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Adunările de dări de seamă și alegeri 
in organizațiile de bază U. T. M.

f

INTRE 1 FEBRUARIE 
și 31 martie, în orga- 

> nizațiile de bază U.T.M.
> se desfășoară adunările de 
( dări de seamă și alegeri. 
> Pregătirea și desfășurarea a- 
> dunărilor de dări de seamă și 
; alegeri au loc sub semnul 
> muncii însuflețite și intense a 
> utemiștilor, a celorlalți tineri, 
( alături de întregul nostru po- 
s por muncitor, pentru înfăptui- 
> rea. hotărîrilor istorice ale 
c celui de al II-lea Congres 
S al P.M.R. Adunările de dări de 
> seamă și alegeri vor scoate la 
? lumină experiența pozitivă do- 
( bîndită de organizațiile ute- 
> miște în aplicarea sarcinilor de 
? cinste încredinjate de partid, 
$ vor analiza lipsurile și cauzele 
> lor și vor stabili măsuri con- 
? crete, efective, pentru îmbună- 
< tățirea educației comuniste a 
> tineretului, pentru ridicarea ni- 
? velului muncii organizațiilor 
\ U.T.M. în toate sectoarele de 
> activitate. Adunările de dări 
> de seamă și alegeri trebuie să 
$ ducă, în același timp, la ale- 
> gerea în fruntea organizațiilor 
? U.T.M. a celor mai capabili și 
I mai devotați utemiști.

,< Ce avem de făcut mai întîi 
y în această perioadă ? Ce tre- 
? bule să discutăm în adunările 
X de alegeri ? Despre munca vie 
>> a oamenilor, despre modul în 
? care au fost ajutați utemiștii 
y și ceilalți tineri să-și însușeas- 
’ că documentele celui de al 

II-lea Congres al partidu
lui, cum luptă ei pentru 
aplicarea în viață a hotărîrilor, 
a sarcinilor concrete ce le au, 
cum au contribuit organizațiile 
U.T.M. la educația comunistă, 
la formarea caracterului tine
rilor. Să analizăm modul cum 
organizațiile de bază, comite
tele UTM mobilizează în jurul 
lor pe toți tinerii de la locul de 
muncă respectiv, cum desfă
șoară ele munca politică 
tru întărirea și creșterea 
durilor organizației, cum 
gătesc ele pe cei mai 
utemiști pentru a deveni 
didați de partid. De pe acum, 
în întîmpinarea adunării de a- 
legcri, să organizăm acțiuni 
largi în producție, în întreaga 
muncă poiitico-educativă, la 
care să fie antrenați toți ti
nerii de pe locul de muncă 
respectiv.

Să scoatem la iveală, în adu
nări, experiența pozitivă a or
ganizațiilor de bază UTM din 
industrie în munca pentru mo
bilizarea activă a tineretului la 
creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost, 
la îmbunătățirea calității pro
duselor și întărirea disciplinei 
în producție. Să analizăm îna
inte de toate participarea fie
cărui utemist la îndeplinirea 
sarcinilor sale de producție.

La sate, să discutăm cu seri
ozitate despre participarea ac
tivă a utemiștilor și a celor
lalți tineri, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, la opera 
de transformare socialistă a 
agriculturii, Ia ridicarea pro
ducției agricole. Acum se des
fășoară pregătiri pentru cam
pania agricolă de primăvară. 
Să analizăm în adunări cum 
participă tinerii de la sate 
la pregătirile pentru însă- 
mînțărl, la acțiunea de repa- 

y rare a tuturor tractoarelor, 
X mașinilor și uneltelor agricole, 
y cum se duce munca de educa- 
>> ție în rîndurile tinerilor meca- 
x nizatori.
>> Cu prilejul alegerii noilor 
X comitete, să ne punem din nou 
X întrebarea : de ce nu îmbrăți- 
y șează toți utemiștii și tinerii 
x tot ceea ce este nou și înșin- 
y tat, metodele fruntașilor în pro- 
y ducție ? De ce mai sîrjt tineri 
x care întîrzie sau lipsesc nemo- 
X tivat de la lucru ? De ce unii 
y mai manifestă lipsă de intexes 

față de însușirea tehnicii îna-

B

pen- 
rî ri
pre
si ni 
can-

intate, față de calificarea lor ? 
De ce în unele locuri mai exis
tă cazuri de beție, huliganism 
și comportări imorale ? Aseme
nea stări de lucruri există toc
mai acolo unde comitetele 
UTM nu se ocupă atent de 
munca organizatorică și edu
cativă cu întreg tineretul, unde 
activitatea organizației ute- 
miste se desfășoară șablon, 
neinteresant, plictisitor. In a- 
dunările de dări de seamă 
și alegeri, să ridicăm în 
mod răspicat această proble
mă, să cerem acestor comite
te UTM să-și schimbe stilul de
fectuos de muncă și să le aju
tăm să organizeze cu mai 
multă pricepere munca educa
tivă în rîndul tineretului.

In cercurile și cursurile în- 
vățămîntului politic a început 
de curînd studierea documen
telor Congresului partidului. 
Să analizăm felul în care își 
însușesc utemiștii și ceilalți ti
neri aceste documente, deosebit 
de importante, cum aplică ei 
în activitatea practică de zi cu 
zi cele învățate, să-i ajutăm 
să facă noi pași înainte în în
sușirea bazelor marxism-leni- 
nismului.

Este important ca, în adună
rile de dări de seamă și ale
geri, discutarea serioasă a 
muncii să pornească înainte 
de toate de la cei ce prezintă 
darea de seamă. Darea de sea
mă trebuie să dea tonul unei 
discutări exigente și profunde 
a activității organizațiilor de , 
bază U.T.M. Nu întîmplă- X 
tor, în acele organizații de y 
bază unde anul trecut s-au y 
manifestat lipsuri în pregăti- >< 
rea adunărilor de alegeri, n-au << 
luat naștere discuții aprinse, y 
Aceasta s-a petrecut acolo unde y 
unii secretari și-au întocmit y 
dările de seamă singuri, după y 
vechile „scheme", schimbînd y 
doar nume și cifre, unde unii y 
instructori raionali, sectari și y 
neîncrezători, au întocmit ei y 
dările de seamă, subestimînd << 
capacitatea comitetelor organ;- y 
zațiilor de bază. Este timpul y 
să înlăturăm șablonul din y 
munca, cu tineretul 1 Darea de y 
seamă să fie pregătită de în- y 
tregul comitet, cu ajutorul y 
unui colectiv cît mai larg de y 
utemiști. In felul acesta, y 
vom putea raporta în adu- y 
nările generale nu despre y 
„măsuri" și „cifre“ abstracte, x 
ci despre modul în care orga- y 
nizațiile U.T.M. au dus muncă y 
politică efectivă cu oamenii, x 
cum au îndreptat în mod con- y 
creț energia tineretului la tra- y 
ducerea în viață a sarcinilor y 
izvorîte din hotărîrile Congre- y 
sului partidului, din Hotărîrea y 
Biroului Politic al C.C. al y 
P.M.R. cu privire la activitatea ț 
U.T.M.

Cu cît 
activ la 
seamă a 
vom aprecia mai exigent mun
ca lui, a organizației respecti
ve, a fiecărui utcmist, cu atît 
adunarea generală va avea fo
los mai mare. Utemistul nu 
are voie să se considere în a- 
dunare ca un spectator pasiv. 
Fiecare utemist să spună des
chis, critic, părerea lui. Numai 
astfel, adunările de alegeri vor 
constitui cu adevărat adunări 
serioase, de lucru și nu de 
paradă. Să nu ne rezumăm însă 
numai la a critica lipsurile, ci 
să facem propuneri pentru îm
bunătățirea muncii, ajutînd 
astfel noul comitet să desfă
șoare o muncă politică mai 
vie, mai intensă, mai plină 
de conținut.

Comitetele raionale și orășe
nești U.T.M. au datoria să ve
gheze ca adunările de dări de 
seamă și alegeri să fie pregăti
te din timp, în mod temeinic 
și să se desfășoare la un nivel

(Urmare tn pag. 3-a).

vom participa 
discutarea dării 
comitetului, cu

mai 
de 
cit

Tinerii 
Documentele

CIMPINA (de la trimisul 
nostru).

Studierea Documentelor celui de 
al II-lea Congres al P.M.R. este 
o preocupare de seamă și a tine
rilor din uzinele „Poiana“ Cîm- 
pina. Cursanții cercurilor politice 
studiază acum pe capitole Rapor
tul de activitate al C.C. al P.M.R. 
prezentat la cel de al II-lea Con
gres al partidului. Prima expune
re „Situația internațională și 
consolidarea orînduiriî democrat- 
populare“, a avut loc săptămîna 
trecută.

Organizația de bază U.T.M. se 
preocupă ca și ceilalți tineri, ne
încadrați în una din formele de 
învățămînt, să-și însușească ho
tărîrile celui de al II-lea Con
gres al partidului.

Deocamdată ei studiază indivi
dual. Pentru a-și putea însuși în 
mod temeinic învățămintele Con-

studiazâ 
Congresului 

greșului, a fost amenajată o sală 
de consultații în incinta uzinei, 
care le stă la dispoziție. In fie
care zi după terminarea progra
mului de muncă un număr mare 
de tineri sînt prezenți în sala 
de consultații. Avînd asigurată 
bibliografia necesară, tinerii stu
diază pe bază de conspect. In 
permanență există aici un lector 
pregătit să lămurească eventua
lele probleme ce se ivesc neclare 
în timpul studiului.

Zilele trecute comitetul U.T.M. 
pe uzină a analizat, într-o ședință 
a sa, felul în care studiază tinerii 
Documentele celui de al II-lea 
Congres. Din raportul prezentat 
la această ședință a reieșit că Do
cumentele Congresului sînt stu
diate de peste 400 de tineri.

Salutul adresat de C. C. al P. M. R. și Consiliul 
de Miniștri tovarășului Petre Borilă cu prilejul 

împlinirii a 50 de ani de la nașterea sa
Dragă tovarășe Borilă,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn și Consiliul 

de Miniștri al Republicii Populare Romîne vă felicită călduros cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani.

In funcțiile de înaltă răspundere pe care le-ați deținut pe linie 
de partid și de stat, v-ați îndeplinit cu adîncă conștiinciozitate sar
cinile ce v-au fost încredințate.

Partidul Muncitoresc Romîn, Guvernul R.P.R. și oamenii muncii 
din țara noastră acordă o înaltă prețuire activității pline de devo
tament pe care ați desfășurat-o în mișcarea muncitorească revo
luționară, în lupta dusă de partidul nostru pentru făurirea și con
solidarea statului democrat-popular.

Vă dorim din toată inima, scumpe tovarășe Borilă, ani mulți 
de viață, sănătate și putere de muncă spre binele poporului mun
citor, pentru construirea socialismului în patria noastră.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL AL

PARTIDULUI MUNCITORESC REPUBLICII POPULARE 
ROMTN ROMINE

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

Decret
pentru conferirea titlului de „Erou al Muncii 

Socialiste“ din Republica Populară Romină, 
tovarășului Petre Borilă

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani și pentru îndelungata activitate 
în mișcarea revoluționară și contribuția adusă in făurirea statului 
democrat-popular,

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro
mîne, decretează:

1. Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste“ din Repu
blica Populară Romînă, tovarășului PETRE BORILĂ.

Președintele
Prezidiului Marii Adunări Naționale,PETRU GROZA

Secretarul
Prezidiului Marii Adunări 

Naționale, 
A. BUNACIU

Solemnitatea decorării
Joi după amiază a avut loc la 

Prezidiul Marii Adunări Națio
nale solemnitatea conferirii tit
lului de Erou al Muncii Socialiste 
din R.P.R., tovarășului Petre 
Borilă, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.R., cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de la naș
tere, pentru îndelungata activi
tate în mișcarea revoluționară și 
contribuția adusă în făurirea 
statului democrat-popular

La solemnitate au asistat to
varășii : Gh. Gheorghiu-Dej, dr. 
Petru Groza, Chivu Stoica, I. 
Chișinevschi, Emil Bodnăraș, 
Miron Constantinescu, Al. Dră- 
ghici, N. Ceaușescu, D. Coliu, 
L. Răutu, Șt Voitec, S. Bu- 
ghici, J. Fazekaș, I. Cozma, M. 
Mujic.

După citirea Decretului, tova
rășul dr. Petru Groza, preșe
dintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, a înm’nat tova
rășului P. Borilă, Diploma de 
Erou al Muncii Socialiste și Me
dalia de Aur „Secera și Cioca
nul”.

Felicitîndu-1 pe sărbătorit, pre
ședintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a arătat că tova
rășul P. Borilă este un slujitor 
devotat al poporului, care a con
tribuit prin munca și lupta sa la

făurirea și consolidarea regimu
lui de democrație populară.

Iți urez sănătate și putere de 
muncă .— a spus tovarășul dr. 
Petru Groza — în slujirea și mai 
departe a cauzei poporului nos
tru.

Luînd cuvîntul, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, a felicitat căldu
ros, în numele C.C. al P.M.R. și 
al guvernului pe tovarășul P. 
Borilă cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la nașterea sa subli
niind că Partidul Muncitoresc 
Romîn, guvernul R.P.R. și oa
menii muncii din țara noastră a- 
cordă o înaltă prețuire activității 
pline de devotament pe care a 
desfășurat-o în mișcarea munci
torească revoluționară, în lupta 
dusă de partidul nostru pentru 
făurirea și consolidarea statului 
democrat-popular.

Răspunzînd, tovarășul P. Bo
rilă a spus :

„Mulțumesc din suflet Comite
tului Central al P.M.R., Biroului 
Politic, guvernului, Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, pentru 
înalta distincție ce mi-au acor
dat.

Aceasta mă obligă să muncesc 
și mai mult pentru îndeplinirea 
sarcinilor pe care mi le-a încre
dințat partidul nostru, al cărui 
soldat devotat am fost și voi fi 
întreaga viață“.

(Agerpres)

In anul 1955, ultimul an al primului nostru plan cincinal, oame
nii muncii de la orașe și sate au obținut succese importante în 
construirea bazei economice a socialismului. Dezvoltarea industriei, 
agriculturii, transporturilor, creșterea lucrărilor capitale, dezvolta
rea comerțului interior și exterior, creșterea numărului muncitori
lor, tehnicienilor și funcționarilor, creșterea productivității muncii 
și ridicarea nivelului de trai material și cultural al celor ce mun
cesc, sînt caracterizate prin următoarele date:

I. îndeplinirea planului de producție 
în industrie

Planul producției globale în anul 1955 a fost îndeplinit pe an
samblul industriei socialiste în proporție de 108%.

Pe ministere și organizații economice centrale planul anual a 
fost îndeplinit după cum urmează:

Procentul de 
îndeplinire al
planului pe 

anul 1955

Ministerul Industriei Metalurgice și Construcțiilor de Mașini 112
Ministerul Industriei Petrolului 106
Ministerul Industriei Cărbunelui 103
Ministerul Energiei Electrice și Industriei Electrotehnice 109 
Ministerul Industriei Chimice 110
Ministerul Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei 102
Ministerul Industriei Materialelor de Construcții 106
Ministerul Industriei Ușoare 103
Ministerul Industriei Alimentare 106
întreprinderile Industriale ale Ministerului Construcțiilor 118
întreprinderile Industriale ale Ministerului Căilor Ferate 116
întreprinderile Industriale ale Ministerului Transporturilor

Navale și Aeriene 121
întreprinderile Industriale ale Ministerului Culturii 113
întreprinderile Industriale ale Sfaturilor Populare 106
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești 110

Depășirea însemnată a planului pe anul 1955 a contribuit la 
îndeplinirea planului cincinal, în ceea ce privește volumul pro
ducției globale industriale pe perioada 1951—1955, la 10 noiem
brie 1955 — adică cu 51 zile înainte de termen.

Planul producției marfă industriale pe anul 1955 a fost realizat 
în proporție de 105%.

în industria grea planul anual pe 1955 a fost depășit la pro
ducția de: energie electrică, țiței, minereuri cuprifere, gaz metan, 
țevi de oțel, motoare cu combustie internă, generatori electrici, 
autocamioane, autobuze, rulmenți, tractoare agricole, pluguri cu 
tracțiune mecanică și animală, grape, secerători-legători cu trac
țiune mecanică, secerători simple, batoze de cereale, acid sulfuric, 
lacuri și vopsele, coloranți organici, anvelope auto-moto, celuloză, 
carton asfaltat și la alte produse.

In industria bunurilor de consum au fost depășite prevederile 
planului la producția de: carne, preparate și conserve de carne, 
conserve de pește, pîine, produse făinoase, produse zaharoase, 
marmeladă, lapte praf, unt, brînzeturi, țesături de bumbac și de 
lînă, tricotaje, confecții pentru copii, încălțăminte din piele, încăl
țăminte de căuciuc, sticlărie, articole de menaj din porțelan, mașini 
de gătit emailate, vase de tablă din aluminiu, articole metalice de 
uz gospodăresc, mașini și aparate electrocasnice, medicamente, 
mobilă și la alte bunuri de consum.

S-a dezvoltat producția unor obiecte de consum popular ca : 
biciclete, mașini de cusut, patefoane, articole din vinilin și altele.

