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Vizita tovarășilor Todor Jivkov, 
Anton Iugov și Dimităr Ganev 

la C. C. al P. M. R.

I

Plecarea
PAG. il-a

oaspeților bulgari spre patrie
In după-amiaza zilei de 20 

ianuarie tovarășii Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, Anton Iugov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, Dimităr 
Ganev, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
au făcut o vizită la C.C. al 
P.M.R. Ei au fost primiți de 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Chivu Stoica, Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnăraș. 
Au fost de față tova
rășii Alexandru Bîrlădeanu și 
Ghizela Vass.

în cursul întrevederii au 
fost discutate, într-o atmos
feră de prietenie frățească, 
probleme de interes comun.

In seara zilei de I 
cu prilejul vizi’ 
trâ a tovarășiloi 
Anton Iugov și Dimităr Ga 
nev, Ivan Kinov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București a 
oferit o masă. împreună 
oaspeții bulgari, la masă 
luat parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoicul 
Emil Bodnăraș, Petre

Nicolae Ceaușescu. Ion Gheor
ghe Maurer, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Alexandru 
Bîrlădeanu, Avram Bunaciu, 
Ghizela Vass.

în seara aceleiași zile tova
rășii Toddr Jivkov, Anton 
Iugov și Dimităr Ganev au 
plecat cu trenul spre patrie.

La plecare, în gara Bănea- 
sa, ei au fost salutați de to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica. Ion Gheor
ghe Maurer și alți conducători 
de partid și de stat, precum 
și de ambasadorul R. P. Bul
garia Ia București, Ivan Ki- 
nov, și de membri ai amba
sadei.

Lumina culturii
pentru 

oamenii muncii

REALIZĂRI CU CARE NE MÎNDRIM, PERSPECTIVE ÎNSIVLEȚITOARE

PETROCHIMIA
Săvinești. Cred că nu este 
cititor al presei cotidiene care 
să nu fi aflat din relatările 
detailate ale reporterilor des
pre noua fabrică de relon de 
la Săvinești unde filatoarele 
trebuie să-și facă zilnic ma- 
nechiura pentru a putea um
bla cu delicatețe, cu ginga
șele fire sintetice sau despre 
imensul combinat de cauciuc 
sintetic de la Borzești sau 
despre rafinăria modernă din 
aceeași localitate, înzestrată 
cu instalație de cracare cata
litică intrată de curînd în 
funcțiune.

Este de-a dreptul impresio
nant să vezi cum niște loca
lități străvechi, în care oame
nii se ocupau cu păstoritul, 
agricultura rudimentară, sau 
tăiatul lemnelor din pădure 
- fac astăzi numai în curs de

Pînă acum cîțiva ani de 
zile cuvîntul: petrochi
mie era cunoscut doar 

în lumea specialiștilor. Astăzi 
însă, el a devenit un termen 
de largă circulație, fiind folo
sit în mod curent în presă, 
în documentele oficiale sau 
în conversațiile obișnuite de 
fiecare zi. Drept cumpărători 
de obiecte de primă necesitate, 
admirăm în vitrinele maga
zinelor noi și diverse „pro
duse petrochimice", cum ar 
fi țesăturile fine de relon, sau 
nesfîrșita serie de lucruri 
confecționate din mase plas
tice. Aceste simple amănunte, 
cotidiene, arată vertiginoasa 
dezvoltare c petrochimiei „ra
mură a industriei chimice fn 
care se folosesc ca materie 
primă țițeiul și derivatele 
lui“ cum o definește pe scurt 
și exact „Dicționarul limbii 
romine moderne".

Nu exagerez deloc spunind 
că s-ar putea scrie un poem 
vast, plin de fantezie despre 
industria petrochimică. O 
gamă infinită de combinații 
posibile stă la dispoziția 
omului de știința, rivalizind 
cu imaginația prodigioasă a 
poetului. Hidrocarburile conți
nute in petrol, prelucrate prin 
diverse procedee chimice, con
stituie sursa ur.or produse 
care pot căpăta tăria oțe
lului, ușurință pufului, elas
ticitatea cauciucului sau trans
parența sticlei pentru a fi folo
site ca material de construcție 
la vapoare, sau benzi de trans
port in mine și pînă la ma
teriale care înlocuiesc platina 
sau servesc pentru confecțio
narea fibrelor artifi 
cine n-a auzit de fi 
brele sintetice, de 
artificial care Se obțin de a- 
semenea din prelucrări 
duselor petrochimice ?

Datorită ponder 
tinde s-o capete 
dustriei moderne 
maselor plastice 
derată ca avînd 
ceeași important 
rea în industrie 
atomice sau a 
tronice de calcul, 
recente scrieri 
de științi 
ței și tel 
tru este 1 
mică, de 
zboruri

• In 1959 producția industriei noastre chimice a fost de 
11 ori mai mare decit cea a anului

o in perioada planului de 6 ani 
mice va crește de 3,3 ori, fiind în 
mare decit in 1938.
• Pentru anul 1975 se prevede o 

dustriei chimice de 13-14 ori față
9 Producția de mase plastice și rășini sintetice va atinge 

in 1965 peste 95.000 tone. Aceasta echivalează cu o pro
ducție de 500.000 tone de metale neferoase. _

• Producția ce se va putea obține in 1965 din fibre și 
fire artificiale și sintetice fabricate in țară va echivala cu 
intreaga producție de țesături

1938.
producția industriei chi- 
1965 de 36 de ori mai

creștere a producției în
de anul 1959.

realizată in 1959.

atc. R. Cemătescu, ți alții, 
tncscuți ți apreciați di 

de ho' ’ *1riL Clase 
con vei 

petrolu 
onopolu 

asigurau c 
ciftig sigur și ușor. a 

u marile monopo 
hotare.

Așa se face că problema 
trificârii pe cale chimică a 
olului este examinată ți 

în practică abia după 
trarea puterii populare, 
od deosebit Congresul al 

al partidului atrage a- 
asupra petrochimiei, 

construcția marilor 
ate de la Borzești (Continuare în pag. 3-a)
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Pentru Ln nou succes al
constructorilor

PRODUCȚIA INDUSTRIEI CHIMICE
noastre chimice a fost de 11 ori mai mare decit cea a anu- 
realiza in 1965 va fi de 36 de ori mai mare decît în 1938,

In 1959 producția industriei 
lui 1938. Producția ce se va

ale C.C. al U.T.M. 
îndeplinirea cu 

de către tinerii 
regiuni a sarcini-

(Agerpres)
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lăsăm mai bine să

PROFESIONALE

bine piesele, 
control i-a a-

postul utemist 
secția sculerie 

neajunsuri, a 
care
sar

Paraschivescu,
spune

și le-a rebutat. Pe a- 
și pe tinerii — puțini 
— care nu dădeau re-

încrederea de care 
de 

rîndul muncitorilor

instruit în 
să se des- 
Și postul 

loc să se 
principale 

s-a 
lăturalnice,

rugîndu-sc 
calitate să-i 

cu... ochii în

MUNCA STUDENȚILOR

și un corijent

Postul wiemist

La Uzinele ,,23 August" din Capitală activează 17 posturi 
utemiste de control. Create Și îndrumate de organizațiile 
U.T.M., ele contribuie la mobilizarea tineretului în producție, 
ia înlăturarea unor neajunsuri. Principala problemă care stă 
in prezent în atenția multor posturi utemiste de control este 
calitatea produselor. Acțiunile inițiate de posturile de control 
în rîndul tineretului contribuie în mod direct la educarea 
răspunderii și mîndriei pentru „marca fabricii".

Sînt însă posturi și „posturi". Să ne închipuim un examen 
la- care s-ar prezenta două din cele 14 posturi : postul de la 
sculerie și cel de la forje. Rezultatul ? Să 
vorbească faptele...

Un promovat..
...Ieri Ion Marin s-a rușinat 

să dea ochi cu ceilalți muncitori, 
îi stăruia în fața ochilor carica
tura care îl înfățișa 
de controlorul de 
primească piesele 
chiși.

Și în alte zile 
de control din 
a sesizat unele 
făcut unele propuneri 
să sprijine îndeplinirea 
cinilor de plan și a angajamen
telor luate de colectivul secției.

Cei mai mulți muncitori din 
secție, printre care Neagu 
Gheorghe, Constantin Benic, 
sînt muncitori harnici^ buni gos
podari care țin la prestigiul 
mărcii de fabrică. Numai că, pe 
ici pe colo, se mai găsește cite 
unul care din cînd în cînd mai 
uită de calitate. Au fost ca
zuri cînd Dumitru Bucătaru 
nu-și îngrijea mașina și piesele 
ieșeau prost finisate, cînd Ion 
Nenciu a prins greșit piesele în

Nu peste mult timp schiorii 
vor ajunge în virful muntelui.

universal 
ceștia ca 
la număr 
but dar nici nu se străduiau su
ficient să finiseze 
postul utemist de 
jutat îndeaproape.

— Constantin 
Mihai Andreescu — ne 
tovarășa Ioana Văeăroiu, respon
sabila postului — nu mai dau 
nici un fel de rebut.

Organizînd postul utemist de 
control, biroul U.T.M, l-a în
drumat înspre problemele ma
jore pe care le ridică procesul 
de producție. Săptămînal biroul 
U.T.M. discută cu membrii pos
tului, indică ce probleme să fie 
urmărite în mod deosebit, cum 
trebuie făcută critica. Datorită 
acestui fapt ca și consultării 
largi pe care o întreprinde 
postul în cadrul secției, atelie
relor, el trăiește mereu în mie
zul problemelor, reușind astfel 
să le sesizeze pe cele arzătoa
re pentru procesul de producție.

Stima și " '
se bucură postul utemist 
control în 
din secție se datorește seriozi
tății cu care acesta muncește. E- 
sențialul este că el cunoaște 
pulsul producției, știe exact în 
ce direcție să acționeze. Mem
brii postului se consultă periodic 
cu conducerea atelierului, a sec
ției, cu maiștrii și inginerii. 
Faptul că ei înșiși lucrează în 
diferite ateliere le dă posibili
tatea să cunoască zilnic proble
mele pe care le.ridică procesul 
de producție, să vină cu propu
neri care să ducă la îmbunătă
țirea muncii tinerilor. Deseori 
maiștrii vin și sesizează postului

(Continuare în pag. 3-a)

...Nu departe de secția sculerie 
se află secția forje. Mînuite de 
tineri, ciocanele bat neîntre* 
rupt de zeci și zeci de ori oțe
lul incadescent. întregul colectiv 
din atelierul oțel rapid este tî- 
năr, animat de dorința de a în
deplini și depăși sarcinile ce i 
revin.

Totuși, în anul care a trecut, 
coeficientul de rebut admis la 
oțel rapid a fost depășit.

Postul utemist de control din 
secție, de care răspunde mais
trul Ariton Petre, din pă
cate n-a făcut prea mare lu
cru în problema calității pentru 
educarea la tineri a răspunde
rii și mîndriei pentru prestigiul 
mărcii fabricii. Și aceasta 
este întîmplător.

Biroul U.T.M. de la forjă 
organizat postul, l-a 
fugă și apoi l-a lăsat 
curce cum o putea, 
sa ,,descurcat“... în 
ocupe de problemele 
din procesul de producție 
ocupat de lucruri 
pe care biroul U:T.M. avea po
sibilitatea și datoria să le re
zolve prin alte mijloace spe
cifice (muncă patriotică, abo
namente etc.).

Membrii postului nu cunosc 
bine problemele pe care ar tre
bui să le urmărească postul. 
Dacă biroul ar fi instruit perio
dic postul, dacă l-ar fi îndrumat 
să aibă legătură cu conducerea 
secției pentru a cunoaște proble
mele ce trebuie urmărite, firește 
că acesta ar fi avut în atenție 
calitatea. Munca postului a 
fost frînată de unele păreri 
originale despre critică ale unor 
membri din post, păreri pe care 
biroul U.T.M. le cunoaște, dar 
față de care nu a luat atitudine.

— Cei ce dau 
băieți buni — 
(Este vorba de 
Tudor Ion care a 
trimestru peste 240 kilograme 
de oțel rapid, a lui Dorin Ște
fan care a rebutat 50 kilogram 
me). Pe ei să-i criticăm ?

Noțiunea de „băieți • buni" are

LIDIA POPESCU
(Continuare în pag, 3-a)

LA CRAIOVA
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rebuturi sînt 
spun aceștia 
brigăzile lui 
rebutat într-un

Se construiește un mare grup 
social studențesc

Craiova au 
început lucrările de 
construcție a unui locuri, 
grup social studen- unde 
țese. Construcția, 
destinată studenți
lor Institutului pe
dagogie va cuprin-

de două cămine, cu 
o capacitate de 660 

o cantină, 
vor putea 
masa zilnic

studenți, bi-
servi
600
bliotecă și săli de

lectură. Grupul so
cial este amplasat 
în apropierea săli
lor de curs și va o- 
feri studenților con
diții optime pentru 
studiu și odihnă.

Un nou prilej de bucurie 
pentru tinerii din brigada 
de tineret condusă de Sine 
Victor, de la „Electroopara- 
taj“ din Capitală : pieseie 
executate sînt de calitate 

superioară.

