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Dinu C președintele comitetului sindical de ia In-
treo- xe'ec „Eiectroooc'ntcj"- București discută cu o parte din 
membri’ brigăzii condusă de Nicoice Roman de ia secția 
ncr-e-e cs-rorc - fictive: ccestei brigăzi de a recupera 

otel prin recondtonarea matrițelor uzate.
' Foto : AGERPRES

Instalația monoclor-benzen de la Combinatul chknic Borzeștl.

Păduri, superbe podoabe 
ale țării; tezaurul viu de o 
bogăție incalculabilă ; .păduri 
bătrîne, de veacuri intrate în 
cîntecele poporului, a cărui 
afecțiune v-a înnobilat: „Co
drul, frate cu rominul..." Pă
duri ale pământului nostru, 
iată că v-a fost dat să ajun
geți anii cei mai frumoși ai 
istoriei voastre.

Anii cînd puteți folosi, ca 
niciodată, oamenilor din a- 
ceastă țară.

Le-ați dat, prin vremuri, 
lemn tare pentru arcuri ca să 
se apere și să vîneze < lemn 
pentru foc, ușor de despicat, 
să-și țină zilele 
geroase; lemn 
dureze casa, să 
așezări ; lemn cintător, 
făurească meșteșugite cobze, 
încît se zice că însuși Stradi
varius și-a lucrat neîntrecute
le viori din lemnul pădurilor 
noastre.

Dar epoca industriei capita
liste v-a lovit- cu cruzime ab
surdă. retezindu-vă trunchiu
rile maiestuoase. Atunci jert- 
lor dregi, ei ratereselor unor 
negustori firi scrupule.

De pe la 1870, scrișnetul fa
bricilor de cherestea a început 
să se audă tot mai puternic la 
marginea pădurilor țării. Ca

...Și tu răspunzi
de munca colectivuluiAdesea, odată cu sosirea în uzină a unei noi serii de tineri muncitori — de obicei absolvenți ai școli profesionale, după ce activitățile de primire s-au terminat, în fața secretarului U.T.M. se naște întrebarea : ce vom face mai departe ? Firește, așa cum spunea într-un articol recent și tovarășul Ilie Stancu. se. cretarul comitetului U.T.M. de la Uzinele „Electroputere" din Craiova, munca de educație a acestor tineri, muncă pe care trebuie s-o desfășoare organizația U.T.M. de abia de acum începe.Dar. te întrebi adesea, cu ce problemă anume să începi?Este știut că. ceea ce deosebește pe cetățeanul societății socialisto de un om educat în școala vechilor societăți exploatatoare, este în primul rînd spiritul colectivist, devotamentul față de interesele sociale. Spre deosebire de o- mul educat de capitalism a cărui trăsătură dominantă era individualismul, punerea intereselor personale înainte de orice, omul societății noastre se dedică cu trup și suflet, înainte de toate, cauzei colective, binelui obștesc.Tocmai cu educarea la tineri a acestui sentimentdatoriei șl răspunderii pe care o au față de colectivul în care muncesc și trăiesc, cred că trebuie să înceapă munca pe care o întreprind organizațiile U.T.M. în vederea educării tinerilor nou sosiți în uzină.Dar cine mai bine decît însuși colectivul poate să se o- cupe de educația în spiritul colectivismului, a tînărului nou venit în uzină? Prima noastră măsură a fost așadar de a-i introduce pe tineri în mijlocul colectivului, de a le da putință să învețe de la colectiv, dar — totodată — de a se afla sub îndrumarea și controlul direct al colectivului. Pentru aceasta încă de la sosirea noilor tineri în uzină, membrii comitetului U.T.M. iau legătura cu șefii sectoarelor și atelierelor, analizînd posibilitățile de a-i încadra pe toți tinerii în cadrul unor bri. găzi de producție ale tineretuluiLa tră.

toamna anului 1960 șase absolvenți ai școlii profesionale. Cu toții au fost încadrați în brigăzile conduse de comunistul Bădilă Traian și de ute- mistul Marin Constantin care se numără printre cei mai buni responsabili de brigăzi.Este drept că unii dintre a- cești tineri în momentul cînd au început să lucreze în ritmul organizat al uzinei au mers „șchiopătând" la început. Lipsit de un puternic simț de
In anul I la școala 

educației muncitorești

al

răspundere pentru munca și sarcinile colectivului, ale brigăzii, ale secției din care făcea parte, ti nărui Dumitrescu Ion s-a lăsat la început atras de unii ..prieteni" care îl îndemnau să-și irosească vremea, în loc să luoreze. Tînă- rul muncitor a trebuit să fie îndepărtat de o astfel de cale greșită. In jurul lui a fost concentrată atenția unor muncitori fruntași ca Popîrlau Hie, a unor maiștri comuniști ca Simpliceanu Aurel, Măriș- teanu Ion și alții. Luîndu-1 sub supravegherea lor, devenind îndrumători în viața și activitatea zilnică, ei au reușit să-l convingă de greșeala pe care o făcea, au reușit să-i dezvolte răspunderea pentru activitatea brigăzii, a întregii uzine în care muncește.

Dar nu numai atît. Odată cu repartizarea tinerilor în producție, birourile U.T.M. din secții iau legătura cu inginerii, profesorii, diriginții și organizația U.T.M. din școala profesională. Consultarea cu a- ceștia este întotdeauna . utilă în cunoașterea și mai ales în educarea tinerilor în spiritul devotamentului .față de; interesele obștești. Am să dau un exemplu.La noi în uzină de calitatea pieselor turnate depinde în cea mai mare măsură calitatea pieselor finite. într-un timp, prin toamnă, procentajul de rebuturi a crescut la turnătoria uzinei simțitor. Care era cauza ? Printre tinerii nou angajați cu o conștiință colectivistă in formare erau și 3 tineri (Drăgan Constantin, Stoica Ion și Răduțu Die) care — dacă erau supravegheau de maistru — lucrau a- tenți, cu grijă ; dacă nu, dădeau lucru de mîntuială. •,,Cînd lucrezi în acord colectiv nu se cunoaște", gîndeau ei.Secretarul organizației U.T.M., inginerul Dragomir Fușarin, s-a dus la școală, s-a interesat de cei trei tineri. „Drăgan Și Stoica au avut multe lipsuri și în școală, au spus profesorii. De ei va trebui să vă ocupați în mod se

pitalul străin intrase în acțiune. Gaterele, acționate cu 
motoare de abur, sfirtecau 
buștenii în felii; pădurile de
veneau cherestea, și sub a- 
ceasta formă luau drumul 
străinătății. Cherestea...

Capitalistul nici nu se pu
tea gindi la valorificarea 
complexă a lemnului cind el. 
cu o investiție foarte redusă 
putea obține profituri înalte. 
Doar de patriotism în ceea 
ce-l privea, nici nu putea fi 
vorba. Slaba utilare a între
prinderilor, folosire# incom
pletă a materialului lemnos 
se recompensa pentru capita
liști prin vlăguirea totală a 
muncitorilor forestieri, mină 
de lucru ieftină, și prin tăie
rea continuă a noi păduri de 
rășinoase. Pădurile se împu
ținau, buzunarele capitalistu
lui erau pline. După peste 70 
de ani de exploatare, masive 
întregi de rășinoase erau 
despădurite, acolo unde dru
murile de acces erau mai 
bune (așa dar. „la vedere'), eekqmăe*tal taduetrial ră
măsese primitiv și anacronic, 
nivelul de trai al oamenilor 
care munceau în această ra
mură a economiei, de pildă 
țapinarii, cobora pină la ulti
mele limite

Totul pentru cherestea.
Un cuvînt de ordine ca in

dustrializarea complexă a 
lemnului nu se putea auzi de- 
cit într-o 
aparține 
naturale 
pectivele 
conomiei 
porului. Acest cuvînt de ordi
ne s-a auzit la noi în anii 
construirii socialismului, și a 
fost rostit de partid.

Comuniștii s-au dovedit 
gospodarii cei mai pricepuți,

oamenii cu cea mai fierbinte 
dragoste pentru conservarea 
frumuseții pădurii romînești 
și a fabuloaselor ei bogății. 
Tăierile raționale și plantările 
masive sînt acum procese des
fășurate simultan. S-au luat 
măsuri pentru economisirea 
râșinoaselor: in schimb face 
pași mari industrializarea e- 
sențelor tari, a fagului, pe 
care cherestegii de odinioară i! ocoleau, numai pentru că 
prelucrarea sa industrială 
le-ar fi mărit, tntrucitua, 
cheltuielile. Plopul, salcia, au devenit acum, abia acum, ma
terie primă industrială. Pădu
rile cresc încet, intr-o viață 
de om. Pentru că ținem sea
ma de asta, pentru că vrem 
să lăsăm urmaș .io* o zestre 
mai bogată decît aceea pe 
care am primit-o noi, rintem

Primele doud decade ale acestei hnci au adus muncitorilor de la Uzinele 
„Laminorul' din 
Brăila și primele 
victorii în produc
ție pe noul an. în 
fiecare zi aici s-au 
produs în medie a- 
proape 30 tone 
laminate pline 
nite peste plan.

sectorul din uzina noas- de pildă, au sosit în
Cămine 

pentru tinerii 
nefamiliști

• •

In cvartalul care va forma 
viitorul centru ale orașului 
siderurgiștilor de la Hunedoa
ra s-au mutat zilele acestea 
16 familii de muncitori. Tot 
în acest cvartal constructorii 
au terminat și predat recent 
blocurile nr. 114 și 115, care 
sînt folosite drept cămine 
pentru tinerii nefamiliști. Lo
cuințele din acest cvartal sînt 
încălzite pe bază de termo- 
ficare.

în prezent aici je mai a- 
flă în construcție peste 400 
de apartamente.

varul acestor succe
se se află in primul rină în strădania 
muncitorilor de la 
aceste uzine de a 
găsi noi căi pentru 
sporirea productivi
tății muncii. Apli
carea unor măsuri 
ca mecanizarea pul
verizării combusti
bilului în cuptoa
rele de încălzit țag-

le, automatizarea trenurilor mijlocii 
de laminare și al
tele au permis să 
sporească indicele 
de utilizare a agre
gatelor și să se ob
țină pe această cale 
o producție supli
mentară de 600 to
ne de laminate.

STANCIU ROMICĂ
secretarul Comitetului 

U.T.M. Uzinele „I. C. Fri- 
mu"-Sinaia

(Continuare în pag. 3-a)

țară în care puterea 
poporului, bogățiile
— poporului, pers- 
de dezvoltare ale e-
— de asemenea, po

• în regiunea Cluj 
astăzi 157 localități rurale 
electrificate, față de numai 
21 cite erau în 1944. în 
anul care a trecut au fost 
electrificate în regiune 20 de 
sate, iar anul acesta, conform 
prevederilor, sfaturile popu
lare vor mai electrifica cu 
sprijinul cetățenilor alte 40 
de sate.