Unele ministere, cu toate că au depășit planul producției glo
bale, au avut însă rămîneri în urmă în îndeplinirea planului la 
unele produse și sortimente: Ministerul Industriei Cărhunelui — 
la cărbune; Ministerul Industriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini — la cocs metalurgic, oțel Martin, la unele sortimente de 
laminate, la unele tipuri de utilaje; Ministerul Industriei Petrolu
lui — la unele utilaje petrolifere; Ministerul Energiei Electrice și 
Industriei Electrotehnice — la tramvaie electrice, aparate electro- 
medicale; Ministerul Industriei Chimice — la produse sodice; 
Ministerul Industriei Materialelor de Construcții — la ciment, 
cărămizi de construcție; Ministerul Industriei Lemnului, H'rtiei și 
Celulozei — la cherestea, hîrtie; Ministerul Industriei Alimentare 
— la zahăr și uleiuri comestibile.

Depășirea planului producției globale industriale pe ansamblul 
industriei socialiste, cît și pe ministere ar fi fost mai mare, dacă 
toate întreprinderile industriale îșl îndeplineau planul de produc
ție. Astfel, numai în industria de subordonare republicană, dacă 
toate întreprinderile industriale ar fi îndeplinit planul producției 
globale, economia națională ar fi obținut în plus o producție în 
valoare de cea. 650 milioane lei .

S-a îmbunătățit calitatea producției de mașini, de utilaje și alte 
produse industriale la un mare număr de întreprinderi. Totuși 
la produse ca : lignit, cărbuni cocsificabili, cărămizi refractare de 
silică, pietre de polizor, sortimente de coloranți organici fabricate 
de întreprinderi ale ministerelor: Industriei Metalurgice și con
strucțiilor de Mașini, Industriei Cărbunelui, Industriei Chimice, 
calitatea nu a satisfăcut uneori prevederile, stasurilor și normelor 
tehnice în vigoare.

Pentru satisfacerea cerințelor populației s-a îmbunătățit calita
tea unor produse de larg consum și s-au fabricat noi sortimente 
de produse de panificație, produse zaharoase, produse cosmetice, 
țesături și tricotaje, modele noi de confecții, de încălțăminte, ar
ticole de marochinărie și articole pentru copii.

Cu toate acestea unele întreprinderi au rămas în urma posibi
lităților și sarcinilor de îmbunătățire a calității unor produse ca : 
preparate de carne, unele sortimente de mobilă, de țesături de 
lînă și mătase, confecții.

II. Creșterea producției industriale
In anul 1955 volumul producției globale a crescut în compara

ție cu anul 1954 cu 14%. Producția principalelor produse a crescut 
după cum urmează :

Anul 1955 în 
procente fată 
de anul 1954

Anul 1955 tn 
procente față 
de anul 1954

Energie electrică 116 Carton asfaltat 111
Țiței 108 Hîrtie 103
Cărbune brut 110 Came 135
Gaz metan 109 Preparate și conserve de
Fontă 133 carne 117
Oțel 122 Pește 111
Laminate 113 Conserve de pește 133
Cocs metalurgic 132 Pîine 104
Motoare cu combustie in Zahăr 139

ternă 149 Lapte de consum 117
Rulmenți 148 Unt 140
Locomotive cu aburi ecar- Brînzeturi 120

tament normal 415 Conserve de legume 121
Vagoane de călători 250 Țesături de bumbac 116
Vagoane marfă și cisterne 125 Țesături de lînă 104
Autocamioane 429 Țesături de mătase 130
Secerători-legători 116 Tricotaje 114
Batoze de cereale 144 Confecții pentru copii 196
Pluguri de tractor 107 încălțăminte din piele 133
Carbonat de sodiu 133 încălțăminte de cauciuc 134
Sodă caustică 134 Mașini de gătit pentru
Acid sulfuric 125 combustibil gazos 202
Coloranti organici 
îngrășăminte chimice

111
170 Aparate de radio-recepție 181

Ciment 128 Mașini și aparate electro
Cărămizi 119 casnice 226
Țigle și olane 124 Mobilă 128

Creșterea producției la principalele mijloace de producție a 
făcut posibilă aprovizionarea economiei naționale cu cantități mai 
mari de utilaje, materii prime, materiale, combustibil, energie elec
trică, decît In anul 1954.

I 
I

Tn industria ușoară și alimentară, s-a mărit producția articolelor 
care se bucură de cererea crescîndă a populației. Astfel la o creș
tere a producției de țesături de bumbac cu 16%, producția de 
poplin pentru cămăși crește cu 43%, producția de țesături pentru 
balonseide cu 103%, țesături pichet cu 106%, catifea cord cu 
35%, la o creștere a producției de țesături de lînă cu 4%, pro
ducția de stofe pentru costum bărbătesc Kamgarn crește cu 129%, 
producția de stofe pentru palton bărbătesc cu 19%, la o creștere 
a producției de ciorapi de 12%, producția de ciorapi Kapron și 
nylon crește cu 88%, la o creștere a producției de preparate de 
carne cu 26%, producția de crenvurști crește cu 135%, la o creș
tere a producției de brînzeturi cu 20%, producția de cașcaval 
crește cu 39% și producția de brînzeturi topite cu 78%.

In comparație cu anul 1954, capacitățile de producție au fost 
mai bine utilizate. In industria ■ petroliferă viteza medie de foraj" 
la exploatare a crescut cu 37%, iar la prelucrarea țițeiului, numai 
prin creșterea randamentului s-a obținut un plus 92.000 tone pro
duse albe față de anul 1954; în industria siderurgică folosirea 
furnalelor s-a îmbunătățit cu 22%, la cuptoare Martin cu 11% 
și la cuptoare electrice cu 23%; în industria chimică s-a îmbună
tățit folosirea instalațiilor de acid sulfuric; în industria materia
lelor de construcții s-a îmbunătățit folosirea cuptoarelor de clinker; 
în industria textilă, a crescut gradul de utilizare al mașinilor de 
filat bumbac cu 3,2%, a mașinilor de filat lînă eardată cu 7% 
și a războaielor de țesut bumbac cu 2,6%.

Cu toate aceste îmbunătățiri în folosirea utilajelor, în industrie 
există încă mari rezerve pentru sporirea producției. In industria 
construcțiilor de mașini și metalurgiei prelucrătoare, carboniferă, 
siderurgică, lemnului, materialelor de construcție, textilă au existat 
unele capacități de producție incomplect folosite.

în anul 1955 a continuat înzestrarea ramurilor economiei națio
nale cu tehnica nouă, prin utilarea cu noi tipuri de mașini, prin 
introducerea de noi procedee tehnologice în procesul de producție, 
prin mecanizarea lucrărilor care necesită un mare volum de 
muncă.

S-au proiectat și s au realizat mașini de înaltă productivitate 
și au fost realizate unele prototipuri.

S-au experimentat cu rezultate pozitive noile produse din de
șeuri din lemn — plăci fibrolemnoase aglomerate — care pot 
înlocui pe viitor materialele de construcție deficitare.

Au fost introduse noi procedee tehnologice perfecționate. în in
dustria petrolului s-a introdus carotajul radioactiv, metodă care 
ușurează identificarea zăcămintelor petrolifere și de asemenea s-a 
introdus fracturarea hidraulică a zăcămintelor, care duce la crește
rea debitului de țiței al sondei; în industria construcțiilor de ma
șini s-a extins călirea prin curenți de înaltă frecvență, metodă de 
înaltă productivitate în procesul de călire.

A crescut gradul de interconectare a centralelor electrice cu 
5% față de anul 1954, ceea ce a dus la îmbunătățirea sistemului 
de alimentare cu energie electrică, cît și la utilizarea mai econo
mică a grupurilor electrogene.

In minele Ministerului Industriei Cărbunelui a crescut gradul de 
mecanizare la lucrările de înaintări în cărbune, la transportul în 
subteran, nivelul atins fiind însă nesatisfăcător față de înzestra
rea tehnică a întreprinderilor. Unele utilaje, de exemplu, haveu- 
zele și mașinile de încărcat, au fost insuficient folosite. în in
dustria siderurgică a crescut gradul de mecanizare a lucrărilor 
de încărcări și descărcări.

în exploatarea lemnului, datorită unor lipsuri organizatorice ale 
Ministerului Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei, utilajul de 
care dispune a fost incomjțject folosit; nivelul prevăzut de meca
nizare la doborîrea, transportul și retezatul lemnului nu a fost 
atins. în multe cazuri mecanismele fiind folosite în mod neco
respunzător au fost scoase din uz înainte de termen.

Unele ministere nu au acordat suficientă atenție îndeplinirii sar
cinilor privind planul tehnic, îmbunătățirii proceselor tehnologice 
și punerii în fabricație de noi produse la nivelul tehnicii moderne.

A continuat și s-a dezvoltat activitatea de invenții și raționali
zări; în anul 1955 numărul invențiilor, inovațiilor și propunerilor 
de raționalizare aplicate a fost de peste 30.000, pe baza cărora se 
realizează anual însemnate economii.

în anul 1955 au existat încă unele deficiențe în aprovizionarea 
la timp și în volumul necesar procesului de producție. Existența 
unor stocuri supranormative la întreprinderi din ministerele: Indus
triei Metalurgice și Construcțiilor de Mașini, Industriei Materia
lelor de Construcții, Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei, pre
cum și la întreprinderi ale altor ministere și organizații econo
mice centrale, au accentuat lipsurile în aprovizionare, blocînd în 
același timp fondurile de rulment ale întreprinderilor și lipsind alte 
întreprinderi de materialele necesare procesului de producție.

în anul 1955 s-au obținut bconomii de materii prime, materiale 
și combustibil prin reducerea consumurilor specifice. S-a redus 
consumul specific de combustibil la producția de energie electrică, 
de bușteni de gater la producția de cherestea, de profile ușoare 
și grele la producția unor utilaje petrolifere, de burlane la forajul 
petrolifer, de conductori electrici la producția de motoare electrice 
și transformatori electrici, precum și alte consumuri specifice.

La unele întreprinderi a continuat însă risipa de materiale, prin 
depășirea normelor de consum planificate. La Ministerul Industriei 
Metalurgice și Construcțiilor de Mașini în urma depășirii norme
lor s-a consumat în plus o cantitate de peste 40.000 tone cocs la 
producția de fontă, de cca 10.000 tone metal la producția de oțel 
Martin , la Ministerul Industriei Materialelor de Construcții s-au 
consumat în plus 64.000 tone combustibil convențional la produc
ția de clinker, țigle și cărămizi.

Prețul de cost al producției în industria republicană a fost 
redus față de prețul de cost mediu realizat în anul 1954, ca ur
mare a creșterii productivității muncii și a economiilor obținute de 
oamenii muncii din fabrici și uzine.

Planul de reducere a prețului de cost pe anul 1955 a fost înde
plinit de ministerele : Industriei Petrolului, Industriei Chimice, 
Industriei Ușoare și altele. în același timp unele ministere ca; Mi
nisterul Industriei Cărbunelui, Ministerul Industriei Lemnului, 
Hîrtiei și Celulozei, Ministerul Industriei Alimentare nu au înde
plinit planul prețului de cost, determinînd neîndeplinirea planului 
prețului de cost pe anul 1955 în industria republicană.

III. Dezvoltarea agriculturii 
și silviculturii

în cursul anului 1955 oamenii muncii din agricultură au obți
nut importante succese în sporirea producției globale și a produc
ției marfă.

Pentru producția anului 1955, s-a cultivat o suprafață mai 
mare cu aproape 160 mii hectare decît în anul 1954, provenită în 
mare parte din desțelenirea pășunilor și fînețelor slab productive 
și neproductive, precum și dintr-o mai bună folosire a terenurilor . 
arabile. S-a mărit suprafața cultivată la cereale panificabile 
aproape cu 19% față de anul 1954.

Ca urmare a creșterii suprafețelor însămînțate șl în special a 
creșterii producției medii la hectar, producția totală de cereale a 
fost de aproape 12 milioane tone. A crescut de asemenea pro
ducția de sămînță de floarea-soarelui cu 17%, de cartofi de toam
nă cu 13%", de struguri cu 43% față de anul 1954. La fasole 
boabe, datorită sporirii producției medii la ha. și a extinderii cul
turilor intercalate, s-a obținut o producție de peste 2 ori mai 
mare decît în anul precedent.

Baza tehnico-materială a agriculturii s-a întărit prin dotarea 
cu încă 3.580 tractoare (tractoare convenționale de 15 CP), 3.051 
pluguri de tractor, 562 combine de cereale autopropulsate, 1.257 
batoze pentru cereale păioase, 1.565 secerători-legători, precum și 
cu alte mașini și utilaje agricole.

Cantitatea de îngrășăminte chimice puse la dispoziția agricul
turii a fost mai mare decît cea din anul 1954. Cu toate acestea 
gradul de folosire a îngrășămintelor chimice este nesatisfăcător£
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Numărul cadrelor tehnice din agricultură a crescut în anul 1955 
cu încă 2.120 cadre cu pregătire superioară și 4.290 cadre cu 
pregătire medie, iar un număr de 17.400 muncitori din agricul
tură au termina* Oferite cursuri de calificare și ridicarea cali
ficării.

Stațiunile de mașini și tractoare au efectuat în anul 1955 cu 
peste 400.000 hectare mai mult arături, cu aproape 124.000 hectare 
mai mult însămînțări, cu 95.000 ha. recoltat și alte lucrări agri
cole, depășind cu 29% volumul lucrărilor agricole efectuate în 
anul 1954.

Gospodăriile agricole de stat au mărit în anul 1955 cu 16% 
volumul lucrărilor efectuate cu tractoarele. Astfel s-au efectuat 
cu tractoarele mai multe lucrări decît în anul 1954 ; la arat cu 
aproape 115,000 ha., la însămînțat cu peste 100.000 ha., la culti
vați« cu 65.000 ha.

De asemenea în gospodăriile agricole colective a crescut supra
fața lucrată cu tractoare : la arat cu aproape 175.000 ha„ la însă
mînțat cu peste 88.000 ha. precum și la alte lucrări.

Ca rezultat al aplicării măsurilor agrotehnice și al mecani
zării principalelor lucrSri pe scară mai largă, gospodăriile agri
cole de stat, gospodăriile agricole colective și întovărășirile agri
cole au obținut producții mari la hectar care depășesc mult pro
ducțiile medii obținute în anul precedent, precum și producțiile 
medii obținute de țăranii cu gospodării individuale. Ast
fel, gospodăria agricolă de stat Bucium, regiunea Iași a obținut 
5.000 kg. grîu la ha., gospodăria agricolă colectivă S. M. Kirov 
din comuna Țăndărei, regiunea Constanța a obținut 4.000 kg. grîu 
la ha., G.A.S. Oradea și gospodăria agricolă colectivă din co
muna Mădăraș, regiunea Oradea pe unele lanuri au obținut cca. 
9.800 kg. porumb boabe la ha., întovărășirea agricolă din Ulești 
regiunea București a obținut de pe întreaga suprafață cultivată 
cu porumb în medie 4.500 kg. boabe la ha., Gospodăria agri
colă de stat Peciu-Nou din regiunea Timișoara a obținut 2.800 
kg- sămînță de floarea-soarelui la1 ha. și altele.

Recolte ridicate s-au obținut și pe terenuri întinse, pe regiuni 
întregi. Astfel la grîu producția medie la ha,, obținută în re
giunile Suceava, Constanța. Autonomă Maghiară, Galați 
și Cluj, depășește media obținută pe țară cu 130—200 kg. grîu ; 
regiunile Constanța, Oradea și București au obținut la porumb 
o producție medie la ha. cu peste 500 kg. mai mare decît 
media pe țară.

Gradul de mecanizare al lucrărilor în gospodăriile agricole 
de stat și gospodăriile agricole colective este încă nesatisfăcător

Unele gospodării agricole de stat și stațiuni de mașini și 
tractoare au avut încă serioase lipsuri în activitatea lor. Astfel 
gospodăriile agricole de stat „Jamul-Mare“, „Lugoj” — din re
giunea Timișoara, „Frăsinet“, „Giurgiu”, „I. C. Frimu”. „Dobro- 
tești” — din regiunea București și altele, deși au avut la dis
poziție mijloace mecanizate, din cauza lipsurilor organizatorice și 
a orientării greșite a tehnicienilor, nu le-au folosit din plin în 
efectuarea lucrărilor de prășit.

Stațiunile de mașini și tractoare Dăeni din regiunea Galați, 
Topolog din regiunea Constanța, Salcia din regiunea Suceava și 
altele, din cauză că nu au dat suficientă atenție cazării și hranei 
tractoriștilor, nu s-au îngrijit de buna gospodărire a carburan
ților, precum și de buna folosire a tractoarelor — nu au îndeplinit 
planul de lucrări, au depășit normele de consum la carburanți 
și lubrefianți. scumpind astfel prețul lucrărilor.

In vederea ridicării producției, țăranii muncitori cu gospodării 
individuale au fost sprijiniți de stat prin stațiunile de mașini și 
tractoare care au executat pentru aceste gospodării mai multe 
lucrări ca în anul 1954: la arat cu peste 210.000 ha. Ia treerat 
cereale cu aproape 700.000 tone — și alte lucrări. De asemenea, 
țăranii muncitori au mai primit sprijin prin creditul acordat, 
pentru cumpărarea de inventar agricol și de animale de muncă, 
de producție și altele, care a crescut de 3,2 ori față de anul pre
cedent.

Prin cele peste 2.000 puncte agricole încadrate cu peste 3.500 
tehnicieni, zootehniști, ingineri agronomi și medici veterinari, ță
rănimea a primit un însemnat sprijin tehnic calificat .

