale cu fețe de
piele porc, cu talpă de cauciuc 
ștanțat 16.7%'

*— Ghete cu fețe de piele box, cu 
talpă de cauciuc ștanțat 8 %

— Ghete cu fețe de piele bizon,
cu taină de cauciuc ștanțat 16.8%

— Pantofi cu fețe de piele box. cu 
talpă de cauciuc mlcroporos 15.2%

— Pantofi cu fețe de piele bizon, cu 
talpă de cauciuc mlcroporos 21,2%

•— Sandale cu fețe de piele șevro. 
cu talpă de cauciuc mlcroporos

12 %
— Sandale romane cu fețe de piele

bizon, cu talpă de cauciuc mi- 
croporos 20 %

— Sandale romane cu fețe de piele
porc, cu talpă de cauciuc ml
croporos 16.5%’

c. încălfăminfe penfru băieți 
și fefe

(Unele mărimi)
I

— Pantofi cu fețe de piele box. cu 
talpă de cauciuc mlcroporos 7.5%’ 
Pantofi cu fețe de piele bizon, cu 
talpă de cauciuc mlcroporos 14,1%'

— Pantofi cu fețe de piele șevro, cu 
talpă de cauciuc mlcroporos 7.5%

~ Sandale cu fețe de piele box, cu 
talpă de cauciuc microporos 7,5%'

— Sandale cu fețe de piele bizon,
cu talpă de cauciuc mlcro
poros 14.1%'

— Bocanci cu fețe de piele bizon.
cu talpă de cauciuc ștanțat 7,7%' 

«— Ghete cu fețe de piele box,
cu talpă de cauciuc mlcro
poros 8,2%

— Ghete cu fețe de piele bizon, cu
talpă de cauciuc mlcroporos 12ț7%

VIII. Perdele
a. Perdele țesute din bumbac
— Lugojana între 10%—11,5%
— Libelula între 40%—46.7%
— Pescăruș între 43,8%—45,7%

b. Perdele tricotate din bumbac
(Unele sortimente)

între 42.5%—61.2%

c. Perdele țesute din mătase
— Perdea fără bordură

între 27 .%—28%’
— Perdea cu bordură

între 19 %—20%
— Perdea cu alur 28.6%
— Perdea Jacard 14%
— Perdea din fire acetat.

cu bordură între 24,6%—32,5%

IX. Confecții de galanterie 
din mătase naturală

*— Baticuri între 6.4% șl 22.3%
— Eșarfe în medie cu 20.6%
— Fulare între 19.8% șl 20.7%
— Cravate între 11.3% și 27,4%

X. Batiste ți ciorapi
— Batiste din import, pentru 

bărbați șl femei,
între 14.3% și 33%

— Ciorapi nylon, din
import, între 25% șl 50%

XI. Ceasornice de mînă,
de buzunar și deșteptătoare

— Pobeda 25%
— Rama 25%
— U.M.F. Ruhla 25%
— Herma cromat 25%
— Telus placat 25%
— Ceasornice deșteptătoare 20%
— Ceasornice de buzunar 25%

XII. Articole de uz casnic

15%
15% 
15% 
20%

— Frigidere ,,ZI11“ ' 18%‘
— Frigidere „Saratov” 17%
— Răcitoare cu gheață 20%
— Aspiratoare de praf „Racheta” 10%
— Aspiratoare de praf „Cealka* 10%
— Aspiratoare de praf „Uraleț” 15%
— Piese de 6chimb

pentru aspiratoare 15%

XIII. Articole muzicale
— Pickup — „Supraphon H. 21“
— Pickup — ,.Supraphon

MD. 51”
— Pickup — .Jubileu”
— Muzicuțe de gură
— Benzi de magnetofon

XIV. Medicamente
— Penicilină între 40% șl
— Dicillnă (tablete)
— Vitamina B1 (fiole) între 20% șl
— Vitamina Bls (fiole)
— Vitamina C (fiole)
— Vitamina C (tablete 0,05)
— Stomuden D și G (fiole)
— Sulfatiazol (tablete)
— Vi plex
— Rutifilin
— Gerovital
— Neenemovit — sirop
— P.A.S — substanță

XV. Articole de toaletă
— Apă de colonie în medie cu 10%
— Apă de toaletă în medie cu 10°,'o

XVI. Motociclete, atașe moto 
și piese de schimb 
pentru motociclete

— Piese din import pentru moto
ciclete 15 ,%!

— Motociclete K 175 muc 13.7%
— Motociclete MZ 125 cmc 14.2%— Motociclete MZ 175 cmc 14,7%
— Motociclete MZ 250 cmc 14.7%’
— Motociclete Jawa 125 cmc 17.4%i
— Motociclete Jawe 175 cmc 14.6%
— Motociclete Jawa 250 cmc 14.8%'
— Motociclete Jawa 350 cmc 15,1%'
— Motociclete Danuvia

125 cmc 13.8%
— Motociclete Simeon

425 S 250 cmc 9 %’
_ Motociclete Panonia

250 cmc 13.6%]
— Motociclete BK 350 cmc 15.1%'
— Atașe moto AWO 20 %
— Atașe moța S’mson 12 %

XVII. Articole și lucrări 
fotografice

— Filme șl plăci foto între 20% și 30%'
— Hîrtle foto Agfa — Color 25%
— Revelator Agfa — Color pentru

filme șl hîrtle 25%!
— Tarife la unele lucrări fotogra

fice între 17% și 41%'

XVIII. Diverse produse 
industriale

— Condensatori electrolitici
în medie cu 35%’

— Stilouri din import 20%'
— Penițe de aur 12—14 carate 20%|

4. Se stabilește un preț unic la vîn- 
zarea cu amănuntul al benzinei auto 
prin reducerea prețului de la 3,50 
lei/lltru la 1.45 leî/litr'u.

De asemenea, se reduce prețul de 
vînzare cu amănuntul la petrosin cu 
27,5%.

5. Se reduc prețurile de vînzare cu 
amănuntul, pentru unele medicamente 
de uz veterinar.

6. Reducerea prețurilor intră în vi
goare începînd de la data de 25 iulie 
1960.

7. Ministerul Comerțului, Ministerul 
Sănătății șl Prevederilor Sociale. Mi
nisterul Petrolului și Chimiei, Minlste- 
ru[ Agriculturii și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești vor 6ta- 
b li listele complecte ale produselor la 
care se reduc prețurile pe baza prezen
tei Hotărîri șt vor lua măsurile orga
nizatorice necesare pentru aplicarea 
reducerii de prețuri.

8. Unitățile comerciale de stat șl co
operatiste vor afișa lista complectă a 
tuturor produselor cu prețurile reduse.

9. Comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale, al Capitalei R. P„ 
Romine și al orașului Constanța, pre
cum și Uniunea Centrală a Cooperati
velor Meșteșugărești vor întocmi în 
termen de 15 zile de Ia apariția pre
zentei Hotărîri listele cu prețurile re
duse la articolele similare cu produsele 
la cere s-au aprobat reducerile de pre
țuri. în conformitate cu Instrucțiunile 
Ministerului Comerțului.

★

Prin aplicarea măsurilor de reducere 
a prețurilor la mărfurile de mal sus și 
prin gratuitatea manualelor școlare, 
populația va cîștlga CIRCA UN MI
LIARD DE LEI ANUAL, ceea ce va 
contribui la ridicarea în continuare a 
nivelului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii.

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
CHIVU SIOICA.



*Te vad, it i'âd'l Cu aceste cuvinte brigada artistică din Leordeni, regiunea 
Piicștt. sosită pe arie, critică pe unii codați In camoanit.

«rin ■Jiogosufri de OBIHMft

Însemnări de pe litoral
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S Am poposit pe la eîteva arii din 
= regiunea Pitești. Pretutindeni oa- 
B menii zoresc cu treierișul. In pauze 
B de prînz sau în răgazuri de odihnă, 
g gazetele de perete, panourile și stan- 
g durile de cărți atrag atenția tuturor. 
— Unii îșl reiau lectura cărților de la 
g semnul de pagină făcut mai înainte, 
s alții citesc articolele zilnic schim- 
g bate la gazeta sau iau cunoștință de 
ș la panoul de onoare de fruntașii în 
H campanie. In felul acesta odihna de- 
2 vine activ?!, plăcută si folositoare.

| Uîtimele pregătiri
|= Pe aria colectiviștilor din Ștefă- 
g neștt am întîlnft doar cîțlva Inși. 
= — Dacă ați fi venit mîine, ne
H găseați la lucru. Totu.i pregătit, 
5 așteptăm numai batoza să vină — 
g ni s-a spus.
g Colectivistul Gheorghe lordache, 
= e unul din cei mai buni cititori 
g ai bibliotecii. Din cărți a aflat el 
= multe lucruri. Împreună cu brigada 
= a aplicat în practică învățăminte 
= care n au întîrziat să-și arate roa- 
g dele Recolta e bogată și mulțumi- 
= rea pe potriva ei. Acum, a venit să 
s dea o mină de ajutor la amenajarea 
g standului
S Alături de el, celălalt aranja cu 
g grijă cărțile în rafturi. Broșuri cu 
S Documentele celui de-al IH-lea Con- 
= greș ai partidului cărți despre mun- 
f= cile cîmpului. reviste și ziare. Ina 
g inte de a alege cărțile respective, a 
= făcut un scurt sondai printre citi- 
g tori, aflînd cam ce cărți i-ar intere- 
s sa mai mult în perioada aceasta. A 
= notat în carnet și n-a uitat nici 
B una Chja'- dacă n a- fi notat, me- 
= morla nu l înșela. Știe pe dinafară 
B o serie de cifre pe care ți le spune 
Ș exact 1.511 cititori cu 11.823 cărți 
§ citite nînă în prezent. Mat mult, 
g Cunoaște unele fișe de cititori cu 
= numărul precis și chiair cu titlurile 
g cărți Io- împrumutate.
g vede treaba că sîntețl de
~ mult bibliotecar — i-am spus.
g — Nu chiar așa de mult — ne răs- 
șș punse. — Cam de vreo două să>ptă- 
J mînt. de cînd a plecat soția în con- 
g oediu

— Bine. dar. .
— Nu trebuie să vă mire, — ne 

g luă vorba din gură Gheorghe Ior- 
< dache — De opt ani de cînd e bi- 
g bliote-'ara tovarășa Uluba Năstase, 
g cel mai mare ajutor l-a primit de 
= la so'ul său. aci de -față. Amîndoi 
= mergeau adesea cu cărți prin sat. 
Ș țineau recenzii pe la căminul cul- 
H tura! și se întreceau care să facă «ci- 
g titori. mai mulțl și mai activi. Acu- 
g ma. sțntem tare mîndri că biblioteca 
g noastră e ima din cele mai bune din