• Constructorii bîrlădeni 
au terminat zilele acestea 
primul bloc de locuințe din 
acest an. Soul bloc, situat 
pe strada Kar! Marx. are 32 
apartamente. In scurtă treme 
ta fi terminat un alt bloc cu 
24 apartamente. în prezent 
în orașul Birlad se află in 
construcție o serie de blocări 
care însumează 123 
tamente.

Multe din sutele 
tamente, date în 
în ultimii trei ani la Birlad, 
sînt locuite de muncitori, 
tehnicieni, ingineri și func
ționari de la Fabrica de rul
menți.

9 în perioada 1—10 febru- 
rie, Agenția ONT-„Carpațiu 
din București organizează 
pentru colective de studenți 
„vacanța de iarnă în munți", 
la cabanele din masivele Bu- 
cegi, Gîrbova, Piatra Mare 
și de pe Postăvarul, în îm
prejurimile cărora se poate 
practica schiul.

(Continuare în pag. 3-a)
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FrumusețeaAtrași de frumusețea muncii de constructor, sute de tineri din regiunea Bacău vin pe șantierele marilor uzine chimice pentru a se califica în diferite meserii. în cursul anului trecut pe șantierele combinatului de îngră-

1

muncii deșămînte azotoase Roznov și uzinei de fire și fibre sintetice Săvinești, a- proape 220 de tineri sauîn școlile de lificare pentru deveni montori utilaje, sudori,stalatori etc. Alții deprind meseriile
înscris ca- a de in-

ORIZONTUL CULTURAL
AL VIITORULUI SPECIALIST

Pe adresa institutului nostru au sosit numeroase scrisori de la muncitori, studenți, elevi, funcționari în care a- ceștia ne scriu că au ascultat cu interes la radio, programul brigăzii artistice de agitație a studenților constructori. „Ne-a plăcut programul brigăzii voastre — spuneau aceștia — pentru umorul sănătos al cupletelor, pentru satira indigență, usturătoare, la adresa celor care nu.și fac datoria de studenți...".Voiam să arătăm cu aceasta că de unde cu doi ani în urmă, activitatea cultural-ar- tistică a studenților se rezuma doar la organizarea cîtorva reuniuni tovărășești, am ajuns acum să avem formații artistice apreciate și în afara institutului. Și nu este vorba numai de existența unor brigăzi artistice de agitație.în perioada care a trecut de la Conferința a Il-a pe țară a U.A.S.R., asociațiile studenților din Institutul de construcții călăuzindu-se după cuvintele prețioase ale tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej; care a arătat" Studenții trebuie ajutați să cunoască și să prețuiască tot

ce este mal valoros și înaintat din trecutul ști- și culturii romînești șiceea mai inței să-și lărgească necontenit o- rizontul prin cunoașterea operelor de valoare ale culturii poporului nostru și ale celorlalte popoare" — au desfășurat o activitate cultural-artis- tică cu un caracter multilateral și de masă.Organizația de partid a îndrumat asociațiile studenților din institut să dezvolte în rîn- dul studenților o activitate cultural-ar- tistică care să contribuie efectiv procesul de comunistă a ților.Se punea mul rînd problema _______asigurării unui ca- racter de masă activității cul- tural-artistice. Atenția noastră a fost îndreptată deci, spre organizarea unei asemenea activități la nivelul anilor și grupelor. Am sesizat, de pildă, că sînt studenți care merg rareori la spectacole, în special la operă, la concerte, unii motlvînd că nu au timp, iar

log. Florin Chiriac
președintele Consiliului 
U.A.S. din Institutul de 

construcții București

alții pentru că nu erau atrași de un asemenea gen de spectacole. Grupele și anii au fost îndrumați de aceea să organizeze vizionarea în colectiv a

constructorde dulgher, zidar etc la locul de muncă. învățînd de la muncitorii cu experiență mai bogată, în aceiași timp circa 230 de muncitori frecventează cursurile serale ale școlilor medii.(Agerpres)
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In cadrul planului de 
ani, Industria forestieră 
țara noastră va cunoaște și 
ea o puternică dezvoltare. 
Astfel, numai producția de 
plăci din particule aglome
rate și fibro-le'mnoase va 
atinge in 1965 peste 300.000 
de tone intrecînd de peste 
18 ori producția anului 1959.

șase 
din

i

Nici un vagonet 
de minereu rebutat

rj • oș 'Alexandru Gorgan se 
\1 îndreptă spre sediul 

*" gospodăriei agricole co
lective „9 Mai". La colțul roșu 
era adunată lume multă și de 
toate vîrstele.

Asaltat de întrebările tine
rilor, moș Gorgan începe să 
povestească:

— Lucrurile pe care vreau 
să vi le spun sînt multe. 
Cînd m-am ridicat și eu flă- 
căiaș în lume umblam toată 
vremea desculț. Că aveam nu
mai o pereche de opinci și le 
țineam de zile mari. A- 
veam și două surori subțirele 
ca florile și se veștejeau și 
ele pe moșia lui Grigore Dra
gomir de pe Podoleanca. Taica 
nu avea pămînt și munceam și noi ca pălmași ori luam 
fălcii în dijmă.

— Și cum lucrați pe moșia 
boierească ?, — întreabă Fio- 
rea Bujor, utemist și băiat 
vrednic și la munca din gos
podărie, și la cea din echipa 
artistică.

— Cum să lucrăm ? Cînd 
ieșea brândușa ne strămutam și noi în cîmp, la arat și se
mănat, ori la tăiat via boieru
lui. Acolo ne făceam bordeie 
ori corturi din rogojini și crengi de arbori. La prînz mai 
soseau slugile boierului cu de 
mincare : mămăligă cît roa
ta carului, din mălai necer
nut, și bătută cu lopata. Voi 
credeți că munceam ca voi a- 
cum, aflați în grija caldă a 
partidului: du-i la cîmp cu ca
mionul, întoarce-i cu camio
nul, poartă-le de grijă, ți- 
ne-i prin școli, dă-le slo
bode toate căile spre belșug și fericire. Pe atunci, mînjilor 
venea cazanul plin ochi cu 
borș de lobodă, dată în două 
cu nămol, că-l fierbea pe cîmp 
și nimeni n-avea grijă să nu 
intre colbul. Nici nu duceai 
două linguri la gură și te și 
frigea biciul vechililor.

D-aia vă spun mereu: dru
mul nostru cel nou, deschis de 
partid, numai el ne-a scos din 
amărăciuni și lipsuri, Îmi a- 
duc aminte ce-mi spunea 
d-alde Ion Dănăilă, cel cu 
pogoane mai multe: „Ai 
să ajungi să te învelești cu 
jurnalul bădie Gorgane". Iaca, 
m-am învelit anul ista cu 150 
zile muncă și mi-am îndestu
lat casa. Ați văzut, ziua-mun- 
că s-a ridicat în 1960 la 52 lei. 
Am ridicat fiecare 5,2 kg grîu 
la ziua-muncă, 11 kg porumb, 
2 kg struguri, 1 kg orz și secară, 4,2 kg zarzavaturi și le
gume, brînză, lină, zahăr, 20 
kg furaje și pe deasupra și 
14 lei bani peșin în mînă. Eu 
încă am lucrat singur că baba 
pe vară s-a cam șubrezit. Dar 
alde Ion Cazan cu 3 brațe de 
muncă a atins 530 zile-muncă, 
alde Vasile Chiriță 330 zile- 
muncă, alde Arsenie Blănaru, 
comunist harnic, la 400 zile- 
muncă. Doar știți și voi prea 
bine de aestea.

Glasul lui Moș Gorgan ră
suna înflăcărat în sala colțu
lui roșu din comuna Barcea, 
raionul Tecuci. Tinerii ascul
tau cu fața încordată sorbin- 
du-i cuvintele. Fiindcă bătrî- 
nul colectivist și agitator spu
nea numai adevărul.

la educare studen-în pri-
Activitate cultural-educaiivă 

bogată, cu un profund conținut 
educativ, la nivelul anilor și 

facultăților

spectacolelor. De asemenea, s-a luat inițiativa să organizăm spectacole în sala institutului. Au fost invitați artiști de la operă, operetă. în curînd vom invita și Filarmonica pentru a susține un concert de muzică simfonică. Spectacolele care s-au ținut, precum și viitorul concert, sînt însoțite de expuneri care

ajută studenții să înțeleagă mai bine conținutul acestor spectacole. Cred că este foarte bine să se meargă pe această linie a organizării de spectacole cu ajutorul teatrelor, al Operei și Filarmonicii în institute.în fișele de bibliotecă ale studenților sînt trecute astăzi multe lucrări beletristice și științifice de specialitate, ceea ce înseamnă că studenții noștri citesc mai mult. Aceasta este un rezultat firesc al activității desfășurate la nivelul anilor și al grupelor, pentru stimularea interesului studenților de a citi cît mai mult. Astfel s-au organizat seri literare, recenzii, procese literare, în care se discută opere ale scriitorilor noștri și la care sînt invitați și autorii respectivi, ca: „Seară de poezie Mihai Beniuc", „Seară de poezie", cu participarea tinerilor poeți de la revista „Luceafărul". Prezentarea romanului „Șoseaua Nordului" la 
care a participat și «criitostH

Eugen Barbu. Au fost organizate recenzii ale unor romane ca ,,Pe muchie de cuțit" de Mihai Beniuc (la anul V Instalații) sau procese literare la unele lucrări ca „Setea" de Titus Popovici (la anul II Drumuri) etc.In aceste zile de examen profesorii constată cu satisfacție că numeroși studenți au venit foarte bine pregătiți, au citit mult în afara cursului predat, răspunsurile sînt corecte, exprimate într-un limbaj la nivelul' cerințelor universitare. Lectura individuală a studentului a contribuit cu prisosință la aceasta. Dar nu este vorba numai de bogăția cunoștințelor, ci și de influența educativă pe care o au aceste activități asupra formării profilului moral al studentului, de faptul că acei studenți care citesc, care caută să afle cît mai multe lucruri despre viața noastră de astăzi, să cunoască omul zilelor noastre, devin pe zi ce trece mai serioși, mai exigenți cu ei înșiși și cu colegii lor; nu admit ca în colectivele lor
(Cantinuart în pag. 3-a)

Îmbrățișând inițiativa „Nicii 
un vagonet de minereu rebur- 
tat“, lansată de șeful de bri
gadă loan Popa de la exploa-f 
tarea minieră Teliuc, cu oca
zia recentei consfătuiri ce a
avut loc ia Hunedoara între. I 
mineri și siderurgiști, minerii 
din Ghelar iau noi măsuri 
pentru sporirea producției și 
pentru îmbunătățirea calității 
minereului. In urma unor îm
bunătățiri aduse procesului de 
extracție și prelucrare a mi
nereurilor, minerii de la Ghe
lar au extras peste plan, în 
primele două decade ale aces
tei luni, circa 170 tone de mi
nereu de fier de bună cali
tate.