Foto : N. STELORIAN

poale explica de ce industria 
de prelucrare chimică a pe
trolului a fost, în trecutul re
gim, complet neglijată. Mate
rie primă a existat din bel
șug, existau și oameni ini-' 
moși, dispuși să muncească. 
Ne putem mîndri cu o serie 
de chimiști ca P. Poni, C. Is-

succese 
în munca 
patriotică

Comitetul regional 
U.T.M. Galați a primit 
Drapelul.,, și Diploma de 
onoare ......
pentru 
succes 
acestei 
lor economice ce le-au re
venit anul trecut in munca 
de dezvoltare a agricultu
rii. Tinerii au efectuat prin 
muncă patriotică lucrări 
de îndiguire și desecări 
pe 5.300 ha, au pus în 
valoare 120 ha terenuri 
neproductive și le-au 
plantat cu vi^ și pomi 
fructiferi, cu participat in 
număr mare la acțiuni 
de fertilizare a solului, Ia 
curățirea pășunilor, însi- 
lozări etc. Valoarea lu
crărilor efectuate volun
tar de tinerii din această 
parte a țării se ridică la 
17 milioane lei.

La plenara lărgită în 
cadrul căreia au fost în- 
minate distincțiile aminti
te, a luat parte tovarășul 
C. Cîrțînă, secretar al 
C.C. al U.T.M.

Tinerii lacovlev Ecaterina și 
Iliescu Anghel de la Uzi
nele „21 Decembrie" din 
Capitală sînt responsabilii a 
două brigăzi de producție a 
tineretului, lată-i în fotogra
fie discutînd împreună des
pre calitatea produselor lu
crate de brigăzile pe care 

le conduc.
Foto : S. NICULESCU

naval
Constructorii de 

ln Șantierul Naval 
Gvlali au înscris încă 
un important succes 
în muncă în cinstea 
alegerilor de la 5 
martie. Ei au lansat 
la apă în ziua de 19 
ianuarie ol 5-lea car
gou de 4.500 tone. 
Cargoul reprezintă 
cea de a 500-a co
mandă de vapoare 
de la înființarea șan
tierelor natale. Dacă 
pînă în anul 1944 
de-a lungul a 32 de 
ani, aici ou fost fa-

de la Șantierul
Galați

numai 126 
acestea de 

mic tonaj, de la e- 
liberare au fost con
struite 374 de nave 
de tonaj mijlociu.

La construirea va
selor sînt folosite a 
cum procedee tehni
ce înaintate ca su
dura automată, a- 
samblarea navelor în 
flux bilateral, Apli- 
cînd noi soluții teh
nice, generalizînd me
toda de croire a ta~ 
blei după șabloane și 
albume de croit, con-

. bricate 
nave și

struct orii navali ,,gă- 
lățeni au redus a con
sumul specific de ta
blă și profile la noul 
vas cu circa 100 tone 
față de primul car
gou.

Pe cala Șantieru
lui naval din Galați 
sînt acum în
strucție alte 5 moto
nave de 2.000 tone 
și un cargou de 4.500 
tone, 
face 
două

con-

iar la chei se 
armarea a încă 
.cargouri.

(Agerpres)

In plina sesiune
Sălile facultăților din Ca- 

pitală cunosc în aceste zile 
animația, emoția și bucuria 
examenelor. După munca de
pusă în cursul unui semestru, 
studenții arată acum felul în 
care și-au însușit cunoștințele 
predate, cum se pregătesc 
pentru a deveni cadre de nă
dejde ale construcției noastre 
socialiste.

Studenții din anul IV ai 
Facultății de fizico-matema
tici au terminat examenele 
la fizică nucleară. Rezulta
tul : participare la examen 
sută la sută; media de pro
movare, pe an, 9,1. Pentru în
sușirea temeinică a cunoștin
țelor, studenții acestui an au 
organizat. împreună cu asis. 
tenții lor, consultații indivi
duale și colective, grupe de 
întrajutorare, seminarii supli
mentare. Rezultate. asemănă

toare au înregistrat și studen
ții din anul II de la aceiași 
facultate la mecanică-fizică 
și fizică moleculară și căldu
ră; aproape 75 la sută din 
studenți au obținut note bune 
și foarte bune.

La Facultatea de filologie 
studenții s-au pregătit pentru 
examene sub lozinca: „cu 
toții note bune și foarte 
bune“. Intr-una din zilele tre
cute, s-au prezentat Ia exa
mene, la diferite obiecte, 300 
de studenții din anii II—V. 
Peste 98 la sută dintre ei au 
promovat examenele date.

25.000 
de inovații

Consfătuirile. profesionale au 
devenit o formă de activitate 
foarte eficace a asociațiilor 
studenților. , Ele sînt, - într-un 
fel, consfătuirile noastre de 
producție. Aici se dezbat pro
blemele cele mai importante, 
legatei de; pregătirea profesio
nală a. studenților,. se- reali
zează un util schimb de expe
riență,' se dezvăluie lipsurile, 
cauzele acestora,, fiecare . stu
dent' este ajutat, să se pregă- 

fie :r.atească mai bine, să 
disciplinat.

Experiența noastră, 
ciațiilor studenților 
Universitatea „Babeș 
în ce privește 
consfătuirilor profesionale s-a 
îmbogățit mult în ultimul 
timp. îndrumările permanen
te primite din partea organi
zației de partid ne-au ajutat 
să îmbunătățim continuu or
ganizarea, conținutul consfă 

. tuirilor, să obținem rezultate 
mai bune în urma lor.

în cursul lunilor noiem
brie și decembrie, spre exem
plu, se simțea nevoia organi
zării unor consfătuiri profe
sionale, în care să fia

a aso- 
de la 
Bolyai1' 

organizarea

dezbătute toate problemele 
legate de organizarea studiu
lui la- început de an univer
sitar. Asociațiile .studenților 
din facultăți au Organizat, cu 
ajutorul .organizațiilor U.T.M., 
consfătuiri în toate grupele, 
fără excepție, iar la nivelul 
anilor de 
unde s-a 
organiză
uiri.
Scopul acestor consfătuiri a 

fost în principal de a analiza 
rezultatele obținute la sesi
unea din vară, dar mai ales 
la cea din toamnă, de a pune 
în discuția grupei pe studen
ții cu rezultate slabe la în
vățătură, care și-au amînat. 
examenele pentru toamnă și 
de a lua atitudine împotriva 
leneșilor, a celor ce mai 
încalcă disciplina de student 
etc. Ne-am preocupat să or
ganizăm asemenea consfătuiri 
care să contribuie efectiv la 
îmbunătățirea activității pro
fesionale a studenților, să nu 
le răpim acestora timpul cu 
discuții sterile. Concret, ordi
nea de zi a cuprins în majo
ritatea cazurilor un singur

studiu,; numai acolo 
simțit nevoia de a 
asemenea consfă-

. punct, și anume un referat 
privind munca profesională a 
grupei (a anului) urmat de dis. 
cuții și adoptarea unui proiect 
de măsuri în vederea îmbu
nătățirii muncii. Referatele 
prezentate au fost axate pe 
specificul fiecărei facultăți, 

. al fiecărui an. și chiar al fie
cărei' grupe, evițînd referatele 
„șablonși ridicînd doar a- 
cele probleme care cereau in- 

: tervenția întregului colectiv 
pentru rezolvarea lor ime
diată. Referatele au fost 
întocmite de organizatorul 
U.T.M. și delegatul de aso 
ciație, împreună cu un co
lectiv de studenți foarte buni, 
în toate cazurile, un delegat 
din partea comitetului U.T.M. 
și al consiliului asociației stu
denților au ajutat la alcătui
rea acestor referate, la pregă
tirea consfătuirilor. Un spri
jin deosebit în această pri
vință l-am primit din . partea 
cadrelor. didactice, în special 
a îndrumătorilor de an. Aceste 
referate au scos în evidență 
realizările obținute în munca 
Profesională, au analizat în
treaga activitate a grupelor

sau a anilor respectivi concre
tizată în : frecvența la cursuri 
și seminarii, pregătirea la lu
crările practice, disciplina în 
cadrul orelor, participarea 
studenților la orele de consul
tații, rezultatele lucrărilor de 
control etc.

Referatele însă au ridicat 
mai ales problema acelor 
studenți care absentează ne
motivat de la cursuri și semi- 
harii, care nu se pregătesc 
pentru seminarii, nu folosesc 
orele de consultații, pierd în 
zadar vremea. în organizarea 
acestor consfătuiri asociațiile 
studenților, îndrumate de or
ganizația U.T.M. au pornit de 
la faptul că ele trebuie să fie 
toarte bine pregătite. în acest 
scop în grupe s-a realizat un 
control amănunțit al activită
ții fiecărui student care dove
dea lipsuri în activitatea pro
fesională. în mod deosebit s-a

SZUCS ZOLTAN
Președintele Uniunii Asocia
țiilor Studenților din Univer
sitatea „Bdbeș-Bolyai" Cluj

(Continuare în pag. 3-a)

La Ministerul Industriei 
Grele s-au centralizat datele 
privind mișcarea de inovații 
pe anul trecut. Bilanțul în
cheiat arată că în întreprin
derile industriei constructoare 
de mașini, siderurgice, minie
re, electrice au fost înregis
trate peste 25.000 de inovații, 
cu aproape 7.000 mai multe 
decît în anul precedent. Din 
numărul total de inovații pro
puse au fost aplicate în pro
ducție, pînă la începutul a- 
cestui an, peste 11.000 care 
aduc anual economii ântecal- 
culate în valoare de 174 mi
lioane de lei. Bilanțul relevă 
de asemenea faptul că numă
rul inovatorilor din rîndul 
muncitorilor este mai mare cu 
aproape 3.000 față de anul 
1959. Aceasta ilustrează în 
mod grăitor creșterea nivelu
lui lor de pregătire profesio
nală și hotărîrea muncitorilor 
de a aduce o contribuție cît 
mai însemnată la promovarea 
progresului tehnic.

Pentru a stimula 
mișcării inovatorilor, 
rul Industriei Grele,
sindicatelor din întreprinderi
le industriei metalurgice și 
electrice și Uniunea sindica
telor din întreprinderile in
dustriei miniere au inițiat 
Concursul de inovații pe anul 
1961, cu începere de la 1 ia
nuarie. La încheierea 
concurs se vor acorda 
întreprinderilor din 
ramură de producție 
pe primele trei locuri.

avîntul 
Ministe- 
Uniunea

acestui _ 
premii 
fiecare 
clasate



LUMINA CULTURII—
PENTRU OAMENII MUNCII

Viața noastră nouă este plină de poezie, poezie care 
iți iese inainte la tot pasul, in domeniul culturii ca ți 
în celelalte, realizările și cifrele alcătuesc o poezie emo
ționantă din care milioanele de oameni ai muncii, tineri și 
vîrstnici, se împărtășesc cu încîntare zi de zi, ceas de ceas. 
Priviți în această pagină imagini, citiți cifrele atit de semni
ficative - dovezi grăitoare ale succesului revoluției culturale 

prin care partidul nostru a pus la indemina poporului mun
citor cele mai înalte bunuri spirituale.

Iată noua Sală a Falatuiui Republicii Populare Romine, 
ce simbolizează prin frumusețea și monumentalitatea ei mă
reția realizărilor poporului muncitor pe tărim cultural, ca și 
in ori care altul. Alături vi se înfățișează o altă sală nouă, 
de o mare eleganță și desăvîrșit confort : studioul de con

certe al Radioteleviziunii. Orchestra și-a acordat instrumen
tele și a atacat o uvertură. Gestul Icrg al dirijorului se 
repetă acum in țară în 17 orchestre simfonice, mai mult cu 
7 decît erau în 1950.

Un cămin cultural, așa cum poți să întilnești numeroase 
pe cuprinsul țării - adevărate focare de cultură pentru co
munele și satele respective. Sint multe asemenea cămine și 

totuși numărul lor este mereu în creștere. Intre 1948 și 1959 
numărul căminelor cuiturale și al caselor de citit a crescut 
de la 4931 la 12.069, aproape de trei ori.

Și aici este o clădire dest'nată luminării maselor : a cosă 
de cultură. Există in țară 166 asemenea case raionale de 
cultură fără a mai vorbi de casele de cultură ale tineretului 
și cele ale studenților.

Bucurii care ne sînt aproape

O scenă atit de obișnuită pentru zilele noastre : după 
activitatea rodnică din timpul prc.ducției, oamenii muncii îți 
însușesc știința, cultura și arta înaintate, sorb cu sete din 
izvorul nesecat de învățăminte al cărților din biblioteci. La 
sfirșitul anului 1959 existau în țară peste 27.000 de biblio
teci. Numărul volumelor a avut de asemenea o evoluție 
grăitoare : în 1938-565.328, în 1949-14.544.000, în 1959- 
64.766.000 I

Trăim, dragii mei, cele mai minu
nate timpuri pe care le-a cunoscut 
cindva istoria. Intr-un poem, poetul 

flamand de limbă franceză Maeterlinck, 
își plimba eroul de jur împrejurul Pămîn- 
tului în căutarea pasării albastre, simbol 
al fericirii și il readucea acasă ...unde 
pasărea cinta în pridvor. „Era prea 
aproape ca s-o văd" — spunea drumețul, 
tîrziu întors Ia vatră.

Ceva oarecum asemănător se poate 
întîmp'a nu numai cu călătorul în spa
țiu ci și cu acel în vreme ; adeseori 
fericirea pe cere o are în preajma lui, 
bucuriile in miezul cărora trăiește îi sînt 
prea aproape, atît de aproape îneît 
scapă privirilor, părîndu-i prea firești, 
împiedicîndu-l prin însăși prezența lor, 
atit de împletită cu viața lui, să le 
guste din plin sau, uneori, chiar să ia 
act despre ele.