H Radio ia arte
Mai era preț de vreun ceas pînă 

g să se schimbe cetele. Noii veniți aș- 
= tentau să le vină rîndul la batoză, 
a Mulțl îșl aținteau nerăbdători privi- 
5 rile către electricianul suit pe unul 
s din stîlpiț de .pe arie

— Ce. faci, laică,, nicj acum nu 
g ești gata? — st-igă la el coșarul de 
g batoză Gheorghe Vlăseeami. MX dor 
= ochii de cînd mă tot uit în progra- 
| mul de radio, să vă» cînd e buletl- 
g nul de știri și muzica aia populară, 
g — Te pomenești, că ți s-o fi făcut 
g dor de glasul Măriei Lăt&rețu, hai? 
g Te grăbești, de parcă tot cu muzică 
g al fi trăit — zise glumind un vecin. 
^nitiiltiilluiliiliiliillli'iiiii'iiiilllllnjiiiiitKilillM

— Drept îl, că n-aim trăit cu mu
zică, vere. Cui îl ardea înainte vre
me de-așa ceva? Trudeai pînă te 
speteai și de ales te alegeai cu of
tatul. După ce-ți lua boierul două 
părți din grîușorul muncit de tine 
pînă dădeai în brinci, din partea 
rămasă abia de-ți ajungea de să- 
mînță si de-un țest sau două de 
pîine. a' acu’ ai-de ce te bucura. 
Munca-i muncă, belșugu-i belșug. 
Și bine-a făcut tovarășul director al 
căminului că a adus aicea și radio, 
și mese de șah, și cărți, și de toate. 
De cînd ne-am obișnuit cu ele, nu 
ne mal pot lipsi..

Electricianul coborî grăbit de pe 
stîlp. Zarva din jur conteni. Un 
scurt contact și în jur se revărsă o 
melodie cunoscută, la început mai 
încet, apoi din ce în ce mai tare, 
îngînîndu-se armonios cu duduitul 
batozei. Curind, cetele se schim
bară șl le veniră rîndul celorlalți să 
asalteze cele trei umbrare de pe aria 
din Călinești, unde-i aștepta radioul, 
cărțile, mesele de șah, ziarele proas 
păt aduse. Ba, directorul căminului 
a plănuit chiar organizarea unei 
mici șezători pe arie. în care să se 
spună znoave, ghicitori, să se ci
tească un fragment dintr-o carte sau 
să se cîrrte. Și au călineștenii cîntă- 
reți renumiți. La toate concursurile 
artistice, conul lor s-a clasat numai 
ne locuri fruntașe.

Cîntâ brigada
Târziu' din seară, cînd în comuna 

Leordeni rînd pe rind pe la ferestre 
luminile se sting, la cîmip, pe aria 
electrificată, batoza treieră de zor. 
Patru reflectoare sparg bezna nopții 
cu patru fascicole luminoase, făcînd 
să pălească stelele pe boltă.

— Nu vrem să pierdem nici o 
clipă prielnică ne spune secre
tarul sfatului popular, Ilie Chiri- 
cioiu, responsabilul ariei. Oamenii, 
muncesc prin rotație și treaba merge 
bine.

Picasem la vreme de seară șl a- 
veam slabă nădejde că pe arie, la 
ora aceea, ar mai putea avea loc 
vreo activitate culturală. Dar ne în
șelasem. La gazeta ariei se încinsese 
o discuție aprinsă. Cu ouți.n înainte, 
bibliotecara Gahriela Comsa schim
base articolele. Unul din ele vo-bea 
desnre însemnătatea sporirii fondu
lui de bază — problemă cane preo 
cupă deopotrivă ne colectiviștii și 
întovărășiți! din Leordeni.

După o vreme batoza se oorl șl 
peste întinderea cîm-miluf se a=ter- 
mi, pentru eîteva cline, liniștea. 
Deodată, la lumina unui reflector, 
îsi făcu apariția un grup de fete 
si flăcăi veseli ca însăsi tinerețea. 
Era una din cele două brlffăzi artis
tice de agitație din comună care ve- 
n1se să dea un scurt program artis
tic la arie. (Cealaltă brigadă fusese 
ziua). Cît de melodios răsuna în li
niștea si aerul proaspăt al nopții cân
tecul ..Bine e n gosnodărie" cu sti
huri avîntate puse r>e o cunoscută 
melodie de prin părțile locului.

R’nd pe rînd brigada a prezentat 
S'dirte scenete zugrăvind fante cu
lese din munca pe arie, aducînd 
laudă fruntașilor. în timp ce unora 
,.lasă mă să te las" le-a făcut.........o
săpuneală să nu mai stea pe tîn.Iea-f 
lă".

Batoza duduie din nou, Artiștii , a- 
matorj și spectatorii laolaltă și-au 
luat locurile de mai înainte. Munca 
a pornit cu forțe sporite.

PETRE POPA

Stăteam de mai bine de o oră pe o 
bancă din parcul de pe malul mării îm
preună cu lăcătușul loan Ardei de la 
S M.T.-Titești, regiunea Pitești. Admiram 
amîndoi acest spectacol feeric al mării 
și, din cînd în cînd lăcătușul loan Ardei 
îmi mai povestea cile ceva despre minu
natele zile de concediu pe care le petrece 
în frumoasa stațiune Eforie. Rind' pe rînd 
mi-a vorbit despre frumusețea construc
țiilor, despre confortul și mobila modernă 
din camerele vilelor. despfe cantimele- 
restaurant.

— Fiecare construcție, tot ce șe vede 
aici mi-a spus lăcătușul loan Ardei 
— smt expresia grijii pe care o are 
partidul și guvernul nostru pentru oame
nii muncii care vin la odihnă pe litoral. 
Un frate de-al meu s-a dus la Băile Her- 
culane și mi-a trimis o ilustrată. Ce fru
mos e și acolo I La munte sau la mare, 
pretutindeni se face simțită grija partidu
lui și statului nostru pentru ca cei ce 
muncesc să-și petreacă un minunat con
cediu și să-și îngrijească sănătatea.

Lăcătușul loan Ardei mi-a vorbit și 
despre vizitarea celorlalte stațiuni de pe 
litoral care, așa cum s-a exprimat el, îți 
înfățișează o lume de basm.

La un moment dat s-a uitat la ceas 
Era trecut de ora 8. Și, ca și cum am fi 
fost prieteni de ani de zile. loan Ardei 
m-a invitat la clubul central unde urma 
să se desfășoare un concurs intitulat: 
„Cine știe, răspunde".

— In fiecare seară am fost ori la club 
ori la unul din punctele culturale din sta
țiune — mi-a mărturisit el după ce mi-a 
adresat invitația. — Zău Că nu știi unde 
să te duci mai întîi. Se dau atîtea spec
tacole, se organizează atîtea manifestări 
cultural-artistice interesante îneît ai po
sibilitatea să-ți petreci timpul liber cum 
nu se poate mai frumos.

Ne-am îndreptat apoi către club. 
Sala era de-aoum arhiplină. Concursul 
„Ctne știe, răspunde" despre „Marea în 
creația compozitorilor și poeților", despre 
„George Enescu" și despre „Creatori de 
filme și teatru" a atras sute de oameni 
veniți la odihnă

Cele patru puncte culturale ale stațiunii 
oferă și ele interesante și instructive ma
nifestări. Iată, de pildă, titlurile cîtorva 
dintre aceste manifestări : „Dobrogea în 
plină înflorire", „Colțuri pitorești ale pa
triei", „Curiozități din lumea 
peștilor", „Seară veselă și dis
tractivă", „Concert de muzică 
populară romînească". „Ultime
le noutăți literare".

Cartea este un adevărat prie
ten al celor veniți la odihnă. 
Sălile de lectură găzduiesc zi 
de zi numeroși cititori pasionați, 
iar bibliotecile împrumută zilnic 
sute de volume. Bibliotecile clu
bului și punctelor culturale din 
Eforie, au pînă în prezent . un 
număr de aproape 5.000 cititori.

In permanență animată este 
și sala de jocuri. Șahul, șubahul, 
meciurile de ping-pong atrag nu
meroși participant și spectatori.

A doua zi am poposit în sta
țiunea Vasile Roaiiă. Și aici, 
clubul și punctele culturale des
fășoară o variată și atrăgătoare 
activitate. Seară de seară, sute 
și sute de oameni ai muncii ve- 
niți la odihnă sau tratament ur
măresc cu un viu interes mani
festările organizate Ia club și la 
cele 7 puncte culturale. Forma 
interesantă inițiată de club 
„Despre uzina unde lucrez și 
orașul în care locuiesc" a atras 
un mare număr de participanți. 
Muncitori de la -Combinatul Si
derurgic Reșița, sau de la Uzi
nele „Progresul" Brăila, au po
vestit tovarășilor lor lucruri deo
sebit de interesante despre uzi
nele și orașele lor.

d) o fi fi.fi a iUUUltLflJltlJLfUUUUl'JUULtUUUUULRJUULJULRJULS-^Știri culturale
• Căminul cultural din comuna lz- 

voru, regiunea Pitești, desfășoară o 
vie activitate de popularizare a prin
cipalelor obiective ale planului de 
șase ani și a planului de perspectivă 
adoptate la Congresul al lll-lea al 
P.M.R. In acest scop, au fost confec
ționate panouri comparative și grafice 
care au fost expuse in locurile cele 
mai frecventate din comună. Deosebit 
de expresive sint panourile ce oglin
desc dezvoltarea industriei grele și cele 
ce arată dezvoltarea agriculturii și 
creșterea, venitului național.