Extinzînd și mai mult iniția
tiva pornită de ei, minerii de 
la Teliuc au obținut rezultate 
frumoase. Conținutul în fier 
al minereului extras în pri
mele zece zile din luna aceasta 
a fost cu peste 2 la sută mai 
mare decît era planificat. In 
acest fel, minerii din Teliuc 
au pus la dispoziția siderur- 

1 giștilor însemnate cantități de 
minereuri de calitate supe
rioară peste sarcinile de plan.

(Agerpres)

Utemistul Manea Alexandru 
este fruntaș In producție la 
secția șlaifuri a fabricii de 
mobilă „Partizanul" din 
Alexandria. El își îndeplineș
te cu regularitate planul de 

producție.
Foto: M. iSTRATE

VALERIU GORUNESCU



Vii sprijin prețios în consolidarea economică g G. A. C.

ECHIPELE DE TINERET

— Ne pregătim sâ obținem recolte moi mari

Pentru muncile de vîrf -

Colective de muncă fruntașe
A
1 n vață Cu migala 

de
în sectorul zootehnic al gos‘ 

podăriei noastre colective „Dez- 
robir6îi“ din comuna Ștefan cel 
Mare, raionul Corabia, lucrează 
acum 42 de tineri îngrijitori.

Din 1959 de cînd lucrează în 
acest sfector, tinerii noștri au reu
șit- să obțină rezultate buhe, să 
ridice producțiile, să aplice o 
îngHjire calificată, să ajute gos
podăria în creșterea șeptelultii si 
în obținerea unor venituri mari. 
Dar pentru toate acestea a tre
buit dusă o muncă nu prea 
ușoară.

La vaci, de pildă, cu toate că 
o mare pai-te din efectiv erau 
vaci de rasă (Pinzgati, Schwittf) 
producțiile etaii mici.

Primul lucru pe care l-au fă
cut tinerii îngrijitori a fost îm
bunătățirea îngrijirii dată ani
malelor. Furaje aveam destnle, 
grajdurile erau bune. Ceea ce 
trebuia să facă tinerii îngrijitori 
era să învețe bine cum se în
grijesc științific animalele. Nu
mai cursurile agrozootehnice nu 
erau de ajuns. Eu mă întorsesem 
atunci de la școala de brigadieri 
zootehniști, unde m-am străduit 
să-mi însușesc tot ce mi s_a Pre“ 
dat la cursuri. M-am gîndit a- 
tunci la o formă prin cate să 
le transmit și tinerilor îngriji
tori cunoștințele mele. Și atunci, 
de acord cti ei, am început o se
rie de lecții pe care le țineam 
de obicei seara aproape în fie
care zi. Am întocmit un pro
gram de studiu și-am înce-\ 
put ,,școala" noastră cu lecții 
ca : „Pregătirea vacilor gestante

mul-pentru fătare". „Pregătirea 
fiului", „Mulsul" etc.

Rezultatul s a văzut repede.
Producția de lapte a început 

să crească. Acum s-a ajuns la 
producția medie de 12 litri de 
lapte zilnic pe cap de vacă fu
rajată. Pe întreaga fermă am a- 
juns la o producție medie anu
ală de aproximativ 2.000 litri 
pe cap de vacă furajată.

în afară de lecțiile noastre 
am mai folosit și alte mijloace 
pentru calificarea tinerilor îngri
jitori. Am observat acum eît- 
va timp că tinerii îngrijitori 
Alexandru Nucu și Florea 
Popa obțineau de la loturile lor 
de vaci cu 1—2 litti de lapte 
mai puțin decît ceilalți, de pildă, 
decît Marin Turlacu și Iaticn 
Gh. Petre. Atunci ne-ani gîndit 
să i punem pe Iancu Petre și 
pe Marin Turlacu să îngrijească 
un timp vacile pe care le aveau 
în primire Florea Popa și A- 
lexandru Nucu. Am făcut asta 
ca să le demonstrăm codașilor 
că nu vacile erau de vină, ci în
grijirea care li se dă. Și așa a 
fost. Turlacu ți Petre au obținut 
în scurt timp de la vacile coda
șilor producțiile pe care le ob
țineau în mod obișnuit de la 
vacile lor. Alexandru Nucu și 
Florea Petre au învățat atunci 
foarte mult și primindu-și din 
nou lotul de vaci, le-au îngfb 
jit cu mai multă atenție și au 
scos și ei producțiile pe care le 
obțineau ceilalți îngrijitori.

Aceleași rezultate bune dato
rate atenției pe care au dat-o 
tinerii îngrijitori pregătirii

profesionale s-au obținut 
alte ramuri ale sectorului 
zootehnie.

Rezultatele acestea au fost ob
ținute și datorită atenției perma
nente eu care s-a ocupat orga
nizația de bază U.T.M. de bu
nul mers al brigăzii de tineret, 
de îptărirea disciplinei în muncă 
și de buna organizare.

N-am făcut încă totul pentru 
calificarea tinerilor îngrijitori 
din brigada noastră zootehnică, 

lecțiile 
de ex- 

vrem 
Impor-

și în 
nostru

Continuăm să ținem 
noastre serale, schimbul 
periență între îngrijitori 
să-1 extindem mai mult, 
tant este că am reușit să înche
găm un colectiv de tineri îngri
jitori harnici, hotărîți Să învețe 
și să obțină cele mai btiite re
zultate în munca lor.GHEORGHE ȘOANA 

brigadier zootehnist la G.A.C. 
„Dezrobirea", 

raionui Corabia

Dintre 
cei mai harnici

lor

grâdinar

fierbiMe. La grădina

Fiecare lucrare

„Să abținem produ-cțiî mal 
mari lâ hectar, decît media 
realizată pe gospodărie I". A- 
cestă a fost angajamentul 
membrilăr echipei de tineret 
din gospodăria noastră colec
tivă. Dar pentru ca angaja
mentul să devină faptă, tinerii 
au depus multă străduință, au 
muncit cu pasiune. Fiecare lu
crare în parte ei au făcut-o 
după regulile agrotehnice. îmi 
amintesc de multe inițiative ale 
tinerilor din echipă, care dove
desc interesul lor pentru apli
carea metodelor avansate 
întreținere a culturilor, 
exemplu, in primăvara 
cută, pe o tarla cu grîu 
echipei, băltise apa. Ei au cer
cetat imediat terenul, au făcut 
șanțuri de scurgere a apei și 
gropi la marginea tarlalei. Cînd 
lanul a crescut mai mare, tine
rii l-au plivit de buruieni. La 
recoltat echipa a fost prima. 
Din urma COfflbirieiet, d seceră- 
torilor, tinerii au adunat fiecare 
spic. Au treierat cu atenție, ou

Media la hectar pe gospodărie

de 
De 

tre- 
i a

ploilor, pentru a se păstra umi
ditatea solului. Intr-o vreme, ti
nerii din echipă au aflat din 
buletinul special al Ministerului 
Agriculturii că asupra viței 
de vie se va abate mana. Cu 
sprijinul consiliului de condu
cere, au fost procurate substan
țele necesare și tinerii din 
echipă, alături de ceilalți colec
tiviști, au început la timp stropi
tul viei. Prașilele la vie, întreți
nerea fiecărui butuc au fost fă
cute cu migală.

La recoltarea fiecărei cul
turi echipa de tineret se trans
forma într-o adevărată 
de șoc.

Arh enumerat cîteva 
todele de muncă ale 
de tineret condusă de 
Miron. Metode, ihițiatiVe, 
i-au dus la respectarea angaja
mentului luat față de organiza
ția de partid în adunarea ge
nerală a utemiștilor. Dar iată 
și tabelul realizărilor echipei.

CONSTANTIN MUȘUROI, 
brigadier zootehnic, șeful 
echipei zootehnice de tine
ret de la G.A.C. Gighera, 

regiunea Oltenia.

echipă

din me- 
echipei 
Ștefan 

care

Realizările echipei

Grîu - 1.400 kg.
Porumb - 3.000 kg.
Floatea-soarelui - 1.800 kg. 
Sfeclă de zahăr - 22.000 kg. 
Struguri - 7.000 kg.

avut grijă ca sacii să fie buni, 
au supravegheat transportul. La 
porumb și sfeclă de zahăr au 
efectuat cite patru prașile. Gos
podăriți nu aved pe atunci in
giner agrariolh. Pentru ca tine
rii să cunoască bine regulile 
agrotehnice, cu sprijinul con
ducerii gospodăriei organiza
ția U.T.M. a invitat o pro
fesoară dfe lâ Școala profe
sională agricolă Mizil, pentru a 
le vorbi tinerilor din echipă 
despre cultura sfeclei de zahăr. 
Tinerii din echipă au aflat că 
densitatea cea mai bună la 
sfeclă este de 28.000-30.000 
fire la hectar, și au respectat 
această densitate. La cuiburi 
au presărat îngrășăminte chi
mice, fără să atingă frunzele. 
Unele praștie la sfeclă, floarea- 
soarelui șl porumb au fost fă
cute Imediat dupși câderea

ti-

- 1.700 kg.
- 3.300 kg.
- 2.000 kg-
- 28.500 kg.
- 8.500 kg.

deci, că echipa delată, 
neret și-a dovedit utilitatea. 
Rezultatele buhe obținute se 
datoresc în primul rînd faptului 
că organizația de bază U.T.M. 
a fost sprijinită permanent de 
către organizația de partid în 
orgahizarea muncii echipei, in 
stabilirea celor măi eficiente 
măsuri pentru buna desfășurare 
a activității echipei, 
fiecare membru al 
este un participant activ la 
cursurile agrotehnice, 
tor pasionat al 1 .
revistelor agricole. Dorința între
gii echipe este ca în acest on 
să obțină rezultate și mai buhe.

Acum 
echipei

, un citi- 
broșurilor și

CONSTANTIN FRUSINOIU 
secretarul organizației de 

bază U.T.M. din G.A.C. 
„Unirea"-Mizil, regiunea 

Ploiești

GHEORGHE ȘOANA, 
brigadier zootehnic, șeful 
brigăzii zootehnice de tine
ret la G.A.C. „Dezrobirea" 
comuna Ștefan cel Mare, 

raionul Corabia.