Tn anul 1955 a crescut și s-a întărit sectorul socialist din agri
cultură. Tn cursul anului și în special în ultimile luni în cinstea 
Congresului al Il-lea al P.M.R. s-au înființat noi gospodării agri
cole colective și întovărășiri agricole și zootehnice, numărul lor 
ajungînd la sfîrșitul anului la peste 6.600 cuprinzînd peste 390 
mii familii. Numărul asociațiilor simple pentru cultivarea plan
telor tehnice, a legumelor și zarzavaturilor a ajuns la cca. 3.000, 
cuprinzînd aproape 80 mii familii.

In cursul anului 1955 gospodăriile agricole de stat și gospo
dăriile agricole colective au obținut rezultate bune, atît canti
tativ, cît și calitativ în creșterea animalelor.

Față de anul 1954 în gospodăriile agricole colective numărul 
cabalinelor a crescut cu 3,6%, al taurinelor cu 3,2% al ovinelor 
cu 12,6%, și al porcinelor cu 11,3%.

A continuat acțiunea de îmbunătățire a raselor la ovine. Pro
porția ovinelor cu lînă fină și semifină în gospodăriile agricole 
de stat a crescut de la 90,6% cît era în anul 1954 la 93,2% in 
anul 1955.

Gospodăriile agricole de stat au livrat din producția lor în 
cursul anului 1955 pentru fondul de stat, 170.000 tone cereale 
păioase, 953 tone lînă.

Față de suprafața, de dotările și de mijloacele pe care le dețin, 
livrările de produse ale gospodăriilor agricole de stat pentru fon
dul de stat sînt încă nesatisfăcătoare. Datorită lipsurilor care mai 
persistă, prețul de cost la produsele gospodăriilor agricole de stat 
se menține la un nivel ridicat. Lipsurile se datoresc activității 
nemulțumitoare a unor cadre, care nu au pregătire profesională 
corespunzătoare sau care nu-și îndeplinesc cu conștiinciozitate 
sarcinile ce le revin, provocînd neajunsuri activității gospodăriilor 
agricole de stat.

In cursul anului 1955 au intrat în fondul de stat prin achiziții, 
contractări și colectări cu aproape 869 mii hl. mai mult lapte, cu 
peste 86.000 tone viu mai multe animale, cu peste 45 milioane 
mai multe ouă, cu 378 mii tone mai mult grîu și secară, cu aproape 
o jumătate milion tone mai multă sfeclă de zahăr și altele față 
de anul 1954.

în silvicultură planul pe 1955 la împăduriri a fost depășit cu 
40%, iar la îngrijirea arboretelor tinere cu 15%.

IV. îndeplinirea planului 
în transporturile pe căile ferate, 

pe apă și cu autovehicule
Planul transporturilor pe calea ferată în anul 1955 a fost înde

plinit în proporție de 113% la parcursul mărfurilor și în proporție 
de 99,7% la parcursul călătorilor; la mărfuri expediate, planul 
a fost îndeplinit în proporție de 110% și la călători plecați tn 
proporție de 107%.

Planul încărcărilor medii zilnice de vagoane a fost realizat 
în proporție de 106%, fiind în creștere față de anul 1954 cu 13%

Rulajul vagoanelor de marfă în anul 1955 s-a îmbunătățit, 
fiind mai mic cu 5,9% față de norma planificată și cu 10,2% față 

de realizările anului 1954. Reducerea rulajului î<n 1955, față de 
■anul 1954 cu 10,2% face posibilă încărcarea suplimentară a 1.089 
de vagoane în medie pe zi, fără sporirea parcului de vagoane.

Ministerul Căilor Ferate nu a luat toate măsurile necesare pen
tru îmbunătățirea procesului de transport, ceea ce a făcut să se 
anuleze 338 trenuri marșrute, să nu se reducă procentul servi
ciilor auxiliare al locomotivelor, procentul parcursului gol al va
gonului de marfă și să nu se depășească viteza comercială a 
trenurilor .

Ministerul Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei, Ministerul 
Gospodăriei Comunale și Industriei Locale, Ministerul Construc
țiilor, Ministerul Industriei Materialelor de Construcții, Ministe
rul Căilor Ferate, Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Co
lectărilor și alte ministere și organizații economice centrale, nu 
au respectat întotdeauna planul operativ de transporturi făcînd 
anulări și reveniri, ceea ce a dus la supraîncărcarea mijloacelor 
de transporturi în unele perioade, la încrucișări de transporturi și 
la neîndeplinirea planului de marșrutizare.

Consumul de combustibil convențional a fost redus cu 7,6% 
față de anul 1954, ceea ce a dus Ia o economie de peste 128.000 
tone combustibil convențional.

Parcursul mărfurilor cu mijloacele auto ale Ministerului Trans
porturilor Navale și Aeriene a crescut față de anul 1954, ou 40%, 
realizîndu-se în același timp și sarcina de plan.

In transporturile maritime planul a fost îndeplinit în propor
ție de 90% la mărfuri expediate și de 91% la parcursul măr
furilor.

La transporturile fluviale planul a fost îndeplinit în proporție 
de 101% la mărfuri expediate și numai în proporție de 66% la 
parcursul mărfurilor. Această neîndeplinire se datorește efectuării 
de transporturi pe distanțe mai scurte decît cele planificate, ceea 
ce a dus și la scăderea productivității medii zilnice pe o tonă 
capacitate și la creșterea prețului de cost.

V. Creșterea lucrărilor capitale
Volumul investițiilor capitale în anul 1955, este cu 11% mai 

mare decît în anul 1954, creșteri importante obținîndu-se în 
toate ramurile economiei naționale : în industrie cu 8%, în agri
cultură cu 26%, în transporturi cu 19%.

Economia națională a fost înzestrată în anul 1955 cu 17% 
mai mult utilaj nou față de anul 1954, crescînd în același timp 
partea de utilaj produsă în țară de la 70,8% la 74,3%.

Volumul investițiilor capitale în industrie reprezintă 57,5%' 
din totalul investițiilor; în cadrul industriei, investițiile pen
tru industria mijloacelor de producție reprezintă 84,4%. Cel mai 
mare volum de investiții s-a executat în ramurile petroliferă, 
energie electrică, siderurgică, construcții de mașini, chimică, 
volumul total al investițiilor în aceste ramuri reprezentând 72,8;>/o 
din volumul total al investițiilor în industrie.

In anul 1955 au fost puse în funcțiune și au fost dezvoltate 
numeroase întreprinderi industriale.

In industria energiei electrice s-au pus în funcțiune două noi 
centrale și sînt în stadiu de probă alte două centrale electrice; 
de asemenea s-au instalat și s-au dat în exploatare noi grupuri 
electrogene în centralele existente, mărindu-se puterea insta
lată totală cu 222.000 kW; a crescut de asemenea rețeaua de 
transport de energie electrică de înaltă tensiune cu încă 224 
km; în industria petroliferă s-au pus în funcțiune 334 sonde, 
o instalație pentru cracarea tesmică a păcurei, noi conducte pen
tru transportat țiței și gaze și este în curs de terminare o nouă 
rafinărie; în industria carboniferă s-au executat lucrări pentru 
deschiderea de noi cariere de lignit și noi sectoare la un în
semnat număr din minele existente; în industria extractivă a 
minereurilor neferoase au intrat în funcțiune două instalații de 
flotare, o instalație de aglomerare; în industria siderurgică 
un cuptor de oțel Martin de mare capacitate, un cuptor de fero
aliaje ; în industria cocso-chimică prima baterie a uzinei de 
cocs și primele cuptoare ale uzinei de semicocs ; în industria 
chimică o linie de produse sodice de mare capacitate și s-a dat 
în funcțiune prima fabrică de antibiotice din țara noastră ; în 
industria materialelor de construcții două linii tehnologice de 
ciment, două linii tehnologice de cărămizi și 7 fabrici de cără
mizi de interes local.

In industria bunurilor de consum s-au executat lucrări pentru 
complectarea și lărgirea întreprinderilor existente. Astfel în in
dustria ușoară s-a mărit capacitatea de producție a unor fila
turi, țesătorii, fabrici de încălțăminte, de sticlă, de mobilă, de 
obiecte metalice de consum popular și a altor întreprinderi.

In industria alimentară s-au dat în funcțiune 4 fabrici de 
pîine, o fabrică de conserve de pește, s-au înzestrat unele aba
toare cu instalații moderne frigorifere, s-a dezvoltat capacitatea 
unor fabrici de conserve de legume și fructe, antrepozite, crame, 
îngrășătorii și alte unități.

In agricultură și silvicultură s-a executat un număr însemnat 
de lucrări de irigație, îmbunătățiri funciare, împăduriri; s-a 
continuat înzestrarea stațiunilor de mașini și tractoare și a gos
podăriilor agricole de stat cu utilaj agricol, s-au construit șl 
dat în folosință 79 ateliere mecanice, 369 remize pentru utilaj 
agricol, peste 200 grajduri și saivane. Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii hu a pus încă în funcțiune toate lucrările princi
pale și în special cele 18 stațiuni de mașini și tractoare.

In transporturi au fost date în folosință linii de cale ferată 
forestiere în lungime totală de 150 km. din care liniile Tismana- 
Tg. Jiu, Ozana-Cracău-Tg. Neamț. A fost mărit parcul de mate
rial rulant al transporturilor în comun cu încă 44 locomotive, 
1.575 vagoane marfă și cisterne (echivalent două osii), 104 va
goane de călători.

In sectorul social-cultural s-au construit și dat tn folosință 
școli în diferite regiuni ale țării, s-a lărgit capacitatea unor insti
tute de învățămînt superior, s-au construit și amenajat teatre, 
cinematografe, cămine culturale, case de odihnă, creșe și gră
dinițe de copii.

S-au continuat lucrările de construcție la centrul de producție 
cinematografică București dîndu-se în funcțiune încă două platouri.

Volumul de construcții executat de organizațiile de construcții- 
montaj în acest an depășește cu 15% pe cel din anul 1954.

Ministerul Construcțiilor și organizațiile de construcții ale 
altor ministere au îndeplinit planul anual de construcții-mon- 
taj, după cum urmează :

Procentul 
de îndeplinire 

al planului 
pe anul 1955

Ministerul Construcțiilor ; ............................................... 97
Organizațiile de Construcții ale Sfaturilor Populare 102
Organizațiile de Construcții ale Ministerului Industriei

Petrolului ................................................................ 99,9
Organizațiile de Construcții ale Ministerului Căilor

Ferate .................................................................... 96
Organizațiile de Construcții ale Ministerului Energiei

Electrice și Industriei Electrotehnice....................... 98
Cu toate că îm cursul anului 1955 s-au folosit în mai mare 

măsură prefabricatele din beton, totuși proiectanții și execu- 
tanții nu au acordat toată atenția folosirii lor pe o scară cît 

mai largă, ceea ce a frînat dezvoltarea industrializării proce
sului de construcție. Prefabricatele de beton produse de Minis
terul Construcțiilor au fost în general scumpe și de multe ori 
de calitate necorespunzătoare.

Și în anul 1955 a continuat să se manifeste o insuficientă 
preocupare pentru folosirea mai largă a proiectelor tip și pen
tru economisirea materialului lemnos și a oțelului beton.

Organizațiile de construcții au fost înzestrate cu noi mașini 
și utilaje de construcții, cu toate acestea însă mecanizarea pe 
unele șantiere de construcții se introduce greu, iar utilajele 
existente se folosesc în mod nesatisfăcător, astfel că o serie 
de munci grele se execută încă manual, ceea ce a influențat 
asupra creșterii productivității muncii și a scăderii prețului 
de cost.

VI. Dezvoltarea comerțului interior 
și exterior

Volumul desfacerilor de mărfuri prin unitățile comerțului 
de stat și cooperatist a fost de 27,8 miliarde lei în anul 1955, 
depășind, în prețuri comparabile, cu 10% nivelul anului 1954.

Măsurile luate de partid și guvern pentru trecerea la comerțul 
desfășurat au fost încununate de succes. Cele două reduceri de 
prețuri din anul 1955 aduc populației o economie anuală de peste 
600.000.000 lei. De asemenea, creșterea sortimentelor și calității 
mărfurilor au dus la îmbunătățirea aprovizionării oamenilor muncii 
de la orașe și sate prin unitățile comerțului de stat și cooperatist.

In orașe și centre muncitorești desfacerile anului 1955, compa
rativ cu cele ale anului 1954, au crescut: la carne cu 31%; la 
preparate de carne cu 19®/o; la pește proaspăt cu 38%; la brîn- 
zeturi cu 52%; la zahăr cu 21%; la produse zaharoase cu 12%; 
la orez cu 21%; la fructe proaspete cu 12%; la țesături de lînă 
cu 4%; la tricotaje cu 9°/o; la încălțăminte de piele cu 21%; la 
articole de galanterie cu 15%; la articole metalice de uz casnic 
cu 44°/.; la articole electrocasnice cu 66%; la mobilă cu 83%; 
la cărți ideologice, științifice și literare cu 21%; și la alte mărfuri 
industriale și alimentare.

Vînzarea diferitelor mărfuri prin unitățile comerțului coopera
tist la sate a crescut în anul 1955, comparativ cu anul 1954, ast
fel: la țesături de bumbac cu 9%; la țesături de lînă cu 13% ; 
la țesături de mătase cu 9%; la tricotaje cu 36%; la confecții 
cu 21°/o; la încălțăminte de piele cu 36%; la încălțăminte de 
cauciuc cu 19%; la articole de galanterie cu 30% ; la laminate 
feroase cu 27% ; la articole metalice de uz casnic cu 62%; la 
articole electrocasnice de aproape 3 ori; la articole metalice de 
uz agricol cu 69°/o; la mobilă de peste 2,6 ori; la țigle cu 10%; 
la petrol cu 18%; la cărți ideologice, științifice și literare cu 
92% și la alte mărfuri industriale.

Gospodăriile agricole colective au vîndut populației în anul 
1955 cu cca. 30% mai multe produse agro-alimentare decît în anul 
1954. Cu sprijinul sfaturilor populare au fost organizate, cu foarte 
bune rezultate, expoziții-tîrg de produse agricole ale gospodăriilor 
agricole colective în orașele: București, Galați, Brăila, Constanța 
și altele.

Ca urmare a întăririi rolului regulator al statului pe piață și 
creșterii producției agricole, prețurile în piața țărănească au scă
zut la un număr important de produse agro-alimentare față de 
anul 1954.

In anul 1955 au fost încă lipsuri în ceea ce privește calitatea 
și sortimentul unor mărfuri puse în vânzare prin rețeaua comerțu
lui de stat și cooperatist, ceea ce a contribuit la formarea de 
stocuri importante la unele mărfuri. Deficiențe au avut loc în ce 
privește aprovizionarea unităților comerțului de stat și coopera
tist cu mărfuri de sezon. In unele ramuri ale comerțului de stat 
și cooperatist au persistat lipsuri în ce privește manipularea și 
păstrarea mărfurilor în bune condiții producîndu-se astfel stri
căciuni și pierderi materiale.

Nivelul cheltuielilor de circulație este încă ridicat, atingînd 
pe întregul comerț socialist, după date provizorii, aproape 11%, 
din care Ministerul Comerțului Interior 9,4%, iar Centrocoop-ul 
peste 10%.

Rețeaua comerțului de stat și cooperatist a crescut în cursul 
anului 1955 cu peste 3.300 unități de desfacere, din care cu 950 
unități de alimentație publică. în mediul rural rețeaua comerțului 
cooperatist a crescut cu aproape 1.500 unități, din care cu peste 
550 unități de alimentație publică. A crescut numărul unităților 
specializate de la orașe și numărul magazinelor universale, raio
nale și sătești.

A continuat să se dezvolte comerțul exterior, volumul schimbu
rilor cu străinătatea crescînd în anul 1955 cu 12% față de anul 
J954, iar numărul țărilor cu care întreținem relații comerciale a 
ajuns la 62 De asemenea, balanța de plăți externă a continuat 
și în anul 1955 să fie echilibrată.

VII. Creșterea numărului 
muncitorilor, inginerilor, 

tehnicienilor și funcționarilor 
și creșterea productivității muncii
In anul 1955 a continuat să crească numărul muncitorilor, ingi

nerilor, tehnicienilor și funcționarilor ocupați în sectorul socialist 
al economiei naționale. Față de anul 1954, numărul acestora a 
crescut cu aproape 75.000, în special ca urmare a sporirii numă
rului de muncitori ocupați în ramurile producției materiale.

Un număr de cca. 125.000 muncitori au absolvit cursurile de cali
ficare, sau de ridicare a calificării.

Ca urmare a creșterii înzestrării tehnice a muncii, ridi
cării calificării muncitorilor și a unei mai bune organizări a pro
cesului de producție, productivitatea muncii în industrie a crescut 
la întreprinderile Ministerului Industriei Metalurgice și Construc
țiilor de Mașini cu 18%, Ministerului Industriei Chimice cu 16%, 
Ministerului Industriei Materialelor de Construcții cu 17%, pe 
ansamblul industriei productivitatea muncii crescînd cu 11% față 
de anul 1954. De asemenea în construcții productivitatea muncii 
a crescut cu 11% față de anul 1954.

Planul de oreștere a productivității muncii a fost îndeplinit și 
depășit. Aceasta a determinat ca peste 80% din sporul producției 
globale industriale pe anul 1955 să fie realizat pe seama creșterii 
productivității muncii

Creșterea productivității muncii ar fi fost însă mai mare, dacă 
nu ar fi existat lipsurile din unele întreprinderi și ramuri în ceea 
ce privește folosirea în măsură sporită a rezervelor interne.