<> In comuna Tulgheș din Regiunea 
Autonomă Maghiară, munca culturală 
șe desfășoară ou intensitate sporită, 
deși oamenii sînt antrenați din plin la 
efectuarea muncilor agricole din cam- 
pănia de vară Seară de seară, la că
minul cultural din satele comunei se 
adună tineri și vîrstnici, romini și ma
ghiari, care invață cînteoe noi și noi 
piese de teatru. Biblioteca cunoaște

Caietele de sugestii și însemnări ce.se 
află Ia majoritatea cluburilor și punctelor 
culturale redau și ele itnaginca acestei 
bogate activități culturale ce se desfă
șoară în stațiunile, de pe litoral. In filele 
acestor caiete întîlnești sumedenie de cu
vinte de laudă aduse activiștilor cultu
rali care se străduiesc să ofere o distrac
ție cît mai plăcută celor veniți la odihnă 
sau tratament. In filele acestor caiete insă 
sînt consemnate și unele sugestii și cri
tici care arată că nu s-au folosit toate 
posibilitățile, că activitatea culturală de 
pe litoral poate fi ridicată la un nivel și 
mai înaM. lată, de pildă, una din aceste 
sugestii : „Să se prezinte mai multe spec
tacole de către formațiile artistice de 
amatori". Această propunere, prezentă în 
caietele de sugestii și însemnări ale mai 
multor stațiuni arată cît de apreciată este 
creația echipelor artistice de amatori și 
interesul deosebit față de programele bo
gate m conținut ale acestor formații. Se 
vede treaba că tovarășii de la secția de 
învățămînt și cultură a sfatului popular 
regional, orășenesc, de la -Casa de cultură 
a orașului Constanța și Casa regională 
a creației populare, deși au avut în plan 
prezentarea unoT asemenea spectacole, au 
neglijat^ totuși această acțiune și nu au 
luat măsurile necesare pentru a trimite 
cît mai multe formații artistice de ama
tori în mijlocul celor veniți pe litoral. 
Sînt cunoscute, de pildă, formațiile artis
tice de amatori ale Casei de cultură a 
orașului Constanța, ale caselor raionale 
de cultură Negru Vodă și Medgidia, care 
au programe interesante și care și-au câș
tigat faima, datorită nivelului artistic 
înalt de prezentare a spectacolelor. Iată 
doar eîteva formații artistice de amatori 
care ar fi putut prezenta spectacole în 
stațiunile de pe litoral, spectacole atît de 
mult așteptate de oamenii muncii veniți 
la odihnă. Propunerea din caietele de su
gestii este pe deplin întemeiată și tova
rășii care se ocupă cu munca culturală 
pe litoral au datoria să se preocupe de pro
gramarea unor cit mai multe echipe artis
tice de amatori, să organizeze mai multe 
manifestări pentru popularizarea cărții, 
să folosească toate posibilitățile pentru a 
oferi oamenilor muncii veniți să-și pe
treacă concediul la marc, o distracție cît 
mai plăcută.

O. MAREȘ

Fn« din noile construcții de la EJorie.

și ea o vie activitate. Cei peste 900 
de cititori continuă să împrumute și 
acum cărți pe care le citesc cu pa
siune. La manifestațiile cultural-artis
tice ce au loc în satele comunei, lo
cuitorii vin în număr mare. Sălile că
minelor culturale devin neîncăpătoare, 
iar formațiile artistice sînrt nevoite să 
prezinte de cite 2-3 ori același pro
gram.

® Locuitorii comunei Trriam, din re
giunea Baia Mase, vizionează in nu
măr mare filmele ce rulează de cite 
două ori pe săptămrnă Ia cinemato
graful din comună. Numai în trimes
trul II din acest an, numărul spectato
rilor s-a ridicat la 5.293, față de 3.600 
cît era planificat. In felul a-cesta, ci
nematograful sătesc din Tiriam s-a cla
sat pe locul întîi din cele 9 cinemato
grafe sătești din raion.

(După corespondențele trimise de 
Al. Nenciulescu, M. Filimon și V. Popa)



„La sfîrșitu! perioadei 1960 —1965 în 
( agricuhură vor lucra un număr de circa 
1100.000 tractoare fizice, peste 70.000 

semănători, peste 43.000 combine de 
cereale păioase, peste 8.000 combine 

| de porumb și alte mașini agricole. Ca 
| urmare, în anul 1965 vor reveni pe un 
| tractor fizic 100 hectare de teren arabil, 
ț față de 270 hectare în 1959.**
{ (Uin Raportul C.C. al P.M.R. prezentat de
S tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul al
l Ill-lea al P.M.R.)

Din realizările Institutului 
ăe Cercetări 

pentru Mecanizarea Agriculturii
Creșterea producției agricole 

cu 70-80 la sută față de anul 
1959 și încheierea procesului de 
colectivizare a agriculturii în a- 
ceastă perioadă sînt obiective 
menite să ducă la creșterea 
simțitoare a buneistări a oa
menilor muncii. Pe această li
nie, un rol important revine me
canizării agriculturii.

In scopul traducerii în viață a 
sarcinilor trasate prin Directi
vele celui de-al Ill-lea Congres 
al partidului, cercetătorilor insti
tutului nostru le revin sarcini de 
mare răspundere cu privire la 
stabilirea celor mai corespunză
toare tipuri de mașini și utilaje 
necesare mecanizării lucrărilor 
din agricultură.

Pînă în prezent, Institutul de 
Cercetări pentru Mecanizarea 
Agriculturii, împreună cu uzinele 
constructoare, au realizat pentru 
producție întreaga gamă de 
mașini necesare mecanizării 
complete a culturii cerealelor 
păioase, a culturii porumbului, 
fiind In curs de rezolvare pro
blema mecanizării recoltării po
rumbului boabe și siloz, precum 
și problemele privind extinderea 
mecanizării în legumicultura, 
pomicultură, viticultură și zoo
tehnie. Introducerea în produc
ție a tuturor mașinilor elaborate 
pînă acum, va însemna un pu
ternic sprijin pentru reducerea 
necesarului de forță de muncă 
din agricultură, pentru ușurarea 
muncii fizice a lucrătorilor din 
acest domeniu. Astfel, în cul
tura cerealelor păioase, meca
nizarea completă a lucrărilor va 
reduce numărul de zile de mun
că la un hectar de la circa 30 
zile, cît era înainte, cînd se lu
cra manual și cu tracțiune ani
mală, la mai puțin de 3 zile. O- 
dată cu aceasta, prețul de cost 
al lucrărilor se reduce aproape 
la jumătate. De asemenea, la 
cultura porumbului numărul zi
lelor de muncă se va reduce de 
la circa 45 zile la 5,20 zile- 
muncă la un hectar, iar costul 
de producție cu circa 40 la sută.

Elaborarea unei sisteme de 
mașini pentru viticultură și po
micultură, ramuri ale agricultu
rii care necesită un mare volum 
de muncă și realizarea mașini
lor prevăzute în această siste
mă, va asigura pe viitor o mare 
economie de forță de muncă, 
va scurta perioadele de efec
tuare a lucrărilor, îmbunătățind 
în același timp calitatea lor, 
factori care vor contribui la spo
rirea continuă a producției noa
stre vitipomicole.

în vederea satisfacerii cerințe
lor agrotehnice înaintate, de a 
se trece pe scară largă la exe
cutarea arăturilor adinei de 30— 
40 cm., este necesară mărirea 
puterii de tracțiune a tractorului 
nostru, pentru a putea executa 
astfel de arături pe toate tipu
rile de sol cu o productivitate 
mărită. In această direcție, cer
cetătorii noștri, împreună cu con
structorii de tractoare de la 
uzina ■pErnst Thăfmann" din O-v 
rașul -Stol in; urmăresc să reali-*' 
zeze un tractor de putere mă
rită, care să poată lucra in bu
ne condițiuni p? soluri grele. Pe 
linia îmbunătățirii tractorului- 
romînesc, un pas înainte îl con
stituie și realizarea de curind a 
u.nui nou tractor echipat , 

cu instalație electrică de por
nire.

In vederea îmbunătățirii și 
completării sistemei de mașini 
pentru cultura porumbului, se 
va realiza o semănătoare pur
tată de precizie, pentru semă
natul culturilor prășitoare. Pen
tru recoltatul cerealelor păioase 
cercetătorii institutului au stu
diat și in acest an urmează să 
fie generalizată în producție 
metoda de recoltat în două 
faze, pentru aplicarea căreia 
s-au realizat deja mașinile co
respunzătoare. Introducerea în 
producție a acestei noi metode 
moderne de recoltare contribuie 
la reducerea pierderilor de 
boabe și a prețului de cost al 
produselor. Paralel cu aceasta, 
cercetătorii institutului se preo
cupă de îmbunătățirea combi
nei de cereale C-1, studiind 
posibilitățile de adaptare a a- 
cesteia pentru a lucra în con
diții de deal și pentru recoltatul 
altor culturi : soia, mazăre, floa
rea soarelui.

In problema culturii porumbu
lui, cercetătorii noștri și-au con
centrat atenția asupra rezolvă
rii mecanizării lucrărilor de re
coltare. In acest sens se stu
diază realizarea unei combine 
de porumb care să recolteze 
știuleții și cocenii dlntr-o sin
gură trecere, lăsînd terenul li
ber pentru a putea fi arat și în- 
sămînțat.

De asemenea, pentru asigu
rarea creșterii producției de 
lapte, carne și ouă, se vor in
troduce in producție o serie 
de mașini nai.

Cercetătorii noștri, îndrumați 
de organizația de partid a insti
tutului nostru, s-au angajat să 
traducă in viață sarcinile celui 
de-al Ill-lea Congres P.M.R., 
conștienți fiind că prin aceasta 
contribuie la ridicarea nivelului 
de viață a poporului nostru 
muncitor și la înflorirea patriei 
noastre, Republica Populară 
Romînă.

Ing. N. BRIA 
secretar științific 

al Institutului de Cercetări 
pentru Mecanizarea 

Agriculturii

La baza de recepție din Slobozia se face analiza griului adus de colectiviștii din comunele lazu 
și Traianu.

îndată după recoltare, mecanizatorii au pornii la efectuarea arăturilor de vară.

Spre sfîrșitul ftinii mai, anul 
acesta, gospodăria agricolă co
lectivă „7 Noiembrie" din co
muna Semlac, raionul Pecica, 
regiunea Timișoara, sărbătorea 
zece ani de la înființare. Toată 
comuna a răsunat în ziua aceea 
de cîtece și bucurie. Era bucu
ria unor oameni fericiți.' Și 
cum să nu fie fericiți oamenii 
de aici dacă văd că drumul 
pe care au pășit în urmă cu 
zece ani i-a dus tot înainte că 
punînd umăr lîngă umăr și 
minte lingă minte și ascultînd 
de cuvîntul partidului s-au ri
dicat azi pe culmi, unde cu 
zece ani în urma nu cutezau 
nici privirile să le înalțe.