I

MANEA N. PETRACHE, 
brigadier zootehnic, șeful 
echipei zootehnice de tine
ret de la GA.C. din comu
na Pechea, regiunea Galați.

Era vară
de zarzavat <a gospodăriei co
lective din comuna Bolintin-Deal, 
regiunea București, aerul părea 
totuși mai răcoros. Apa care 
șerpuia printre cuiburile de ro
șii și conopidă, de varză și 
castraveți, împrospăta aerul. A' 
supra plantelor firave se aplecau 
cil grijă fete cu basmale înflo
rate ce le acopereau frunțile, 
obrajii rumeni de soare. Vreo 
20 de tinere prășeau cu mi
gală ctlib cu cuib, ridicau cu 
atenție lujerii plăpînzi de roșii 
și-i legau de araci. Cot la cot 
lucra cu ele șefa echipei, Elena 
Ionescu.
Stipa ți trecea pe la locul 
muncă 
învăța 
să 
răta 
mușuroimscă 
burite de cartofi. Dădea in
dicații „ca la carte", așa cum 
învățase la lecțiile de legunticul- 
turi din cadrul cercului agro
tehnic, așa cum aflase din bro' 
șurile tehnice. Zilele de muncă 
migăloasă păreau „liniștite". Pă
reau liniștite în comparație cu 
acelea în care echipa fetelor în
cepea recoltatul. Lăzile cu ro
șii, sortate pe categorii, se um
pleau cu iuțeală, coșurile de 
nuiele se vîrfuiau cu castraveți, 
cu salată. Diferite centre de a- 
provizionare solicitau zilnic noi 
Sortimente de zarzavaturi, iar 
chioșcul din fața gospodăriei 
colective trebuia să fie aprovizio
nat ditt belșug. Și grădina îngri
jită de echipa de tineret, de e- 
chipa fetelor a produs din abun
dență legume și zarzavaturi. 
Echipa a obținut în anul trecut 
cu 3.000 kg cartofi, cu 2.500 
kg roșii, cu 6.000 kg varză de 
toamnă mai mult în medie la 
hectar față de planul gospodă
riei, Veniturile de peste 350.000 
de lei aduse gospodăriei de gră
dina de zarzavat dovedesc hărni, 
cia fetelor.

Le-am reîntîlnit recent pe a- 
ceste fete la o lecție a cursului 
agrotehnic. Nu maț erau 20 de 
fete. Erau mai multe. Pentru că 
echipa de tineret se va mări, 
deoarece în acest an grădina de 
zarzavat se va dezvolta. Orga
nizația U.T.M. a ăvut în vedere 
acest lucru și acum se pregătește 
să recomande conducerii gospo
dăriei alte cîteva tinere pentru 
a lucna în această echipă, care 
este hotărită să obțină rezultate bune- N. BARBU

în raionul nostru, Adam Clisi, în gospbdăriiie agricole colective, alături de cei vîrstnici, . lucrează, aproximativ 6.000 de tiheri. Iar scopul principal al muncii lor avîn- tate este obținerea unor producții din ce în ce mai mari. Este știut însă că realizarea acestui țel nu este posibilă decît prihtt-o muncă permanentă și bine organizată. în acest sens Comitetul raional U.T.M. Adam.Clisi a îndrumat organizațiile dfe bază U.T.M. în anii trecuți și mai ales îh 1960, spre crearea echipelor de tineret în gospodăriile a- gricole colective.Numai anul trecut au fost organizate în gospodăriile a- gricole colective din raionul nostru 112 echipe de tineret cu caracter permanent. Multe din aceste echipe au desfășurat o activitate rodnică, reușind să obțină cu 300—500 kg mai mult decît media obținută pe gospodărie, cum au obținut cele trei echipe de la G.A.C. Șipote. Aceste echipe și-au cîștigat astfel prestigiu în fața colectiviștilor și de a- ceea numărul lor va spori în anul acesta. Dar nu despre a- ceste fechipe vreau să vorbesc aici, ci despre cele cu .caracter temporar.Se știe că în agricultură, în campaniile agricole sînt cî- teva perioade „de vîrf", cînd lucrul trebuie făcut bine și mai ales * ‘ Asemenea panie lui în ca lezatul .._________ _ținele zile cît ține faza de coacere „lapte-ceară", recoltatul porumbului toamna, tot într-un timp relativ scurt pentru eliberarea terenurilor în vederea însămînțării. Ei bine, noi ne-am gîndit că în aceste perioade și în altele, cînd gospodăriile agricole colective

au măre nevâie de brațe de muncă, tinerii pot dă Un ajutor deosebit de prețios. Cum ? Organizați în echipe cu caracter temporar, cate să răspundă atunci cînd este și unde este cea mai mare nevoie de muncă în gospodăria colectivă. Iar rezultatele pe care le-am obținut de cîți- vă ani de zile încoace. fife îndreptățesc să avem încredere în aceste echipe și pe viitor să le sporim numărul.AnUl trecut; spre exemplu, numai în timpul recoltării grîului au lucrat în gospodăriile colfective din raionul nostru 185 de asemenea echipe, antrenînd îh muncă aproximativ 2000 de tineri. Ce se întîmplase ? Terenul multor

deserveau combinele a fost organizată o întrecere „pentru 12.000 kg grîu recoltate zilnic". întrecerea era urmărită permanent de către activiștii comitetului raional U.T.M. și în felul acesta stegulețuț de combină fruntașă era purtat în fiecare zi de combina tinerilor care munceau cel mai mult și cel mai bine.Tot în timpul recoltării griului s-ar mai putea vorbi și de echipele de tineret de la cele 35 de arii ale tineretului care au fost organizate îfi raionul Adăm Clisi, echipe care au lucrat după metoda graficului orar, reușind șească de la schimb cu cîte 700—800 kg ma stabilită. Am să depă- la schimb grîu hor- organizat
Din experiența Comitetului raional U.T.M, 

Adam Clisi în organizarea 
echipelor de tineret sezoniere

într-un timp scurt, „vîrfuri" de cam- sînt recoltatul grîu- cît mai scurt timp să nu se scuture, porumbului în

La gospodăria

vă din Urleasca

tărăgănată

zile crearea

un

însi- pu-

gospodării agricole colective fiind accidentat, și vara trecută, în timpul secerișului, căzînd ploi abundente, multe lanuri de grîu așezate pe văi au fost inundate. Mașinile nu mai puteau intra aici. Ațunci au venit echipele de tineret formate din cîte 7-8 tineri și au început recoltatul griului manual. Asemenea echipe de tineret care au lucrat cu deosebită t însuflețire au fost la gospodăriile colective din A- dam Clisi, Petroșani, Zorile, Lipnița, Oltina și altele. în general, echipele de tineret cu caracter temporar au recoltat, clăit și treierat în vara trecută griul de pe aproximativ 2.000 hectare.Pe lingă aceste echipe însă, tot în timpul secerișului, au mai funcționat și 65 de echipe formate din cîte 6 tineri care deserveau cîte o combină. între aceste echipe care

asemenea echipe și la însilo- zatul porumbului. în raionul nostru anul trecut în 23 de gospodării colective aceste e- chipe și-au luat angajamentul să însilozeze întreaga Cantitate de porumb-siloz prevăzută în plan de către fiecare gospodărie. Și acest angajament a fost realizat. în afară de aCestea, alte echipe cu caracter temporar au lUat parte la însilozare în celeilalte gospodării colective. Astfel că din cantitatea de 75.000 tone de porumb însilozat anul trecut în raionul nostru, 42.000 tone au fost însilozate numai de către echipele de tineret.Și tot echipele de tineret Cti caracter temporar au ajutat în toamnă, la culesul porumbului, reușind să recolteze și să elibereze terenurile de coceni, în vederea însămînțări- lor, pe aproape 7.000 hectare. Asta după ce în prealabil lua

sfefă parte iei ,de pe din suprafața cultivată cu a- ceastă plantă în culturi intercalate.Echipele de tineret cu caracter sezonier au mai a- dus o contribuție importantă la transportul și împrăștiatul gunoiului de grajd pe cîmp, condiție esențială, mai ales în regiunea noastră, pentru sporirea continuă a producțiilor. Dacă ar fi să ne gîndim numai la realizările de anul trecut trfebuie să spunem că a- ceste echipe de tineret, otga- nizînd săptămîni și luni rfe- cord în ceea ce privește transportul și împrăștiatul îngrășămintelor naturale, organized convoaie de căruțe au transportat și împrăștiat pe loturile gospodăriilor lor agricole colective peste 32.000 tone de îngrășăminte.Afeeastă acțiune este specifică mai ales perioadei de iarnă în care ne aflăm. De aceea, echipele de tineret sezoniere din gospodăriile agricole colective desfășoară atum o activitate intfensă îh această direcție, în zilele acestea, în multe gospodării colective din raion au fost formate convoaie de căruțe care au trafts- portat și trăhspbrtă la cîmp importante cantități de îngrășăminte naturale.Iată de ce în anul acesta, ținîhd seama de experiența anilor trecuți. noi ne-arri gîndit să mărim, acolo unde condițiile din gospodăria colectivă cer și permit acest lucru, atît numărul echipelor de ti- fieret cil fcaracter permanent din gospodăriile agricole colective, cît și humârul echipelor de tineret cu cafâcter temporar îh difetitele câfhpafiii agricole.

la recoltarea faso- aproâpe jumătate

GHEORGHE rABULESCI' 
prim-secretar aț Comitetttstf» 

raional UiT.M. Adam Clisi

colecti

a fost

an de

unei echipe

O poveste cu „va urma“

Vneori însă mai lăsa 
de 

al tovarășelor ei. O 
pe Mtiria Lupu cum 

co-pileUscă roșiile, îi
Elenei Negoiță cum 

păriiititiil la

de tineret în cadrul

uneia din brigăzile de
a-
să 

cui-

cîmp. (vezi articolul

— Să vorbim puțin despre e- 
chipa voastră de tineret, să ve
dem cum a fost organizată, ce 
rezultate a dat munca tinerilor 
din echipă G.

Secretarul organizației l'.T.M. 
din G.A.C. Urleasca, Costică 
Mocanii, răspunde bucuros :

— Avem o echipă foarte bn-
alăturat).

- Mu spune câ n-dvem echipă de tineret 1se poete

Desen i C. MIHAi

nă. Și duminica trecută am dat 
serbare la cămin.„

__ r 9 ;
— Da, am dat o serbare fru

moasă, cu dansuri, cu piesă.,.
— E vorba despre echipa de 

tineret din cadrul brigăzii de 
cimp, de echipa de producție...