Planul productivității muncii nu a fost îndeplinit de către Di
recțiile Generale de Exploatare și Transporturi Forestiere - 
„Nord" și „Sud“, ca urmare în deosebi a nejustei folosiri a forței 
de muncă în unele faze de lucru, la care a influențat și fluctuația 
mare a muncitorilor, precum și ca urmare a deficiențelor în folo
sirea mijloacelor de transport și a altor utilaje.

La Combinatul Metalurgic Reșița, depășirile foarte frecvente a 
timpilor planificați pentru repararea unor utilaje principale, pre
cum și lipsuri în organizarea internă în ceea ce privește transpor
turile uzinale, au dus la neîndeplinirea planului productivității 
muncii.

De asemenea în Direcțiile generale industriale a „Peștelui“, 
„Uleiului și Săpunului“, „Zahărului și Produselor Zaharoase“, 
„Conservelor de Legume și Fructe“, nu s-a îndeplinit planul pro
ductivități; muncii, deoarece au existat lipsuri în ceea ce privește 
folosirea capacității utilajelor, insuficienta preocupare pentru in
troducerea mecanizării și micii mecanizări, cît și folosirea mai 
bună a timpului de muncă a muncitorilor.

De asemenea normarea muncii n-a constituit o preocupare perma
nentă din partea conducerii unor întreprinderi și ministere. Sînt 
încă întreprinderi care lucrează cu norme învechite, neținînd 
seama de creșterea înzestrării tehnice a muncii și de ridicarea 
calificării muncitorilor, norme care prin caracterul lor nu numai 
că nu stimulează, dar sînt un factor serios în frinarea creșterii 
productivității muncii.

Depășirea normelor din industrie în medie cu peste 50%, n-a 
fost însoțită de o creștere corespunzătoare a productivității muncii.

Aceasta a dus la o scădere nesatisfăcătoare a prețului de cost 
al producției.

VIII. Creșterea nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 

muncii
Succesele obținute în dezvoltarea economiei naționale au avut 

ca urmare creșterea bunei stări a oamenilor muncii de la orașe 
și sate.

Venitul național, a crescut în anul 1955, după date preliminare, 
cu cca. 19% față de anul 1954, în special ca urmare a unei recolte 
agricole bogate, a creșterii producției industriale și construcțiilor.

Ca urmare a reducerii prețurilor de stat cu amănuntul în două 
rînduri, a scăderii prețurilor la un însemnat număr de produse 
pe piața țărănească, precum și a întăririi puterii leului și exce
dentului bugetar pe anul 1955, salariul real al muncitorilor și func
ționarilor a crescut cu 8% față de anul 1954. Această creștere 
a salariului real a creat posibilitate oamenilor muncii de a 
cumpăra mai multe bunuri de consum decît în anul 1954, de a-și 
satisface cerințele materiale și culturale într-o măsură mai mare 
decît m anul precedent

Bunăstarea materială a oamenilor muncii a mai crescut și pe 
baza cheltuielilor social-culturale făcute de stat pentru învățămînt 
gratuit, burse pentru elevi și studenți, cultură și sport, asistență 
medicală gratuită, locuri gratuite și la prețuri avantajoase la sana
torii și case de odihnă, ajutor familial de stat pentru mamele 
cu mulți copii și mamele singure, ajutoare și pensii în cadru! asi
gurărilor și prevederilor sociale și altele, care în anul 1955 au 
atins suma de 6.801,9 mii. ’ei, fiind cu 949,5 mii. mai mari decît 
sumele cheltuite în anul 1954.

Veniturile bănești și în natură ale familiilor de țărani munci
tori au crescut cu 15% fată de anul 1954. Veniturile bănești și în 
natură ale familiilor de țărani colectiviști au fost mai mari dec t 
ale țăranilor muncitori cu gospodării individuale.

Creșterea veniturilor bănești ale oamenilor muncii se oglindește 
șl în creșterea cu 82% a economiilor deouse la C.E.C. și a numă
rului depunătorilor, care a crescut cu 31%.

Creșterea venitului național, a veniturilor bănești și în natură, 
a cheltuielilor social-culturale făcute de sfat, reducerile de prețuri 
la mărfurile de consum popular, au asigurat sporirea veniturilor 
reale ale oamenilor muncii. Ca urmare a acestora a crescut con
sumul de alimente. După date stabilite prin cercetarea bugetelor, 
familiile de muncitori au consumat în anul 1955 mai mult cu 33°/o 
carne, cu 23% pește, cu 6% lapte, cu 19% ouă, cu 31% untură, 
cu 37% orez, cu 11% cartofi cu 3% pîine. De asemenea dună 
aceleași cercetări, consumul în gosnodăriile țăranilor muncitori s-a 
mărit la grăsimi cu 25%, la lapte cu 13%, la ouă cu 22%, la 
carne cu 3%.

In această perioadă s-au obținut succese importante și în dome
niul social-cultural.

In anul școlar 1955/1956 învățămîntul de 7 ani a devenit obli
gatoriu în orașe, centre muncitorești și în localitățile reședință de 
raion ; a fost organizat pe lingă fabrici și uzine învățămîntul teh
nic, tehnic de maiștri și învățămîntul profesional de ucenici S-a 
continuat extinderea învățămîntului seral și a cursurilor fără frec
vență în învățămîntul mediu și superior.

In anul 1955 au absolvit institute de învățămînt superior peste 
7.700 specialiști, iar învățămîntul mediu tehnic 21.800 specialiști.

Au fost editate peste 2.800 titluri de cărți și broșuri tipărite 
în 35.380.000 exemplare din care aproape 2.850.000 exemplare pen
tru literatura tehnico-științifică. în limbile minorităților naționale 
au fost editate peste 3.000.000 exemplare.

In această perioadă a continuat să se dezvolte producția noas
tră de filme artistice, documentare, realizîndu-se în acest an 143 
filme și jurnale.

In comparație cu anul 1954 s-a mărit numărul cinematografelor 
și teatrelor, iar numărul spectatorilor și auditorilor Ia teatre, opere, 
concerte simfonice și cinematografe a crescut cu 25%.

La sfîrșitul anului 1955 numărul total al abonamentelor la radio 
și la rețeaua de radioficare este de 1.164.000, cu 27% mai mare 
decît numărul existent la aceeași dată a anului precedent

In cursul anului 1955 asistența medico-sanitară a populației a 
continuat să se îmbunătățească. In regiunile Bacău, Cluj. Hune
doara, Oradea, București au fost date în folosință noi spitale și 
servicii medico-sanitare de întreprindere.

O grijă deosebită s-a acordat și în acest an pentru ocrotirea 
mamei și copilului, continuînd să se extindă rețeaua de case de 
nașteri, dispensare de pediatrie, secții specializate în spitale și 
creșe.

Pentru combaterea tuberculozei, cancerului și a bolilor conta
gioase s-a dus o acțiune susținută, creindu-se 36 noi dispensare 
și sanepiduri.

Peste 460.000 oameni ai muncii și copii au beneficiat de cură 
și au fost trimiși la odihnă în stațiunile balneare și climaterice.

In anul 1955 a continuat să se îmbunătățească deservirea popu
lației de către întreprinderile de gospodărie comunală, dîndu-se 
în folosință noi instalații de captarea și distribuția apei, s-a 
extins rețeaua de gaze naturale și canalizare tn multe orașe și 
comune, s-a mărit parcul de mijloace de transport orășenesc de 
călători, prin punerea în funcțiune a noi autobuse și noi tram
vaie de mare capacitate, s-au dat în exploatare noi grupuri elec
trogene și s-a extins rețeaua de iluminat public, precum și alte 
lucrări de deservire comunală. Totuși au continuat să se mențină 
lipsuri în repararea fondului de locuințe, comitetele executive ale 
sfaturilor populare neexecutînd decît 86% din volumul lucrărilor 
prevăzute pentru reparații.

In anul 1955 oamenii muncii au primit 740.000 m.p. suprafață 
construită de locuințe.

S-au acordat de asemenea credite pentru construirea de locuințe 
individuale în valoare de 140,3 milioane Iei, depășind nivelul anu
lui 1954 de 2 ori.

★
Succesele obținute în anul 1955 în dezvoltarea economiei națio

nale și creșterea nivelului de trai material și cultural al oameni
lor muncii sînt o temelie puternică pentru realizarea sarcinilor 
din Directivele celui de-al II-lea Congres al P.M.R., cu privire la 
cel de-al doilea plan cincinal.

Direcțiunea Centrală de Statistică
de pe lingă Consiliul de Miniștri al R. P. R.



Adoările de dări de seamă și alegeri
în organizațiile de bază U. T. M. O tînără muncitoare

TARA SE PREGĂTEȘTE 
DE ALEGERI

Tinerii GAZETA LITERARĂ
în timpul lor liber a împlinit 100 de numere

U.T.M. re

în adunarea de

birourile și comitetele

să 
în- 

o 
de

(Urmare din pag. I-a).

înalt. Să fie respectată demo
crația internă de organizație, 
să fie stimulată în fapt critica 
de jos, să se dea posibilitatea 
tuturor utemiștilor să-și spună 
cu curaj părerea asupra mun
cii organelor U.T.M. Experien
ța unor adunări de dări de 
seamă și alegeri trecute arată 
că unele comitete au încălcat 
democrația internă de organi
zație, stabilind în mod nejuct, 
dinainte, componența prezidiu
lui, a diferitelor comisii. Unii 
activiști au căutat să întreru
pă pe vorbitori, să respingă 
critici juste ale tinerilor. De 
bună seamă, asemenea practici 
dăunătoare nu se pot bucura 
de aprobarea utemiștilor.

Adunările de dări de seamă 
și alegeri își vor atinge sco
pul și vor avea un mare rol 
în întărirea organizatorică și 
politică a organizațiilor U.T.M. 
numai dacă ele se vor termina 
cu adoptarea unor hotărîri con
crete, cu fixarea de răspunderi 
precise, legate de sarcinile ac
tuale ale întreprinderii, mi
nei, S.M.T.-ului, gospodăriei a- 
gricole de stat, sau colective, 
întovărășirii etc. Să se treacă 
la înfăptuirea hotăririlor la 
timp, îndată după adoptarea 
lor, iar comitetul U.T.M. 
simtă în această privință 
treaga răspundere pe care 
are în fața organizației 
bază.

Succesul în activitatea vii-

Muncă rodnică
in prag de

Tinerii din satul Strei-Plopii 
încă nu se împacă cu gîndul că 
un • flăcău din Petrila a trebuit 
să-și ia nevastă tocmai de la ei 
din sat. Și încă pe cine: pe se
cretara organizației de bază 
U.T.M., pe Elena Cimponer 1 Ii 
lega prea multe fapte petrecute 
împreună și amintiri dragi față 
de această fată care a fost o 
bună tovarășe și secretară.

Dacă cu un an în urmă comi
tetul raional U.T.M. Hațeg nu a- 
vea prilejul de a se mîndri cu 
utemiștii din Strei-Plopii, astăzi o 
fac cu prisosință. Utemiștii din 
sat au înțeles de la Elena Cim
poner ce înseamnă să fi harnic, 
să participi la frămîntările și iz- 
bîr.zile celor din sat. De aceea 
organizația a crescut, s-a întă
rit, a devenit fruntașă, Utemistul 
Ion Tănăsoni își însușise calită
țile vrednicei secretare. Iar cînd 
Elena Cimponer s-a căsătorit, u- 
temiștii l-au ales secretar.

Una dintre cele mai importante 
acțiuni ale organizației de bază 
U.T.M. a fost aceea de a contri
bui la lupta pentru crearea unei 
întovărășiri agricole în sat, la 
Strei-Plopii.

Tinerii s-au hptărît pentru a- 
ceastă treabă încă de astă toamnă. 
După ce au prelucrat Statutul în
tovărășirii agricole în organizația 
de bază U.T.M. ei au început să 
desfășoare o muncă politică vie 
pentru desființarea haturilor în 
satul lor. Mai în fiecare zi Elena 
Cimponer, Aurel Mlădin și alții 
vorbeau cu oamenii, le înlăturau 
șovăiala și îi convingeau pe oa
meni să intre în întovărășire.

Iată de pildă ce spuneau ti
nerii lui Pompi Tătulescu pentru 
a-' convinge că e mai bine să 
muncească pămîntul laolaltă cu 
a'.ți consăteni lucrîndu-1 cu mași- 
nile S.M.T.-ului și folosind me
tode științifice:

„In satul Strei-Plopii niciodată 
nu s-a cules mai mult de 1500 
kg. grîu sau 2000 kg. porumb 
la hectar. Dar unii, de prin alte 
locuri, au cules și mai mult, cum
ar fi întevărășiții din comuna 
Sălaș, cărora recoltele bogate 
le-au adus multă bucurie. Pînă 
la urmă, Pompi Tătulescu s-a 
convins sa intre în întovărășire.

în urma muncii dusă de tineri, 
care s-au bucurat din plin de în
drumarea organizației de partid 
din Bretea Romînă, centrul de 
comună, această convingere este 
împărtășită de tot mai mulți din
tre țăranii muncitori din satul 
Strei-Plopii. Unii cum ar fi Ni
colae Cimponer, M. Solomon și 
Maria Bradvoie se gîndesc la 
bucuria ce o vor încerca la toam
nă, cînd vor culege o recoltă bo
gată. Cei tineri au făcut și ei 
cereri de a intra în întovărășire. 
Printre primii au fost Ion Tănă
soni, Lazăr Cornelia și mulți 
alții.

Dar tinerii împletesc această 
acțiune cu lupta lor pentru pre
gătirea celor necesare muncilor a- 

toare a organizației 
depinde în mare măsură de 
munca celor ce vor fi aleși în 
fruntea organizației. Utemiștii 
sînt chemați să facă propuneri 
și să hotărască ei înșiși asu
pra componenței noului comi
tet, dînd dovadă în acest sens 
de înaltă răspundere, de matu
ritate politică. Să alegem în 
noile comitete pe cei mai buni 
șî mai activi tineri și tinere, 
utemiști care studiază perse
verent, care își însușesc și a- 
p'ică în practică învățătura 
marxist-leninistă și politica 
partidului, tineri fruntași în 
muncă, energiei, buni organi
zatori, necruțători față de lip
suri, sîrguincioși, modești, 
cu inițiativă. La alegerea 
noilor comitete să dăm do
vadă de o deosebită exigență 
și vigilență. Alegerea cu 
încredere și curaj a tinere
lor fete să stea în centrul a- 
tenîiei noastre. Să se asigure 
în același timp stabilitatea ca
drelor, să se combată tendința 
de a se schimba cu ușurință 
membrii comitetelor U.T.M., 
pe motive cu total neîntemeia
te. A.șa, bunăoară, este nejus- 
tă și dăunătoare practica folo
sită de Comitetul raional 
U.T.M. Medgidia, care a trecut 
cu ușurință peste faptul că. la 
alegerile de anul trecut, doar 
11 din totalul secretarilor or
ganizațiilor de bază au fost 
realeși.

Buna pregătire și desfășura-

primăvară
gricole de primăvară ce trebuie să 
fie făcute cu mult timp înainte, 
pentru ca, atunci cînd inginerii 
sfatului popular raional vor veni 
să comaseze pămîntul, cînd se va 
încheia contractul cu S.M.T.-ul, 
sămînța să fie toată de un fel, 
iar cei întovărășiți să poată se
măna cu toții laolaltă și în a- 
celași timp.

Dar nu întotdeauna tinerii din 
Strei-Plopii au cale netedă în 
activitatea lor. Cînd este vorba 
să lămurești pe alde Ion Anto- 
nescu, Ion Gabor ' 1 Ion Bonta, 
care sînt mai greu de urnit la 
fapte noi, apoi nu-i chiar atît de 
ușor. Dar cu toate acestea, munca 
politică dusă de utemiștii Ion 
Tănăsoni, Aurel Mlădin, Ioan 
Noaghi și Gușă Liviu n-a fost za
darnică. Repararea uneltelor agri
cole în sat este aproape pe sfîr- 
șite, transportul îngrășămintelor 
la cîmp s-a făcut aproape de 
către toți cei din sat, iar tinerii, 
grijulii cum sînt au încercat și 
puterea de germinație a semin
țelor.

Pentru întreaga lor activitate 
utemiștii din satul Strei-Plopii au 
primit drapelul Comitetului re
gional U.T.M.-Hunedoara de or
ganizație fruntașă pe regiune.

Puțin timp a mai rămas, pînă 
la venirea primăverii. Veseli, plini 
de viață și harnici, tinerii din 
Strei-Plopii vor fi mîndri că lupta 
lor a fost încununată de suc
ces.

GABRIEL IONESCU

Numai „Tata, 
mama... și fu'1

Dumnealui, cu aspect onora
bil, umbrelă și pălărie tare, e 
desigur „tata", femeia elegantă 
de alături — „mama", iar tînă- 
rul care se fine mai la o par
te nu poate fi altul decît Ro- 
bert, fiul lor, care de obicei se 
adaugă modest la urmă, zicîn- 
du-și simplu: „eu“. întrebarea 
vine atunci de la sine : unde 
e „bona"? Numai ea lipsește 
pentru compiectarea cvartetu
lui acesta familiar din noul 
film francez care rulează pe 
ecranele noastre. Deși i s-a 
rezervat chiar un loc în foto
grafie „bona“ lipsește... Nu, 
n-am făcut noi special așa fo
tografia, ci o folosim doar 
pentru a vă spune că „bona" 
— care de fapt e o tînără stu
dentă — e tare drăguță și 
merită s-o cunoașteți „perso
nal“. Pentru ea recurge Robert 
la atitea vicleșuguri, ptnă l-a 
convins pe tatăl său să-l lase 
s-o ia de soție.