— Că tare mîndră ni-i viața 
astăzi, nu s-a putut reține să 
nu spună Nicuță lu’ Bivolașu, 
unul dintre cel mai vrednici 
colectiviști. Auzi dumneata, am 
pornit Ia drum. în toamna lui 
1950, 80 de familii de țărani cu 
gospodărie mică. Cu toții la
olaltă nu aveam mat mult 
de 14’2 hectare teren arabil. Și 
astăzi cîte familii sîntem ? Ați 
auzit ? Sîntem 1 460 de familii 
de colectiviști I Și stăpînim o 
suprafață de 4.100 hectare de 
pămînt arabil. Iar avutul obștesc, 
care la început nu trecea de 
75.000 lei, azi se ridică la peste 
3.700.000 lei. Se cheamă că sîn
tem milionari? Se cheamă. Avem 
grajduri mari, patule spațioase, 
instalații corespunzătoare cerin
țelor agrotehnice înaintate. Toate, 
toate, construite de mîinile noas
tre. Producția agricolă a gospo
dăriei noastre este orientată po
trivit caracterului terenului în
spre culturi de grîu și porumb, 
sfeclă de zahăr și floarea-soa- 
relui și dăm toată atenția și 
grădinii de legume și semince- 
riei. Avem, bunăoară, 1.000 hec
tare de grîu, 800 hectare de 
porumb, 220 hectare sfeclă de 
zahăr, 120 hectare de semin- 

cerie și 67 hectare de grădini. 
Un accent deosebit ptirnem și 
pe aprovizionarea cu nutreț pen
tru vite. Anuî acesta pregătim 
însilozarea a peste 4.000 tone 
de porumb, ținînd seama că 
șeptelul de animale este în plină 
dezvoltare.

Am început cu cinci vaci și 
doisprezece porci. Iar acum 
avem 330 de bovine, dintre care 
138 vaci cu lapte 800 de porci, 
760 de oi și numărul acestora 
crește mereu. Și seminceria 
dă rezultate bune. Anul trecut 
am obținut 12.000 kg. arpagic 
la hectar. Ce să mai vorbesc 
de mazăre ? Un bogat izvor de 
venituri pentru bunăstarea noa
stră a tuturor. Și legumicultura, 
în mare parte irigată, aprovi
zionează pe oamenii muncii din 
Arad cu mari cantități de roșii, 
ardei gras, pepeni și altele. 
S-ar mai putea vorbi și de cele 
40 de hectare de pomi fructi
feri, dar livada este cam bătrî— 
nă și ar trebui întinerită. Cele 
18 hectare de li.vadă nouă sînt 
numai un început bun.

Nicuță lu’ Bivolașu nu prea 
este obișnuit să vorbească mult. 
De altfel scumpi la vorbă sînt 
cam toți colectiviștii. Ei ur
mează parcă pilda președintelui 
lor, Lazăr Pescaru. La cei peste 
60 de ani cîți a bătut pe muche 
președintele colectivei „7 Noiem
brie" din Semlac, înfruntă ne
temător anii șj comunică mai 
mult prin pilda vie. Unii ar 
dori să fie mai deschis, mai 
apropiat. Din cînd în cînd pri
virile colectiviștilor îl cerce
tează. Măi, să fie I Se frămîntă 
președintele ? Cum ce frămîntă ?. 
Se gîndește la mersul înainte 
al gospodăriei. Să doar au fost 
și neînțelegeri destule altădată. 
Ba pentru pămînt, ba pentru 
cîte și mai cîte. Și cum s-au 
înfrățit astăzi, de parcă toți 
sînt dintr-o familie. Păi și sînt 

dintr-o familie. Ii unește imin- 
ca. Dar nu orice fel de muncă. 
Așa, numai ca să fie 1 Nici vor
bă de așa ceva. Președintele îl 
ascultă pe Nicolae Călușer, unul 
dintre cei mai vechi colectiviști. 
Tăioasă vorbă mai are acest Că. 
lușer. Dar e dreaptă.

— înainte partidele burgheze 
ne promiteau marea cu sarea, 
dar lumina electrică trecea prin 
comună și noi n-o aveam în 
casele noastre. Acum «veni. Ni 
se promitea cale ferată. ba 
se aprobau și bugete, dar banii 
intrau în buzunarele politicieni
lor. Acum avem și cale ferată 
de la Pecica la Nădlac. Cum 
să' nu dăm lupta pentru cali
tatea nimicii ? Toți vedem bine 
că astfel muncind se întărește 
colectivul. Se ob'in venituri fru
moase. In amil 1959 pentru o 
zi-muncă s-au dat cîte 3,50 kg. 
de grîu, 5 kg. de porumb, 1 kg. 
de zarzavaturi-leguine. 0,146 
kg. zahăr și 13 58 lei. Am croit 
o uliță întreagă de case fru
moase, arătoase. In orice casă 
de colectivist ai intra, n-ai să 
mai găsești patul vechi și la
vița cioplită Peste tot te în- 
tîni.pitiă mobilă nouă, conforta
bilă, radio, aragazuri, mașini 
de spălat. Ce sa mai vorbim 
de cele peste l.COO de biciclete 
și cele cîteva zeci de motorete 
și motociclete, sau de bibliote
cile din fiecare casă, în afară 
de biblioteca sătească frecven
tată de sute de cititori.

Toate sînt bune, dar ar pu
tea fi și mai bune. Doar Do- 
oumentele celui de-al treilea 
Congres al partidului ne învață 
destule- Am putea avea venituri 
și mai mari Avem toate condi
țiile ca să facem un eleșteu. Digul 
este construit de ani de zile. Nici 
n-ar fi nevoie de vreo investiție 
prea costisitoare. Mureșul e a- 
proape. Cum așa? Uite biuc I To
varășul președinte al nostru ar 
trebui să dea o atenție mai mare 
la aceste rezerve interne neva
lorificate. Și inginerul nostru 
3ă fie mai activ. Inițiativa ma
selor nu este folosită din plin. 
Să punem mai mult preț pe ex
periența oamenilor. Uite Nicuță 
lu’ Bivolașu se preocupă de pe
pinieră. In mîinile lui agroteh
nica este o pîrghie importantă. 
S-o folosim și noi.

Iată cum gîndesc, cum vor
besc și cum sînt hotărîți să ac
ționeze oamenii din Semlac, ță
ranii de ieri mulți neștiutori 
de carte, care se bucură astăzi 
de fiecare nou volum intrat în 
bibliotecă, de un nou film vi
zionat , de un nou spectacol de 
teatru, cu care poți, să porți o 
discuție științifică despre cele 
mai înaintate metode agroteh
nice și care nu se mai sfiesc să 
ridice glasul cînd inginerul sau 
chiar președintele o lasă mai do. 
mol. Acești oameni de pe acum 
videază pe locul Senilacului dg 
astăzi un mic orășăl strălu
cind ca o perlă pe marginea 
apei Mureșului. Și aȘa va fi 1
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Vntovărățifii din Ciulnifa, raionul Topoloveni, ascultă cu viu interes conținutul Hotărlrii C.C. 
ale Miniștri al R.P.R. cu privire la pregătirea ți promovarea cadrelor tehnice, economice și de 

și la îmbunătăfirea salarizării lor.

- - - - - - - - - CADRE TEHNICO-ECONOMICE
LA NIVELUL CERINȚELOR CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE

I

al P.M.R. ți a Consiliului 
cercetare știinlilică, precum

munci cu eforturi spo- 
planului de producție, 
al produselor și îmbu-

Hotăririi se simte

cazul de depășire a planului se va acorda — fără nici o 
plafonare — cîte 1 la sută din salariul tarifar pentru fie
care procent de depășire. Aceasta constituie, fără îndo
ială, un stimulent puternic pentru cadrele tehnice de spe
cialiști din gospodăriile agricole de stat și alte unități 
agricole de stat productive, de a 
rite pentru realizarea și depășirea 
pentru reducerea prețului de cost 
nătățirea calității produselor.

In fiecare din prevederile 
grija părintească a partidului pentru ca tot mai mulți 
oameni ai muncii să-și poată însuși o calificare cît mai 
inaltă, ca fiecare să muncească acolo unde, cu cunoș
tințele și pregătirea sa, poate da cele mai bune rezultate.

Deosebit de importantă pentrg viața economică a țării 
noastre, pentru desăvîrșirea construcției socialismului, Ho
tărîrea partidului și guvernului cu privire la pregătirea și 
promovarea cadrelor tehnice este primită cu nespusă 
însuflețire de către masele de oamesi ai muncii din pa
tria noastră, de către toate cadrele tehnico-economice și 
de cercetare științifică. Cu aceeași însuflețire este primită 
de întregul nostru popor și Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri ol R.P.R, cu privire la reducerea 
prețurilor de vînzare cu amănuntul la unele bunuri c’e 
consum. Această Hotărîre, dată ca urmare a rezultatelor 
obținute în creșterea producției industriale și agricole, în 
sporirea productivității muncii și reducerea prețului de 
cost, face ca veniturile cadrelor tehnico-economice și de 
cercetări științifice, ca și veniturile tuturor oamenilor mun
cii să crească în mod simțitor.

Inginerii, maiștrii, tehnicienii, cadrele economice de 
proiectare și cercetătorii științifici își vor îmbunătăți, fără 
îndoială, și mai mult pregătirea lor, vor munci cu și mai 
mult- elan pentru introducerea progresului tehnic în eco
nomie, pentru dezvoltarea producției și creșterea produc
tivității muncii, pentru reduderea prețului de cost. In fe
lul acesta, ei vor aduce o contribuție de preț la înfăptui
rea măsurilor luate de partid și guvern, pentru ridicarea 
in continuare a nivelului de trai material și cultural al în
tregului popor muncitor. C.
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șl de 
care

De la Rădăuți, caka urcă șer
puind de.a lungul văii Sucevei pînă 
în ținuturile bradului Vicovu. Fal. 
cău, Brodina, Ulma șînt așezări 
omenești plin© de via’ă, în mijlocul 
unor priveliști îneîntătoare în care 
liniștea pădurii e tulburată de zum
zetul flerăstraielor electrice 
chiotul voios al locomotivei 
trage la vale, cu hărnicie, prețioasa 
bogăție a codrului.

Deseori, însă, valea Stîcevdl răsu
nă de alte biruințe al© omului nostru 
liber, stăpîn pe meleagurile unde 
născut șl muncește- Așa a fost 
mai puțin de două săptămînl în 
mă. De la Ulma, Straja, Bîlca

-.a 
cu 
ur

și
din cîte alte sate șl cătune aj venit, 
în mașini și căruțe, feclerl și fete 
mîndre, iscusiți țapinari și mocani, 
zatori ai industriei lemnului, gospo
dari pricepuți în lucrarea pămîntultit 
și în creșterea animalelor. Au venit 
cu vesminte dintre cele mal fru
moase, împodobite cu bundițe blănite 
de culoarea ochilor șl părului moldo
vencei de la miazănoapte. I.a rîndul 
lor, așezările mal mari ce i-au găz-

VĂ PREZENTĂM O UZIN 
ÎN ANII PUTERII POP

Minunată născocire este radioul, 
întorci de buton, ori, mai nou, apeși 
pe clapă și asculți. Vrei muzică (și 
cui nu-i place muzica ?) o găsești după 
pofta inimii. Dorești să afli noută
țile zilei, întorci butonul și la cea
sul indicat în program le poți ascul
ta. In cîteva minute, sute de mii, 
milioane de oameni află cele mai 
proaspete știri și comunicate interne 
șl internaționale.