Fenomenul acesta este cu atit mai 
frecvent și mai caracteristic la cei tineri 
care nu posedă elemente de comparație 
în timp cu oițe vremuri, pentru care acest 
firesc este, dacă pot spune, întrutotul 
firesc. Ș: este bine din cînd in cind să 
ne obiectivăm, să cercetăm această 
preajmă insumind-o intr-o viziune de 
perspectivă, detectind coordonate'e ei 
majore pentru a ne situa din nou mai 
activi, mai conștiențî in existența noastră, 
in desfășurarea continuă a acesteia.

Minunate vremi intr-adevăr, în care 
omul își dobindește pentru prima ogră 
toate valențele unei ființe stăpine pe 
destinul său, în primul rînd pentru că el 
însuși și-l făurește, pentru că el însuși îi 
determină mersul constant înainte. Tot 
ceea ce se face pentru acest om nou, 
constructor ai socialismului, pionier al 
unor vremuri in care de pe planetă va 
dispărea orice robie, orice vrajbă între 
oamerii, creează oarecum soclul de gra
nit al uriașei statui pe care va fi așeza
tă umanitatea.

Cultura noastră, în toate disciplinele și 
formele ei, n-ar fi cu putință dacă nu 
i-am asigura asemenea soclu de care 
vorbeam, baza materială a belșugului, a 
creșterii chibzuite, a certitudinilor 
decurgind din cunoașterea științifică a

de Marcel Breslașu

lumii. Beneficiari ai acestor bogății pe 
plan material și moral, participanți in 
același timp la acumulările ei și la sal
turile calitative pe care le face, tinerii 
patriei noastre se bucură din plin de ac
ces la bunurile spirituale care nu în
seamnă numai desfătare la ceasul de ră
gaz, ci desăvirșire a carccterului lui, spo
rire a simțului de răspundere, înarmare 
împotriva oricărei rămășițe retrograde, vi
ziune lucidă a viitorului, integrare în el.

Toate acestea sint abstracțiuni ; îna
poia noțiunilor și imaginilor freamătă 
însă cea mai concretă realitate tradusă 
în cifre, statistici, în grafice, în elemen
tele planificării noastre, în împlinirea și 
depășirea acestei planificări. Cultura pe 
care statul nostru socialist o dă actuali
lor și viitorilor constructori ai țării se în
scrie la loc de frunte în preocupările 
partidului și guvernului nostru, ea este 
obiectul grijii neobosite, a stăruitoarei și 
tot mai largi cuprinderi a tuturor în mul
tiplele ei forme de încadrare. Cultu-a 
înseamnă in primul rind școală. Așa cum 
in statutul Partidului nostru, printre sar
cinile permanente și primordiale ale ori
cărui comunist, este și aceea de a în
văța, de a-și ridica nivelul, așa și pen
tru oricare cetățean, incepînd cu cel mai 
tînăr, școala este nu numai prilejul de 
informare ci și de formare, nu numai o 
luare de cunoștință asupra lumii ci și pri
lejul de a dobindi o conștiință asupra ei.

Dragi tineri, in țara noastră, din marile 
orașe pînă la miciie cătune există o vastă 
rețea de școli, biblioteci, cămine, cluburi, 
teatre, muzee, cinematografe, radio, tele
viziune, ziare și publicații de specialitate, 
săli și terenuri de sport, case și cabane 
de odihnă, și cîte și mai cite care nu pot 
încăpea într-o enumerare, pentru că for
mele sînt diverse și continuu diferențiate.

Partidul nostru veghează ca această 
politică de cultura'izcre a maselor să 
cuprindă și întregul tineret, veghează la 
temeinicia acestei culturi, căci nimic nu 
ne poate fi mai odios și mai străin decit 
superficialitatea, diletantismul.

Revenind la cele spuse la începutul 
acestor rinduri despre unele, din fericire 
rare, scăpări „din vedere" și din viziune 
ale acestei uriașe comori ce vă stă la 
indemina, nu putem, în sărbătoreștile 
zile care preced alegerea celor mai buni 
dintre cei mai buni în Marea Adunare 
Națională și în Sfaturile Populare să nu 
repetăm apelul de a folosi această co
moară, de a o spori la rîndul vostru, de 
a nu îngădui risipa, ca fiind vorba de 
unul dintre cele mai scumpe ale noa
stre bunuri obștești.

Există încă pe lume, sub alte zări și pe 
alte meleaguri. batjocoritori ai culturii, 
impostori ai ei, purtători de condei și 
vinturători de idei care nu numai că nu 
slujesc cultura ci o sapă din temelii.

ingăduiți-mi, așa cum începusem cu Juri 
citat dintr-un poet de mai de mult, jsă 
mă refer la un foarte tinăr scriitor ame
rican de astăzi. Pentru noi știință, cultură, 
progres, epocalee descoperiri in dome
niul cercetării Cosmosului reprezintă tot 
otitea trepte pentru înălțarea umanității 
in ansamblu! ei ș a fiecărui din com- 
ponenții ccestec.

Pentru junele scrib din State e Unite, 
cucerirea Ccsmp&uub :e?,-ezLțtp... pasțî - 
litatea soluționării uncr. prop eme de 
soiul ccesta : găsirea unor f-ințe care să 
intre in robia pămintenilor intrucit pe 
învechita noastră plcnetă oamenii nu 
vor să mai fie robi și, ceea ce denotă o 
imensă „generozitate", strămutarea pe. o 
altă planetă a tuturor negrilor pentru ă-i 
scuti de prezența lor pe albi, care Smt, 
evident, de „rasă superioară" în con
cepția acestui zănatec.

Am făcut această referire, care ar fi 
umoristică dacă ea nu ar avea un sub
strat tragic, pentru a vă invite incă o dotă 
la înțelegerea cdincă o educației sănă
toase pe care v-o face partidul, pentru 
a cunoaște și a gusta in totalitatea ei 
fericirea aceasta de a fi oameni de ozi, 
de a trăi în această lume, de a fi acasă, 
printre cei care zidesc ziua de mîine Și 
a asculta nu numai cu urechi ciulite dar 
cu inima larg deschisă minunata pre
zență a pasărei măiestre în luminosul 
nostru pridvor I

Seară de seară, pe ușile larg deschise ale celor 42 de tea
tre (față de 16 cite erau în 1938), pătrund mii și zeci de mii 
de oameni ai muncii. Peste cîteva ore ei părăsesc incinta 
acestor lăcașuri de cultură, mai înțelepți și mai bogați sufle
tește pentru a reveni apoi în alte zile, la alte spectacole, 
in afară de teatrele dramatice, publicul nostru își poate 
incinta auzul cu frumoasele melodii ale teatrului liric, în 5 
opere. Numărul spectatorilor de teatru, de operă și auditori
lor de concerte a crescut de la 1.577.000 in 1938 la 8.613.000.

în afară de cărți. (în 1959 au apărut 2469 de titluri într-un tiraj de 29.551.000 exemplare, dintre 
care 592 de titluri în 2.108.000 exemplare tipărite în limbile minorităților naționale), oamenii muncii își 
însușesc ideile nobile ale comunismului și prin presă. Presa din țara noastră a cunoscut și ea un însemnat 
salt înainte. în 1949 au fost 83 de ziare cu un tiraj de 510.000.000 exemplare anual in timp ce în 1959 au 
aoărut 114 ziare cu 836.822.000 exemplare (dintre care 19 ziare cu 91.o33.000 exemplare pentru mino
ritățile naționale). Numărul revistelor a crescut de la 117 in 1949, la.240 in 1959 iar tirajul a crescut 
respectiv de la 33.478 000 la 67,111.000 (pentru minoritățile naționale sint 17 reviste tipărite in 2.959.000 
exemplare).

Szn/ domenii în care statistica pornește de la zero. De pildă: teatre de păpuși. înainte de 
23 August 1944 in țara noastră nu au existat asemenea teatre. Acum există 23. N-au existat inainte 
vreme nici teatre muzicale, de operetă sau estradă. Acum există 11. N-au fost nici ansambluri de cin- 
tece și dansuri. Acum sînt 8.

0 Și televiziunea a pornit de la zero. Acum avem trei posturi. Sînt însă compartimente în care 
nu avem drept punct de plecare zero și totuși creșterea nu este mai puțin uimitoare. înainte vreme 
nu se pomenea de radioficare și astăzi avem 1.496 de localități radioficate, numărul de posturi de radio- 
emisiune a crescut de la 2 cite erau in 1938. la 7 in 1950 și la 18 în 1959, iar numărul abonaților a 
crescut respectiv de la 252.000, la 313.000 și apoi la 1.841.000.

Q Este greu să enumeri, fie și intr-o pagină de ziar, toate posibilitățile de culturalizare pe care 
regimul nostru democrat-popular le pune la indemina maselor. Din mulțimea materialului documentar 
aflător vom mai aminti despre existența pe întinsul țării a 4.037 de cluburi și colțuri roșii sindicale (față 
de 2.902 in 1948) și a 1998 de colțuri roșii în gospo dariile agricole colective (față de 945 cite erau în 
1950). Există și asemenea lăcașuri de înaltă cultură, vizitate de milioane de oameni ai muncii, cum sint 
muzeele. în 1955 aveam 176 de muzee, la sfirșitul anului 1959 au fost 208 muzee.

Obiectivul atit de curios al aparatului fotcgraiic a 
clipit o dată și a imortalizat pe peliculă o scenă de la un 
spectacol al unor artiști amatori dintr-o comună. Dar cite 
asemenea fotografii nu există, și cite echipe de artiști ama
tori nu își așteaptă încă rindul spre a fi popularizate in 
imagini I Căci nu vei găsi loc de muncă, sat sau cătun cit de 
îndepărtat, fără iubitori ai artei și culturii. Statistica creșterii 
mișcării de amatori ne vine și de astă dată în ajutor. In 1956 
s-au prezentat la festivalul amatorilor de teatru 5500 echipe 

insumînd 100.000 artiști ; la festivalul din I960 pe scene au 
evoluat mai mult de 150.000 de artiști amatori, încadrați în 
peste 10.000 de formații.

Se pot număra cu milioanele oamenii muncii care n-au 
văzut in timpul regimului burghezo-moșieresc măcar un 
tablou adevărat. Astăzi arta plastică este și ea la indemina 
maselor, iar cei ce muncesc nu numai că își incintă ochii cu 
frumusețea tablourilor celebre, dar au și pus mina pe penel 
valorificindu-și talentul. Numai în 2 ani, 1958-1960, de pil

dă, numărul expozițiilor a crescut de la 103 la 215, iar al 
plasticienilor amatori de la 3.000 la 5322.

Cinemascop la Tîrgu Jiu ! lată unul din tirgurile țării 
unde altă dată „nu se întîmpla nimic", dotat acum cu ultimul 
cuvînt al tehnicii cinematografice. Cinematograful a pătruns 
și el în numeroase locuri de pe harta țării ; în afara celor 
din rețeaua sindicală, existau în primul semestru al anului 
1960, 2538 de cinematografe, față de 1803 cite erau în 1957, 
față de 338 în 1938, Cifra spectatorilor a sporit de aseme

nea. Dacă in 1938 au fost 41.412.000 spectatori, in 1957, 
118.708.000 de spectatori au vizionat filme, iar numai în pri
mul semestru al lui 1960 aceste cinematografe au avut 
75.879.929 spectatori.

Atențiune, se filmează ! înainte vreme n-ai fi putut auzi 
asta pentru că rici nu existau studiouri. Producția de filme a 
crescut după cum urmează : filme artistice de lung și scurt 
metraj în 1953 - 5, în 1959 - 18 ; filme documentare și jur
nale de actualități în 1953 - 101, în 1959 - 158.



Pregătiri
pentru alegeri
La Casa alegătorului

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru). — Pe bd. Re
publicii în apropierea gării 
Craiova, a fost deschisă cu cî
teva zile în urmă o Casă a a- 
legătorului. în aceeași seară, 
tinerii alegători de pe stră
zile : Fochistului, Acarului, 
Frînarului, Locomotivei, Jda- 
nov, Ioniță Romînul, Mara
mureș și altele au organizat 
o șezătoare literară pe tema 
cunoașterii realizărilor re
gimului nostru de democrație 
populară în regiunea Olte
nia. Mai mult de 25 de tineri 
au luat parte la discuțiile din 
cadrul șezătorii, subliniind cît 
de mult s-a schimbat orașul 
Craiova și regiunea Oltenia 
în anii regimului nostru.

S-a vorbit despre pădurile 
de sonde de pe meleagurile 
Gorjului, atît de sărăcăcioase 
altă dată, despre bogăția căr
bunelui 
despre 
forestier 
zecile și 
locuințe 
realizări 
leapta conducere a
Au fost recitate poezii închi-

aflat la Rovinari, 
modernul Combinat 
de la Preajba, despre 
sutele de 
și despre 
înfăptuite

blocuri de 
multe alte 

sub înțe- 
partidului.

Manifestări tinerești
Tinerii țărani 

muncitori de prin 
părțile Rădăuțiului 
participă larg la 
activitățile cultura
le, educative, în
chinate alegerilor 
de deputați în 
Marea Adunare Na
țională și sfaturilor 
populare. în toate 
comunele au luat 
ființă Case ale ale
gătorului. De pildă, 
la căminul cultural 
din comuna Mări
tei, raionul Rădăuți 
Casa alegătorului a 
fost amenajată în
tr-o sală spațioasă. 
Pe mesele din Casa 
alegătorului se gă
sesc cele mai proas
pete ziare, exem
plare din Constitu
ția țării noastre și 
albume cu realizări
le regimului demo
crat-popular. Toate 
acestea sînt folosite 
din plin de tineri.