— Dar n-avem așa ceva !
— La Comitetul raional U.T.M. 

Brăila se știe ci aveți...
— Da ? Curios. De fapt, noi 

• trebuit să tren o asemenea 
echipă.,, hui...

♦
îaaâ— Anul trecut, ia primă

vară, rind a fost vorba despre 
înființarea anei echipe de tine
ret s-au petrecut următoarele 
lucruri :

Fostul secretar al organizației 
U.T.M., Ștefan Popescu, a pri
mit sugestia să se ocupe de 
crearea unei echipe de tineret.

— Da, facem tovarășe !
El s-a dus la președintele 

gospodăriei.
— Ce ziceți, se poate ?
— Se poate ! a răspuns tova

rășul președinte. Și chiar ar fi 
un lucru foarte bun ! Echipa 
asta de tineret, dacă ar fi bine 
organizată, dacă ar aplica agro
tehnica așa cum trebuie, ar pu
tea să fie un bun exemplu pen
tru celelalte echipe de cîmp.

Vestea s-a răspindit.
— „E ceva care ar ajuta la 

buna aplicare a măsurilor agro
tehnice și care i-ar ajuta pe ti
neri să contribuie mai concret 
la bunul tnerS al gospodăriei" — 
a fost părerea agronomului.

In sfîrșit, părerea generală a 
fost că crearea unei echipe de 
tineret e un lucru foarte bun 
și toți colectiviștii așteptau să i 
vadă înfăptuit

— Bun ! și-a spus secretarul, 
intr-o ședință de birou s-a 

vorbit amănunțit despre echipă. 
Cum ar trebui să fie, ce ar tre
bui să facă. S-a vorbit mult...

— Să așteptăm pînă la adu
narea generală, a fost de părere 
secretarul.

Adunarea generală a avut loc 
peste o lună.

— Sîntem de acord ! au votat 
utemi&tii.

Acum să punem chestiunea 
la conducerea gospodăriei.

Pînă să-i iasă președinte!* 
gospodăriei în cale secretarului 
a mai trecut o vreme.

între timp s-a mai vorbii în 
cîteva ședințe despre crearea 
echipei de tinerel.

Și a venit eeeerișttl .*
— De fapt — ți-9 »p9f «hri 

eeerefwi — crerf e6
sit can tirra, g-e pe^
tru anul riiter

♦
în toamnă a avut loc 

rea generală de alegeri a or- 
^anizației U.T.M, Sa vorbit și 
despre echipa de tineret,

— Va trebui să înființăm o 
echipă de tineret, se spunea în 
hotăfîrea adunării generale

S-a schimbai secretarul. A’k 
s-a schimbat insă nimic în 
privința creării echipei de tine^ 
ret. Ba chestiunea a rămas ui^ 
tată pînă mai zilele trecute.

— O, da, avem în plan crea
rea unor echipe de tineret 
G.A.C., î^i amintește Stan, 
trate, secretarul comitetului 
munal U.T.M.

— Și cînd le veți crea ?
— Mai întîi să facerii o 

dință de birou, pe urmă o adu
nare generală a utemiștilor, pe 
urmă să 
noastre în 
conducere 
urmă...

E clar !
Și va 

șui etc., etc., etc.
Credem că echipa de tineret 

merită o soartă mai bună. Cre
dem că e vremea să se pună 
capăt formalismului și să se 
creeze o echipă de tineret, prin 
care să sporească într-adevăr 
contribuția tinerilor colectiviști 
de la Urleasca la creșterea pro
ducției agricole.MIHAI CARANFIL

la 
Is
că-

»e-

ducem propunerile 
fața consiliului de 
al gospodăriei, pe

veiii din nou seceri-

Producțiile mari nu se realizează singureAnul trecut, pe primăvară, după una din adunările generale ale organizației de bază U.T.M., tinerii de la gospodăria agricolă colectivă „Gheorghe Doja“ din comuna Fun- dulea, raionul Lehliu, discutau cu mare însuflețire. Despre cfe ? Despre un lucru foarte important pentru ei, pentru activitatea lor în gospodăria agricolă colectivă. La propunerea biroului organizației de bază U.T.M., consiliul de conducere aț gospodăriei aprobase înființarea a două echipe ale lor, ale tinerilor, care urmau să lucreze în cadrul brigăzilor gospodăriei. Și, desigur, nu întîm- plător luaseră ființă aceste echipe. Dornici să contribuie și mai mult la consolidarea economico-orgănizatorică a gospodăriei lor colective, tinerii au ajuns la concluzia că pot realiza acest lucru mult mai bine dacă vor fi organizați în asemenea echipe, al căror scop principal, pe care ei și l-au propus încă de la bun început, era obținerea de producții superioare producțiilor medii obținute în gospodăria colectivă.La înființarea acestor echipe s-a vorbit mult despre ceea ce vă trebui să se facă în vederea atingerii țelului propus, despre felul în care

vor munci tinerii, s-au luat angajamente etc.Și iată-ne, după mai multe luni de zile, toamna, cînd ,,se numără bobocii". La bilanțul făcut asupra felului în care au muncit cele două echipe de tineret conduse de tovarășul Anghel Savu și respectiv tovarășa Jana Rudaru, s-a văzut că producția de pe loturile de porumb ale echipelor de tineret, în loc să fie mai mare decît media obținută pe gospodărie la această cultură, este cu a- proape 200 kilograme mai mică.Lă cultura florii soarelui e- chipele de tineret au obținut o producție cu cîteva... kilograme mai mare față de producția medie realizată pe gospodărie, iar la celelalte plante (ricin, sfeclă de zahăr, porumb siloz) nici nu s-a mai ținut socoteala să se vadă dacă ele au realizat producții mai mari sau mai mici decît cele obținute în gospodărie.— Mi se pare că tot cam atîta cît s-a realizat în medie pe gospodărie au obținut și echipele la aceste plante, presupune tovarășul Dumitru Va- sile, secretarul comitetului U.T.M.

obținută

Oricum, este cert că în anul care a trecut cele două echipe de tineret create la gospodăria agricolă colectivă „Gheorghe Doja“ nu și-au a- tins scopul propus la început: obținerea unor producții superioare. Aceasta pentru că fineții din echipă au lucrat la voia întîmplării; n-au făcut lucrările de întreținere a cul-

echipelor de tineret s-au dat numai două.Vina principală pentru faptul că echipele de tineret n-au lucrat așa cum ar fi trebuit, o poartă în primul rînd biroul organizației U.T.M. din gospodărie care s-a mulțumit numai cu înființarea lor și atît. Fiindcă activitatea acestor echipe.
Cînd organizațiile U. T* M« 

nu se preocupă de activitatea 
echipelor de tineret

turilor la timp, nu le-au făcut de calitate, s-au preocupat superficial de aplicarea regulilor agrotehnice. Așa, spre exemplu, prima prașilă a porumbului a fost întîrzia- tă foarte multă vreme, fără să mai vorbim de faptul că în loc de tfei-patru prașile, cît era nevoie, pe loturile

felul în care au lucrat ele, felul îh care aplicau regulile agrotehnice, n-a fost analizat nici o dată în nici o ședință de birou și în nici o adunare generală a organizației U.T.M. pentru a se putea lua măsuri imediate în vederea îndreptării lucrurilor.Anul acesta echipele vor avea din nou de întreținut importante suprafețe cu diferite culturi. Dar pentru ca ele să obțină producții mai mari decît cele obținute în medie

pe gospodărie, așa cum și-au propus, este necesară încă de la început o muncă chibzuită de organizare. în primul rînd, trebuie să se stea de vorbă cu fiecare tînăr care face parte din aceste echipe și să 1 se lămurească bine scopul lor. A- poi, o condiție esențială este aceea ca organizația de bază U.T.M., cerînd sfatul și sprijinul organizației de partid și conducerii gospodăriei, să a- corde acestor echipe tot sprijinul, să analizeze periodic, în ședințe de birou și în adunări generale deschise ale organizației U.T.M., munca, felul în care tinerii din echipe aplică regulile agrotehnice. Fiindcă aceste echipe își vor dovedi utilitatea numai dacă vor lucra cu pasiune, cu seriozitate, dacă vor respecta regulile agrotehnice — condiție principală pentru obținerea unor producții superioare.PETRE GHELMEZ



în înfreaga țară

Continuă propunerile 
de candidați ai F. D. P.

Sesiune C. A. E. R.

In domeniul industriei 
carbonifere

în toate regiunile țării continuă propunerile de candidați pentru alegerile de deputâți în Marea Adunare Națională și sfaturile populare.în București a fost propus candidat al F.D.P. pentru alegerile de deputâți în Marea Adunare Națională. Mircea Rebreanu, judecător la Tribunalul Capitalei in circumscripția electorală nr. 11 „1 Mai".In regiunea Mureș-Autono- mă Maghiară au fost propuși candidați ai F.D.P. în ultimele zile Floarea Oprea, colectivistă din comuna Lueriu, raionul Reghin, în circumscripția electorală nr. 8 Porcești; Peter Tanko, directorul Uzinelor de fier „Vlăhița", în circumscripția electorală nr. 14 „Vlăhița".Printre candidații F.D.P. propuși în regiunea Oltenia se numără Alexe Eugen, adjunct al ministrului Agriculturii, în circumscripția electorală nr. 20 Brabova; Nița Popa, colectivistă din comuna Boto- șești — Paia, raionul Plenița, în circumscripția electorală nr. 38 Vînju Mare.Pentru alegerile de deputâți în Marea Adunare Națională au fost propuși în aceste zile în regiunea Hunedoara Aurel Cristea, miner la Aninoasa, în circumscripția electorală nr; 9 Petroșani Sud ; Ilie Chisărău, director la S.M.T. Orăștie. în circumscripția electorală nr. 7 Orăștie.în regiunea Iași au fost propuși candidați pentru alegerile de deputâți în Marea Adunare Națională Georgeta Oiță, muncitoare la Fabrica de rulmenți din Bîrlad, în circumscripția electorală nr. 7 Zorleni; Maria Ungureanu, colectivistă, din comuna Frumușica, raionul Hîrlău, în circumscripția electorală nr. 23 Frumușica ; Nicolae Țațomir, decanul Facultății de științe juridice a Universității „Al. I. Cuza" din Iași, în circumscripția electorală nr. 16 „Ștefan cel Mare".îh regiunea Crișana au fost propuși drept candidați pentru alegerile de deputâți in Marea Adunare Națională Florica Bla ta Co- femei-președ iei regionale deCrișana, în circumscripția e- lectorală nr. 12 CeiCă ; Ana Stanca, membră a gospodăriei agricole colective, din satul CoroiU, raionul Ineu, în circumscripția electorală nr. 17 „Beliu", regiunea Crișana.Pentru alegerile de deputâți în Sfatul Popular al Capitalei au fost propuși, priritre alții, Măria Ionescu muncitoare la Fabrica „Fiola" ; Toma Mari-

regional

e-----

Din bogăția 
pădurilor

(Urmare din pag. l-a

chibzuiți. Nu se mai aruncă 
nici cele mai mărunte deșeuri 
de lemn. Așchiile de lemn 
devin plăci, plăcile devin mo
bilă.