Radioul, creat de mintea ȘÎ mîna 
omului, a devenit prietenul drag al 
muncitorilor din uzine și de pe ogoa
re, al intelectualilor. Intr-un cuvînt, 
el a devenit un bun al celor mai largi 
mase de oameni ai muncii. Că așa 
stau lucrurile, e de ajuns să bagi de 
seamă că în ultimii ani sute de mii 
de aparate s-au mu'at și se mută me
reu din rafturile magazinelor în ca
sele cumpărătorilor. Le găsești în sa
tele de șes sau de munte, fie ele cît 
de îndepărtate. Dar pînă să ajungă 
în magazine, aparatele trec printr-un 
lung și complicat proces de creație. 
Un harnic colectiv de muncă din Ca
pitală se preocupă mereu ca să creeze 
și să pună Ia dispoziția oamenilor 
muncii aparate tot mai bune, mai plă
cute ca aspect și mai economicoase. 
Acesta este colectivul uzinelor 
tronica" și despre activitatea 
informăm în rîndurile de față.

De la primul 
la cel de al 45-lea

„Elec- 
lui vă

tipuri 
tehni-

M

tip
V-ați întrebat vreodată cîte 

de apărate au creat harnicii 
cieni și muncitori de ia „Electronica* 1 
in cei II ani de muncă ? Ei bine, 
pînă în prezent s-au creat și dat în 
folosință 45 de tipuri de aparate 
romînești. Dreptul de părinte a] tu
turor îi revine aparatului rtRecord*\ 
E cel mai în vîrstă, deși împlinește 
abia 11 ani. Urmează apoi o serie 
de aparate bine cunoscute de publi
cul nostru, printre care se numără 
„Pionier". „Partizan", Doina"

Sporirea producției și a productivității muncii, reduce
rea prețului de cost și imbunătățirea continuă a produ
selor pinâ'la nivelul indicilor stabiliți prin prevederile pla
nului de șase ani și ale planului de perspectivă, sint sar
cini deosebit de însemnate ce stau în fața oamenilor mun
cii din patria noastră. înfăptuirea acestor sarcini este 
strîns legată de introducerea tehnicii noi în toate ramu
rile economiei naționale, de imbunătățirea continuă a me
canizării și automatizării treptate a proceselor tehnologice 
in industrie, transporturi, construcții, agricultură etc. In
troducerea tehnicii noi, perfecționarea continuă a tehnicii 
și folosirea deplină a tehnicii înaintate se fac cu spriji
nul activ și permanent al maselor de oameni ai muncii și, 
în primul rînd, cu sprijinul cadrelor tehnice de speciali
tate. lată de ce, formarea și promovarea de cadre tehnice 
de specialitate are o mare însemnătate.

Recenta Hotărîre a Comitetului Central ol P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R. P. Rom,La€ cu privire la pro
movarea cadrelor tehnice, econcăifce și de cercetare ști
ințifică, precum și la îmbun<xâțirea salarizării lor, oglin
dește cum nu se poate mqj'ljine grija partidului și guver
nului nostru pentru promovarea cadrelor de specialiști ne
cesari economiei raționale în continuă dezvoltare.

I Așa cum se subliniază în această Hotărîre, în anii pu
terii populare au fost dobîndite succese însemnate în pre
gătirea si promovarea cadrelor de specialiști. Numai între 
anii 1949—1960 au fost pregătiți în institutele de învățămînt 
superior 49.000 de ingineri și peste 14.000 cadre cu stu
dii superioare economice. Numărul cadrelor de specialiști 
cu pregătire medie se ridică astăzi la mai mult de 220.000. 
In această perioadă, mii de muncitori pricepuți, cu o 
îndelunaată experiență în producție, care n-au avut, însă, 
posibilitatea în trecut să se califice în școlr superioare sau 
medii au fost promovați în munci de răspundere și în
drumați să se califice în școli superioare, urmînd formele 
de învățămînt tehnic și economic seral și fără frecvență. 
Cadrele tehnico-organizatorice au fost mai just utilizate 
și repartizate ca în trecut.

Scoțînd în evidență aceste realizări, Hotărîrea subliniază 
însă că, față de amploarea sarcinilor ce se pun in fața e- 
conomiei naționale in noua etapă a desăvîrșirii construc
ției socialismului, este necesar ca în anii ce vin să creas
că și mai mult numărul cadrelor de specialiști, să fie și 
mai mult îmbunătățită munca de promovare și utilizare a 
tinerelor cadre tebnico-economice.

Partidul și guvernul se preocupă, însă, nu numai de 
creșterea și promovarea cadrelor de specialiști, ci și de 
îmbunătățirea continuă a condițiilor lor de muncă și viață. 
Hotărîrea prevede, în acest sens că începînd 
de la 1 august 1960, salariile inginerilor, maiștrilor, tehni
cienilor, cadrelor economice de conducere tehnică și e- 
concmică, precum și ale cadrelor de cercetare științifică 
și de proiectare se vor majora în medie cu 20 la sută. 
Avînd la bază principiul reoartitiei socialiste după cali
tatea si cantitatea muncii, Hotărîrea precizează că spori
rea salariilor se va face In mod diferențiat în funcție de 
importanta ramurilor de producție, de mărimea și comple
xitatea întreprinderilor. In același timp, începînd cu tri
mestrul III al acestui an, fondul de premiere a persona
lului tehnico-ndministrotiv din unitățile economice și a 
personalului de cercetare din institutele de cercetări știin
țifice se majorează în medie c" 50 In sută. Ca urmare a 
acestor măsuri, sporul veniturilor din salarii obținut pe 
baza prevederilor Hotărîrli va fi de aproape 1 miliard 
de lei anual.

Prevederi importante cuprinde Hotărîrea și în privința 
cadrelor tehnice din agricultură. Hotărîrea arată că : „In 
scopul stimulării în mai mare măsură a luptei pentru creș
terea producției agricole vegetale și animale, al îndepli
nirii planului de livrări și reducerii costurilor, se Introduce 
în gospodăriile agricole de stat și în alte unități agricole 
de stot productive (ferme, îngrășătorii etc.), salarizarea 
proporțională cu realizarea și depășirea planului". In 
concordanță cu acesțe prevederi, salariul tarifar se vc a- 
corda în întregime la realizarea planului de producție. In

Aparatul „Litoral" cu tranzistori. 
Cîntârește 2 kg.

și altele. In prezent se produc în serie 
aparatele „București 500“ și „Hora".

Ultimul născut, prîslea uzinei, este 
aparatul „Sport". E cel mai mic (cin- 
tărește abia un kilogram și jumătate) 
și cel mai îndrăgit de ioți. Despre 
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Nu sîntem 

care, ci tot 
în secția 350

duit, Lau întîmpinat în haină șărbă. 
torească: cluburi muncitorești, 
mine culturale noi. ridicate în 
puterii populare — -la Faicău, Vi
covu de Sus, Vicovu -de Jos — cu 
săli mari și scene încăpătoare. Dar 
In ziua aceea sălile ș) scenele clubu. 
rilor șl căminelor nu l-au încăput 
pe toți artiștii șl pe toți spectatorii. 
Veniseră cu miile ca să 6e bucure 
împreună de cînteccle noi ale po-

că- 
anii

porului muncitor, să joace șl să vadă 
dansurile repezi ca apa Sucevei. A- 
tunci cînd ploaia nu La silit 6ă se 
adăpostească, ei au împînzit poienile 
pădurilor și parcurile comunelor, au 
înconjurat sau au urcat pe estradele 
anume ridicate pentru ziua aceea.

La Vicovu de Sus s-a vădit buna 
pregătire a corului căminului cultu
ral din Putna, care a înfățișat un

program bogat în cîn 
partidului și patriei £ 
fii partidului oștean", 
al patriei iubite" și i 
ceeașl istorică așezare 
satori care în timpul : 
dai patriei cherestea i 
au venit șl actori ama 
văzut cu cîtă voioșie s 
na în caro n-aveai un 
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1
apărătorului

eun magazin oare- 
nele „Electronica", 
iblaj. Banda de lu

cru transportă mereu aparatele înce- 
pînd cu prima fază de ansamblare, 
pînă la ultima. La prima masă de 
lucrp se așează soclurile pentru 
lămpi, apoi se fixează condensatorii, 
bufonii și comutatorii pentru schim
barea undelor. încet, încet aparatul 
capătă formă definitivă. La fiecare 
masă i se adaugă noi piese. O serie 
de lucrători se ocupă cu reglarea a- 
paralelor, urmărind atenți circui'ul 
electric. Ultima operație este încase- 
tarea. Complicata aparatură este in
trodusă în casetă și banda transportă 
aparatul la cabina de control, „ochiul 
cumpărătorului" cum i se spune pe 
drept cuvînt. Numai că acest ochi al 
cumpărătorului este mult mai sever 
și mai pretențios. Tovarășa Marinescu 
Mariana, absolventă a școlii medii 
tehnice radio, nu lasă pentru nimic 
să-l scape nici amănunte de tehnică, 
răci alte defecțiuni fie cît de mici..

Oameni obișnuifi
Să ne oprim puțin în fața a două 

panouri. Primul ne înfățișează o se
rie de cifre, printre care găsim fap
tele demne de laudă ale colectivului.

Planul producției globale pe primul 
semestru s-a îndeplinit cu 6 zile mai 
devreme. Urmează economiile peste 
plan. Angajament pe întreg anul 
7.500.000 lei. îndeplinit pînă în pre
ziua începerii lucrărilor Congresului 
partidului, 2.548.000 lei. Aceasta însă 
nu este totul. Colectivul uzinei a mai 
economisit 18.000 kilograme metal fe
ros, apoi vopsele și lacuri, material de

Aparatul „Junior". Se produce, 
de asemenea, în serie.

ambalaj $î altele. Toate la un loc va
lorează cam 300-000 lei.