De trei

săptămână, la Casa 
alegătorului se or
ganizează pentru 
tineri revista pre
sei. în fiecare zi au 
loc audiții la radio, 
convorbiri despre 
realizările înfăptui
te în comună, în 
raion și în regiunea 
Suceava. întîlniri 
cu alegătorii și alte 
manifestări. O con
vorbire interesantă 
a avut loc zilele 
trecute. La ea au 
luat parte peste S0 
de tineri. Cu aceas
tă ocazie tovarășul 
Aurel Vilihorschi 
le-a vorbit despre 
realizările înfipt ui
te ia regiunea Su
ceau* îa «nu -egi-
popular. Tineni au 
discutat între ei 
despre grija parti
dului și guvernului 
pentru ridicarea u- 
nor mari obiective 
industriale în sco-

Panourile cu realizări înfăptuite in raioanele Capitalei sînt cer
cetate cu atenție de cetățeni în aceste zile ale campaniei elec
torale. Realizările regimului democrat popular, viața nouă a 
oamenilor muncii sînt viu oglindite în aceste panouri.

Foto : AGERPRES

(Urmare din pag. I-a)

mai multe ori foarte 
Amintim cu această 
consfătuirea profesio- 
nivelu] anului II isto-

analizaț situația acelor stu
denți care repetă anul.

Referatul, într-un cuvînt, a 
constituit baza pentru discu
ții. Pe această bază s-a reu
șit ca adunările profesionale 
de grupă și de an să se des
fășoare, în general, la un ni
vel satisfăcător avînd un ca
racter educativ mai profund 
și fiind și foarte operative. 
Datorită prezenței la aceste 
consfătuiri a unor cadre di
dactice cu o experiență înde
lungată în munca cu studen
ții, nivelul discuțiilor a fost 
de cele 
ridicat, 
ocazie 
nală la 
rie la care au participat, ală
turi de alte cadre didactice, 
tovarășul decan al Facultății 
de istorie-filozofie. Lascu Ni- 
colae. și chiar tovarășul rec
tor. acad. Constantin Daico- 
yiciu. Studenții criticați aU 
luat cu acest prilej o poziție 
sănătoasă, autocritică, anga- 
jîndu-se să lichideze pînă la 
sesiune lipsurile pe care le au 
în activitatea profesională.

Consfătuirile au fost însă 
dominate de luările de cuvînt 
ale studenților buni și foarte 
buni. Aceștia au făcut un 
larg schimb de experiență, 
scoțînd în evidență care sînt 
cele mai bune metode de stu
diu, care este cea mai bună 
soluție de planificare a 
timpului etc. La o astfel de 
consfătuire profesională a a- 
nului II- filologie, studenta 
Elena Pongraț a prezentat în 
fața studenților un interesant 
plan de muncă individual. 

nate partidului,- s.au citit , 
fragmente de lucrări literare 
care vorbeau despre Oltenia 
de altă dată si cea de azi si 
altele.

Casa alegătorului, unde se 
desfășoară o bogată activita
te, a fost înzestrată cu un 
aparat de radio pentru audi
ții colective, cu broșuri ce 
conțin legea cu privire la ale
gerea deputaților în Marea 
Adunare Națională și sfatu
rile populare, cu colecții de 
ziare, cu albume intitulate: 
Cu toate forțele pentru în
deplinirea sarcinilor trasate 
de Congresul Partidului, al
bume cu fotografii, grafice, 
vignete ce oglindesc realizări
le obținute și perspectivele 
de viitor ale regiunii Olte
nia. Alături, alegătorii găsesc 
o bibliotecă cu peste 3.000 de 
volume care cuprind literatu
ră beletristică, politică si teh. 
nică. Lozinci mobilizatoare și 
publicații privind secțiile de 
votare, circumscripțiile elec
torale și alte amănunte au 
fost afișate din timp pe pa
nouri.

pul dezvoltării eco
nomice largi a tu
turor regiunilor ță
rii.

Tot în aceste zile, 
tinerii au mai luat 
parte la convorbiri 
despre profundul 
democratism al o- 
rînduirii noastre de 
stat. Victor Cozo- 
riuc, secretarul co
mitetului comunal 
U.T.M. le-a vorbit 
tinerilor despre 
drepturile oameni
lor muncii prevă
zute în Constituție.

In perioada pînă 
la alegeri, printre 
altele, tinerii se 
vor intîlni cm can
didași propxp de 
cetâ;enn comunei, 
vor face vizite la 
GAC.-urite frunta
șe din raionul Ră
dăuți și vor pregăti 
un program artis
tic închinat alege- ‘ 
rilor.

D. PREPELIȚA

Consfătuirile profesionale
ajutor prețios in munca studenților

fa- 
fost 
me-

că

Exemplul ei a fost urmat, 
după aceea, de majoritatea 
colegilor care și-au alcătuit 
asemenea planuri de activita
te. Din experiența studenților 
fruntași la învățătură din 
anul sau grupa respectivă, cît 
și a celor invitați din anii mai 
mari să participe la astfel de 
consfătuiri, a reieșit că : ci
tirea cursului imediat după 
predare,, conspectarea con
știincioasă a materialului bi
bliografic, citirea nu numai a 
cursului profesorului ci și a 
altor manuale și cărți de spe
cialitate etc., sînt doar cîteva 
din metodele folosite de ei 
pentru o pregătire temeinică, 
în funcție de specificul 
cultății respective au 
scoase în evidență și alte 
tode de lucru.

Din discuții a reieșit 
mulți dintre studenți nu âu 
un autocontrol asupra studiu
lui lor în sensul că citesc ma
teria, dar nu verifică dacă 
și-au însușit-o, au înțeles-o. 
De aceea, consfătuirile profe
sionale au subliniat necesita
tea frecventării cu regularita
te, de către fiecare student, a 
orelor de consultații, care vin 
să completeze, să clarifice 
unele cunoștințe mai puțin în
țelese la cursuri sau seminarii.

în cadrul consfătuirilor s-a 
subliniat importanța deosebi
tă pe care 0 au aceste ore. 
S-a constatat însă că, de obi
cei, aceste ore erau frecven
tate de studenții buni, cei 
slabi neprezentîndu-se fie din 
motive neserioase, 
citeau materia 
ce întreba. în mod special 
se organizează consultații la 
anul I matematică-fizică cu

fie că nu 
și nu aveau

electorală nr. 
învățătoarea 
Nicolau, în 

i electorală

Propunerile de candidați 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națio
nală și sfaturile populare 
continuă în toate regiunile 
țării.

In regiunea București 
pentru alegerile în Marea 
Adunare Națională au fo6t 
propuși in ultimele zile 
acad, Gheorghe Călinescu, 
în circumscripția electorală 
nr. 24 Cocioc, generalul 
Dumitru Constantinescu in 
circumscripția electorală 
nr. 34 Urziceni. Petre Dră- 
goescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, 
în circumscripția electorală 
nr. 25 T 
Pentru 
popular 
rești au 
didați ai 
Miculescu, 
al sfatului popular regional, 
în circumscripția electora
lă nr. 162 Sudiți, țesătoarea 
Elisabeta Stătescu, în cir
cumscripția i 
15 Măldăeni, 
Alexandrina 
circumscripția 
nr. 48 Giurgiu.

în regiunea Hunedoara, 
în circumscripția electorală 
nr. 7 Orăștie a fost propus 
candidat pentru alegerile în 
Marea Adunare Națională 
directorul S.M.T. Orăștie, 
Ilie Chiseran,

Pentru alegerile de depu
tați în Sfatul popular regio
nal Hunedoara au fost 
propuși candidați : lamino- 
ristul Anghel Marc, ingine
rul Mircea Ramba, directo
rul Uzinelor metalurgice 
Cugir, Nicodim Rișca co
lectivistul Vaier Dumbravă 
din comuna Berthelot, Wi
liam Sader. directorul ge
nerai al Combinatului car
bonifer Valea Jiului.

în regiunea Dobrogea au 
fost propuși, printre alții, 
candidați pentru alegeri în 
Marea Adunare Națională, 
Gheorghe Hossu, președin
tele Comitetului de stat al 
apelor, în circumscripția e- 
lectorală nr. 10 Macin și 
Simion Bughici, membru al 
C.C. al P.M.R. în circum
scripția electorală nr. 8 
Hîrșova.

In regiunea Cluj a fost 
propusă pentru alegerile de 
deputați în Marea Aduna
re Națională candidatura 
tov. Irina Bandi, muncitoa
re fruntașă la Uzinele „Ja
nos Herbak".

In regiunea Oltenia a 
fost propus candidat pen
tru alegerile de deputați în 
sfatul popular regional, 
Constantin Avram, meca
nic de locomotivă de la De
poul C.F.R. Craiova.

(Agerpres)

Roșiori de Vede 
alegerile în Sfatul 
al regiunii Bucu- 
fost propuși can- 

F.D.P. : Angelo 
vicepreședinte

PETROCHIMIA
(Urmare din pag. I-a)

a se 
din 
ale 
pe- 

la

cîțiva ani de zile un salt peste 
decenii și secole, pentru 
încadra în ritmul uneia 
cele mai noi industrii 
veacului XX, cum este 
trochimia. Trecerea de 
vechi la nou este mai eviden
tă, pe aceste meleaguri, decît 
chiar la Hunedoara, unde exis
tau și în trecut întreprinderi 
industriale. La 
Borzești însă, se 
va cum Moldova 
se transformă în 
și scurte ce se 
anul, și cu luna într-o altă 
Moldovă industrială, a petro
chimiei.

Săvinești și 
poate obser- 

patriarhală 
etape repezi 
măsoară cu

din cele 
anul IV 

cadrul 
an s-au

Pe

studenții care din diferite 
motive au întrerupt de 
mai multă vreme studiul 
organizat. Consfătuirea ți
nută la acest an a scos în 
evidență faptul că, deși s-au 
creat toate posibilitățile stu
denților pentru recuperarea 
materiei cu care au rămas în 
urma, totuși ei nu foloseau 
pe deplin aceste condiții. în 
această situație se complăcea 
grupa 102 a acestui an. care, 
însă, însușindu-și critica, s-a 
apucat serios de învățat.

Avînd în vedere că sesiunea 
din iarnă este una 
mai grele pentru 
matematică-fizică, în 
consfătuirilor acestui 
purtat discuții aprinse 
tema planificării timpului de 
studiu. O bună parte din stu
denții acestui an ajunseseră 
deja să fie alarmați socotind 
că nu vor avea timp să se 
pregătească pentru examene. 
Studenții foarte buni ai anu
lui, ca de pildă Kallosi Ște
fan. Pop Ioan, Hanz Iosif și 
alții au demonstrat colegilor 
lor că deși au un program 
mai încărcat de studiu, dacă 
fiecare student își va planifi
ca minuțios timpul afectat 
învățăturii, le va rămîne timp 
suficient 
sesiunii.

Deosebit 
desfășurat 
sionale la 
mie și științe 
anii II și III 
denții mai 
pe cei ce nu 
pentru seminarii și lipsesc 
nemotivat. Și colegii lor au 
tras învățămintele necesare.

La toate consfătuirile ținute 
t-a adoptat cîte un plan de

pentru pregătirea

de fructuos s-au 
consfătuirile profe- 
facultățile de chi- 

naturale. La 
chimie stu- 

buni au criticat 
se pregătesc

La Uzinele Electronice din Capita’ă a i-tnct de curind în pmdo<3« o nouă secție de montaj 
a cparcte'or de rodo cu tranzistori. „L-te-c. In ‘oto$-c‘e : sena de echipă Maria Stinghie 
•mpreună cu controlocrea tehnică Cei'-xj Scbău o sene de coc-cte produse in secție.

Foto: AGERPRES

Postul utemist de control... la examen
Un promovat...
(Urmare din pag. I-a)

unde neajunsuri sau propun 
organizarea unor raiduri.

— Raidul — continuă discu
ția responsabila — ne ajută si 
studiem mai bine munca tine
rilor. si analizăm mai profund 
lipsurile, cauzele acestora pen
tru ca propunerile pe care le 
facem să fie cu adevărat efi
ciente, de aceea el a devenit 
metoda noastră permanenti de 
muncă. Asemenea raiduri orga
nizăm în general de doui ori 
pe lună sub îndrumarea organi
zației U.T.M. și cu participarea 
unor membri din biroul U.T.M. 
Alteori, depinde de situa
ție, le organizăm mai des. 
De rele mai multe ori la raiduri 
participă ingineri. tehnicieni, 
maiștri. Mult mai bine am ana
lizat lucrurile cînd alături de 
■oi ia raid au mers inginerii 
Lucian Ilieș, Liviu Jovnir sau 
maiștrii Cornea Manole, Alexan
dru Guj.

Postul utemist de control nu 
s-a mulțumit să sesizeze unele 
neajunsuri sau să popularizeze 
experiența înaintată Pe baza 
studiului făcut la fiecare loc de 
muncă, a cunoașterii posibilită
ților tinerilor, el a făcut unele 
propuneri importante printre 
care reviziurea și repararea 
unor mașini, repartizarea unor 
tineri cu mai puțină experiența 
pe lingă cei mai buni muncitori 
etc.

Este demn de relevat și fap
tul că postul utemist de control 
n-a considerat că și-a făcut da- 

atunci cînd a sesizat o 
de lucruri. El a urmărit 
îți care se rezolvă sesiza- 

a informat colectivul sec- 
prin intermediul gazetei,

toria
stare 
felul 
rea, 
Jiei, 
cc măsuri s-au luat, eficacitatea 
lor.