„Tata, mama, bona... și eu" 
este cu adevărat titlul cel mai 
potrivit pentru această comedie 
a cărei acțiune rar depășește 
sfera de preocupări ale mem

a adunărilor de alegeri de- y 
pind în mare măsură de mun- > 
ca de îndrumare și control o 
dusă în organizațiile de bază y 
de activiștii comitetelor raio- >' 
nale și orășenești U.T.M. Aces- < 
te comitete au datoria să se y 
ocupe atent, fără nici o ex- > 
cepție, de toate organizațiile <• 
de bază, să nu scape din ve- y 
dere îndrumarea unor organi- z 
zații cu un număr redus de z 
membri. <

Organizațiile U.T.M. își des- $ 
fășoară activitatea sub condu- > 
cerea și îndrumarea directă a y 
organizațiilor de partid. Ele S 
au nu numai dreptul, dar și > 
datoria de a dezbate larg și y 
de a pune în fața organizații- \ 
lor de partid toate problemele > 
de la locul de muncă respec- y 
tiv. In întreaga acțiune de pre- \ 
gătire și desfășurare a adună- > 
rilor de alegeri, să cerem din y 
timp sprijinul organizațiilor \ 
de partid, să folosim larg a- > 
jutorul lor. 
alegeri să se analizeze felul 
cum 
U.T.M. au cerut și au aplicat 
in viață îndrumările organiza
țiilor de partid.

Pregătirea și desfășurarea 
adunărilor de dări de seamă 
și alegeri trebuie să ducă la 
o activizare largă a tuturor 
utemiștilor și a celorlalți ti
neri în lupta pentru înfăptui
rea mărețelor sarcini din noul 
plan cincinal.

Scânteia tineretului

In întîmpinarea zilei 
de 16 februarie

★ ★

Succesele ceferiștilor 
de la depoul Bacău

BACĂU (de la corespondentul 
nostru).— Pentru ceferiștii depou
lui Bacău a devenit o tradiție să 
întîmpine ziua de 16 februarie cu 
rezultate cît mai însemnate în 
producție. In acest sens ei au che
mat la întrecere toate depourile 
C.F.R. din cadrul regionalei Iași. 
Rezultatele întrecerii tovărășești 
au și început să apară.

De la 1 februarie și pînă în pre
zent brigăzile conduse de utemiș
tii Barzaghideanu Mihai și Ro
man Mihai au spălat și reparat 
peste plan locomotiva 130.574. 
Rezultate însemnate a obținut și 
brigada condusă de utemistul Va- 
sile Vîlciu care lucrînd la repa
rația locomotivei cu seria 50235 
a ridicat-o de pe osii cu 6 zile 
înainte de termen.

Folosind cu chibzuință forța 
vie a trenurilor și aplicînd me
toda sovietică — planul financiar 
al locomotivei — în luna ianua
rie ei au realizat o economie de 
combustibil în valoare de peste 
130.000 lei. Cu combustibilul eco
nomisit se pot remorca circa 300 
trenuri a cîte 1.000 tone fiecare pe 
distanța Bacău—Pașcani și retur. 
Printre echipele de mecanici și 
fochiști fruntași în lupta centru 
realizarea de economii sînt echi
pele de pe locomotiva cu nr. 50.729 
condusă de mecanicii comuniști 
Gheorghe și Constantin Sascău 
care au realizat economii de com
bustibil în valoare de aproape 
9000 lei precum și partida locomo
tivei nr. 40453 în frunte cu me
canicii Chelaru Nicolae și Teodo- 
rescu Gheorghe care au realizat 
economii de 39 tone combustibil.

brilor unei familii mic-bur- 
gheze din Franța. Asta nu în
seamnă că întimplările de aici 
sînt lipsite de semnificații, că 
din mentalitatea îngustă, con
servatoare, din prejudecățile 
lui „papa" nu desprindem spi
ritul retrograd burghez ce stă 
în calea fericirii tinerilor, sau 
că sforțările lui Robert de a-și 
făuri o existență independentă 
nu trădează greutățile prin 
care trec tinerii absolvenți ai 
unei școli superioare în țările 
capitaliste.

Ceea ce caracterizează fil
mul este umorul, verva cu care 
atrage atenția asupra unuia 
sau altuia din compartimentele 
vieții unei familii mic-burgheze 
din Franța. Rîdem de răspun
sul „viu“ pe care i-l dă 
„maman“ soțului ei — pre
ocupat de golurile din bu
get — servindu-i la masă toa
te felurile însoțite de eticheta 
prețurilor curente care iar s-au 
urcat; ne distrăm pe socoteala 
nevestei măcelarului care și-a- 
propus să-l cucerească pe Ro
bert (preparatorul fiului ei) cu 
antricoate și mușchi de vacă 
plus „farmecele" ei „irezistibi
le" ne amuzăm de încurcătura 
lui „papa“ care s-a trezit amo
rezat de „bonă" și nu știe cum 
să i-o mărturisească. Regizorul 
Jean Paul Le Chanois, actorii 
Robert Lamoureux, Fernand 
Ledoux, Gaby Morlay și Ni- 
cole Courcel au făcut un film 
spumos, de un umor atacte- 
ristic francez, umorul unor oa
meni simpatici și de bun gust, 
care știu să folosească ironia 
în cele mai diverse împrejurări 
ale vieții.

Desigur, nu se poate pre
tinde filmului altceva decît și-a 
propus. Dar nu poți să nu re
marci — după vizionare — o 
anume superficialitate și ușu
rință cu care realizatorii trec, 
zimbind cu dezinvoltură, peste 
realități și probleme adeseori 
grave.

♦
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In centrul orașului Brăila se 
află un panou de onoare, cu fo
tografii ale muncitorilor fruntași 
din întreprinderile brăilene. Oa
menii cînd trec pe aici se opresc 
fac o privire de ansamblu asu
pra fotografiilor, apoi se uită pe 
rînd la fiecare. Printre aceste fo
tografii sînt și ale unor tineri și 
tinere fruntașe în producție.

Dedesubtul unei fotografii ce 
înfățișa chipul unei ținere, este 
o explicație. Această .explicație 
am citit-o și eu, însă nu am aflat 
tot ceea ce doream. Ea relata pe 
scurt: „Tînără Uzuneanu Paula, 
muncitoare la fabrica de confec
ții, este fruntașă în producție, dă 
produse de bun,ă calitate și depă
șește planul lunar cu 6-7 la sută“.

După ce am citit aceste cuvinte 
am mai privit odată portretul și 
mă gîndeam că această tînără 
trebuie să fie harnică și cu multă 
voință de muncă.

De curînd am văzut-o la locul 
de muncă pe tînără Uzuneanu 
Paula. Iuțeala cu care trage prin 
acul mașinei. automate tivul, te 
face să-ți reamintești de chipul 
ei din fotografie.

Au trecut 5 ani de cînd a venit 
în fabrică. La început, maiștrii 
văzînd-o mică de statură, se fe
reau s-o primească alături de ce
lelalte muncitoare. Aceasta a fost

Petroliștii își respectă angajamentele
La începutul acestei luni, cetă

țenii din cuprinsul circumscrip
ției electorale raionale nr. 34-Moi- 
nești întruniți tntr-o adunare pu
blică au desemnat drept candidat 
al circumscripției lor în alegerile 
de deputați pentru sfaturile popu
lare pe tov. Vasile Niță, directo
rul schelei de extracție nr. 2- 
Moinești, membru în Comitetul 
regional P.M.R.-Bacău, unul din
tre cei care au contribuit la dez
voltarea industriei petrolifere pe 
meleagurile Moldovei.

Printre cei care s-au angajat 
să susțină prin noi succese în 
producție candidatura tov. Niță 
Vasile au fost însăși muncitorii 
din schela pe care o conduce. A- 
cum, după o săptămină de la a- 
dunare, tot ei sînt în fruntea ce
lor care raportează succesele ob
ținute în îndeplinirea angajamen
telor luate.

în acest timp petroliștii schelei 
de extracție nr. 2-Moinești și-au

Realizări ale sfatului popular 
al orașului Oradea

Printre numeroasele realizări 
ale sfatului popular al orașului 
Oradea, în cinstea alegerilor de 
la 11 martie, se numără și ter
minarea și darea în folosință în 
ultima vreme a 86 de noi locuințe 
muncitorești.

Tot în aceste zile s-au terminat 
lucrările de amenajare a 2.300 
m.p. trotuare și .reamenajarea a 
numeroase străzi din cartierele 
Dorobanți și Ioșia.

Cu sprijinul cetățenilor, sfatul 
popular orășenesc a adăugat în 
cinstea alegerilor de la 11 martie 
o nouă realizare la bilanțul bogat

Concurs de recenzii de filme
în cinstea Congresului

In cinstea celui de al XX-lea 
Congres al P.C.U.S. Casa Prie
teniei romîno-sovietice A.R.L.U.S. 
și întreprinderea cinematografică 
regională București organizează 
un concurs de recenzii de filme cu 
tema „Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice, creatorul omului 
de tip nou“.

In cadrul concursului se pot 
recenza unul sau mai multe, din 
filmele : „Poemul pedagogic“ 
„Lecția vieții“, „Cartierul Vî- 
borg“, „Soldatul Ivan Brovkin“. 
„Poveste neterminată“, „Spre 
țărmuri noi“ și „Stele pe aripi“

Recenziile trebuie să scoată în 
evidență ideile principale, învăță-

Cu pumnul in masă...
Pentru identificarea persona

jului despre care este vorba, as
pectele zilei sale de muncă sînt 
adunate dintr-o perioadă de cî
teva săptămini.

Așadar: Intr-o clădire la pri
mul etaj. Deschidem ușa unui 
birou. Un tovarăș ne salută. 
Este ora 8 dimineața. De la fe
reastră se văd liniile de ciment 
care funcționează, dar și cele 
care sînt inactive. Gazda noas 
tră ne oferă un loc și ne roagă 
„să-l scuzăm“ că-și începe acti
vitatea. Are „atîtea de făcut...“

— Alo, planificarea! (vor
bește repezit apăsînd pe fiecare 
cuvînt). Cu tovarășul Avasilioa- 
iei... Alo, tu ești? Vino imediat 
la mine.

— Lasă, tovarășe, vii imediat.
Și continuă să cheme prin te

lefon.
...A obosit, dar rămîne în pi

cioare. Cînd vorbește la telefon 
se ridică in picioare.

Pe ușă au început să intre din 
Cei chemați.

Sună telefonul.
— Alo, da, chiar eu.

■— Cum, au lipsit de la lucru? 
Trimite-i la mine imediat.

Peste 5 minute, intră Viziniuc 
și Filip, cei doi lăcătuși care au 
absentat. In ultima vreme, unii 
tineri lipsesc aici de la lucru. 
Personajul îi numără pe cei din 
încăpere.

— Ceea ce vă spun e valabil 
pentru toți. Ascultați I

Voi nu munciți, nu vă faceți 
datoria. Astăzi, l/ș fabrică stau 4 
linii de ciment. 

la început, însă după puțin timp 
ea se afla printre cele mai bune 
muncitoare. De cîțiva ani este 
fruntașă în producție. In aceste 
zile cînd în întreaga țară au loc 
pregătiri pentru alegerile de de
putați în sfaturile populare, pe 
luna ianuarie, brigada din care 
face parte și tînără Uzuneanu 
Paula a îndeplinit , și depășit pla
nul cu 5 la sută.

Acum cîteva zile colectivul fa
bricii de confecții din Brăila s-a 
întrunit pentru a face propuneri 
de candidați în vederea alegerilor 
de deputați în sfaturile populare. 
Maistrul Sandu Vintilă a pro
pus-o candidat al F.D.P. în cir
cumscripția e’ectorală orășe
nească nr. 117 pe tînără Uzunea
nu Paula.

— Tovarășa Uzuneanu este o 
bună muncitoare, — a spus el — 
este fruntașă în producție, ajută 
pe tovarășele ei de muncă și ca 
mșistru ai brigăzii am încredere 
în ea că va căuta să muncească 
cu aceiași hotărîre și ca denutată.

Toți cei prezenti la r lunare 
s-au declarat de acord cu această 
propunere și tînără Uzuneanu 
Paula, muncitoare fruntașă a fost 
propusă candidată a F.D.P.

IANCU TRIFAN 
corespondentul „Scîn'.eii tine

retului“ pentru regiunea Galați

îndeplinit planul de producție în 
proporție de 101,6 la sută, ceea 
ce reprezintă sute de tone de ți
ței date peste plan într-o singură 
săptămînă. Numai brigada de ex
tracție condusă de comunistul 
Ion Văsti a dat în șapte zile 
peste plan 282 tone de țiței.

In aceste zile, cînd valul de 
frig s-a abătut cu deosebire asu
pra Moldovei punînd la grele în
cercări pe sondorii petroliști, bri
găzile de intervenție au dat de 
asemenea dovadă de mult curaj 
și avînt în muncă pentru a în
deplini cu cinste angajamentele 
luate. In ziua de 5 februarie bri
gada condusă de Gheorghe A- 
dam a redus timpul de intervenție 
cu 36,7 la sută, iar brigada con
dusă de Dumitru Lichi, el însuși 
candidat al circumscripției electo
rale regionale nr. 17 Bacău, a 
scurtat timpul de intervenție pla
nificat cu 35,8 la sută.

al activității sale: terminarea 
construcției digului de pe Crișul 
Repede.

De curînd, în oraș a fost pus 
în circulație primul autobus din 
lotul de 6 autobuse M.T.D. care, 
ca și cele 3 noi tramvaie moderne, 
construite la uzinele „Electropu- 
tere“-Craiova, ce vor fi puse cu
rînd în circulație, vor îmbogăți 
parcul mijloacelor de transport al 
orașului.

In prezent, se fac ultimele lu
crări de finisare la noul cinema
tograf „A.S. Pușkin“ care va fi 
dat în curînd în folosință.

P. c. u. s.
mintele care se desprind din film 
și să facă aprecieri asupra măie
striei artistice a interpreților.

Pentru cele mai bune recenzii 
se vor acorda 15 premii și men
țiuni în valoare de 3.000 lei.

La concurs poate participa orice 
iubitor de artă cinematografică 
din rîndul muncitorilor, elevilor, 
studenților funcționarilor, milita
rilor și intelectualilor, în afară de 
ziariști, scriitori și critici.

Lucrările, cuprinzînd cel mult 
8 pagini dactilografiate, se pri
mesc pînă la 5 martie 1956 pe 
adresa : Casa Prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S., str. Ba- 
tiștei nr. 14. (Agerpres).

E știut că pentru cele 4 linii 
oprite sînt și alți vinovați, mai 
mari. Direcțiunea nu s-a intere
sat ca reparațiile să se facă în
totdeauna periodic și de bună 
calitate. Dar omul nostru nu se 
impacientează. El continuă :

— Să știți că organizația va 
lua măsuri, nu mai merge așa 
cu tolerarea lipsurilor. Păi un
de ajungem, tovarăși ?... Puteți 
pleca. ...Alo, tovarășe Timofte, 
dumneata, membră în comitet, 
cțnd îți lichidezi lipsurile? (Se 
Uită la ceas. O fi vrînd să pri
mească un răspuns în care să 
se indice oră lichidării lipsuri
lor ?)

Tovarășa Timofte, care era în 
ușă, se întoarse.

— Bine... dar eu...
— Ce eu, tovarășă, ce eu ? Mie 

să-mi spui cînd îți lichidezi lip
surile... Bine tovarășă, vom mai 
discuta.

Apoi către noi, confidențial:
— După amiază fac ședință de 

comitet. O să punem problema ei. 
S-a delăsat în muncă.

Mai tîrziu, împreună cu per
sonajul, plecăm prin secții.

La materii prime ne arată o 
tînără.

— E Clara Chirițescu, eu am 
ridicat-o.

— Dar mai bine n-ai fi ridi
cat-o — intervine cineva. A fost 
la livrări: n-a corespuns. La a- 
provizionare: la fel. La trans
porturi: n-a corespuns. La car
tele : așișderea. Acum ați adus-o 
aici...

Personajul se supără.
întrebăm un' tovarăș de Ungă 

noi i

Activitatea cultural-artistică 
desfășurată de către comitetul 
organizației de bază U.T.M. de' 
la „Uzinele textile“ Timișoara 
este bogată în conținut. Tot mai 
mulți sînt tinerii care participă 
la diferitele acțiuni cultural-ar- 
tistice organizate.

Un număr de 115 tineri fac par
te din echipa artistică a uzinei. 
Corul numără peste 65 de tineri. 
In perioada actuală formațiile ar
tistice se pregătesc intens pentru 
cel de-al IV-lea concurs al echipe
lor artistice ale sindicatelor, care 
se desfășoară în faze pe între
prinderi. Corul pregătește cîn- 
tece noi, cum sînt de exemplu 
„Partidul" și „Ana Lugojana". 
La început au existat unele greu
tăți în ceea ce privește antrena
rea tinerilor în formația corală. 
Acum însă, datorită unei munci 
perseverente de mobilizare, ti
nerii vin regulat la cele trei re
petiții săptămînale.