Pe un alt panou-vitrină facem cu
noștință cu o serie de oameni obțș- 
nuiți, dar care, prin strădania lor, prin 
dragostea de muncă și priceperea lor, 
se ridică pe o treaptă superioară, do
vedind marea putere de creație a 
muncitorului. Găsim și aici ceva din 
modestia caracteristică omului de tip 
nou. făuritorului de bunuri care a- 
tunci cînd aduci vorba despre crea
ția lui preferă să.ți vorbească de 
realizările altor tovarăși. Un aseme
nea om este tovarășul Ion Răducanu, 
secretarul organizației de bază P.A4.R. 
E prezent pe panoul „Inovatorul", a- 
lături de invenția sa. o mașină de 
desilozat și tăiat sîrmă pentru co
nexiuni, invenție brevetată de Oficiul 
de stat pentru invenții. Randamentul 
mașinii este egal cu munca a 10 
oameni. Cu toate acestea e] insistă 
asupra realizărilor altor tovarăși.

Și nu sînt puțini inovatorii și ra- 
ționalizatorii din uzinele „Electroni
ca". Numai în prima jumătate a a- 
nuluj acesta s-au prezentat 226 pro
puneri ■ de inovații, cu 123 mai multe 
decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. 77 propuneri acceptate 
pînă în prezent au și fost aplicate 
în producție. Valoarea economiilor 
realizate prin aplicarea inovațiilor se 
ridică la peste 613.000 lei. Peste 84.000 
lei se economisesc prin noul procedeu 
de imprimare a scalelor, procedeul 
i.serigrafic* al tovarășului Alexandru 
Popescu. O economie de 177.500 lei 
se realizează prin modificarea pro
cesului de fabricație al casetei de 
radio a tovarășului < Decebal Fcnișer. 
Și lista continuă cu Vasile Zgureanu, 
mafrițer la secția 390, Florica Mari
nescu din secția 350 ansamblare și 
alții.

Aceștia sînt constructorii aparatelor 
de radio de la „Electronica". Prin 
priceperea, hărnicia și dragostea lor 
de muncă, călăuziți de hotărîrile ce
lui de al IlI-lea Congres al partidu
lui, ei luptă pentru ca produsele atît 
de îndrăgite făurite In uzina lor să 
ajungă în curînd la nivelul tehnicii 
mondiale.

CL. MUNTEANU

A trecut mal mult de-o săptăimînă 
de cînd cele aproape 800 de familii, 
cîte numără comuna Crețești, au 
pornit pe făgașul unei vieți noi.

Este vorba de înființarea gospo
dăriei agricole colective „Viața so
cialistă". care împreunează o dată 
pentru totdeauna munca, viața, des
tinul tuturor familiilor din comună.

Ca întotdeauna șl de data aceas
ta cifrele au fost primele care au 
exprimat clar, precis realitatea fap
tică, iar în dreptul comunei Cre- 
țeștj, raionul Vidra, a apărut o nouă 
rubrică în care statisticienii au con
semnat lapidar: 17 iulie 1960, co
mună în întregime colectivizată, 
787 de familii, 1700 de hectare. 
Atît. Acesta era rezultatul. Rezul
tatul care vine și încununează un 
drum lung de muncă șl luptă. Un 
drum ce nu-și găsește echivalentul 
în cifre, căci viața. în complexita
tea ei, n o poți exprima prin 1000, 
2000, 3000.

Drumul acesta de viață îl păstrea
ză întreg sufletul șl mintea oame
nilor.

...Era prin toamna anului 1952 
cînd în frunte cu comuniștii Petre 
Matei, Ilie Vasilică, Gheorghe 
Geantă, 37 de familii au alcătuit 
prima întovărășire din comună. A- 
cesta a fost primul pas.

Primul an de muncă unită, pri
mele rezultate, primele succese. De 
atunci au trecut ani. Ani în care 
foloasele muncit în întovărășire au 
convins Așa s-a ajuns ca în 1959 
cele două întovărășiri „8 Martie" șl 
„Viața nouă" să cuprindă în efecti
vul lor familiile întregii comune, 
așa s-a ajuns ca cele două întovără
șiri să fie fruntașe pe raion, obți- 
nînd recolte pe care cei din Crețești 
nu le mai văzuseră în îndelunga lor 
producție Individuală: 1.350 kg. de 
grîu, 2.600 kg. de porumb, 11.000 
kg. legume și zarzavaturi la hectar.

Rezultatele erau bune, totuși cu
rios lucru, cei care înainte nu de
pășiseră mia de kilograme de grîu 
la hectar, nu erau pe deplin mulțu
miți cu cele 1350 de kilograme cîte 
se obținuseră acum în întovărășiri.

Se poate realiza mai mult. Așa

gîndeau comuniștii Petre Matei, 
Gheorghe Geantă, Popa Alexandru 
șl alții care avuseseră ocazia să 
vadă cum, chiar în raionul lor, gos
podăriile agricole colective din Că
lugăreai, Singureii!, Dobreni obținu
seră la diferitele culturi recolte ca^e 
lăsau cu mult în urmă realizările 
lor. Rămînea ca marea masă a înto- 
vărășiților să fie convinsă de acest 
lucru. Să fie convinsă de faptul că 
în cadrul gosDOdărlei agricole colec
tive se pot obține rezultate superioa
re în producția ațricolă față de rea
lizările întovărășiților.

In acest scop s a organizat un 
front larg în ca’-e munca de lămu
rire a îmbrăcat felurite forme, de 
la munca echipelor de agitatori, la 
conferințele șl consfătuirile organi
zate la căminul cultural, la vizitele 
colective la gospodăriile agricole 
colective fruntașe.

Un rol hotărîtor în această direc
ție 1 au avut vizitele întovărășiților 
la gospodăriile colective Ceacu, Ll- 
vedea și Dobreni. In aceste vizite 
întovărășițli au avut prilejul-să vadă, 
să ia cunoștință pe viu despre ceea 
ce li se prezentase cu ocazia confe
rințelor șl a consfătuirilor colective.

Impresiile au fost puternice. Și 
cum să nu te impresioneze realizări 
ca acelea ale gospodăriei agricole 
colective Ceacu din raionul Călă
rași, a cărei avere obștească a ajuns 
Ia 4.500.000 lei șl în cadrul căreia 
valoarea zilel-muncă a ajuns la 35 
de lei.

Tot ce-au văzut era minunat. Dez- ■ 
voltarea sectorului zootehnic, a ra- I 
murilor anexe, casele noi de cără
midă ale colectiviștilor, în care cu
rentul electric îșl revărsa darnic 
lumina, magaziile pline cu belșugul 
recoltelor toate acestea au furat ini
mile întovărășiților din Crețești.

întorși acasă, în comuna lor dra
gă, cel din Crețești n-au mai avut 
de făcut decît un ultim pas pentru 
a pornt pe calea luminoasă a ferici
rii. Șl acest lucru s-a întîmplat în 
ziua de 17 iulie 1960.

MARIUS POPESCU .'

Recoltă bogată de varză la G.A.C. „/ Mai" Otopeni. In fotografie: utemista 
Georgela Conarav și Ștefan Georgeta recoltînd varză.
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minutul cultural din Bîlca șl dansa
torii din Voitinel.

In vremea asta, pe stadioanele 
noi. ia întocmirea cărora mulțl dintre 
cel de față dăduseră o mînă de aju
tor, echipele sportive luptau pentru 
o prietenească întîietate La Vicovu 
de Jos, bunăoară, localnicii șl oaspe
ții lor din Dornești, și-au disputat 
o cupă, iar acest amănunt, laolaltă 
cu pasiunea cu car© fiecare îșl Încu

j

oasă". La 
din căru- 

>tive colo- 
care au 

indu-și de 
de sperau-, 

artistice. 
,i Vicovu 
surilor, la 
corul că-

raja echipa îndrăgită, amintea de ma
rile evenimente sportive bucureș- 
tene.-. Au mal fost întreceri la atle
tism. tenis de masă. șah... Au fost 
și curse de motorete: concurențll — 
țărani muncitori de pe valea Suce
vei.

A fost o duminică a cîntcculul șt 
Jocului, pe plaiuri înfrumusețate de 
munca omului liber, de minunate

costume populare, de veselia șl dra
gostea de viață ce se citea pe toate 
chipurile.

Așa se petrec concursurile cultu- 
ral.sportlve ale tineretului sătesc din 
raionul" Rădăuți. Trecere‘în revistă 
a succeselor căminelor culturale pe 
tărîmul educării maselor, ele contri
buie totodată ca toate formațiile ar
tistice — șl mai ales acelea ale că
ror genuri de artă i au parte la Fes
tivalul bienal de teatru „I. L. Gara, 
giale". în curs de desfășurare — să 
nu-șl întrerupă activitatea. Aceste 
formații — coruri, echipe de Jocuri, 
brigăzi artistice de agitație — nu în
făptuiesc minunata lor operă educa
tivă doar cu prilejuri sărbătorești, ci 
sînt zi de zi în mijlocul țăplnarilor și 
mecanizatorilor, al gospodarilor prl- 
cepuți în culturile agricole și în creș
terea animalelor, pretutindeni unde 
omul muncii se străduiește să 
patriei mai mult și mai bine.

T

T. GHEORGHIU
In amurg, la pescuit pe lacul Strachina, raionul Fetești

Foto ; pro!. V. ORZA - -
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Prietenul nostru, fierui

Evocarea rapieior ere neuitat ale 
celor căzuți în greaua luptă dusă în 
ilegalitate de către comuniști a de
venit o tradiție sfîntă. Printre eroii 
pe care nu-1 vom uita niciodată se 
numără și Elena Sîrbu.

Au trecut 17 ani de la moartea a- 
cestei eroine. La 1 august 1943, 
unul dintre bombardierele americane, 
care semănau ruină și moarte pe 
străzile orașului Ploiești, s a prăbușit 
cuprins de flăcări peste închisoarea 
unde fusese ferecată luptătoarea co
munistă Elena Sîrbu. Focul începu 
să mistuie celulă cu celulă De după 
gratii, deținutele politice cereau a- 
jutor. Surd la apelurile femeilor, care 
ardeau de vii, directorul închisorii 
porunci gardienilor să-i salveze mo
bilierul!... Firava, dar neînfricata 
Elena Sîrbu, avea atunci 28 de ani. 
Ea a murit în închisoarea ale cărei 
porți aveau să fie sfărîmate 
mai tîrziu de căfre tancurile 
sovietice eliberatoare..

Elena se născuse într-o 
greu încercată d? tot felul de lip

un an 
armatei

familie
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suri, dar însuflețită de ură sfînlă 
împotriva exploatatorilor. Tatăl Ele. 
nei. de profesie învățător, 
scos din învățămînt pentru 
de a se fi alăturat mișcării 
rești. Singurul, dar marele 
care Elena l-a moștenit de 
tele ei a fost tocmai ura și 
luptă împotriva exploatării, a silni
ciei.