Și fără îndoială că dacă în 
anul i960 tinerii din cele trei 
brigăzi de producție ale tinere
tului din secție au economisit 
peste 25.000 lei acest lucru se

s-a petre- 
astăzi in 
un prolog, 

așa

Și totuși ceea ce 
cut și se petrece 
Moldova este abia 
Noi cetăți petrochimice, 
cum prevăd Directivele Con
gresului al III-lea ăl 
dului, sînt in curs de 
strucție lingă Ploiești, 
iova și Tîrgu Mureș.

Parti- 
con- 
Cra- 
Din 

simplă producătoare de țiței 
țara noastră tinde să devină 
o sursă vastă de fire și fibre 
sintetice, cauciuc, mase plas
tice, care vor alcătui impor
tante ramuri ale industriei în 
cea de a doua jumătate a se
colului XX. Iată de ce petro
chimia e o industrie a viito
rului și a tinereții.

măsuri menit să îmbunătățea
scă munca în cadrul grupelor 
și anilor și să lichideze lipsu
rile semnalate. Astfel, de un 
real folos s-au dovedit a fi 
formarea grupelor de întra
jutorare, consultațiile colecti
ve, repetarea materiei în co
lectiv (după ce aceasta a fost 
învățată individual), hotărîrea 
ca la această sesiune studenții 
să se prezinte în număr cît 
mai mare și cît mai bine pre
gătiți ;■preocuparea ca orga
nizatorul U.T.M. și delegatul 
de asociație să cunoască acti
vitatea fiecărui student, prin 
vizitarea lor la cămine, bi
blioteci, cantine, trimiterea de 
scrisori părinților și sfaturilor 
populare care i-au trimis pe 
studenții bursieri în faculta
te ; hotărîrea studenților de 
la istorie ca pe viitor cu toții 
să frecventeze cu regularitate 
orele de consultații etc,

în perioada care a urmat, 
roadele acestor consfătuiri 
n-au întîrziat să se arate : 
frecvența pe luna decembrie 
a fost cu mult mai bună de
cît pe luna noiembrie, numă
rul celor ce aveau prostul o- 
bicei de a întîrzia, în special 
la orele de dimineață, s-a 
micșorat simțitor, orele de 
consultații au devenit, pentru 
majoritatea studenților, prin
cipalul mijloc de aprofundare 
a materiei.

Aspectul cel mai important, 
după părerea noastră, este că 
în urma acestor consfătuiri 
profesionale grupe întregi, 
înainte codașe în ceea ce pri
vește frecvența și pregătirea 
profesională, au reușit să se 
ridice la nivelul celor bune. 
Așa, de exemplu, dacă la anii 

datorește <i activității postului 
utemist de control.

De un mare ajutor în activi
tatea postului sânt ședințele pe
riodice de analiză făcute de bi
roul U.T.M. De regulă odată pe 
lună postul utemist de control 
prezintă in fața biroului U.T.M. 
o informare asupra activității 
depuse in perioada respectivă, 
asupra eficacității acțiunilor în
treprinse. primind noi îndru
mări. Este norma) ca existind o 
asemenea grijă pentru indru 
marea și controlul muncii pos
tului acesta să lucreze bine, să 
se bucure de știma *i încrede
rea colectivului secției, să pro
moveze examenul pe eare-1 are 
de dat în fiecare zi.

I ■ ■ și un corijent
(Vrmare din pag. l-a)

aici un caracter foarte larg E 
drept, marea majoritate a tine
rilor își îndeplinesc sarcinile de 
plan. Se întîmplâ însă r« ei «i 
dea uneori rebuturi. Este oare 
firesc ca în virtutea unor suc
cese anterioare sâ le fie trecute 
cu vederea lipsurile ? Nu este 
de datoria postului sâ analizeze 
toate cauzele, să discute cu ti' 
nerii, sâ facă propuneri concre
te pentru îmbunătățirea muncii? 
Postul utemist de control a 
tolerat neajunsurile, a închis 
ochii în fața lipsurilor și astfel 
el a dovedit câ în problema ca
lității n-a fost de loc... la post.

Lipsa de control din partea 
U.T.M. a făcut de 

ca munca postului 
slabă și axată pe 

neesențiale. Deși 
faptul că maj ori

biroului 
asemenea 
să fie 
probleme 
cunoștea 
tatea membrilor postului s-au 
dovedit a fi inactivi, biroul nu 
a făcut nimic pentru a îndrepta 
situația, mergînd pînă la schim
barea acestora. Este explicabil 
deci dece unii tineri, spre exem
plu inginerul Dorn Popescu, 
au uitat aproape că fac parte 
din postul utemist de control.

— N-avem tineri care să facă 
treabă — încearcă să scuze lip
surile responsabilul 
Iată un argument care 
fi cît de cît crezut 
lucrează tineri buni, 
serioși care ar fi primit 
bucurie să sprijine procesul de 
producție și în acest fel. Dar 
ei au fost puțin solicitați, puțin 
antrenați în acțiunile întreprinse

postului, 
nu poate 
In secție 

harnici, 
cu

Plecarea delegației sindicale sovietice
Vineri seara a plecat spre 

patrie delegația sindicală so
vietică condusă de tov. I. Gr. 
Mihailenko, membru în Pre
zidiul C.C. al Sindicatului 
muncitorilor din industria car
boniferă din U.R.S.S., care a

II și III fizică-chimie unii 
studenți lipseau sistematic de 
la seminarii și lucrări prac
tice, dacă printre studenții 
anului IV geografie-fizică erau 
unii care își formaseră un obi
cei de a pleca de la unele 
cursuri, sau la anul II istorie 
seminariile se desfășurau de
fectuos, în urma consfătuirilor 
profesionale, a ajutorului per
manent primit din partea or
ganizațiilor U.T.M. și asocia
țiilor studenților munca s-a 
îmbunătățit radical.

Roadele acestei munci le cu
legem în aceste zile, cînd stu
denții sînt în examene. Stu
denții facultăților de filologie, 
științe juridice, istorie, mate
matică și altele se prezintă în 
masă la examene, obținînd în 
majoritatea lor note peste șap
te. Iată numai cîteva exemple: 
din cei 24 de studenți cîți nu
mără grupa 606 a anului IV 
juridice — 20 de studenți au 
obținut note peste șapte, în- 
registrînd o medie generală de 
8,33, grupa 413 din anul IV- 
istorie este integralistă la is
toria universală contempora
nă, grupele 206 și 207 anul II 
chimie, cu cîte 18 studenți, au 
promovat, cu note peste șapte 
la examenul de chimie anali
tică, grupa 557 rusă-maghiară 
din anul I filologie nu are 
pînă în prezent nici un stu
dent cu note sub șapte ș.a.m.d.

Sesiunea este abia la în
ceput Rezultatele primelor 
zile de examen ne fac însă să 
întrezărim un nivel mai ridi
cat la învățătură în acest an 
față de anul trecut. Iar la a- 
cest succes a contribuit din 
plin organizarea cu mai multă 
eficiență a consfătuirilor pro
fesionale. 

ia iatarmarea postului cu pro
blemele principale pe care le 
ridici procesul de producție. 
Așa se face ci postul utemist 
de la forjă a rimas... corijent.

Sînt multe lucruri care trebuie 
rezolvate la secția forji în ce 
privește postul utemist de con
trol. în primul rind in compo
nența postului, sâ fie aleși ti
neri muncitori și tehnicieni har
nici, cu dragoste și interes pen
tru această muncă. In al doilea 
rind si «e stabilească legăturile 
care si le permită o permanen
ti și actuali informare. In ceea 
ce privește stilul de munca al 
postului este necesar si se 
nunțe la sistemul vizitelor 
membri merg de la un loc
muncă la altul și constată ce s-a 
mai întîmplat) și si organizeze, 
cum se face în serția «mierie, 
raiduri la care să participe in
gineri, maiștri, muncitori. Și 
încă un lucru : în activitatea
viitoare a postului utemist de 
control critica trebuie si fie 
concretă, însoțită de calcule 
concrete, și si se urmărească 
eficacitatea ei.

(2
le

e

*
Două posturi utemiste de con

trol, două stiluri de muncă și 
firesc... două rezultate. Ambele 
în tainele „23 August". Cum se 
poate ca în aceeași uzină, la dis
tanțe apropiate două posturi să 
se deosebească esențial in mun
ca lor ? Și acest lucru are o 
explicație. Dacă in anul care a 
trecut posturile utemiste de con
trol ar fi fost instruite temeinic 
și îndrumate cum să muncească, 
ele ar fi avut mai multe rezul
tate. începutul făcut anul aces
ta trebuie continuat și îmbună
tățit. Pc de altă parte a existat 
puțin interes pentru răspîndirea 
experienței înaintate. Ședinței, 
trimestriale sînt bune, dar nu 
la atîta trebuie să se mărgineas
că munca comitetului U.T.M. în 
rîndul posturilor utemiste de 
control. Periodic trebuie organi
zate vizite Ia posturile cele 
mai bine, discuții privind orga
nizarea muncii, eficacitatea ac
țiunilor întreprinse.

Comitetul U.T.M. pe uzină 
are datoria să ia toate măsuri
le pentru ca să ajute toate 
posturile să promoveze, într-un 
cuvînt să facă din fiecare post 
utemist de control un colectiv 
de muncă activ, combativ, care 
la rîndul său să ajute pe fiecare 
tînăr să devină un muncitor 
fruntaș în producție.

fost în țara noastră într-un 
schimb de experiență.

Oaspeții sovietici au vizitat 
mine și construcții social-cul- 
turale din bazinele carboni
fere Valea Jiului și Cîmpulung 
Muscel și au avut întîlniri cu 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
și activiști sindicali.

Vineri dimineața membrii 
delegației au fost primiți de 
tov. loan Cotoț, secretar al 
C.C.S.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de tov. Ștefan Mora- 
ru, președintele C.C. al Uniu
nii sindicatelor din întreprin
derile miniere și de activiști 
sindicali.

(Agerpres)

Marți 24 ianuarie 
la cinematograful „PATRIA4 

PREMIERA 
NOULUI FILM ROMÎNESC

PORTRETUL UNUI NECUNOSCUT

O producție a Studioului cinematografic „București* 
Scenariul: Ion Hobană și Gh. Turcu după o idee de 

Dan Gr. Mihăescu 
Regia: Andrei Călărașu — Gh. Turcu 
Imaginea: Lupu Gutman 
Muzica: H. Mălineanu

cu 
Lazăr Vrabie, Geo Barton, Constanța Comănoiu, Fory Eter- 
le, Petre Gheorghiu, Octavian Cotescu, Ștefan Ciobotărașu, 
Ioana Bulcă, Haralambie Boroș, Ștefan Mihăileseu-Brăila. 
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Muzica simfonică
un bun al maselor

INTERVIUL NOSTRU
fînărul dirijor Ludovic Bacs despre concertul 
simfonic popular al Orchestrei simfonice 

a Radioteleviziunii

Joi seara, în studioul de con
certe al Radiotelevisiunii a a- 
rut loc un concert simfonic 
popular al Orchestrei simfonice 
a Rodioteleriziunii, pentru mun
citorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii Fabricii de confec
ții „Gheorghe Gheorghiu-Def 
fi ai Fabricii de încălțăminte 
„Flacăra Roșie" din Capitală.

Ne-am adresat tînărului diri' 
jor Ludovic Bacs, conducătorul 
acestui concert, cu rugămintea 
de a ne împărtăși cîteva impre
sii.

— Vă rugăm să ne spuneți 
cum a fost primit concertul 
de oamenii muncii care l-au 
audiat ?

— Sînt foarte mulțumit de 
felul in care a fo6t primit 
concertul. Am avut satisfac, 
ția unei primiri călduroase. 
Sala arhiplină, liniștea desă- 
virșită din timpul programu
lui, aplauzele îndelungate 
după fiecare piesă interpreta
tă sînt o mărturie că oamenii 
muncii din țara noastră pre
țuiesc din ce în ce mai mult 
acest gen de muzică.

— Cum a fost ales reperto
riul ?

— Programul a fost alcătuit 
în așa fel îneît să satisfacă 
cele mai diverse gusturi și să 
fie totodată adecvat unui pro
gram de concert simfonic 
popular. El a cuprins. în afa
ră de piesele simfonice, și 
arii din opere. Merită să fie 
apreciat în mod deosebit a- 
portul adus în cadrul concer
tului de către tînărul bariton 
Nicolae Herlea care a inter, 
pretat Monologul lui Gerard 
din opera „Andrea Chenier* 
de Umberto Giordano. Mono-

Semnarea Protocolului comercial pe 1961 
între R. P. Romînă și Turcia

de

în urma tratativelor purtate 
la Ankara, la 19 ianuarie 
1961 a fost semnat Protocolul 
comercial privind schimburile 
de mărfuri pe 1961 între Re
publica Populară Romînă și 
Republica Turcia.

Protocolul prevede o creș
tere importantă față 
schimburile din 1960.

R.P. Romînă va exporta : 
mașini, utilaje, produse chi
mice și farmaceutice, uleiuri 
minerale, produse din lemn, 
geamuri și sticlărie, cît și di
verse alte mărfuri.