Economisim lemn și, in a- 
cela și timp, fabricăm din 
lemn o gamă din ce in ce mai 
mare de produse. Pădurile 
Rominiei de odinioară ajun
geau cherestea, lemn de foc și 
traverse. Astăzi lemnul, o bogăție naturală a Republicii 
Populare Romine, se preface 
în mobilă, in caroserii auto, 
în cutii de radio, în ambarca
țiuni și planoare, în instru
mente muzicale, în parchete 
lamelăte, în garnitură de am
balaj, în articole de sport și 
rechizite școlare, in cite altele. 
Pe seama prelucrării indus
triale, valoarea obținută pe 

masă lem-metru cub de 
noasă a crescut numai intre 
1955-1959 cu 53 la sută și con
tinuă să crească în ritm sus
ținut. Producția de mobilă va 
ajunge în 1965 la circa 
500.000 garnituri convenționa
le pe an. O cifră impună
toare.

Pădurea este o neprețuită 
comoară. Poporul nu lasă să 
se risipească nimic din ea. 
Gîndindu-te că, peste cinci 
ani, cele peste 300.000 tone 
plăci aglomerate și fibro-lem- 
noase ce se vor produce, (de 
18 ori mai mult decît în 1960) 
sînt echivalente cu 1.100.000 
m.c. cherestea, deci că o enor
mă cantitate de material altă
dată ursit focului sau putrezi
rii sub ploaie, în parchetele 
tăiate, vor deveni mobilă ele
gantă în casele oamenilor 
muncii, înțelegi mai bine ce 
înseamnă gospodărirea socia
listă a averii poporului. Fa
brici vechi cresc, se înbiesc, 
devin de nerecunoscut la Tg. 
Mureș, la Reghin, la Gheor- 
ghient. la Comănești, Altele 
nOi răsar pretutindeni : vast 
combinat forestier ta Vaduri 
și.altul lă Vatra bornei. Fa
brici noi la Cluj, la Gălău- 
tași. la Iași. Fabrică automa- 
t:~ată de plăci din așchii la 
Brăila. Complex de prelucra
re a lemnului la Tg. Jiu. $i 
felul in care se lucrează este 
cu totul altul. Unde a rămas 
secționarea buștenilor cu joa- 
găre de mina 1 Faza este in
tegral mecanizată astăzi. Ma
caralele, transportoarele cu 
lanț, eliberează truda de rob 
a salahorilor de altădată. Îm
binarea furnirelor, confecțio
narea miezurilor de panel, 
șlefuirea peliculei de lac în 
fabricile de mobilă, transpor
tarea produsului de la o ma
șină la alta, sînt operații me^ 
canizate. Prelucrarea lemnu
lui devine la noi o industrie 
de înaltă tehnicitate.

Ministerulnescu, prim secretar al Comitetului orășenesc București U.T.M. ; Gheorghe Zamfires- cu, inginer la Transporturilor și Telecomunicațiilor, Marieta Priboi, pensionară.în regiunea Oltenia au fost propuși candidați ai F.D.P. pentru alegerile de depUtați în Sfatul popular regional Petre Golea, secretar al Comitetului regional Oltenia al P.M.R. ; Constantin GlăVan, directorul G.A.S. „Romanești"; Maria Iordache, șefă de brigadă la G.A.S. „Steaua Roșie" din comuna Oveselu ; Ioana Zăman, tractoristă lă G.A.S. Goești.în regiunea Ploiești, pentru alegerile de deputâți în sfătui popular regional aU fbst propuși: Nicu Sevastița,membră a gospodăriei agricole colective din Cîhdești; loan H. Dihu, petrolist la schelele din Moreni ; Constantin Nea- goe, inginer la Uzinele „I. C. Frimu" din Sinaia ; Ehe Rusu, profesor lă Școală de 7 ahi fit. 13 din Ploiești.Pentru alegerile în Sfatul popular regional Iași aU fbst propuși candidați Adrian Po- povici, președintele gospodăriei agricole colective din Chișcăreni ; Constantin Pîn- tea, profesor Iâ Institutul ă- gronomic din Iași; Măria Mo- șuleț, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular comunal Ferești.Pentru alegerile din Sfătui popular regional Crișana au fost propuși candidați Pavel Mutura, directorul gospodăriei agricole de stat din Oradea, Viorel Mărie, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular raional Ineu.(Agerpres)
Actorii timișoreni 

pregătesc un spectacol 
pentru campania electorala

O pere dintre actorii Teatrului de Stat din Timișoara se află, 
în aceste zile, in febra unor repetiții intense la piesa intr-un 
act „Bulevardul împăcării" de A. Barahija tu care se vor pre
zenta in actuala campanie electorală. Spectacolul va fi com
pletat și Cu cîteva recitări. Repetițiile Se află îhtr-un stadiu 
avansat. La 1 februarie artiștii își vor începe turneul, Cu specta
colul pregătit, in diferite cose ale alegătorului din oraș și din 
regiune. O serie de spectacole vor fi susținute și la unele din
te cluburile muncitorești.

Piesa „Bulevardul împăcării" derttască farsa alegerilor din 
trecut in care interesele țării erau subjugate intereselor mes
chine și înguste, ale protipendadei burcjheza-moșierești. Printre 
actorii care-și dau concursul la realizarea spectacolului pentru 
campania electorală îi amintim pe Dem Mugur, Lulu Popescu- 
Pop, Ștefan Mării, Sever Cîmpeanu, Gh. Stoicii, Ion Olaru și 
tinerii actori Gfi. Boiangiu, Laurențiu Azimioară și Radu Corio- 
lan. Regizorul spectacolului e Ion Maximilian iar pictorul sce
nograf, Horia Popescu. La recitări își dă concursul tinăina și 
talentata actriță Getă Angheluță, care este și candidată pen
tru alegerile de depUtați în Sfatul popular regional în circum
scripția electorală regională hr. 93 timișoara.Foto i T. MIRONESCU

----- •------
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ILARII IIISOVEASIJ: Cîntec tinăr“La Iași, Brășov, Hunedoara și Craiova s-a luat o inițiativă frumoasă, aceea de ă se tipări plachete „individuale" ale celor mai talentați și activi membri ai CetcUrilor literare. O seâină de recbflzii apărute anUl trecut, pe marginea Volumelor ieșene, au subliniat importanța culturală deosebită a acestei inițiative. _,Cîntec tînăr" de Ilârie Hi- noveanu, volum de poezii editat recent în cadrul Casei regionale a creației populare Craiova, vine să confirme încă o dată același lucru. Sînt în „Cîntec tînăr" multe poezii frumoase care cuceresc Cititorul prin simplitate și naturalețe, prin tonul și ținuta lor sobră, prin nota lor permanentă de tinerețe și optimism.Majoritatea poeziilor cuprinse în „Cîntec tînăr" sînt inspirate din viața Olteniei de azi : sondele semețe, jerbele luminii întinse pînă-n colțurile depărtate ale regiunii,

La 24 ianuarie a Sosit la București noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Sovietice în R. P. Ro- mină, Ivăn Kuzmici Jegalin.La sosire, în Gara de Nord, I. K. Jegalin a fost întimpinat de Nicu Șerban, director ad- interim al Protocolului Minis- terului Afacerilor Externe.Au fost de față G. E. Cebo- târibv, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, membrii Ambasadei, precum și șefii unor misiuni diplomatice acreditați Ia București.(Agerpres)
InformațiiMarți dimineața a plecat spre patrie delegația sindicală din R. D. Germană condusă de Herman Rakow, secretar ăl Comitetului Central al Sindicatului muncitorilor din metalurgie, care a fost în țara noastră într-un schimb de experiență.Oaspeții au vizitat mai multe uzine din Capitală și provincie unde s-au întâlnit cu muncitori, tehrticieni, ingineri și activiști ai sindicateldr.La plecare, delegația a fost condusă de tov. Nicolae Morari, președinte al Comitetului Central al Uniunii Sindicatelor din întreprinderile industriale, metalurgice și electrice și de activiști sindicali.

★Marți seara în sala Palatului Culturii din Tg- Mureș a avut loc un concert coral dat de grupul de pionieri al Ansamblului secuiesc de stat. Au fost interpretate cîntece ale compozitorilor clasici universali și contemporani romîni și maghiari. (Agerpres)

silueta trenurilor care străbat întinsurile doljene, tractoarele cate cutreieră neobosite cîm- pia.„Cîmpie fără haturi cu brazdele la vînt / Adulmeci răsuflarea din vînturile calde / Și strîngi din mări solare în bulgări de pâmînt / Scîn- teiele topite-n șiruri de smaralde. /Cîmpie fără haturi, covoarele de grîne / în geana depărtării urzelile își scaldă / Prieteni din uzine, cuptoarele de mîine / Deschise-s și ne-aș- teaptă să frîngem pâinea caldă".
(Cîmpie fără haturi)Asupra volumului mai trebuia totuși lucrat, Poeziile sînt inegale. Alături de încercări poetice reușite, întâlnim dăstule platitudini, simple exerciții de rimare : '

La Uzinele metalurgice „Mdo Țze-dun* din Capitală functșo-eczc î- coracoe tocte se-, e 
standuri pentru difuzarea la locul de munca a literaturii tennice ș* beetristce. ’ fotogrc»>e : 
Mihail Bortea difuzorul standului de ia mecanică-crec, reconxxxiă taworcs kr să: ce-jncâ 

ultimele noutăți.