In timpul liceului, prieteni nedes- 
parțlțl l-au fost înflăcăratele cărți 
ale iul Maxim Gorki, precum și mun
citorii moldoveni alături de care fi
rava școlăriță participa regulat la 
întîlnirile și mitingurile de masă or
ganizate de partid. In anii de stu
denție, la lași, utecista Elena Sîrbu 
se dărui cu întreaga ei ființă muncii 
de organizare a studențimii demo
crate, luptei împotriva bandelor hu. 
liganice cuziste și legionare Copoii 
Siguranței șl ,,justiția" fascistă o a- 
runcară în închisoare pentru doi ani.

Ieșită din temniță, Elena duse Ia 
bun sfîrșit. cu energie și pricepere, 
nenumărate sarcini de răspundere, 
îndeosebi pe linia ajutorării deținuți. 
lor comuniști șl a familiilor acestora- 
Pentru minunatul ei eroism. Partidul 
Comunist din Romînia o primi în 
rindurile sale. Această înaltă prețui
re o făcu să se avînte cu forțe înze
cite în acțiunea patriotică de zădăr
nicire a războiului de jaf șl cotropire, 
dezlănțuit de fasciști împotriva Uni
unii Sovietice

Căzută pentru a doua oară in mîi- 
nile Siguranței, în septembrie 1942, 
Elena Sîrbu fu supusa timp de două 
săptămîni unor schingiuiri sălbatice. 
Călăii nu-i putură smulge nici o 
mărturisire. Procurorul nu se sh» 
chtsi că dosarul Elenei Sîrbu nu 
conținea măcar o probă șl o con- 
damnă la 25 ani de muncă silnică. 
O trimitea, de fapt, la" moarte...

Au trecut de atunci 17 ani. Chi
pul firav, dar hotărîl al Elenei Sîrbu, 
faptele el înălțătoare nu voi' fi uitate 
niciodată. •' ,
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Ți s-a spart plita ? Nu-i nimic, cum
peri una nouă. Ți s-a rupt fierul de 
la plug, sau ți s-a frînt hîrlețul ? A- 
tîta pagubă ! Doar nu-s de aur I Astăzi 
fierul nc-a devenit atît de familiar, 
îl întîlnim atît de des și sub forme 
atît de diferite, îneît aproape nici nu-1 
mai băgăm în seamă. Dar nu totdea
una a fost așa.

Primele bucăți de fier 
folosite de om 

au căzut „din cer"
încă de la începutul existenței 

omuî a avut nevoie de unelte perț’tru 
a vina, pentru a se apara de dușmani, 
mai tîrziu pentru a munci pămîntul. 
Piatra o avea la îndemînă. dar era 
greu de prelucrat, iar bronzul, pe care 
l-a descoperit încă de la începutul ci. 
vilizației, nu era suficient de rezistent. 
Străbunul nostru era de aceea pe bună 
dreptate fericit cînd gasea cîte o pia
tră „căzută din cer"... (meteorit), con
struită aproape în întregime numai din 
fier. Proprietățile minunate ale obi
ectelor confecționate din metalul tne- 
teoritic, au întărit convingerea omului 
neștiutor că pietrele acestea îi sînt 
trimise de „zeii" care locuiesc cerul. 
Pînă și astăzi, deși oamenii de știință 
au dovedit de mult că meteoriții sînt
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șapte ori 
Rommie

... producția de fier a R. P. Ro
mine va ajunge în 1965 la aproa
pe opt milioane de tone î

...în 1970 numai combinatul de 
la Galați va produce de 
mai mult decît întreaga 
burghezo moșierească ?

greutatea 
tuturor rocilor ce formează scoarța 
Pămîntului este fier curat ?

...a 24-a parte din

Meteorit căzut lingă Mod, regiunea 
Clui. la 3 februarie 1882.

»

d 
c

sfărimăturile unor corpuri cerești foar
te asemănătoare planetei noastre și 
deși spațiul „ceresc" este străbătut în 
lung și îri lat de sputnicii și rachete
le sovietice se mai găsesc oameni care 
merg la Mecca să se închine în fața 
unui uriaș meteorit, căzut acolo cu 
cîteva mii de ani în urmă.

Multă vreme pentru confecționarea 
obiectelor casnice, a armelor și chiar 
a podoabelor, vechii egipteni, indienii 
din America de Nord și chinezii, au 
folosit exclusiv fierul provenit din me
teoriți. fn mormintele egiptene s-au 
găsit brățări confecționate din fier 
meteori tic, brățări pe care, din cauza 
rarității meteoriților, nu le puteau pur
ta decît faraonii, demnitarii mai mici 
fiind obligați să se 
cu „sărăcăcioasele"

, I

mulțumească doar 
brățări de aur...

bunei stări 
și fierul

La temelia 
stă astăzi

Astăzi, bogăția unei țări nu se mai 
socotește după mărimea pietrelor scum
pe ce împodobesc coroana unui trîntor 
cc o jefuiește si nici după strălucirea 

•I*

, încărcarea minereului de [ier in vagonete (mina Teliuc).

balurilor pe care el 
le dă ; astăzi bogă
ția unei țări se so
cotește după gradul 
de dezvoltare al in
dustriei, după izvoa
rele de materii pri
me (printre care șî 
fierul) si îndeosebi 
după hărnicia oa
menilor si poziția 
pe care o au ei în 
societate.

Bogăției unui 
pumn de exploata
tori, măsurată în 
kilograme de aur șl 
în carate de dia
mante. i-a luat lo
cul bogăția celor 
multi, măsurată îa 
milioane tone de o- 

. tel și fontă. în mi
lioane tone fier.
Pline a industriei moderne, element de 
bază al industrializării socialiste, fierul 
este exploatat în multe puncte ale tării 
noastre.

Directivele celui de ai IH-lea Gon. 
greș al P.M.R. arată că: „în cadrul 
planului de 6 ani, partidul nostru va 
acorda în continuare o atenție deose
bită INDUSTRIEI SIDERURGICE; 
condiție esențială pentru dezvoltarea 
tuturor ramurilor economiei. Producția

ii
...primii oameni cane au reușit 

să extragă fierul din minereuri au 
locuit regiunea Caucazului de 
cam cu 3500 ani în urmă ?

azi,

ro- 
erei

...după spusele istoricilor 
mani, prin secolele II—III ale 
noastre, numai în centrele miniere 
din Alba-lulia, Sarmisegetuza și 
Turnu-Severin, munceau peste zece 
mii de mineri ?

... primii oameni care au ajuns 
în America povestesc că indienii 
schimbau cu plăcere obiectele lor 

i de aur cu obiecte de fier. Naviga
torul englez Cook povestește cum 
marinarii săi obțineau de la băști
nași porci grași, sau atita pește 
cit să se sature întreg echipajul 
in schimbul 
tru băștinași 
ascuțit la o 
neprețuit...

unui singur cui. Pen- 
un cui însemna vîrf 
lance ți asta era de

acestui minereuAproqpe trei sferturi din greutatea 
este fier curat.

crească în anulde fontă urmează să
1965 la circa 2 milioane tonei cea de 
oțel la 3,3 milioane tone; a laminatelor 
la peste 2 milioane tone, producția de 
țevi la peste 500.000 tone". Exploata
rea rațională a unor rezerve uriașe de 
minereu de fier, cum sînt acelea de la 
Palazu Mare din apropiere de Cons
tanța, folosirea din plin a furnalelor 
existente Și mai ales construirea ma
relui combinat siderurgic de lîngă 
Galați, care vor face ca patria noastră 
sa devină din ce în ce mai bogată. Din 
păcate, însă, nu este suficient sa creezi 
bogăția: trebuie să știi să o și păstrezi. 
Și bogăția revărsată din furnalele o- 
țela.rilor, întîlnește încă de la poarta 
uzinei un dușman lacom — rugina. 
Statisticile oficiale arată că din totalul 
de obiecte metalice existente azi în 
lume, rugina distruge anual peste o 
sută de milioane tone. O sută de mi- 
lioane tone de obiecte metalice pierdu
te... Vă dați seama ce reprezintă cifra 
aceasta? O sută de mii de trenuri, 
fiecare cu cîte o sută de vagoane, în
cărcate cu tractoare, combine, camioa
ne, mașini de cusut ceasornice etc, 
distruse în bună parte din neglijență.

Civilizația ți viața 
nu sint posibile 

fără fier
închipui cum ar 
dacă ar dispare 

Fără fier florile

Fierul ! Vă puteți 
arăta lumea noastră 
fierul din natură ?' 
plantelor își pierd repede culorile și >> 
mirosul, frunzele se îngălbenesc și în- y, 
cep să se usuce: clorofila, substanța ?. 
verde care creează toată forța vitală > 
a plantei, nu poate trăi fără fier. Lip- > 
site brusc de fier animalele și omul 
mor mai repede chiar decît plantele: > 
globulele roșii din sîngele lor nu î 
mai pot exista. De asemenea, fără exis- ' 
tența fierului am privi neputincioși jl' 
cum se desface în bucățele căruța ră- s. 
masă fără osii și cu roțile neferecate, 
cum din lipsa cuielor se prăbușesc a- Z 
coperișul casei și gardurile. N-ar exista \. 
tren, vapor, avion, că podurile metalice G 
ar dispare, iar cele din beton armat, 
lipsite de fierul susținător, s-ar fringe. >. 
Din același motiv toate casele din ora- y 
șe s-ar dărîma și fabricile ar fi văduvi- /' 
te de toate utilajele lor

Nu vă speriați însă. Nu există forță y, 
în lume care ar putea lipsi planeta « 
noastră de acest mare prieten al vie- >> 
ții. Am privit împreună tabloul acesta ft 
imaginar, numai pentru a înțelege mai « 
bine că fără fier nu poate exista nici >> 
civilizație și nici măcar viață. Să ară- ft 
tăm, de aceea, respectul cuvenit fie- 7 
cărei buțățele de fier și, atunci cînd >? 
ea ,începe 
o ajutăm 
larii care 
pierdută

Ing. D. ZUGRAVESCU

să ruginească nefoloțsită. să 
să ajungă din nou la olc- ș< 
știu să-i redea strălucirea >1
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Intre Olt
și Topolog

Ih

•• •

lună 
sat,

mare, 
de floare ;

Cîntecul 
cununii de griu*)
Vine cununa-n comună 
Cu spice parcă-s de 
Si umblă din sat in 
Că secerișu-i gătat. 
O poartâ-n amiaza 
Trei feciori cu chip 
împletită de junițe
Fi mi-o-ncintă pe ulițe 
Si în fiecare casă 
Mi-o aștern frumos pe masă 
S:-o stropesc cu vinișor, 
Că-i cu grîu de sub tractor -« 
Cununa din ce-i făcută ?
- Din holda bine crescută, 
Că i-am pus și-n deal și-n vale 
Cu mașina „chimicale” 
S-o știm faină pe tarlale. 
Cununa cu ce-i legată î
- Cu dragostea noastră toată. 
Dragostea de viață plină, 
In colectiv sub lumină.
Ies fecioare bălăioare, 
Copilițe negrulițe 
Și cu apă 
Mi-o adapă, 
Cu 
Să 
Și 
Ca
Să sporească de trei ori, 
S-o ducă nouă feciori 
De-ai colectivei bujori. 
Ș-avem cite ne-o fost dor. 
Aur mindru din ogor.