Plecarea delegației concernului de stat 
„Voest“ din Austria

Rudolf 
concer-

Delegația concernului de 
stat „Voest" din Austria a 
părăsit vineri dimineață Ca
pitala. Oaspeții au fost con
duși la plecare de funcționari 
superiori din Ministerul In
dustriei Grele și Comitetul de 
Stat al Planificării, precum și 
de dr. Hermann Commenda, 
atașat comercial al Legației 
Austriei la București.

înainte de plecare, condu
cătorul delegației, dl. ~ 
Lukesch, director al 
nului de stat „Voest", a de
clarat unui redactor al Agen
ției Romine de Presă: 
„Scopul vizitei delegației noa
stre a fost de a stabili con
tacte pe linie tehnică și eco
nomică pentru ducerea la bun 
sfirșit a tratativelor în legă
tură cu livrări de utilaj pen
tru laminoare și a discuțiilor 
referitoare la fabricarea oțe
lului după procedeul austriac. 
Pentru a pune baze sănătoa
se unei astfel de colaborări 
tehnice și economice, concer
nul „Voest", cea mai impor
tantă industrie siderurgică de 
stat a Austriei, este gata să 
contribuie direct la achizițio
narea de produse romînești, 
Convorbirile asupra acestor 
probleme au decurs intr-o at
mosferă foarte prietenească 
și sperăm că în cel mai scurt 
timp se vor face tranzacții 
concrete.

în mod deosebit ne-a bucu
rat faptul că am fost primiți 

Ce planuri are 
Orchestra sim-sens

26 ianuarie vacă la
un concert-simfonic

logul lui Rigoletto din opera 
„Rigodetto" și Aria lui Renato 
din opera „Bal mascat“ de 
Giuseppe Verdi și care a cu
cerit încă o dată publicul cu 
vocea sa. Dintre piesele sim
fonice a entuziasmat Simfo
nia nr. 100 în Sol major de 
Josef Haydn.

— Vor mai avea loc aseme
nea concerte ? 
în acest 
fonică ?

— Știu 
fi dat 
pentru instituțiile medico-sa- 
nitare din Capitală iar în 
cursul lunii februarie un con. 
cert popular cu orchestra de 
Studio. Ca dirijor al acestei 
orchestre, cred însă că noi 
dăm încă prea puține concerte 
pentru colectivele de munci
tori din întreprinderi. Ar fi 
bine să ne deplasăm mai des 
în fabrici și uzine unde să 
prezentăm oamenilor muncii 
programe adecvate, care 
ne-ar ajuta și nouă pentru 
perfecționarea măiestriei ar
tistice. Citesc în presa sovie
tică că Filarmonica din Le
ningrad prezintă dese concer
te în fabrici și uzine, în sov
hozuri, colhozuri. Ar fi foarte 
util să urmăm mai mult a- 
cest exemplu.

O mică paranteză. încă de 
cînd eram student făceam 
parte dintr-un cvartet care 
prezenta concerte în fața mi
nerilor din Valea Jiului, locul 
meu natal. îmi place acest 
public spectator și am o deo
sebită plăcere să 
zică pătrunde tot 
în inima maselor 
meni ai muncii.

văd că mu- 
mai adine 
largi de oa-

R.P. Romînă va importa 
din Turcia: bumbac, lină, 
mohair, piei, fructe citrice Și 
tropicale, minereuri și alte 
mărfuri.

Protocolul a fost semnat, 
din partea romînă de M. Cio- 
banu. președintele Camerei 
de Comerț a R.P. Romîne, 
conducătorul delegației romî
ne, iar din partea turcă de 
dr. Faut Inal, vicepreședinte 
al Departamentului Comer
țului Exterior, conducătorul 
delegației turce.

(Agerpres)

președintele Comitetului 
Stat al Planificării, Gh.

de 
de
Gaston Marin și de ministrul 
Industriei Grele. Constantin 
Tuzu, că am avut ocazia să 
discutăm și aici cu membrii 
delegației guvernamentale ro- 
mîne care a vizitat Austria. 
Aceste convorbiri au conti
nuat legăturile începute în 
Austria. Am constatat cu pri
lejul convorbirilor avute că 
există în Romînia specialiști 
în domeniul industriei side
rurgice care dezvoltă o activi
tate importantă pentru indus
tria țării în acest domeniu. 
Aceasta a făcut asupra noa
stră o impresie deosebită".

Volei
Campionatul republican mas

culin de volei continuă cu des
fășurarea celei de-a treia etape. 
In sala Dinamo din Capitală vor 
avea loc astăzi, începînd de la 
ora 17, ,partide între echipe bucu. 
reștene : Victoria—Progresul și 
Dinamo—C.C.A. Ambele întîlniri 
se anunță deosebit de interesan
te.

Duminică în sala sporturilor 
Giulești se tntîlnesc. de la ora 12 
echipele Rapid șl Știința Galați.

In provincie cea mai echilibra
tă întilnire se va disputa 
peni între Jiul Petroșani 
rul Constanța.

Lu-
Fa-

La
Și

Baschet
InSi 

începe
Duminică în Capitală 

alte orașe din țară vor ___
întrecerile din cadrul returului 
campionatului republican de bas
chet. în Capitală meciurile vor 
avea loc tn două săli. Dimineața 
de la ora 10 in sala Giulești se 
tntîlnesc echipele Rapid—Steagul 
roșu Brașov (masculin) și Ra
pid—Mureșul Tg. Mureș (femi- 
nln). De la ora 16,15 sala Fio- 
reasca va găzdui partidele Con
structorul—Progresul (feminin) 
și C.C.A.—C.S.M. Galați (mascu
lin).

Din programul întîlnirilor pri
mei etape se mai desprind ur
mătoarele meciuri : Tg, Mureș : 
Dinamo—Știința Timișoara (mas
culin) ; Cluj: Știința—Dinamo 
Oradea (masculin) ; Oradea: 
C. S. Oradea—Știința București 
(feminin).

Tenis de masă
La campionatele mondiale de 

tenis de masă care se vor des* 
fășura tntre 5 și 14 aprilie la 
Pekin și-au anunțat pînă în pre
zent participarea jucători și ju« 
cătoare din 36 de țări ale lumii, 
printre care Australia, R. P. Bul
garia Brazilia. R. S. Cehoslova
că, Danemarca, India, Japonia, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară,
R. P. Romînă, Suedia. Turcia, 
Uruguai, Iugoslavia, U.R.S.S. și 
R. P. Chineză. Termenul de îns 
scriere expiră la 25 februarie, 

(Agerpres)



Rebelii laoțieni 
evacuează Vientianul

Importantele hotărîri
ale Plenarei C. C. al P.C.U.S. 

pentru dezvoltarea 
agriculturii sovietice

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Plenara C.C. al P.C.U.S., 
care a avut loc la Moscova 
între 10 și 18 ianuarie, a ho
tărât ca în anii următori să 
se achiziționeze anual în 
U.R.S.S. pînă la 4.200.000.000 
puduri de cereale, pînă la 13 
milioane tone de came, pînă 
la 50 milioane tone de lapte.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a 
discutat rapoartele prezentate 
de conducători ai organizații
lor de partid și de stat din 
toate cele 15 republici unio
nale ale U.R.S.S. cu privire la 
îndeplinirea planului de stat 
și a angajamentelor socialiste 
în ce privește producția și vîn- 
zarea către stat a produselor 
agricole și animaliere în anul 
1960 și cu privire la măsurile 
pentru dezvoltarea continuă a 
agriculturii.

în hotărîre se subliniază că, 
sub conducerea Partidului Co
munist, poporul sovietic tra
duce cp succes în viață pro
gramul construcției comunis
te. Industria socialistă se dez
voltă în ritm rapid. în primii 
doi ani ai septenalului volu
mul producției industriale a 
crescut cu 22,1 la sută față de 
17 la sută cît prevedea planul. 
Valoarea producției industria
le a depășit prevederile pla
nului cu 11.300.000.000 de ru
ble.

în cei șapte ani care au tre
cut de la Plenara din septem
brie 1953 a C.C. al P.C.U.S., 
producția de cereale a sporit 
cu peste 3 miliarde de puduri, 
iar achizițiile de stat — cu a- 
proximativ un miliard de pu
duri. în anul 1960 producția de 
cereale a fost de 8.131.000.000 
de puduri, iar achizițiile de 
2.852.000.000 de puduri (în anul 
1953 producția de cereale a 
fost de 5.036.000.000 de puduri, 
iar achiziții de stat de 
1.899.000.000 de puduri).

Hotărîrea subliniază că, în 
lupta pentru sporirea produc
ției și achizițiilor de cereale, 
rolul hotărâtor l-a avut valo
rificarea pământurilor înțele- 
nite.

Dacă în anul 1953 s-a pro
dus o cantitate de 5.822.000 
tone de carne (greutate de tă
iere). iar achizițiile au fost de 
3.600.000 de tone (greutate vie), 
în 1960 cifrele corespunzătoa
re au fost 8.725.000 tone și res
pectiv 7.900.000 tone.

Anul trecut s-au produs 
61.538.000 tone de lapte și s-au 
achiziționat 26.300.000 tone (în 
1953 cifrele corespunzătoare 
au fost 36.475.000 tone și 
10.600.000 tone).

PLENARA C.C. AL P.C.U.S. 
SUBLINIAZĂ CĂ U.R.S.S. 
N-A ÎNREGISTRAT NICI
ODATĂ ÎN TRECUT UN A- 
SEMENEA RITM DE DEZ
VOLTARE A PRODUCȚIEI 
AGRICOLE CA ÎN ULTIMII 
ȘAPTE ANI

Anul trecut s-a vîndut popu
lației cu 13 la sută mai multă 
came și produse de came de-

cît în 1959, cu 8 la sută mai 
mult lapte, unt și alte produ
se lactate, precum ți ouă, cu 
13 la sută mai mult zahăr și 
cu 8 la sută mai multe le
gume.

Totodată, Plenara C.C. al 
P.C.U.S. consideră că nivelul 
atins și ritmul de creștere a 
producției agricole, îndeosebi 
in ceea ce privește produsele 
animaliere, sînt insuficiente. 
Plenara subliniază că este ne
cesar ca atunci cînd se exami
nează problema satisfacerii 
nevoilor țării în ce privește 
produsele animaliere să se 
țină seama de importantele 
schimbări care au avut loc în 
ultimii ani. în decurs de cinci 
ani (1956—1960) numărul total 
al populației U.R.S.S. a cres
cut cu peste 18 milioane de

a NICIODATĂ IN TRECUT 
U.R.S.S. NU A ÎNREGISTRAT 
UN ASEMENEA RIȚM_DE 
DEZVOLTARE A PRODUCȚIEI 
AGRICOLE CA IN ULTIMI] 
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locuitori (populația urbană cu 
peste 17 milioane de locuitori), 
în aceeași perioadă, veniturile 
bănești ale populației au spo
rit (prin creșterea salariului, 
reducerea impozitelor, anula
rea împrumuturilor și mărirea 
pensiilor) cu 24.200.000.000 ru
ble noi pe an. Și veniturile 
bănești ale populației rurale 
au sporit.

Interesele construcției comu
niste, ale ridicării necontenite 
a bunăstării poporului reclamă 
astăzi un ritm mai înalt de 
dezvoltare a agriculturii. Sar
cina este ca producția agricolă 
să depășească întotdeauna ce
rerea populației. Problemele 
dezvoltării agriculturii trebuie 
să fie întotdeauna în centrul 
atenției partidului. Lupta pen
tru avîntul necontenit al agri
culturii este o condiție de cea 
mai mare importanță a con
struirii șocietății comuniste, • 
este cu adevărat o cauză a în
tregului popor.

In prezent, U.R.S.S. dispune 
de o industrie atît de dezvol
tată, de o apărare atit de pu
ternică, incit fără să aducă 
prejudicii dezvoltării continue 
a industriei și întăririi apără
rii, ea poate aloca mai multe 
fonduri pentru ridicarea bună
stării poporului. Acum există 
posibilitatea de a spori consi
derabil peste prevederile pla
nului septenal investițiile pen
tru dezvoltarea agriculturii și 
a industriei care o deservește.

In Hotărîre se arată că, a- 
locînd fonduri suplimentare 
pentru dezvoltarea agricul
turii, partidul și guvernul își 
propune să creeze condiții

pentru ca agricultura să nu 
mai depindă de capriciile 
naturii și să asigure, în orice 
condiții climaterice, produsele 
necesare țării pentru satisfa
cerea deplină a necesităților 
poporului.

Un mijloc sigur pentru ob
ținerea de recolte garantate 
este irigarea și alimentarea 
cu apă.

Plenara prevede măsuri 
pentru sporirea substanțială 
a producției de îngrășăminte 
minerale și dezvoltarea con
strucției de mașini agricole, 
subliniază necesitatea îmbu
nătățirii considerabile a con
ducerii agriculturii de către 
organele de partid, sovietice 
și agricole, intensificării mun
cii organizatorice și politice, 
concentrării atenției asupra 
întăririi organizatorice și eco
nomice a colhozurilor și sov
hozurilor, asupra selecționării 
și creșterii cadrelor din agri
cultură, a dezvoltării multila
terale a gospodăriei obștești, 
a ridicării bunăstării colhoz
nicilor. Plenara prevede reor
ganizarea activității și actua
lei structuri a Ministerului A- 
griculturii al U.R.S.S. și a or
ganelor lui locale.

In Hotărîrea Plenarei se 
subliniază că referatul adre
sat de tovarășul N. S. Hruș- 
ciov Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. cu privire la proble
mele cele mai importante ale 
agriculturii, tezele cuvîntării 
sale și cuvîntarea rostită la 
actuala Plenară a C.C. au o 
foarte mare importanță poli
tică și economică.