Zece perechi de dansatori repe
tă cu multă însuflețire dansurile 
romînești, maghiare și germane 
cu care se vor prezenta la con
curs. Nici un amănunt nu le 
scapă. Cu multă perseverență se 
reia fiecare figură pînă ce execu
tarea ei este cît mai corectă.

Echipa de teatru pregătește 
pentru concurs piesa lui I. L. Ca- 
ragiale „D-ale Carnavalului“.

Dar activitatea culturală din 
această uzină nu se rezumă nu
mai la atît. Biblioteca are un nu
măr de peste 250 de cititori care 
vin cu regularitate să-și alea’gă 
cărți noi. Unii dintre ei sînt 
înscriși la concursul de citit li
teratură „Iubiți cartea“. Mulți 
vor participa în curînd la discu
țiile finale și vor primi insigna și 
brevetul „Prieten al cărții“.

Corespondent
ANGELA VUICIN
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tot cuprinsul patriei ză- j 
mult așteptată a sosit. J 
de bucurie pentru tineri j

DE IARNĂ 
TINERETULUI

iSPARTACHIADA
I 
lA 

( Pe 
! pada
( Prilej . .
(și tinere, pentru sportivii par- j 
[■ ticipanți la marea competiție j 
( de masă — Spartachiada de j 
(iarnă a tineretului.
[■ Schiurile, patinele și săniu- j 
(țele, atrag și în această iarnă j 
(ca și în alți ani pe pîrtii — și | 
| pe oglinda de gheață a pati- !• 
(noarelor, zeci de mii de tineri 
(și tinere. Odată cu aceștia, nu- 
[ meroși sînt tinerii și tinerele 
(care și-au legat pentru prima 
(dată schiurile de bocanci. Pa- 
f tinoarele au chemat mulți în-
fcepători în primele încercări 
(de a se avînta pe luciul gheții. 
I Ce minunată este tinerețea 
ț noastră !

în raionul Cîmpulung-Mol-f 
( 
f

— Nu suportă să fie contra
zis ?

•— Nu prea. Zice că întotdeau
na are dreptate. într-o ședință 
vreo 50 de tineri s-au ridicat să-t 
arate o lipsă. Dar el a zis nu, 
și nu a fost!

Ajungem la un cuptor (dintre 
cele oprite). Un maistru se apro
pie de noi.

— Iar mi-a lipsit Niță de la 
lucru. Nu pot să zidesc cuptorul, 
n-am oameni.

— Cum ? Cheamă-l imediat în 
fața mea.

Și cînd a venit împricinatul:
— Ascultă, mă! Ce crezi că 

aici se joacă furca ?
— Tovarășe, dar eu... am...
— Gura ! Unde te trezești ? 

Și, scoate, bă, miinile din buzu
nare.

Apoi adrestndu-se nouă:
— E slabă disciplina în fa

brică.
El mai recunoaște încă ceva. 

Știe cine sînt vinovați de faptul 
că la fabrică nu s-a terminat 
încă construcția cantinei, că nu 
s-a terminat încă construcția 
grupurilor sociale de la rampa 
de încărcat și atelierul mecanic. 
De asemenea, știe cine pot fi 
trași la răspundere pentru faptul 
că tinerii n-au un club al lor 
unde să-și petreacă orele libere. 
Știe că forurile de resort din Mi
nisterul materialelor de cons
trucții și conducerea fabricii sînt 
vinovate, dar din „întîmplare", 
In cazul acesta nu mai este Iu 
fel de drastic ca în fața zidaru
lui.

La mori ne tnttmpină alt to
varăș.

pecooooooooooooooooooooo
| „Gazeta literară“, organ al 
8 Uniunii Scriitorilor idin R.P.R., 
| a împlinit 100 de numere. A-, 
g ceasta reprezintă un prilej de 
8 bucurie pentru presă, pentru 
° mișcarea literară ca și pentru 
g întreg publicul nostru cititor 
8 care au remarcat progresele 
| realizate de „Gazetă“ de la a- 
8 pariție și pînă acum.
° „Gazeta literară“ militează 
8 activ pentru o literatură a- 
8 flată în slujba poporului, ar- 
| mă de preț în lupta pentru 
8 construirea socialismului în 
8 țara noastră. Prin articolele 
5 publicate, „Gazeta literară“ a 
8 contribuit la lămurirea unor 
8 probleme actuale din dome- 
| niul literaturii, a ajutat la în- 
8 sușirea de către literat! a u- 
8 nui înalt spirit de partid.
| - „Gazeta literară“ s-a ocupat 
8 de reconsiderarea și populari- 
| zarea valorilor literaturii noa- 
a stre clasice, de promovarea 
8 operelor noi ale literaturii noa- 
| stre originale, a înlesnit cu- 
5 noașterea experienței bogate a 
g vieții literare din Uniunea So- 
8 vietică și țările de democrație 
8 populară precum și a creației 
8 oamenilor de arta și cultură 
8 din alte țări.
8 Acum, „Gazeta literară“ con- 
j tribuie la lupta pentru aplica- 
8 rea în viață a prevederilor Do- 
8 cumentelor celui de-al II-lea 
| Congres al P.M.R., a indica- 
8 țiilor de mare însemnătate 
8 privind literatura, cuprinse în 
| aceste documente, militînd
8 pentru îndeplinirea sarcinilor
8 de răspundere ce revin oame-
JOOOOO©OOOOtX>öOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOCX5OOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOöOOCOOOOOOOO(

Examenul de stat
Intr-o atmosferă sărbătorească 

a început zilele acestea în Institu
tele de învățămînt superior din 
Iași examenul de stat. Pe culoa
rele facultății de industrie ușoară 
din cadrul Institutului Politehnic 
domnește o vie animație. Majori
tatea candidaților și-au ales te
mele de proiecte din lucrările le
gate de problemele de producție. 
Astfel, Agurița Nedelcu a vorbit 
despre proiectarea unei întreprin
deri cu 800 de războaie moderne.

dovenesc munții și dealurile 
răsună de multă vreme de 
larma tinerească a sportivilor. 
Fiii și ficele munților, tinerii 
care încă de copii se iau la 
întrecere pe schiuri, nu vor 
nici de data aceasta să-și des- 
mintă faima. întrecerile de 
schi sînt frumoase. Satisfac
ția unei victorii este însă mi- 

— Ce să mai fac cu Paiu Va
sile ? Iar a dormit astă-noapte. 
Din cauza unora ca el, s-au de
fectat pompele de pastă.

Personajul se enervează.
La ora 15, stntem din nou în 

camera de la primul etaj pentru 
ședința de comitet. Unii mem
bri însă nu sînt prezenți. Tele
foane. „Nu s-a terminat pro
ducția“ — i se răspunde.

— Ce? Cum ? Ce producție !
Măi, to-va-ră-șe, avem ședință
de comitet. Cînd vrei s-o ținem, 
la noapte ?

în sfîrșit ședința începe. Doi 
șefi de secție sînt in cameră. Oa
menii lor s-au adunat pe coridor, 
afară. Șefii de secții au de plătit 
niște sume de bani.

-— Tovarăși, eu voi (ine refera
tul despre tovarășa Timofte Elisa- 
beta. E născută în 1935. Acum e 
șefă de tură...

Un cap apare în ușa deschisă, 
cu un setrțiit.

—Tovarășe, să iasă tovarășul 
Zoia afară, să ne dea banii.

— Lasă-ne frate ! După ședință! 
Așadar, tovarășa Timofte în ulti
ma vreme s-a delăsat. Nu mai 
muncește în cadrul comitetului.

Ușa se deschide din nou.
— Lasă-ne, omule, odată !
— Tov"arășul Berechet are să ne 

dea niște bani, să iasă...
— Ieși tu I
Apoi:
— Ăla de lîngă ușă, închide-o 

cu cheia!
La discuții, membrii comitetu

lui au propus diferite sancțiuni 
tovarășei Timofte. Personajul era 
nemulțumit.

— Ei, o să vedeți, o să-i dau

cooooo©<x)ooooaooc>0ooo'V’.i 
nilpr artei și literaturii din 
țaia noastră. Urăm din toată 
inima succes „Gazetei litera
re“ pe acest nobil drum, pen- 
tru a adpce un aport și mai 
mare Ta înflorirea ‘literaturii 
noastre pe calea realismului 
socialist, la oglindirea în lite
ratura noastră contemporană 
a marilor teme actuale, a chi
purilor minunaților construc
tori ai vieții noi. la demasca
rea de către scriitori a dușma
nilor poporului sub orice mas
că s-ar camufla ei.

„Gazeta literară“ își va a- 
trage în măsură crescîndă in
teresul și prețuirea cititorilor 
străduindu-se și de aci înainte 
să analizeze cu o înaltă exi
gență partinică operele scrii
torilor noștri, luptînd pentru 
un înalt nivel artistic și ideo
logic al acestora, combătînd în 
mod concret și cu hotărîre in
fluențele ideologiei burgheze.

Publicînd mai multă bele
tristică, dînd prilej unui larg 
schimb de păreri, luptei prin
cipiale de opinii, încurajînd 
mai mult ca în trecut creațiile 
tinerilor scriitori, acordînd mai j 
mare atenție activității cercu- l 
rilor literare și începătorilor pe i 
tărîmul literaturii, „Gazeta li- ; 
terară" va da o îndrumare de I 
preț tuturor celor care contri- i 
buie la progresul continuu al ; 
literaturii noastre.

„Scînteia tineretului“ trans- ; 
mite un cald salut tovărășesc ! 
colectivului redacțional și co- i 
laboratorilor „Gazetei literare“ •
cu prilejul împlinirii celor 100 
de numere de la apariție.

De asemenea, Bernard Șulman, 
pînă de curînd muncitor, a pre
zentat un proiect de sistematizare 
a întreprinderilor textile, proiect 
ce urmărește folosirea mai rațio
nală a mașinilor.

El 'a luat calificativul „foarte 
bine“. Asemenea calificative au 
primit și Agurița Nedelcu și Mag
dalena Mariaș.

Corespondent
I. ȘTIRU

nunată. Iată de ce tinerii 
schiori din raionul Cîmpulung- 
Moldovenesc — pe care-i ve
deți în fotografia noastră — 
ce se vor avînta peste cîteva 
momente pe pîrtia albă, sînt 
hotărîți sa obțină rezultate cît 
mai bune la întrecerile Spar- 
tachladei de iarnă a tinere
tului.

I
îI

cuvîntul și ei și n-o să spună o 
vorbă. Privește superficial .

Cu lacrimi în ochi, tovarășa 
Timofte a vorbit totuși:

— De două luni de zile m-am 
căsătorit. Eu lucrez pe linie de 
organizație, dar pentru asigura
rea condițiilor noastre de viață 
tovarășul secretar nu mi-a dat 
nici un ajutor!

Membrii comitetului îi cam dau 
dreptate. Personajul e descumpă
nit, totuși are și el inimă.

— Atunci, tovarăși... s-o sanc
ționăm doar cu admonestare scri
să. Cine e pentru ? Și tovarășa 
Timofte s-a ales cu admonestare.

Noi ne îndoim că plenul unui 
comitet poate să dea sancțiuni 
statutare !

Spuneți, dragi cititori, așa-i că 
aproape nu vă vine a da răspun
sul, cu toate că-l aveți? Cum 
— vă veți întreba — omul des
pre care s-a vorbit poate fi un 
secretar al unui comitet de orga
nizație U.T.M. ?

De fapt nici el, Ion Dumi- 
trescu, secretarul comitetului or
ganizației U.T.M. de la fabrica 
de ciment din Bicaz, citind acest 
material nu va voi să se recu
noască de la început. Poate insă 
îl vor recunoaște tovarășii din 
comitetul U.T.M. Bicaz și cei de 
la comitetul regional U.T.M. Ba
cău.

Și nu peste mult timp cînd 
tovarășul Dumitrescu (care in 
munca sa are și succese), își va 
schimba atitudinea, tinerii de la 
fabrica de ciment vor spune poa
te : ,Nu, n-a existat un om cu 
metode de comandă. A fost doar 
un vis rău pe care noi doream de 
mult să nu-l mai visăm".

V. CONSTANTINESCU

bScînteia tineretului“
pag. 3-a 10 februarie 1956



CAZUL STUDENTEI LUCY 

Studenții cinstiți se desolidarizează 
de bandiții Ku-Klux-KIanului

TUSCALOOSA-ALABAMA 9 
(Agerpres).— Agențiile de pre
să relatează că violentele ma
nifestații rasiste dl căror tea
tru a fost timp de trei zile 
Universitatea statului Alaba
ma, situată în localitatea Tus
caloosa, care au avut drept 
scop să împiedice participarea 
la cursuri a singurei studente 
de culoare a acestei Universi
tăți, Autherine Lucy, au sttr- 
nit un val de proteste tn sinul 
opiniei publice americane.

Aceste acte de violență, care, 
așa cum a arătat ziarul „Tus
caloosa News", au ajuns „la 
un pas tragic de crimă", au 
determinat o luare de atitudi
ne din partea consiliu’ui stu
dențesc al Universității din 
Alabama, care într-o rezoluție 
adoptată marți seara sublinia
ză că „majoritatea manifestan- 
ților nu au fost studenti" și că 
„Universitatea statului Alaba
ma nu va permite să fie te
rorizată de Consiliul cetățeni
lor albi și de Ku-Klux-KIan. 
Totuși, rușinea suferită de uni
versitatea noastră nu va fi 
niciodată uitată", se spune tn 
rezoluție care cere măsuri 
„menite să salveze bunul renu
me al Universității".

La rîndul său, președintele 
Universității Carmichael a 
subliniat că în cursul acestor 
acte de violență, situația a a- 
juns la un pas de o „trage
die brutală".

în Congres, senatorul demo
crat Irwing Davidson a decla-

rat că adevărațil americani se 
simt „profund rușinați" de 
manifestațiile rasiste din Tus
caloosa și a subliniat efectul 
nefavorabil pe care astfel de 
manifestații îl provoacă in 
străinătate.

în același timp, Asociația 
națională pentru propășirea 
populației de culoare a cerut 
ministrului Justiției, Herbert 
Brownell, să deschidă o acțiu
ne judiciară împotriva' acelora 
care o împiedică pe Autherine 
Lucy să urmeze cursurile Uni
versității din Alabama. Aceasta 
a anunțat de altfel că, dacă în 
răstimp de 43 de ore consi
liul Universității nu va reveni 
asupra hotărîrii sale de a 
interzice să participe 
cursuri, ea se va adresa 
nou justiției.

Bravînd opinia publică,
mentale rasiste din statul Ala
bama Iși continuă însă inci
tările la ură și la violență. 
Astfel, după cum anunță a- 
genția France Presse, Camera 
și Senatul statului Alabama 
au votat o rezoluție prin care 
felicită autorități'e Universită
ții pentru hotărîrea lor de a 
suspenda de la cursuri pe stu
denta Autherine Lucy. In a- 
celași timp, în Senatul statu
lui Alabama, senatorul Albert 
Davis a adus laude de
monstrațiilor cu caracter rasist 
împotriva acestei studente, de- 
clarînd că ziua de marți „a 
fost o zi mare pentru Ala
bama".

ï se 
la 

din

ele-

PREGĂTIRIPENTRU CONFERINȚA STUDENȚILORDIN ASIA $1 AFRICA
DJAKARTA. Comitetul in

ternațional pentru pregătirea 
conferinței studenților din ță
rile Asiei și Africii a publicat 
un comunicat in care se arată 
că organizații studențești din 
12 țări asiatice și africane au 
răspuns afirmativ la invitația 
de a sprijini ținerea unei ast
fel de conferințe. Cele 12 țări 
sint India, Indonezia, Birma- 
nia, Pakistanul, Ceylonul, Re
publica Populară Chineză, Re
publica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Democra
tă Vietnam, Filipinele, Mala- 
ya, Uniunea Sud-africană și 
Vietnamul de sud. Comunica
tul amintește că, potrivit hotă- 
ririi adoptate la ședința de 
pregătire care a avut loc tn 
septembrie anul trecut la Ta- 
runa Giri, lingă Bogor, au fost 
trimise invitații unui număr de 
169 organizații studențești din 
țările asiatice și africane.

MARI MANIFESTAȚII STUDENȚEȘTI LA MADRID
MADRID. După cum anunță 

agenția Reuter, la 8 februarie 
a avut loc la Madrid o puter
nică manifestație anti-franchis- 
tă a studenților, la care au 
participat peste 1000 de stu- 
denți. Manifestația a fost or
ganizată în semn de protest 
împotriva încercărilor falangei 
(organizație politică franchis- 
tă, singura admisă în Spania) 
de a-șl impune reprezentanții 
tn comitetul studenților, deși 
cu prilejul alegerilor desfășu
rate la 4 februarie reprezetan- 
ții falangei au fost înfrînți. 
încercările falangei de a im
pune la 7 februarie pe repre
zentanții săi prin acte de huli
ganism au primit o ripostă ho- 
tărîtă din partea majorității 
studenților care au organizat 
tn aceeași zi și tn dimineața 
zilei de 8 februarie puternice 
manifestații de protest.

Manifestația studenților an- 
ti-franchiști a fost atacată de 
puternice detașamente de poli
ție care au rănit mai mulțl 
studenți. (Agerpres)

Acesta este unul din cel cu 
care se războiesc colonialiștii 

englezi în Cipru: un elev 
de liceu.