Cules in comuna Crișcior,
ionul Brad, regiunea Hunedoara

*) S<r cîntă. după un vechi obicei, la 
terminarea tecerișului, prin părțile Ar* 
dealului.

Bote vîntul rozele 
Și se-ntrec batozele, 
lntre Olt 5' Topolog 
Treieră stog după stog ; 
Pe șase guri, in postavă 
Curge auraș. nu pleavă. 
Da' nu auraș din munte. 
Ci griu gâlbior de frunte; 
C-a știut omul să facă. 
Piine și pe piatră seacă — 
l-a dat partidul lumină 
Și-acuma i-i casa plină. 
Cu miere și cu făină, 
Cu cintec de voie bună — 
Inimii-oștecnut cunună. 
Intre Olt și Topolog 
Pare zarea toată-un stog

fii
la Boia 
ploaia ; 
foc 
loc.

./

Doină din Ardeal
De un timp voioși muncim 
Greul trudei nu-l mai știm -r 
Soare-n inimi, soare-afară. 
Viața noastră-i primăvară ; 
Cînd cresc holde mari pe plai 
Prinde bucuria grai.

A.

, J

Dragi mi-s noaptea stelele. 
Codrul cu smicelele. 
Dar mai drag partidul bun 
Ce-a-nflorit' traiu-n cătun.

apă din Mureș luată, 
crească și mai bogată 
mi-o-nalță către soare 
in vara viitoare

ra-

Din pămîntul 
tării

Din pămintul țării mele 
Or crescut tot holde grele. 
Holde grele și-nspicate 
lată-le-amu secerate...
Cin’ le-o semănat pe șes ?
— Tractoarele iuți la mers.
Zi și noapte-or tot arat 
Tarlalele-n lung și lat.
— Cin’ le-o pus m spic comori ?
— „Azotații” hrănitori ;
Soicele cit ciocirlanii
Ne gătesc casa și anii. 
Cu panglici de bucurie 
Jesute-n gospodărie

Ca vatala inimii 

Bate firul luminii 

Și florile cintului 

Se apleacă vmtului, 

Din hotară in hotară, 

Ferice de tine țară I

Cules în comuna Boroaîa, ra
ionul Fălticeni, rogiunea Su
ceava.

i.
St'

Și batoze mari și noi 
Varsă boabele-n șuvoi. 
Cu povara dintr-un spic. 
Mai să umpli un șinic *). 
Mult bogat ești treieriș 
C am urnit greul pieptiș — 
Și-acuma rodește glia, 
Cum n-a rodit niciodată 
Holda mindră și bogată.

Cules in comuna Galicea, ra
ionul 
Pitești.

•) Șinic —

BăbeniBistrița, regiunea

de
Izvor 
bogăție 

măr mustosFoaie verde 
Ești a| nostru lan frumos — 
’Nalt crescuși in jos și-n sus 
Că harnici oameni te-au pus 
Bob curat de griușor 
De tine mult ne-a fost dor, 
Cum i-i păsării de zbor. 
Te aram, 
Te culegeam 
Foamea ne-ncleșta-n curele, 
Mult ne-a fost negru și jele I 
Te udam cu lăcrămioare, 
Ca să-ți crească bobul mare. 
S-avem iarna alinare. 
Veneau,
Pînă nu se crăpau 
Si te luau bob după 
De cădeam la bogați 
Cu coDiii și muierea 
Si ne sfîșia durerea... 
Trandafir crescut din 
Dară vremea a trecut,
Vremea rea cu chipul slut.
Și-am făcut gospodărie 
Un izvor de bogăție — 
Ești al nostru Ion bogat 
Prin partid noi team aflat 
Te-am strins oe soare și vînt, 
Că ne am aflat crezămint, 
Cite ne-au ars, nu mai sînt I 
Sau făcut neagră țarină. 
S'-a
Omu-i 
Nu-și 
Pentru 
Slavă
Că i-a șters de pe obraz 
Negurile de ne<az 
Pumndu-i in locul lor 
Ruja tinereților.

Cules in comuna Cusdrioara, 
raionul Dej, regiunea Cluj.

măre, perceptorii 
zorii 

bob, 
rob

lut.

rămas viața stâpînâ ; 

ca bradul fâlos, 

datina fruntea-n jos — 

fericirea lui

dâ partidului

Doină zisă-n mindre vremi 
Tu pe tinăr drum ne chemi 
Drumul
Tot cu 
Pluguri 
Să ne

Noi lăcrimam 
Firul ierbii-l ofileam 
Cînd Sighet, cînd 
Ne cădea plinsul ca 
Lacrima cu dinți de 
Păștea iarba-n orice
Și ne-ntorceam înapoi 
Cu ochii de lacrimi goi 
Că domnarii, batâ-i vina. 
Moi mult ne furau lumina ; 
Ei cu câși mari in oraș, 
Noi, coprinși de poterași ; 
Ei cu holde secerate. 
Noi cu jelea peste sate.

.... s | g 
Șl iar verde, lemn de brad 
Multe drumuri duc la Vod.„ 
De cînd vremea s-o-nturnat. 
Partidul ne-o liberat.
Lingă drumurile toate 
Cresc griiele înspicate. 
De colectiv semănate, 
la te uită vecinele, 
Multe-s poloagele grele. 
Ca cerul stropit cu stele. 
Plîngeți ochi a bucurie 
Că ce-o fost, n-o să mai fie ; 
Partidul, șoiman viteaz — 
Ne-o șters plinsul din obraz. 
Cit vom avea de trăit. 
Cu binele ne-o-nfrățit.

Cules în comuna Vad, raionul 
Sighet, regiunea Baia Mare.
Culegător ION SOCOL

holdelor bogate, 
pluguri noi arate 
de la muncitori 
facă anii flori.

Cui ne-a adus zorile 
Și-a-rwnulțit comorile, 
Fie-i calea fără spini. 
Așternută cu lumini.

Cules in comuna Surduc, 
ionul Jibou, regiunea Cluj.

ra-
i

careta secerat
Foaie verde fir mohor 
Pe deasupra luncilor 
Trece gindul meu în zbor 
Și se duce-așa pribeag 
Peste plaiul țării drag. 
De-mi vede clăi in șirag ; 
Vede clăi de griu frumos 
Spic de stele mătăsos ; 
Vede clăi de orz, secară • 
Pe țară mîndră comoară. 
Mina care-a secerat. 
Mîngîia-o-aș ne-ncetat J 
Bătrineți să n-o-nmănușe 
Cu pecete de cenușe ; 
Bătrineți să n-o-nconjoore 
Osteneli să n-d doboare ; 
Din Moldova la Banat 
Numai griu nemălurat

Zvon de bucurie
Foaie verde de mălin 
Inimă, pot să te-alin 
C-ai scăpat de-amar și chin. 
Hai la pr>nz și hai la cină 
Pe-nserat și pe lumină 
Să vezi numai voie bună 
S-auzi cum iși cintă dorul 
Tractoristul cu tractorul, 
Cînd brâzdeazâ-n zori ogorul; 
Să vezi cum lucră combina. 
Printre holde, bat-o vina. 
Parcă le-adună cu mina.
Snopii-i treieră pe loc 
Ies paiele ghiomotoc. 
Și grăunțele in saci 
Așteaptă să le incarci ; 
Și-n drum spre gospodărie 
Numai zvon de bucurie.

Culeasă din comuna Miholți 
raionul Alba 

de N. BOERIU

Din Constanța-n Baia Mare
Mi-a trecut secerătoare 
Hărnicia pe ogoare 
Și-au rămas miriști de ceară, 
Uiteacuș le-ntoarcem iară. 
Cu tractoare, pină-n seară — 
Și-ngrășăminte le-om pune 
Să dea holde și mai bune ; 
Că noi știm de-o vreme-ncoace 
Holda țării cum se coace 
împătrită și nzecită 
la tot spicu-o dalbă pită 
Sub raza minții dospită.

Cules din comuna Lunca Bra- 
du’ui, raionul Toplița, Regiunea 
Autonomă Maghiară.

Cîte drumuri 
duc la Vad

Foaie verde lemn de brad 
Cite drumuri duc la Vad, 
Trei hotare lîngă ele
Se usca iarba de jele - 
Cînd treceam,

i
i

I

.•î

FrunzulițăI
iasomie

Floricică albă floare, 
Zi-i un cintec măi cobzare, 
Cintec vesel să se știe 
C-avem mare bucurie. 
Verde foaie ca mohorul. 
Ne unirăm azi ogorul 
Și-l brăzdarăm cu tractorul 
Să ne dea roade-nzecit 
S-avem baiul fericit. 
Fericit și-mbelșugat 
Și de necazuri scăpat 
Frunzuliță iasomie, 
Să trăim cu bucurie 
Uniți in gospodărie.

Cules de CORNEL 
CIULESCU, Talpa 
raionul Olteni, reg.

Tezaur

STÂN- 
Og ăzile. 
București

Privesc ogorul colectivei necuprins 
Cu macii roșii ce in piept i-a prins 
Și-n suflet simt născindu-se mindria 
Că brațul meu ii crește bogăția.

Privesc cu drag la mările de aur 
Și parcă nu cred că al lor tezaur 
Ce vălurește-n razele de soare 
La foștii robi va curge in hambare.

Privesc brigăzile ce dou asaltul 
Și mă gindesc că azi și omu-i altul, 
L-o renăscut a vieții bucurie 
Ce înflorește în gospodărie.

i

Cu cit avint nestăvilit munceș’e 
Cind știe că avutul și-l sporește. 
Și cite porți de vise ii deschid 
Cuvintele-nțeleptului partid I

RUSU VICTOR 
cores p.