Plenara a aprobat măsurile 
expuse în referat, în tezele 
cuvîntării și în cuvîntarea lui 
N. S. Hrușciov, care determi
nă principala orientare și sar
cinile concrete ale dezvoltării 
continue a agriculturii țării în 
interesul ridicării bunăstării 
poporului.

în Hotărîrea Plenarei se a- 
rată că una din principalele 
rezerve pentru dezvoltarea e- 
conomiei cerealiere rezidă în 
sporirea producției de porumb 
boabe. Extinderea semănătu
rilor de porumb va permite 
să se obțină suplimentar peste 
un miliard de puduri de ce
reale marfă.

Se trasează sarcina de a 
spori recolta la hectar și a 
continua valorificarea pămîn
turilor în regiunile înțelenite, 
de a lărgi suprafețele cultiva- 
bile și de a spori recoltele la 
hectar în regiunile zonei lip
site de cernoziom.

Sarcina principală în ceea 
ce privește dezvoltarea creș
terii animalelor și sporirea 
producției de lapte și carne 
este mărirea numărului vaci
lor, precum și dezvoltarea 
prin toate mijloacele a creș
terii porcilor și păsărilor, 
crearea unei baze furajere 
trainice.

în Hotărîre se arată că tre
buie elaborat un plan de stat 
pentru desăvîrșirea mecaniză
rii complexe a tuturor ramu
rilor agriculturii, care urmea
ză să fie încheiată, în linii 
mari, în actualul septenal.

• Forțele Patet Lao au dezlănțuit o ofensivă 
în regiunea Savannaket • Noi dovezi ale 

amestecului american în Laos
VIENTIANE 20 (Agerpres).- 

Referindu-se la pregătirile de 
evacuare a orașului Vientia
ne de către „autoritățile" lui 
Boun Oum, corespondentul a- 
genției ASSOCIATED PRESS 
precizează că „pregătirile de 
transferare la Savannaket, în 
sudul Laosului au început de 
o săptămiuă.

Agenția citată arată că se
diul serviciilor polițienești ale 
clicii Boun-Nosavan a fost 
transferat la Savannaket. Mi
nisterele de Interne și Sănă
tății sînt în curs de transfe
rare. Departamente tehnice 
ca, aviația civilă și suprave
gherea economică, urmează să 
fie transferate din Vientiane 
în scurt timp. Săptămîna tre
cută au fost transferate la 
Savannaket o mare parte a de
pozitelor bkncarea „Oficiali
tăți ale lui Boun Oum, rela
tează Associated Press, de
clară pe cale particulară că 
autoritățile acestuia nu au 
încredere în locuitorii orașu
lui Vientiane deoarece consi
deră că ei au căzut sub in
fluența premierului neutra
list Suvanna Fummj și a că
pitanului Kong Le“.

PARIS 20 (Agerpres). —
„IN ULTIMELE 24 DE ORE 

FORȚELE PATET LAO AU 
DEZLĂNȚUIT O OFENSIVĂ 
IN REGIUNEA SAVANNA 
KET", relatează din Vientiane 
corespondentul agenției Fran
ce Presse. După cum s-a mai 
anunțat, rebelii clicii Boun 
Oum— Fumi Nosavan au a- 
nunțat începerea evacuării ca
pitalei Vientiane și și-au ales

ca reședință orașul Savanna
ket, situat în sudul Laosului. 
Dînd amănunte asupra acțiu
nii trupelor guvernamentale 
laoțiene și unităților Patet Lao 
în regiunea Savannaket. co
respondentul agenției France 
Presse anunță că aceste forțe 
au ocupat localitatea Kengkok, 
situată la 50 km est de Sa
vannaket.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— Avioane americane ajută e- 
lementele de dreapta din 
Laos în transportul trupelor 
în regiunea luptelor din apro
piere de Nam Lik, scrie co
respondentul revistei „UNI- 
TET STATES NEWS AND 
WORLD REPORT", Martin.

Elicoptere cu 12 locuri pur- 
tînd semnele de recunoaștere 
ale corpului infanteriei ma
rine. a S.U.A. și avioane cu 
șase locuri, scrie coresponden
tul transportă trupe în regiu
nile de concentrare a forțelor. 
Elicopterele sînt conduse de 
americani civili, care conside
ră că această activitate le va 
procura o bună distracție.

în prezent, scrie Martin, se 
creează impresia că Statele U- 
nite, dacă noul guvern Kenne
dy nu va revizui această po
litică, au hotărât să păstreze 
cu orice preț pentru ele o 
mare parte a teritoriului 
Laosului. S.U.A. au hotărât 
acest lucru din proprie ini
țiativă. Organizația S.E.A.T.O., 
după chinuitoare ezitări a gă
sit că nu este în drept să se 
amestece deoarece Laosul nu 
a fost atacat de forțe comu
niste din afară...

Viața lui Lumumba
în primejdie

Fițuica „L’Echo du Katan
ga" se jura, oferind 
drept garanție cuvîntul 

de onoare al unui individ lip
sit de cea mai elementară ur
mă de onoare, respectiv al lui 
Chombe, cum că premierul 
Lumumba nu ar fi fost bru
talizat la Elisabethville. Fițui
ca și-a găsit imediat și avocați 
în persoana unor domni pur
tând căștile albastre ale O.N.U. 
și din belșug retribuiți în do
lari, Acești domni au afirmat 
— sfidînd grosolan adevărul 
că O.N.U. „nu are nici o do
vadă" în sensul că Lumumba 
a fost maltratat. Avocații lui 
Chombe încearcă zadarnic să 
a.pere marioneta colonialistă și 
gangsterii lui comandați de 
ofițeri belgieni. Premierul con- 
golez a fost schingiuit în vă- 
zult a zeci de oameni pe pista 
aeroportului. Cu o furie de
mentă, huliganii în uniformă 
de jandarmi din Katanga s-au 
năpustit cu paturile puștilor 
asupra lui Lumumba chiar în 
clipa în care premierul legal 
al Congoului a fost coborât 
din avion cu ochii legați și 
mîinile înlănțuite la spate. 
Toate acestea le-au povestit 
martorii oculari. Adevărul a 
făcut ocolul lumii. In cele din 
urmă reprezentanții O.N.U. la 
Elisabethville au fost nevoiți 
să întocmească un raport că
tre secretarul general al 
O.N.U. în care recunosc că 
Lumumba și ceilalți lideri na

Această fotografie publicată pe prima pagină a numărului din 13 ianuarie al ediției euro
pene a ziarului „NEW YORK TIMES" înfățișează avionul „T. 6“provenit din S.U.A. pregătit pen
tru zbor de pe unul din aerodromurile din Laos controlate de forțele generalului rebel Nosavan. 
Corespondentul lui „New York Times" din Vientiane, Jack Nevard comunică : „Avioanele pre
date de către Statele Unite Laosului au bombardat pe adversaricu rachete". Astfel chiar și presa 
americană în prezent nu consideră necesar să ascundă amestecul armat al S.U.A. în trebu
rile Jnterne ale Laosului. Numai Departamentul de Stat al S.U.A. afirmă că, chipurile, nu 
există nici un fel de „dovezi" ale intervenției americane în Laos. Ca și cum ar mai trebui 

și alt© dovezi I

ționali congolezi „au fost lo
viți cu brutalitate la coborîrea 
din avionul cu care au fost 
aduși la Elisabethville". Atîta 
tot. Niciun fel de reproș la a- 
dresa barbarilor schingiuitori. 
Nimic, absolut nimic. Opinia 
publică mondială se întreabă 
indignată cum anume și-au 
putut permite autoritățile 
O.N.U. să asiste nepăsătoare 
la actele inumane ale teroriș
tilor lui Chombe ? Oficialită
țile O.N.U. încearcă să se dez
vinovățească folosind pretex
tul ridicol că avionul a ateri
zat pe „acea parte a pistei 
care nu se află sub controlul 
O.N.U.".

Despre soarta lui Lumum
ba în aceste clipe se cunosc 
puține fapte. El a fost întem
nițat în cea mai groaznică în
chisoare din Congo — Buluo. 
Marionetele colonialiste consi
deră această temniță drept 
„cea mai sigură". Ele caută 
ziduri cît mai groase de tem
niță, locuri cît mai pustii, paz
nici cît mai bestiali. Starea să
nătății premierului congolez 
inspiră serioase îngrijorări. In 
privința aceasta agenția „Reu
ter" scria că, potrivit infor
mațiilor, Lumumba este într-o 
„proastă condiție fizică". A- 
genția engleză nu vrea să-i 
deranjeze pe Chombe et Co. 
folosind expresii mai aspre. 
..Proasta condiție fizică" în
seamnă de fapt, torturarea 
premierului congolez. punerea 
vieții lui în primejdie.

Agenția americană „Asso
ciated Press" relatează că la 
19 ianuarie soția lui Lumum
ba, desculță, îmbrăcată într-o 
rochie națională lungă, a ve
nit la sediul O.N.U. din Leo
poldville solicitînd ajutorul 
pentru punerea în libertate a 
soțului ei. Reprezentantul 
O.N.U. a răspuns cu un cinism 
revoltător că „deținerea Iui 
Lumumba este o chestiune de 
ordin intern a Congoului și 
O.N.U. nu poate să intervină". 
Soția primului ministru al 
Congoului a relatat că a în
cercat să-și vadă soțul pe cînd 
acesta era închis în lagărul de 
la Thysville. „Paznicii de la 
intrare m-au bătut și m-au a- 
lungat" — povestea ea. In con
tinuare a spus : „Nu mai avem 
nici alimente și nici bani. 
Atît eu cît și fiul meu în vir-., 
stă de doi ani ne hrănim cu 
resturi de mîncare pe care ni 
le aduc vecinii". Cuvintele a- 
cestea este silită să le rostea
scă soția primului ministru 
legal al uneia din cele mai 
mari țări africane.

Lumumba se află în mo
mentul de față în mîinile co
lonialiștilor belgieni care di- . 
rijează „guvernul" fantomă 
din Katanga. Ziarul englez 
„Daily Miror" arăta că „u- 
neltirile belgiene se află de
desubtul planului de a-1 pre
da pe Lumumba celor mai 
aprigi dușmani ai săi, condu
cătorilor provinciei secesio. 
niște Katanga, care se află la 
ordinele belgienilor". Din știri

le transmise de coresponden
ții occidentali reiese că Kasa- 
vubu și Mobutu l-au vîndut 
de fapt pe Lumumba lui 
Chombe după ce acesta a plă
tit 40.000 de lire sterline puse 
la dispoziție de belgieni. Sim
țind că le fuge pământul de 
sub picioare, Kasavubu și 
Mobutu într-un gest ce indi
că disperarea l-au transferat 
pe Lumumba în Katanga, di- 
rect sub pază belgiană, deoa
rece nici măcar în propriile 
lor brute nu mai au încrede
re. Samavolniciile cărora le-a 
căzut victimă Lumumba sînt 
parte integrantă a unui plan 
ce urmărește lichidarea con
ducătorilor mișcării anticolo
nialiste din Congo și trans
formarea independenței aces
tei țări într-o ficțiune. Este 
rușinos faptul că O.N.U. se 
dovedește încăodată compli
ce al crimelor comise de te. 
roriștii aflați în solda colo
nialiștilor.

Chombe și celelalte mario
nete se amăgesc cu gîndul că 
l-au întemnițat pe Lumumba 
in „cea mai sigură" închisoa
re din Congo. Dar zidurile 
temniței nu-1 pot izola pe 
Lumumba de poporul său. 
Ziarul londonez „Daily Tele
graph" recunoaște că „din 
momentul în care soldații Iui 
Mobutu l-au arestat pe pri
mul ministru Lumumba el 
se bucură de un sprijin și 
mai mare în țară. Poporul 
congolez declară că Patrice 
Lumumba este primul minis
tru legal". Aceeași idee o 
sublinia și revista americană 
„Newsweek" : „Cu toate că 
Patrice Lumumba este intern, 
nițat de mai multe săptămini 
el rămîne totuși cel mai im
portant om politic din Con
go". Revista relatează că 
Hammarskjoeld a putut con
stata cu ocazia recentei vizi
te în Congo, sprijinul pe care 
opinia publică îl acordă lui 
Lumumba. Este demn de 
menționat că aceste afirmații 
aparțin unor ziare burgheze 
cunoscute prin ostilitatea pe 
care multă vreme au afișat-o 
față de guvernul Lumumba.

Marionetele colonialiste din 
Congo se tîrguiesc spre a or
ganiza o conferință care să le 
„legalizeze" domnia. Dar ele 
nu-și poț ascunde teama pe 
care le-o Inspiră creșterea 
continuă a influenței guver. 
nului legal al țării. Odioasele 
maltratări la care este supus 
Lumumba, represiunile împo
triva altor patrioți 
nu fac deck să complice si- 

xHicîj Kctsa~y~-ic. j-Mc : _ - 
tu-Cfiombe ce-și duce exis
tența datorită intrigilor colo
nialiste și grație nepăsării 
O.N;U. Viitorul nu rezervă 
nimic bun marionetelor colo
nialiste și patronilor lor. Po
porul congolez va lupta în 
continuare cu energii neseca
te, cu o forță mereu crescân
dă, pentru ca patria sa să de
vină liberă.

E. O.

Instalarea noului președinte
al S.U.A.