Incident la frontiera furco-siriană
BEIRUT 9 (Agerpres). — 

După cum anunță ziarul „Ar- 
Raudd", la 7 februarie un deta
șament turc înarmat a trecut 
frontiera siriană in regiunea ora
șului Mardin și a încercat să ia 
cu sine un grup de cetățeni si
rieni.

A avut loc o ciocnire între a- 
cest detașament și soldați sirieni,

care i-au apărat pe cetățenii si
rieni. Ciocnirea a continuat timp 
de peste o oră și s-a terminat 
prin retragerea detașamentului 
turc.

In urma ciocnirii un cetățean 
sirian a fost ucis și trei răniți. 
Soldații turci au reușit să ia cu 
ei un țăran sirian.

Lansarea de către S. U. A. de baloane în spațiul aerian 
al II. R.S.S.-manifestare a politicii „războiului rece“

la 
A- 
de

MOSCOVA 9 (Agerpres). 
TASS transmite:

La 9 februarie a avut loc 
Moscova, la vila Ministerului 
facerilor Externe al U.R.S.S.
pe strada Alexei Tolstoi, o con
ferință de presă în problema lan
sării de baloane în spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice de către or
ganele militare americane.

Conferința de presă a stîrnit 
Un mare interes în rîndurile re
prezentanților presei sovietice și 
străine. Cu mult înainte de înce
perea ei, în sală s-au adunat a- 
proximativ 100 de corespondenți 
ai ziarelor și agențiilor de pre
să.

Ziariștii au privit cu atenție în
velișul și aparatele unuia din ae
rostatele americane capturate, ex
puse în sală. Fotoreporterii au 
fotografiat piesele expuse. Cores
pondenții au însemnat în blocno
tesurile lor inscripțiile care se 
puteau citi pe aparatajul fotogra
fic, denumirile firmelor americane 
care au fabricat aparatele de fo
tografiat, radiotehnice și celelalte 
aparate ale baloanelor.

Aparatajul cîtorva zeci de ba
loane similare — o mică parte 
din numărul celor capturate în 
spațiul aerian al Uniunii Sovie
tice — a fost expus de aseme
nea în curtea vilei Ministerului 
Afacerilor Externe.

Conferința de presă a fost des
chisă de L. F. Ilicev, șeful ser
viciului de presă din Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S.

„După cum se știe — a decla
rat el — guvernul sovietic a a- 
dresat la 4 februarie guvernelor 
S.U.A. și Turciei și la 5 februa
rie guvernului Republicii Federa
le Germane, note în problema 
lansării de baloane în spațiul ae
rian al U.R.S.S. de către organele 
militare americane.

In cursul lunii ianuarie, dea
supra teritoriului Uniunii Sovie
tice au fost capturate un mare 
număr de baloane. După cum s-a 
stabilit, aceste baloane au fost 
lansate de către organele mili
tare americane de pe teritoriul 
Germaniei occidentale precum și 
de pe bazele militare americane 
situate pe teritoriul cîtorva state 
limitrofe cu Uniunea Sovietică, 
de pildă, de pe teritoriul Turciei.

După cum relatează presa a- 
mericană, comandamentul forțe
lor militare aeriene ale S.U.A. 
a recunoscut că în cursul ulti
mei luni au fost lansate 500 de 
baloane cu aparataj special ata
șat. Pe fiecare balon de acest fel, 
capturat pe teritoriul sovietic, s-au 
descoperit diferite aparate și dis
pozitive care nu sînt destinate 
nicidecum observațiilor meteoro
logice, ci luării de fotografii din 
aer în scopuri de recunoaștere.

Toate aceste acțiuni ale orga
nelor militare americane nu pot 
fi privite altfel decît ca o încer
care de a duce politica „din pra
gul războiului", politică condam
nată de opinia publică mondială. 
Aceste acțiuni reprezintă o În
călcare a integrității teritoriale a 
Uniunii Sovietice. Aceasta re
prezintă de asemenea încălcarea 
unui principiu îndeobște recu
noscut al dreptului internațional, 
potrivit căruia fiecare stat are 
suveranitatea deplină și exclu
sivă asupra spațiului său aerian".

L. F. Ilicev l-a prezentat par- 
ticipanților la conferința de presă 
pe colonelul A. V. Taranțov, ex-

Conferință de presă la Ministerul
Afacerilor Externe al U. R. S. S,

pert tehnic, care a dat unele date 
tehnice despre aerostatele ame
ricane capturate în spațiul aerian 
al U.R.S.S.

„La studierea aerostatelor 
capturate — a spus A. V. Taran
țov — s-a stabilit că în alcătui
rea fiecăruia dintre ele intrau :

— un balon umplut cu hidro
gen ou un volum de aproape 
1.600 m.c. și cu o capacitate de 
încărcare de aproximativ 
700 kg. Balonul 
dintr-o substanță 
parentă.

— un aparat cu 
pentru luarea de 
aer, prevăzut cu o mare rezervă 
de f/im fotografic și cu un dis
pozitiv pentru determinarea co
ordonatelor locului fotografiat.

— aparataj radiotehnic care a- 
sigură urmărirea aerostatului de 
pe pămînt pe itinerariul zboru
lui său, menținerea unei anumite 
înălțimi de zbor prin aruncarea 
balastului, dirijarea automată a 
aparatului fotografic și arunca
rea aparatelor cu parașutele în 
punctele finale de zbor.

Rerzervele surselor de alimen
tare a aparatajului cu energie 
electrică sînt calculate pentru a- 
sigurarea zborului timp de 7-10 
zile.

Greutatea aparatelor ajunge la 
350 kg. greutatea balastului — 
la aproximativ 300 kg.

Trebuie subliniat că în cerceta
rea atmosferei, după cum se știe, 
este absolut necesar să se mă
soare astfel de elemente meteo
rologice cum s'nt presiunea at
mosferică, temperatura și umidi
tatea aerului. Cu toate acestea, 
pe niciun aerostat capturat nu 
s-a descoperit vreun aparat care 
să permită măsurarea acestor 
elemente meteorologice și trans
miterea rezultatelor acestor mă
surători prin radio. In schimb, au 
fost descoperite aparate destinate 
efectuării de fotografii aeriene

650-
este fabricat 

subțire, trans-

două obiective 
fotografii din

efectuării de fotografii 
în scop de recunoaștere.

Baloanele și aparatele 
lor prezintă pericol atît

atașate 
pentru 

aviație cît si pentru oamenii care 
ridică aceste aparate de pe pă
mînt. Cartușele explozive ata
șate de aparate pot provoca mu
tilări serioase celor care nu știu 
cum să umble cu ele.

In nacelele cu aparate de ra
dio au fost descoperite etichete 
de carton pe care scrie în limba 
engleză „secret“; pe ele sînt în
scrise principalele date privind a- 
paratajul de radio. Aceasta do
vedește că pregătirile pentru 
lansarea aerostatelor au fost se
crete.

Particularitățile tehnologice ale 
construcției aparatelor dovedesc 
că în S.U.A. s-a organizat pro
ducția lor în masă.

Lansarea de aerostate și asi
gurarea zborului lor necesită or
ganizarea unui serviciu cu largi 
ramificații, lucru ce nu poate fi 
realizat de persoane particulare 
sau de diferite organizații“.

Participanții la conferința de 
presă au pus numeroase între
bări. Ei au manifestat un deose
bit interes față de problema pe
ricolului pe care-1 prezintă a-

ceste baloane pentru populație. L. 
F. Ilicev și A. V. Taranțov au 
arătat că, în primul rînd, zboru
rile unor astfel de baloane creează 
pericolul ca ele să se ciocnească 
CU avioane de transport și de pa
sageri. Aceasta poate duce la 
catastrofe cu victime omenești. 
In al doilea rînd, ajungînd la 
pămînt balonul poate exploda. 
In al treilea rînd, în caz de că
dere fără deschiderea parașutei, 
aparatele grele pot avaria clă
diri, liniile telefonice și electrice 
și pot provoca incendii și vic
time omenești. In al patrulea 
rînd. aparatele conțin cartușe a 
căror explozie poate pricinui răni 
grave.

Reprezentantul ziarului „Kras- 
naia Zvezda" a întrebat la ce 
înălțime zboară aceste aerostate. 
I s-a răspuns că aerostatele zboa
ră la 'nălțimi diferite variind în
tre 4-5.000 metri și 20.000 me
tri. Multe baloane zboară la înăl
țimea folosită de avioanele de 
transport și de pasageri. In nu
meroase cazuri, puternicii cu- 
renți de aer au dus baloanele la 
înălțimea de zbor a avioanelor 
de pasageri.

Corespondentul agenției ame
ricane International News Ser
vice a întrebat dacă printre foto
grafiile descoperite în aerostate 
există fotografii ale teritoriului 
Uniunii Sovietice.

Ca răspuns, colonelul A. V. 
Taranțov a desfășurat un film 
de dimensiuni mari descoperit pe 
unul din baloane. Pe acest film 
au fost fotografiate o serie de 
sectoare ale teritoriului Uniunii 
Sovietice.

Corespondenții s-au ridicat în 
picioare pentru a examina aceas
tă peliculă care dovedește scopu
rile reale ale lansării de baloane 
în spațiul aerian al U.R.S.S.

Corespondentul ziarului „L’Hu
manité" a remarcat : Deoarece se 
încearcă motivarea lansării de 
baloane în spațiul aerian al Uni
unii Sovietice prin dorința de a 
se filma procesul formării norilor, 
se ridică problema de ce nu se 
fotografiază norii, de pildă, dea
supra teritoriului Republicii Fede
rale Germane. Această remarcă 
ironică a stîrnit rîsul asistenței.

Unul dintre corespondenți a în
trebat : dacă organele militare 
americane se interesează de for
marea norilor deasupra Uniunii 
Sovietice nu puteau să ceară a- 
ceste date pe cale oficială, fără 
lansarea de baloane ? Ca răspuns 
s-a arătat că, bineînțeles o astfel 
de posibilitate există. Afară de 
aceasta, posturile de radio sovie
tice transmit de cîteva ori pe zi 
buletine meteorologice, care pot fi 
ascultate în lumea întreagă și ca
re dau o imagine suficient de 
complectă a proceselor care au 
loc în atmosferă.

Corespondentul ziarului „Trud" 
a întrebat despre particularitățile 
zborului baloanelor.

Ca răspuns s-a arătat că, po
trivit unui acord internațional 
existent, Uniunea Sovietică, ca și 
celelalte țări, anunță sistematic 
tuturor țărilor, printre care și 
S.U.A., situația curenților de aer 
de la înălțimea de 10 kilometri și 
mai sus. De aceea, autoritățile

militare ale S.U.A., știind că în
tr-o mare parte a anului curenții 
aerului se îndreaptă spre terito
riul Uniunii Sovietice, s-au folo
sit de aceasta în scopuri de recu
noaștere și n-au organizat lan
sarea de baloane în vederea unor 
cercetări meteorologice. Nu este, 
bineînțeles, exclus ca în anumite 
perioade ale anului baloanele să 
poată fi purtate în alte țări, de 
pildă, în Franța, Belgia, Anglia, 
unde pot cauza de asemenea nu
meroase neplăceri atît aviației cît 
și populației.

S-a pus întrebarea cum se cap
turează aerostatele. „In diferite 
feluri — a spus L. F. Ilicev. 
Important nu este felul în care se 
capturează ci rezultatul final“.

Reprezentantul ziarului „Izves- 
tia“ a întrebat dacă organizațiile 
sovietice ar putea lansa baloane 
similare în direcția S.U.A. sau 
Europei occidentale.

L. F. Ilicev a răspuns că posi
bilitățile tehnice existente și con
dițiile meteorologice permit să se 
facă aceasta.

Ca răspuns la alte întrebări, s-a 
arătat că în U.R.S.S. au fost cap
turate multe baloane, cea mai 
mare parte din cele lansate pe te
ritoriul Uniunii Sovietice. S-a ară
tat de asemenea că valoarea a- 
proximativă a fiecărui balon de 
acest fel este de 50.000 de dolari, 
înmulțind această sumă chiar nu
mai cu numărul baloanelor care a 
fost indicat oficial de autoritățile 
americane, ne putem face o ima
gine despre fondurile uriașe chel
tuite de organele americane pen
tru fotografierea din aer a teri
toriului sovietic în scopuri de re
cunoaștere. In afară de aceasta, 
efectuarea de fotografii din aer 
în scopuri de recunoaștere cu a- 
jutorul baloanelor cere existența 
unei rețele ramificate de posturi 
de radio terestre care urmăresc 
zborurile lor și dirijează ateriza
rea lor în puncte precise.

După terminarea conferinței de 
presă, corespondenții au privit 
din nou cu atenție aparatajul, fo
tografiile și alte materiale ex
puse în sală și în curte și care 
dovedesc în mod incontestabil că 
lansarea de baloane în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice de către 
organizațiile militare americane 
— ceea ce constituie o violare 
flagrantă a normelor dreptului 
internațional și creează o primej
die serioasă pentru transportul 
aerian și pentru securitatea popu
lației — se face în scopul de a 
obține date cu caracter de spio
naj prin luarea de fotografii din 
aer.

Largul ecou pe care l-au avut 
tn întreaga lume cele două me
saje adresate de președintele 
Consiliului de Miniștri al Uni
unii Sovietice, N. A. Bulganin, 
președintelui Eisenhower, face ca 
ideea continuării schimbului de 
vederi între marile puteri în 
scopul rezolvării problemelor in
ternaționale să cîștige tot mai 
mult teren .In diferitele cercuri oc
cidentale.

Oglindind această stare de spi
rit din unele capitale occidentale, 
ziarul francez „Express" scrie la

Victime și distrugeri de bunuri în urma 
exploziei baloanelor lansate din R.F. Germană

Consfătuirea de la Cluj a cadrelor 
de conducere a gospodăriilor 

de statagricole
Tn zilele de 4 șl 5 februarie la 

sfatul popular regional Cluj a 
avut loc o consfătuire a cadrelor 
de conducere ale gospodăriilor a- 
gricole de stat din regiunile Cluj, 
Hunedoara, Baia Mare, Oradea și 
Regiunea Autonomă Maghiară.

La lucrările consfătuirii, în 
cadrul căreia s-au discutat sarci
nile ce stau în fața gospodăriilor 
agricole de stat în lumina Direc
tivelor celui de-al II-lea Congres 
al P.M.R. au participat tovarășii 
Alexandru Moghioroș, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. 
prim vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și Bucur Șchiopu, mi
nistrul Gospodăriilor Agricole de 
Stat.

Deschizînd ședința tov. Bucur 
Șchiopu a arătat sarcinile care 
stau în fața gospodăriilor agri
cole de stat pentru o bună orga
nizare a campaniei agricole de 
primăvară, îngrijirea semănături
lor de toamnă, reparațiile de trac
toare și mașini.

Au fost prezentate 12 rapoarte 
cu privire la pregătirea campa
niei de primăvară, a stării repa
rațiilor precum și asupra realiză
rii planului de producție și finan
ciar din anul 1955.

Luînd cuvîntul tovarășul Ale
xandru Moghioroș a subliniat 
printre altele că pentru a-și în-
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deplini sarcinile ce le sînt trasate 
de cel de-al II-lea Congres al 
P.M.R. este necesar ca gospodă
riile agricole de stat:

— Sa termine pregătirea cam
paniei de primăvară;

— Să termine reparațiile 
tractoare și mașini pînă la 
februarie 1956;

— Să îngrijească semănăturile 
de toamnă cu îngrășăminte;

— Să ia măsuri pentru a repar
tiza astfel munca și producția ca 
gospodăriile agricole de stat să 
devină gospodării model, gospo
dării rentabile.

In următorii 2-3 ani gospodă
riile agricole de stat vor fi în
zestrate cu cele mai moderne ma
șini agricole care vor trebui să 
fie folosite cu maximum de ran
dament.

Astfel se va reduce considera
bil prețul de cost al produselor șl 
se vor economisi numeroase bra
țe de muncă.

Cadrelor de conducere ale gos
podăriilor agricole de stat le re
vine sarcina de a lupta pentru 
ridicarea necontenită a rentabili
tății gospodăriilor agricole de 
stat, astfel îneît acestea să livreze 
statului cantități cît mai mari de 
cereale-marfă, la un preț de cost 
cît mai scăzut, problemă princi
pală pentru îmbunătățirea apro
vizionării populației.

Știri sportive
Cel de al 23-lea campionat de 

șah al U.R.S.S. s-a încheiat, dar 
campionul va fi cunoscut numai 
după disputarea unui meci tur
neu suplimentar între marii ma
eștri Averbach, Sipasski și Taima- 
nov care s-au clasat pe primele 
trei locuri totalizînd cîte ll’/a 
puncte fiecare.

La 9 februarie s-au desfășurat 
cele trei partide întrerupte din 
ultima rundă. Spasski și Polu- 
gaevski au căzut de acord asu
pra remizei fără să mai reia jo
cul. Simaghin a cedat la Zura- 
hov, iar Korcinoi a câștigat la 
Banik. Prin această victorie Kor- 
cinoi a ocupat locul patru cu 11 
puncte.

Meciul pentru titlu va începe 
la 11 februarie.

★
Meciul pentru titlul de cam

pion de șah al R.P.R. dintre, mă-

estrul internațional Ion Bălănel 
și maestrul Victor Ciocîltea a 
continuat joi cu disputarea par
tidei a doua.