...Și tu răspunzi
de munca colectivului

(Urmare din pag. I-a) rios pînă vor ajunge să se formeze într-adevăr în spiritul răspunderii față de colectiv. Ne miră însă cazul lui Răduță. în școală era un elev foarte sîrguincios, muncitor, cu simțul datoriei". Discutînd după aceea cu Răduță, membrii comitetului U.T.M. de la turnătorie au înțeles că acesta intrase sub influența celorlalți doi. Trecut în altă brigadă el este astăzi un muncitor foarte sîrguincios în stare să facă orice pentru uzină. SUb influența permanentă a organizației U.T.M. și a colectivului au reușit să se schimbe și ceilalți.Din experiența noastră am ajuns la concluzia că — pe lingă o bună cunoaștere a activității tînărului muncitor în perioada dinainte de a intra in uzină, pe lingă antrenarea lui in cadrul unei brigăzi de producție a tineretului, este necesară antrenarea fiecărui tînăr în munca de zi cu zi pe cate o desfășoară organizația U.T.M. Există unii tineri care scăpînd din atenția comitetului U.T.M. nu au prilejui și ■posibilitatea să se simtă răspunzători pentru vreo acțiune întreprinsă de colectiv, să simtă răspunderea pentru o anumită sarcină, pentru îndeplinirea ei. Deosebit de grăitor este în această privință, exemplul tînărului Marin Constantin. Marin Constantin este absolvent de acum doi ani al școlii profesionale. De la început el s-a arătat un element bun, conștiincios, își îndeplinea norma — dar toată activitatea atît. După orele de producție, pentrU el U2ina nu-1 măi
lui se reducea la„dispărea",interesa nimic din

„Trenul lasă Cîrcea aninată de zare / Și se oprește în halta Electroputerii. / Oamenii se adună cu vorbele-n cărare, / Prin ceața zdrențuită, puzderii".
(Secvențe craiovene)Vezi în această privință și ,Fii țării", dori săunpe

„Asalt", „Jiule". ca acest „Cîntec constituie pentru stimulent, o încu- drtimul poeziei
»>■ Am tînăr" autor rajare autentice, pe drumul unei mai mari exigențe față de cuvîntul scris.Inițiativa de a se edita din resurse materiale locale plachete colective sau individuale din creația celor mai ta- lentați și activi membri ai cercurilor literare este binevenită și se cere neapărat extinsă și continuată. Față de numărul mare de tineri poeți care s-au ridicat în ultimii ani în diversele cercuri literare din regiuni, față de 

ceea ce se petrecea, nu-1 interesau căutările tovarășilor de muncă pentru a da produse mai multe ți de mai bună calitate. Ei, chipurile, iși făcuse „datoria". Ce s-a gindit odată secretarul U.Ț.M.. tovarășul Buițiuc Ioan 1 l-a dat lui Marin să îndeplinească o sarcină de organizație, un lucru simplu în aparență. A rămas surprins de seriozitatea cu care tînărul muncitor s-a ocupat de îndeplinirea ei. Curind a primit sarcina să se ocupe de organizarea unei brigăzi. N a trecut mult și ne-am dat seama că Marin Constantin se transformase parcă, dovedind un înalt simț de răspundere pentru succesele sau insuccesele colectivului. Azi el conduce cu pricepere această brigadă și este unul dintre cei mai activi propagandiști in vederea educării la tineri a simțului de răspundere. Tot el este unul dintre cei care a ridicat o problemă foarte mult discutată cu aproape un an în urmă în uzina noastră S-a observat, de pildă, că unii dintre tinerii muncitori dovedeau atitudini cu totul necorespunzătoare față de calitatea produselor. Prin ce se manifesta aceasta T Satisfăcuți fiind cu îndeplinirea normelor, unii dintre Pi se declătau automulțumiți, nu mai depuneau grijă pentru ca piesele lucrate de ei să fie cit mai bine finisate. Așa cum se exprimau unii, atinseseră „plafonul". De ce trebuia să maiOrizontul cultural al viitorului specialist
(Urmare din pag. l-a)să se manifeste abateri de la disciplina universitară. Colectivele anilor IV instalații. IV drumuri, ÎI civile, III hidrotehnică, au reușit să ajute o serie de studenți indiscipli- nați, codași, să se în-ani de

încadreze în atmosfera de muncă a tregului colectiv.Clubul institutului cu în urmă era doar un loc întâlnire pentru studenții care veneau aci să joace remy, șah, să se distreze. Acum însă am dat o nouă orientare activității clubului.Clubul, spre exemplu, are o bogată activitate propagandistică. Numeroase activități organizate aci au avut menirea să contribuie ia educarea patriotică a studenților, ajutin- du-i să cunoască mărețele realizări ale regimului nostru democrat-popular, să evoce în același timp trecutul glorios de luptă al partidului, al clasei noastre muncitoare. Au fost organizate întîlniri cu activiști de partid și de stat, yechi membri de partid, s-a organizat un ciclu de conferințe „Din trecutul glorios de luptă al U.T.C.", întîlniri cu foști uteciști. Simpozionul „Realizările în domeniul construcțiilor în anii regimului democrat-popular", la care au participat cadre de răspundere din economia noastră națională, a constituit un prilej bun pentru ca studenții noștri, Viitori constructori, să cunoască realizările obținute în viitorul lor domeniu de activitate. Iii același timp, clubul cu ajutorii! Conducerii in

activitatea literară intensă și utilă pe care o susțin cercurile literare din țara noastră, numărul restrîris ni acestor culegeri sau Vblutrie nu oglindește, decît în rilică măsură, forțele tinere talentate care se pregătesc să vină mîihe în fața marelui public cu noi volume de versuri, romane, povestiri, schițe. Se impune în același timp, bineînțeles, mai multă atenție asupra ținutei artistice a lucrărilor care urmează să vadă lumina tiparului. Experiența arată că a- tunci cînd tinerii scriitori, autori ai acestor volume, cunosc bine viața oamenilor muncii, cunosc bine realitatea noastră socialistă — ei găsesc în mod firesc modalitățile cele mai potrivite de expresie, găsesc ceva din „secretul" artei adevărate. Pasiunea actualității constituie chezășia viitoarei lor dezvoltări literare.GH. ACIIIȚEI

.teorie' • taliste nisa-i ei U.T^L Cu a- JZ*Î1OT Ulal virst— nici, noi am organiza: discuții colectiv® iii sectoare, discuții în cadrul cărora xnuiți comu- niști au vorbi: despre faptul că simțul datoriei colective, al răspundem pentru acțiunile colectivului, pentru prestigiul lui nu ae pante manifesta nri căien mai bine decît in dragostea și răspunderea eu care lupți pentru eaiiiatea produc selor obținute, pentru prestigiul mărcii fabricii in care lucrezi.Ca rezultat aș vrea să arăt că s-a îmbunătățit și mau muit calitatea produselor noastre, rebuturile le-am redus cu mult sub coeficientul admis. Dar nu numai atît. Lucrul cel mai semnificativ este faptul că acei tineri despre care aminteam sînt acum in fruntea luptei colectivului pentru îmbunătățirea continuă a calității producției.Cele cîteva probleme enunțate mai sus arată cit de importantă și complexă este muncă de educare a tinerilor ndti iiltrați în uzină în spiritul răspunderii pentfu marile sarcini âle uzinei în care lucrează. Aceasta este una dintre cele mai de seamă trăsături inorale pe care organizația U.T.M. are datoria să le educe ia tinerii nou veniți în uzihă.
stătutului a organizat vizite cu caracter documentar la mari obiective industriale : Onești, Săvinești, Bicaă, Hunedoara etc.Ori, toate acestea i-au însuflețit pe viitorii noștri ingineri constructori, le-au ajutat să vadă mai bine, să înțeleagă perspectiva activității lor, pentru care trebuie să se pregătească cu temeinicie pe băneile facultăților. Ridicarea nivelului la învățătură, progresul care se face de la sesiune la sesiune, este, fără îndoială, consecința directă a creșterii răspunderii studenților pentfu obligațiile că le au de îndeplinit. Astfel rezultatele primelor zile ale sesiunii din ianuarie sint incomparabil trial bune decît cele obținute în celelalte sesiuni. Numărul studenților prezenți la examene s-a ridicat la peste 95 la sută iar al celor promovați la peste 99 la sută. Peste 70 la sută dintre ei au obținute note între 7 și 10. Și la aceasta au contribuit și activitățile despre care vorbeam.La acestea se adaugă o activitate complexă în cadrul cercurilor clubului: cercul prietenii muzicii, cereul de foto-amatori, cercul de pictură, cercul prietenilor cărții. Sub patronajul acestora se desfășoară numeroase acțiuni culturale. Spre exemplu, cercul de ffiuzică organizează audiții muzicale de inițiere, iar cetcul de prieteni ai cărții organizează recenziile, prezentările de cărți etc.Bogăția de forme ale activității cultural-ărtistice ne-a mijlocit posibilitatea să-l facem pe student un participant activ la organizarea și desfășurarea unor acțiuni cu caracter cultural-artistic. De la reuniunile organizate înainte vreme doar de dragul dansului, am ajuns să organizăm adevărate spectacole artistice studențești, cuprinzînd majoritatea studenților, Care stimulează și educă gustul artistic al studentului, îi îmbogățesc cunoștințele. Trecerile în revistă ale formațiilor artistice studențești au născut întreceri între studenți pentru a prezenta programe cît măi frumoase. Așa, de pildă, s-au organizat întreceri artistice între ani; fiecare an și-a alcătuit un program, care, înainte de a fi prezentat la întrecerea propriu-zisă, a fost
S-a deschis cea de-a ll-a expoziție bienală 

ade artă plastică artiștilor amatoriMarți la amiază s-a deschis în sala Consiliului Local al Sindicatelor din Capitală cea de-a Il-a expoziție bienală de artă plastică a artiștilor amatori, organizată de Ministerul învățământului șl Culturii și Consiliul Central âl Sindicatelor din fi» P. Română.