Mister
își deapănă

Herter 
amintirile

D-ale „DISTRACȚII" Strelka a devenit

Zeri mușchetarii 
lui Eisenhower 
și-au luat tăl

pășița din posturile 
ce le ocupau la con
ducerea Statelor Uni
te și au devenit 
„foști", au trecut în 
domeniul istoriei, în 
cazul cînd aceasta 
va găsi de cuviință 
să-i înregistreze. Da
că totuși îi va înre
gistra nu-i greu de 
ghicit cum o să-i 
claseze avînd în ve
dere ce-au făcut din 
America în timpul 
cît au condus-o.

Mai întotdeauna 
„foștii" se dovedesc 
a fi extrem de griju
lii fată de istorie și 
se ostenesc cît pot 
mai mult ca s-o „a- 
jute“ (citește': s-o
falsifice). în acest scop 
mijlocul cel mai des 
utilizat este depana
rea amintirilor, scri
erea „memoriilor". 
Eisenhower a decla
rat că după ieșirea 
la pensie are de 
gînd să joace (în 
fine) golf pe sătu
rate, să călătorească 
și „să scrie mult" ; 
Nixon nu și-a anun
țat încă proiectele, 
în schimb Herter a 
făcui un debut pro
mițător.

Cu cîteva zile îna
inte de a-și părăsi 
postul, fostul secre
tar de stat a oferit 
funcționarilor săi un 
dejun de adio. Evi

dent, s-a băut, sa 
mîncat, s-a toastat 
și, în cele din urmă, 
a venit și ceasul 
mărturisirilor. Prin
tre altele, mister 
Herter a ținut să re
lateze comesenilor un 
episod din viața sa 
petrecut în timpul 
primului război mon
dial, cînd avea doar 
20 de ani.

După cum relatea
ză ziarul „SUD' 
DEUTSCHE ZE1- 
TUNG", Herter a 
povestit că pe vre
mea aceea a fost 
chemat în fața comi
siei de recrutare în 
vederea satisfacerii 
serviciului militar. 
Comisia l-a decla
rat tîmpit și l a tri
mis acasă. Temîn- 
du-se de o eroare, 
comisia l-a mai che
mat pe Herter încă 
de două ori ca să-l 
examineze, însă (du~ 
rere cumplită), re
zultatul a fost iden
tic: Herter este idiot, 
ca atare nu poate fi 
încorporat. Să se 
ducă și să facă ce-o 
pofti.., Herter atunci 
a poftit un post în- 
tr-un minister și i' 
mediat la Departa
mentul de Stat i s-a 
încredințat un ase
menea post.

Peste cîtva limp 
comisia l-a chemai 
din nou. Era acum 
ditai funcționarul 
unui minister impor-

• • •

tont. De aceea exa
minatorii I au supus 
unui consult înde
lung și amănunții, 
după care i-au în- 
minat în scris ur
mătorul rezultat : 
„Ch. Herter este în' 
cadrat în categoria 
„5c“t Din ce ele
mente se compunea 
această categorie ? La 
oficiul de recrutare 
era afinat ci ea cu
prindea : „idioții,
proștii, debilii min
tali; și atentatorii la 
morala publică*1.

Pînă la urmă Her
ter a ajuns secretar 
de stat al S.U.A. 
Avînd în vedere că 
toate aceste lucruri 
s-au petrecut în 
S.U.A. ele nu par 
ciudate. Ciudat pare 
însă faptul că ele au 
fost povestite de în
suși mister Herter. 
De ce a făcut-o ? 
Probabil pentru a 
demonstra cu pro- 
pria-i biografie că 
America este totuși 
„țara tuturor posibi
lităților", Spusele 
sale n-au convins, e- 
vident, pe nimeni în 
acest sens, dar au a- 
runcat o oarecare 
lumină asupra mul
tor acțiuni întreprin
se de unul din 
mușchetarii lui Ei' 
senhower, proaspăt 
ieșit la pensie.

ION O. GOIA

„democrației" 

americane...

Pentru că erau negri, dai 
locuitori ai orașului Chi
cago, victime ale unor ac

cidente de automobil, nu au fost 
primiți la spitalele unde au fost 
transportați. Ei au murit a doua 
zi.

Țin mecanic alb din Slreve- 
II port, statul Louisiana, a 

fost concediat din postul 
său pentru că s-a dus să-l as- 

Martin Luther 
al luptei popu- 

impotriva se-
culie vorbind de 
King, conducător 
lației de 
gregației

culoare 
rasiale.

Cînd s-a aflat că muncitorii 
negri de pe plantația unei 
albe din Louisiana și.au 

exercitat dreptul de vot, proprie
tarei i s-a interzis să mai achi
ziționeze îngrășăminte și benzi
nă din districtele înconjurătoare.

c ei trei mari" — societățile 
General Motors, Ford și 
Chrysler — au refuzat me

reu să semneze o declarație spe-
cificind că nu vor aplica discri
minarea rasială In întreprinde
rile lor. Din cauza discriminării
practicate la angajări de aceste 
societăți, negrii au fost menți
nuți în permanență Intr-o stare 
de inferioritate- economică". (Din 
declarația făcută ■ de Walter 
Reuther, președintele Sindicatului 
unit al muncitorilor din indus
tria de automobile, în fața Co
misiei federale pentru drepturile 
civile).

Presa occidentală îți ofe
ră nu rareori mostre 
despre felul cum mi

lionarii și miliardarii din ță
rile capitaliste își omoară 
timpul. Relatările în această 
privință stîrnesc oarecum a- 
muzamentul, dar ilustrează în 
același timp în chip evident 
decadența morală a unei so
cietăți măcinate de o boală 
incurabilă.

Grație corespondentului zia
rului elvețian „DIE TAT“ a-

flăm că milionarii din Anglia 
și-au creat tot felul de clu
buri cu ajutorul cărora în
cearcă să-și alunge plictisul. 
Despre ce este vorba ?

.Lucrurile se petrec astfel. 
Cei care preferă să audă și 
să spună minciuni au înfiin
țat clubul celor mai iscusiți 
mincinoși, (probabil că acest 
club are grozav de mulți 
membrii din rîndurile „lumii 
bune" . britanice). Aci Mun

chausen cu toată faima 
lui legendară n-ar putea avea 
acces. Regulamentul prevede 
că în întrunirile lor zilnice, 
membrii clubului sînt obli
gați să scornească cele mai 
teribile minciuni. Cei care nu 
reușesc să născocească o în- 
tîmplare destul de neverosi
milă, sînt amendați pe loc cu 
un.... șiling. Rezultatul acestui 
gen de distracție s-a văzut la 
sfîrșitul anului, cînd în casa 
de bani a clubului s-a găsit 
o însemnată sumă. Ea a fost, 
bineînțeles, împărțită în mod 
egal tuturor membrilor. Mi
lionarii au avut astfel plă
cerea să bea un whisky sec 

■pe seama celor lipsiți de fan
tezie.

Ziarul „Die Tat“ descrie cu 
lux de amănunte Și activita
tea altor multor asemenea 
cluburi. De pildă, într-un'club 
așa zis „sportiv" membrii lui 
sînt obligați să pătrundă nu
mai stînd în mîini, adică cu 
capul în jos și cu picioarele 
în sus. Cel care atinge po
deaua cu piciorul este obligat 
să plătească amendă de... trei 
pence. Mai există și un alt 
club intitulat „al ploii". Aci 
toată distracția depinde de 
oscilațiile meteorologice. Fie
care membru este obligat să 
plătească pentru orice zi plo
ioasă a săptămînii o cotizație 
de un penny, iar pentru zilele 
de duminică și sărbători con
tribuția este dublă. Aceste 
„distracții" ale bogătașilor en
glezi sînt deosebit de conclu
dente. Ele arată convingător 
sărăcia spirituală a unei lumi 
în- descompunere, putreziciu
nea „lumii bune" din An
glia.

LUCIAN ROLEA

mama...
Amănunte interesante 

despre 
„călătorul" cosmic

Ziarul „Sovetskaia Rossia" 
din 20 ianuarie a publi
cat fotografia „călatoru- 

lui“ cosmic, clinele Strelka, în
conjurat de 6 căței pufoși. Atît 
mama cît și puii ei se simt 
bine.

Strelka a devenit mamă după 
5 luni de la terminarea zboru
lui cosmic. Acum ea și cățeii ei 
se află sub observația perma
nentă a specialiștilor. Strelka, 
scrie ziarul, este una din dove
zile că aparatele de pe cea 
de-a doua navă satelit, folosite 
pentru apărarea organismului 
viu de acțiunile dăunătoare îm
potriva cărora trebuie să se 
lupte în spațiul cosmic, pre
zintă o mare siguranță.

In august 1960, Strelka a fost 
unul din cei doi călători prin
cipali de pe bordul celei de-a 
doua nave cosmice, in gigan
tica navă satelit, care cîntărea 
4.600 kg. Strelka a zburat la 
o înălțime de aproximativ 320 
km. La cea de-a 18-a turație, 
după terminarea programului 
de cercetări, de pe Pămînt s-a 
dat comanda pentru coborîrea 
navei-satelit. Datorită sistemului 
special de protecție termică, 
nava a trecut cu succes prin 
atmosfera terestră.

Pentru prima oară în istorie, 
cîinii Strelka și Belka, după ce 
au săvârșit o călătorie cosmică 
de peste 700 mii km, s-au în
tors cu bine pe pămînt.

WASHINGTON 20 (Ager
pres). - TASS transmite : La 
20 ianuarie ora 12,00 (ora 
Washingtonului), John Fitz
gerald Kennedy, cel de al 
35-lea președinte al Statelor 
Unite, și-a preluat funcția.

Ceremonia festivă a început 
cu depunerea jurământului în 
fața Clădirii Congresului.

Kennedy a rostit apoi un 
discurs.

La începutul discursului său 
noul președinte al S.U.A. și-a 
exprimat dorința ca întreaga 
lume să afle că „torța făurito
rilor revoluției americane a 
trecut în mîinile noii genera
ții de americani, născuți în 
secolul actual și căliți de 
război".

Apreciind starea de spirit 
a opiniei publice americane 
care l-a ales în acest înalt post 
de stat, Kennedy a îndemnat 
lumea capitalismului și lumea 
socialismului „să pornească 
din nou în căutarea păcii 
înainte ca forțele întunecate 
ale distrugerii, descătușate de 
știință, să arunce întreaga o- 
menire în vâltoarea unei auto, 
distrugeri premeditate sau în- 
tîmplătoare".

Kennedy a declarat: „Nu
mai dacă armele noastre vor 
fi incontestabil suficiente vom 
avea certitudinea că ele nu 
vor fi niciodată folosite".

„Dar, a continuat președin
tele, nu este posibil ca două 
grupuri de țări mari și puter
nice să fie mulțumite de actua
la lor orientare—amîndouă su
portă povara prea mare a 
costului armelor moderne, a- 
mîndouă sînt îngrijorate, pe 
bună dreptate, de răspândirea 
necontenită a atomului adu
cător de moarte...

Să luăm deci totul de la 
început și cele două părți 
să-și amintească că amabili
tatea nu este un semn de slă
biciune și că sinceritatea tre. 
buie să fie totdeauna dovedi
tă. Nu vom duce niciodată 
tratative minați de teamă, dar 
nici nu ne vom teme vreo
dată să ducem tratative.

Cele două părți să caute 
probleme care le unesc, iar 
nu să se oprească asupra pro
blemelor care le despart... . .

Fie ca cele două părți să 
se adreseze minunilor științei; 
nu grozăviilor ei. Să cerce
tăm împreună stelele, să cu
cerim deșerturile, să lichidăm 
bolile, să sondăm adâncurile 
oceanelor și să încurajăm ar
tele și comerțul".

în încheierea discursului 
său președintele Kennedy a 
subliniat că succesul sau eșe
cul politicii propuse de el de
pinde într-o mai mare măsu. 
ră de poporul american de- 
cît de el însuși.

PE SCURT
MOSCOVA. Joi, 19 ianuarie, 

Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. împreună cu Aleksei 
Kbsîghin și Vladimir Novikov, 
prim vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
au participat la lucrările con
sfătuirii unionale a specialiș
tilor din industria celulozei și 
hîrtiei.

VIENA. — în zilele de 17 și 
18 ianuarie, la invitația șefu
lui guvernului Regiunii Fede
rale Steiermark. Ministrul 
R. P. Romîne în Austria, Vic
tor Dimitriu, însoțit de pri
mul secretar al legației, M. A, 
lexe, a făcut o vizită la Graz, 
orașul de reședință al guver
nului regional. Ministrul R. P. 
Romîne a fost primit de șeful 
guvernului regional, Josef

Krainer, și de membri ai gu
vernului regional Steiermark. 
EI a vizitat unele instituții 
culturale din Graz printre care 
Școala politehnică, Institutul 
de radiologie, Muzeul de 'artă 
populară din Steiermark etc.

LONDRA. — intre Anglia și 
R.F.G. s-a încheiat un acord cu 
privire la cedarea de baze pen
tru Bundeswehr pe teritoriul en
glez, Ziarele engleze care au a- 
nunțat acest fapt la 20 ianuarie 
arată că știrea cu privire la în
cheierea acordului a devenit cu
noscută curînd după sosirea in 
Anglia a fostului general nazist 
Heusinger, șeful statului major 
al forțelor armate din Germania 
occidentală Ziarul ..Daily Ex
press" scrie că un teren de- 6.000 
acri situat în. Castlemartin va fi 
pus la dispoziția germanilor pen. 
tru efectuarea de exerciții cu 
tancurile. Această știre a stirnit 
indignarea populației din Anglia.
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