Bălănel, cu albele a jucat foar
te bine deschiderea creîndu-și o 
poziție cu perspective de atac. 
Intr-un moment critic Ciocîltea a 
fost nevoit să dea dama pentru 
turn și nebun. Manevrînd cu pre
cizie, Bălănel a prins regele ad
vers într-o rețea de mat și la 
mutarea 36 Ciocîltea s-a recu
noscut învins. Astfel Bălănel con. 
duce cu 2-0.

Partida a 3-a se va desfășura 
sîmbătă.

9 februarie: ,,Dialogul dintre A- 
pus și Răsărit este astăzi un fapt 
real.

Obiecțiile care sint aduse de 
obicei continuării acestui schimb 
de vederi cu Uniunea Sovietică 
se rezumă mai ales la afirmațiile 
că aceste discuții ar favoriza pro
paganda comunistă. Dar trebuie 
să se înțeleagă că, refuzlnd să 
acceptăm ca definitivă divizarea 
în două a lumii, nu înseamnă că 
ne convertim sau că facem vreun 
„aranjament". Odată înlăturată 
ideea unei „cruciade", care nu ar 
elibera pe nimeni și care nu ar 
reuși de fapt decît să distrugă 
întreaga lume, trebuie să ne dăm 
seama că coexistența între cele 
două lumi ale noastre este perfect 
posibilă".

în regiunea de debarcare a ex
pediției antarctice sovietice, pri
ma săptămînă a lunii februarie 
— ultima lună a scurtei veri în 
această zonă — a fost deosebit 
de furtunoasă, In aceste zile, bln- 
tuie din nou viscole și furtuni 
cumplite care au înrăutățit sim
țitor condițiile de descărcare a 
navelor.

Navele nu pot acosta la țărm. 
Intr-adevăr, nu este vorba de un 
țărm tn înțelesul obișnuit al cu- 
viatului. Uriașe cornișe de zăpa
dă suspendate deasupra învelișu
lui de gheață sînt scăldate de a- 
pele mării, amenințind să se pră
bușească tn orice clipă.

Membrii expediției caută mereu 
căi de acces la țărm. De pe bor
dul unei mici ambarcațiuni, hi- 
drografii efectuează măsurători tn 
diferite sectoare ale țărmului, cau
tă treceri Intre stîncile și bancu
rile submarine. Se iau măsuri pen- 
trți descărcarea încărcăturilor cu 
orice mijloace. Se elaborează noi 
procedee de utilizare a pontoane- 
lor și de construire a unui debar
cader special.

în orele de relativă acalmie, o 
vedetă remorchează șlepuri cu 
cărbune în saci și alte ctteva în
cărcături spre unicul amplasament 
de lingă abisul stîncos, unde poa
te acosta șlepul. O automacara 
instalată la marginea țărmului

înalt de gheată preia încărcătu
rile de pe șlep și le transportă 
la tractoare speciale de tras greu
tăți.

De ctteva zile, constructorii a- 
șezării „Mirnti" locuiesc tn case 
noi, care nu sînt complect termi
nate, dar sînt bine încălzite. S-a 
și instalat iluminatul electric și 
pe timp senin, de pe mare pot fi 
văzute primele lumini ale orășe
lului științific sovietic din Antarc
tica.

PRAGA 9 (Agerpres). — CE- 
TEKA transmite:

La 7 februarie, Vaclav Da- 
vid, ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Cehoslovace, a a- 
dresat secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite, dl. 
Dag Hammarskjoeld, o tele
gramă în care se spune:

De mai mult timp suveranita
tea teritorială a Republicii Ceho
slovace este încălcată deoarece 
organizații americane lansează 
de pe teritoriul Republicii Fede
rale Germane în spațiul aerian al 
Cehoslovaciei baloane cu o în
cărcătură care constă din ma
nifeste cu caracter dușmănos la 
adresa Cehoslovaciei și litera
tură de propagandă de război.

In ultimele luni, baloanele lan
sate pe teritoriul cehoslovac sînt 
înzestrate cu utilaj explozibil. 
Baloanele de mari dimensiuni 
provoacă explozii periculoase. 
Conținutul inflamabil al baloa- 
nelor și utilajul explozibil peri
clitează sănătatea și viața per
soanelor care se află în imediata 
lor apropiere.

La 6 noiembrie 1955, în satul 
Mengusovce, raionul Poprad, da
torită exploziei unui balon au 
fost răniți opt cetățeni ceho
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slovaci. In urma exploziei care a 
provocat prăbușirea unui acope
riș, Andrej Koky a suferit arsuri 
grave. Jan Csenka, în vîrstă de 
cinci ani, a suferit o comoție 
cerebrală. La 15 ianuarie a.c. o 
catastrofă asemănătoare a avut 
loc în satul Drienov, raionul 
Presov.

In urma exploziei unui balon a 
fost grav rănit Milan Jurcik, în 
vîrstă de 15 ani, și a fost dis
trusă o locuință. La 26 ianuarie a 
explodat un balon în satul Dobra 
Niva, raionul Zvolen. De pe ur
ma exploziei au fost răniți șase 
oameni, printre care Emilia Ku-

charova, care a suferit arsuri 
grave pe față.

In afară de răniri baloanele au 
provocat prejudicii grave avutu
lui unui număr de alți cetățeni 
cehoslovaci. Atît prin explozie, 
cît și prin căderea încărcăturii 
baloanelor de la mare înălțime, 
în diferite localități au fost a- 
variate firele electrice și clădiri.

In zilele de 10, 13, 14, 17 și 18 
ianuarie a.c pe toate liniile ae
riene care trec deasupra terito
riului Cehoslovaciei și în special 
al Slovaciei au fost descoperite 
baloane aeriene. La 18 ianuarie 
în apropiere de Levoca (Slova
cia) a avut loc o catastrofă a 
unui avion de pasageri al flotei 
aeriene cehoslovace.
catastrofă, care este 
cercetare, și-au găsit 
de călători, iar patru 
fost grav răniți.

Rugăm ca textul acestei scri
sori să fie difuzat în rîndul tutu
ror statelor membre ale Orga
nizației Națiunilor Unite.

In această 
în curs 
moartea 
călători
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Fanlezia unui ziarist american și neîncrederea 
lui Dulles în cancelaria președintelui Italiei
ROMA 9 (Agerpres). — Re

cent, ziarul american „Christian 
Science Monitor" a publicat un 
interviu pe care președintele Re
publicii Italiene, Gronchi, l-ar fi 
acordat fostului corespondent al 
ziarului la Roma, Stevens. Cance
laria președintelui a dat o 
dezmințire categorică, declarînd 
că președintele nu a acordat nici 
un interviu lui Stevens și că in
formația acestuia „este lipsită de 
orice temei și de cea mai ele
mentară seriozitate".

Acest incident a stîrnit ecouri 
atît în Italia cît și în S.U.A. Du
pă cum relatează ziarele, la con
ferința de presă care a avut loc 
la 7 februarie la Washington, zia
riștii i-au pus secretarului de stat 
Dulles întrebări în această che
stiune. Dulles s-a eschivat însă 
să dea un răspuns direct. Pe un 
ton disprețuitor el a declarat că 
„există unele divergențe între 
președintele Gronchi și autorul 
articolului", 
vrea să se 
chestiune și că „conflictul trebuie 
rezolvat între ei doi" .

Ziarele italiene care au publi
cat aceste cuvinte ale lui Dulles

arată că declarația lui Dulles este 
jignitoare pentru șeful statului 
italian și a stîrnit o profundă in
dignare în rîndurile opiniei pu
blice italiene.

Oficiosul „Messagero" scrie că 
Dulles trebuia să ia în considera
ție dezmințirea cancelariei pre
ședintelui și arată că declarația 
secretarului de stat al S. U. A. 
„este nelalocul ei".

Ziarul „Popolo", organul par
tidului democrat-creștin aflat la 
putere, consideră că nu poate 
exista nici un „conflict" între un 
ziarist american, a cărui infor
mație este „rodul fanteziei" și 
președintele Republicii Italiene. 
Ziarul găsește că expresia lui 
Dulles — „între ei doi" — este 
„foarte dubioasă, dacă nu direct 
jignitoare".

PRAGA. — La 8 februarie s-a 
deschis la Praga o expoziție de 
tablouri ale pictorului cehoslovac 
Bohumir Dvorsky, executate in 
timpul șederii sale în R. P. 
Romînă.

IERUSALIM. — După cum a- 
nunță agenția France Presse re
prezentanții egipteni și israelieni 
din Comisia mixtă de armistițiu 
au hotărît să reia lucrările între
rupte în septembrie 1955 în urma 
incidentelor armate arabo-israe- 
liene din regiunea Gaza. Această 
hotărire a fost luată în cadrul 
unei conferințe a reprezentanților 
israelieni și egipteni ținută sub 
președinția șefului grupului de 
observatori ai O.N.U., generalul 
Burns.

LONDRA. — După cum anunță 
agenția Reuter, la 8 februarie au 
luat sfîrșit la Londra tratativele 
dintre reprezentanții autorităților 
federale malayeze și ai guvernu
lui Angliei, care au discutat pro
blema acordării independenței co
loniei engleze — Federația Ma- 
layeză. Tratativele au avut loc 
ca urmare a luptei îndelungate a 
poporului malayez pentru inde
pendență. Guvernul Angliei a 
fost nevoit să accepte în princi
piu de a acorda Federației Mala
yeze independența în august 
1957. Potrivit acordului realizat, 
după ce va căpăta independența, 
Malava va rămîne în Common- 
wea’.thul britanic.

KUALA LUMPUR. - După 
cum anunță corespondentul a- 
genției Reuter, la 9 februarie tru
pe engleze, sprijinite de bom
bardiere, au întreprins într-o se
rie de regiuni din Malaya 
acțiuni ofensive împotriva 
tei malaeze de eliberare 
nală.

BELGRAD. — Conform 
lor Direcției Federative de : 
tică, producția Industrială 
Iugoslaviei a fost anul trecut cu 
16% mai mare decît în 1954.
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Noul rezident francez în Algeria
PARIS 9. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 9 februa
rie, primul ministru francez, Guy 
Mollet, a anunțat că l-a numit 
pe socialistul Robert Lacoste în 
postul de ministru rezident în 
Algeria. în locul generalului Ca- 
troux care a demisionat zilele 
trecute. Lacoste, care a deținut 
în guvernul Mollet postul de mi
nistru pentru problemele econo
mice și financiare, sosește la 10 
februarie în Alger pentru a-și lua 
postul în primire.

Joi, primul ministru francez 
și-a continuat la Alger întrevede
rile începute la 7 februarie cu de
legații diferitelor organizații mu
sulmane și franceze din Algeria 
și cu reprezentanții autorităților 
militare și administrative. Pri 
mul ministru a avut o întrevedere 
cu delegații organizației „Frater
nitatea algeriană", care grupează

elemente din rîndul populației 
musulmane și franceze din Al
geria.

Ziarele franceze arată însă că. 
în timp ce primul ministru iși 
continuă consultările la Alger, 
reprezentanții cercurilor colonia
liste din Algeria și din Franța 
continuă să exercite presiuni a 
supra guvernului încercînd să 
împiedice aplicarea politicii de 
tratative anunțată în problema 
algeriană. In Franța, un așa nu
mit „comitet de acțiune al foș
tilor combatanți pentru apărarea 
Uniunii Franceze", care grupea
ză pe reprezentanții cercurilor 
colefialiste, a organizat la Pa
ris manifestații provocatoare ce- 
rînd guvernului să nu facă „con
cesii" care ar putea constitui o 
amenințare pentru interesele co
lonialiștilor.

Divergente între puterile occidentale 
și R. F« Germană
federal note cu conținut identic 
în care cer să suporte în conti
nuare pînă la 1957, adică încă un 
an, o parte din cheltuielile tru
pelor de ocupație.

Ziarele, citînd surse informate, 
le evaluează la cel puțin 
2.400.000.000 de mărci (560.000.000 
dolari). La aceasta se adaugă și 
așa-numitele „servicii pentru for
țele aliate", în legătură cu care 
agenția Associated Press dă ur
mătoarea explicație: „Ele constau 
în acordarea de provizii, în drep
tul de a folosi fără chirie bară
cile și locuințele de pe teritoriul 
Republicii Federale, precum și în 
dreptul de a folosi fără taxă ser
viciile publice, adică aproviziona
rea cu apă, lumină, combustibil“. 
Purtătorul de cuvînt vest-german 
a ținut să atragă atenția cores
pondenților că „oricare ar fi a- 
ceastă sumă, cererea puteri
lor occidentale va fi respinsă". 
Ulterior, ministrul de Finanțe 
vest-german, Schaeffer, potrivit

BERLIN 9 (Agerpres). - Chel
tuielile necesare întreținerii tru
pelor de ocupație ale S.U.A., An
gliei și Franței în Germania oc
cidentală au provocat divergențe 
serioase între cele trei mari pu
teri occidentale și R. F. Germană.

Izbucnirea acestei controverse 
se datorește următorului fapt: la 
5 mai se încheie primul an de la 
intrarea în vigoare a acordurilor 
de Ia Paris. In clauzele financiare 
ale acestor acorduri, guvernul de 
la Bonn și-a asumat obligația de 
a plăti timp de un an de zile 
3.200.000.000 de mărci (700.000.000 
dolari) pentru întreținerea trupe
lor americane, engleze și france
ze cantonate pe teritoriul vest- 
german.

La începutul acestei săptămîni 
— la 6 februarie — un purtător 
de cuvînt al Ministerului de Fi
nanțe de la Bonn a convocat o 
conferință de presă cu ziariștii 
germani și străini cărora le-a co
municat că Statele Unite, Anglia 
și Franța au adresat guvernului

relatării agenției United Press, 
„a răspuns cu un „nu“ hotărît 
și clar“ la notele primite. Cercu
rile diplomatice de la Bonn, care 
comentează pe larg acest răspuns, 
relatează că „el a stîrnit furtu
nă în cancelariile occidentale". 
Aceste cercuri arată că dacă pînă 
acum discuțiile între guvernul de 
la Bonn și puterile de ocupație în 
ce privește problemele financiare 
au putut fi întrucîtva rezolvate, 
de data aceasta ele par a căpăta 
un caracter foarte ascuțit datori
tă faptului că au intervenit ele
mente noi. „Acum, subliniază a- 
genția United Press citind păreri 
exprimate la ambasadele occiden
tale de la Bonn — cele trei gu
verne occidentale se află -în fața 
unor puternice presiuni interne 
care le cer să ușureze propriile 
lor bugete în ce privește cheltuie
lile militare și aceste guverne vor 
căuta să facă acest lucru exerci- 
tînd la rîndul lor presiuni asupra 
economiei vest-germane“.

Rusalka — Teatrul de Operă și 
Balet; Liliacul — Teatrul de Ope
retă; O chestiune personală — 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) ; Căsătorie silită 
și Doctor fără voie — Teatrul 
Național „I. L. Caragiale“ (sala 
Studio) ; Impărătița lui Machidon 
— Teatrul Armatei (sala Maghe
ru); Fîntîna Blanduziei — Teatrul 
Armatei (sala 13 septembrie) ; 
Don Carlos — Teatrul Municipal;

Zorile Parisului — Teatrul Tine
retului; Vinovați fără vină — 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Giu- 
lești); Călătorie pe note — An
samblul de Estradă al R.P.R. 
(sala din calea Victoriei nr. 174); 
Patriotica romînă — Studioul Ac
torului de Film „C. Nottara" ; 
Pomul de iarnă (orele 10) —- 
Teatrul Țăndărică (sala din str. 
Academiei); Spectacol excepțional 
— Circul de Stat.

Vagabondul — Patria, Vasile 
Alecsandrl, Elena Pavel, Gh. 
Doja, Al. Sahia, Donca Simo, 
Vasile Roaită: Tata, mama, bona 
și eu — Magheru, Filimon Sirbu, 
Flacăra, Moșilor, N. Bălcescu; 
Ali-Baba și cei 40 de hoți — Re
publica, București, T. Vladimi- 
rescu; Poveste neterminată — 
înfrățirea intre popoare, 23 Au
gust, Volga; Tăunul — Victoria; 
Insula fără nume — Lumina; 
Rio Escondido — Miorița; Festi
valul Tineretului de la Varșovia, 
Concursul internațional de moto- 
cros 1955 — Maxim Gorki; Pe 
Baricadă — Cultural: Alarmă în 
munți și Șurubul lui Marinică — 
Central, Arta, Boleslaw Bierut; 
Actualitatea în imagini. Festiva-

Iul Tineretului de la Varșovia, 
Vînătorii de tigri — Timpuri Noi; 
Melodia pierdută — Tineretului; 
Zvăpăiata — 8 Martie; Căderea 
Emiratului — Grivița; Bancnota 
de 1.000.000 lire sterline — Uni
rea; Prințesa Mary — C. David ; 
Giuseppe Verdi — Munca; Vînă- 
toarea de crabi — Carpați; Dom
nișoara de Scuderi — Ilie Pintilie; 
Lecția vieții — Popular; Soldatul 
Ivan Brovkin — M. Eminescu : 
Stele pe aripi — I Mal. Libertății; 
încercarea fidelității — 8 Mai ; 
Jan Hus — Rahova: N-a dansat 
decît o vară — Gh. Coșbuc ; Ei 
au coborît din munți — Olga 
Bancic; Seară de petrecere — 
Aurel Vlaicu, Al. Popov.
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