La Varșovia a avut loc ședință â VIII-a ă Comisiei permanente de colaborare e- conomică și tehnico-științifică în domeniul industriei carbonifere din cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La lucrările comisiei au luat parte delegații ale țărilor membre: R. P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace. R. D. Germane, R. P. Polone, R. P. Roniihe, R. P. Ungare, U.R.S.S.La ședință a asistat de asemenea un reprezentant al Republicii Populare Chineze.Ședința a fost prezidată de președintele comisiei, tov. Ian Mitrenga, ministrul Industriei Carbonifere și Energeticii din R- P. Polonă.Comisia a examinat îndeplinirea hotărârilor ți a planului de lucru pe anul 1960, subliniind rezultatele pozitive
In vederea începerii la timp 

a lucrărilor agricole de primăvară

au de 81 la sută din tractoarelor prevă- fost, de asemenea, și reparate circa sută din numărul lor de tractor, al se- și cultivatoarelor,

Zeci de stațiuni de mașini și tractoare din întreaga țară, printte care Buda, Inotești și Smeeni. regiunea Ploiești, Bogdana și Ciulnița, regiunea București. Turnișor. regiunea Brașov, Săveni. regiunea Suceava și Topraisar, regiunea Dcbrogea, au terminat revizia și repararea utilajelor necesare desfășurării lucrărilor a- grxole de primăvară. Acum, in aceste unități a început repararea combinelor, seceră- torilor-legatari și a altor mașini agricole, care vor fi folosite în cursul verii la recoltarea cerealelor.în total, mecanizatorii pus pînă acum in stare funcționare numărul zute, Au revizuite 70-75 la plugul mănătorilor precum și alte mașini agricole. în regiunile Crișana, Ploiești, Maramureș și Dobrogea sînt gata de lucru de pe acum aproape toate tractoarele. Aceasta este o urmare a faptului că stațiunile de mașini și tractoare au luat măsuri pentru desfășurarea ritmică a reparațiilor încă din toamna trecută. Atelierele au fost înzestrate cu scule și piese de schimb. Un însemnat număr de piese și organe de mașini au fost recondiționate de tractoriști cu mijloace locale.Experiența câștigată de unitățile fruntașe în organizarea ritmică a reparațiilor trebuie folosită din plin de toate S.M.T.. îndeosebi de acelea din regiunile Cluj, Iași, Bacău și Oltenia, rămase în urmă. Direcția generală S.M.T. apreciază că există Condiții 

mai apre- facă cîte- bazate pe din viața merg la

prezentat la reuniunile studențești său cu alte prilejuri. Din aceste programe au fost selecționate numerele pentru întrecerea artistică la nivelul facultăților, întrecere precedată, de asemenea, de nenumărate spectacole în fața studenților. Apoi s-au alcătuit cele mai bune formații artistice pentru institut: brigada artistică de agitație, echipa de teatru, echipa de dansuri, formația de muzieuțe, programul de estradă. Revin cu cîteva cuvinte la brigada artistică de agitație. Aceasta este formația artistică cea ciată, a reușit să-și va programe bune, fapte, pe elemente institutului, care„țintă" — laudă, critică, âjU- tă, provoacă voia bună, și-și culege roădele : aplauzele, dar și mulțumirea de a fi contribuit la remedierea unor lipsuri, îmbunătățirea disciplinei, combaterea chiulului, combaterea studiului în asalt, a amînării examenelor pentru sesiunea din toamnă, remedierea unor lipsdri din activitatea căminelor etc. Ținînd seama de succesul activității brigăzilor artistice de agitație, în viitor trebuie să ne preocupe mai mult organizarea- unor a- semenea brigăzi și la nivelul anilor și la nivelul facultăților. De asemenea, ni se pare foarte potrivit, pentru îmbogățirea conținutului activității culturale, crearea unor legături cu formații cultural-ar- tistice ale tinerilor muncitori, organizarea de spectacole în afara institutului.Trebuie să veghem Cu foarte mare grijă pentru ca în toate aceste formații artistice să fie cuprinși numai acei studenți care au rezultate bune la învățătură. Trebuie să existe într-adevăr activitatea cultural- artiștică de masă, dar aceasta nu înseamnă ca leneșii, indis- ciplinații, chiulangii, să fie primiți în formațiile artistice pînă cînd fiu se îndreaptă.Propria noastră experiență ne-ă demonstrat că avem toate condițiile să dezvoltăm o bogată activitate cultural- artistică, o activitate de calitate, cu conținut, care să antreneze întreaga masă a studenților și care să contribuie din plin la formarea orizontului cultural al Viitorului specialist.
Expoziția cuprinde 300 de lucrări de pictură, sculptură grafică și artă decorativă a- plicată semnate de strungari, țesătoare, mineri, tipografi, țărani colectiviști, ingineri, medici, elevi și alți oameni ai muncii. (Agerpres)

obținute și ă aprobat planul de lucru pe amil 1961.Comisia a adoptat o serie de hotărâri și recomandări, care vor contribui la dezvoltarea în continuare a industriei carbonifere în țările membre ale C.A.E.R. Ședința a discutat de asemenea măsurile pentru lărgirea și adâncirea în continuare a colaborării tehnico-științifice în scopul studierii și soluționării cît mai depline a problemelor celor mai importante care stau îri fața industriei carbonifere și a hotărât să elaboreze planul de lucru privind colaborarea tehnico-științifică pe o perioadă măi îndelungată.Ședința s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de deplină Unitate, înțelegere reciprocă și colaborare prietenească.

pentru terminarea reparării înainte de termen a tuturor tractoarelor și mașinilor a- gr iede prevăzute. Aceasta va contribui la pregătirea campaniei de arături și însămîn- țări în mai bune condiții și începerea la timp a lucrărilor agricole de primăvară.
(Agerpres)A apărutîn limba romînă.în Editura Politică, numărul 1 (29) pe anul 1961 al revistei

„Probleme ale păcii 
și socialismului"revistă teoretică și informativă a partidelor comuniste și muncitorești.

bogat material cu privire la unor partide

Acest număr al revistei cuprinde expunerea tovarășului N. 8- Hrușciov intitulată „Pentru noi victorii aie mișcării comuniste mondiale", articolul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej : „Lagărul socialist — forța conducătoare a dezvoltării internaționale" și articolul: „0 nouă agravare a crizei generale a capitalismului" de tov. J. E. Jackson.Rubrica „în partidele comuniste și muncitorești" conține un 1 informativ activitatea frățești.în rubrica „Schimb de păreri" pe tema „Problema agrafă și mișcarea de eliberare națională" sînt publicate expunerile tovarășilor : H. Bagdaș, S. Agiiir- re, A. Budiaf, E. M. S. Nambudiripad, R. Ulianovsk!, Kia Nuri, H. Vieira, D. Tabet.La rubrica „Cărți și reviste" sînt publicate recenzii la următoarele cărți: „Chemare la întrecere a- dresată Americii" de G. Boffa . „O privire asupra anului 2000" de R. Herber.Rubrica „Scrisori, note, replici" cuprinde următoarele note : „Politica revanșardă a Bonnului amenință pacea în Europa" de J. Izy- dorczyk . „Din culisele N.A.T.O." de M. O.La rubrica „împotriva represiunilor și persecutării democraților" sînt publicate o serie de materiale cu privire la represiunile și persecutarea democraților din Spania, Paraguay și Republica" Dominicană.Revista „Probleme âle păcii și socialismului" apare lunar în limbile : albaneză, bulgară, cehă, chineză, coreeană, engleză, franceză. germană, italiană, japoneză, mongolă, olandeză, poloneză, romînă, rusă, spaniolă, suedeză, ungară, vietnameză.
Știri sportiveîn sala sporturilor din Cluj au continuat marți întîlnîrile din cadrul competiției ma- - line de handbal redus doi ,.ă cu „Cupa orașului București"»Iată rezultatele înregistrate: Moscova—București (tineret) 17—13 (S—8); București—Budapesta 18—9 (9—5).

★Astăzi de la ora 14,30, pe stadionul Progresul din Capitală lotul de tineret la fotbal susține un meci de verificare în compania unei selecționate de juniori care se pregătește în vederea participării la turneul internațional de la Cannes.

In rindul fruntașilor îri pro
ducție de la întreprinderea 
Metalurgică „21 Decembrie" 
din Capitală se numără și 
utemista Cornelia Ucenicu, 
care lucrează la mecanisme 

pentru mahometre K.D.(Foto Agerpres)
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Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov
în problemele agriculturii

(Continuare din numărul 
3636 apărut marți 24 ianua
rie a.c.).Cu sprijinul întregului po. por. — a continuat N. S. Hmșciov — partidul a înfăptuit mărețul program de valorificare a pământurilor virgine. Au fost valorificate 41 milioane ha de noi pămîn- turi. Au fost înființate sute de mari sovhozuri. Stepele în- țelenite își schimbă literalmente înfățișarea.N. S. Hrușciov a citit apoi referatul prezentat Comitetului Central al Partidului de către Direcția centrală de statistică, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Comitetul pentru produsele ce. realiere. în acest referat sînt cuprinse calculele de cheltuieli și venituri ale statului rezultate din valorificarea pă- mînturilor virgine și înțeleni- te, precum și concluziile acestor calcule. în 1954—1960, în zona de valorificare a pămîn- turilor înțelenite și virgine, Uniunea Sovietică a obținut, în comparație cu nivelul mediu anual al achizițiilor din 1949—1953, suplimentar, peste 6.300.000.000 puduri (103,4 milioane tone) cereale-marfă. în aceeași perioadă, statul a ob- ținut în aceste regiuni cu 4,9 milioane tone mai multă car- ne-marfă (greutate vie), cu 15,3 milioane tone mai mult lapte, cu 352.000 tone mai multă lină. N. S, Hrușciov a subliniat că dacă din venitul statului obținut suplimentar în urma valorificării pămîn- turilar se scad cheltuielile pentru investițiile capitale în pămînturile înțelenite, va rezulta că numai în contul ce- realelor-marfă statul nu numai că a amortizat toate investițiile în agricultura regiunilor cu pămînturi înțelenite. dar, a obținut, în plus, în pe. rioada 1954—1960, un venit net de peste 32 miliarde ruble.Așadar, a declarat, N. S. Hrușciov, pămînturile înțelenite au cornpensat toate cheltuielile necesitate de valorifi. carea lor și dau mari acumulări. 40 la sută din achizițiile de cereale din țară se obțin în prezent în contul pămîntu- rilor înțelenite.El a amintit că P.C.U.S. a înfăptuit o serie de măsuri organizatorice îndreptate spre întărirea conducerii în regiunile cu pămînturi înțelenite din Kazahstan. Ținutul Țeli- nei este un, ținut extrem de important din punct de vedere economic.Vorbind despre sarcinile a căror rezolvare se impune în viitor, N. S. Hrușciov a subliniat că pe pămînturile înțelenite trebuie create cadre permanente. Totodată trebuie folosit într-un mod mai just ajutorul acordat regiunilor cu pămînturi înțelenite de către regiunile vechi. Pe pămînturile înțelenite griul este principala cultură. El s-a raliat opiniei unor lucrători din sovhozuri în sensul că o parte a suprafețelor de pe pământurile înțelenite să fie însămânțate cu ovăz și cu alte culturi.N. S. Hrușciov s-a referit în continuare la problema comasării colhozurilor. In această ordine de idei, el a amintit de un colhoz din regiunea Kirov care posedă 27.000 de ha de pămînturi arabile și grupează 137 de așezări. O asemenea gospodărie este greu de administrat. Marile gospodării sînt posibile, dar numai în u- nele locuri de pămînturi înțelenite, pe întinderile de stepă. Dacă s-au făcut greșeli în acțiunea de comasare a colhozurilor, nu vă temeți să le remediați și să întreprindeți acțiuni de decomasare pentru a crea o gospodărie mobilă, o gospodărie care să fie ușor de administrat.Referindu-se la problema dezvoltării creșterii animalelor în Uniunea Sovietică, îf. S. Hrușciov a amintit că 'lupă Plenara din septembrie (1953) a C.C. al P.C.U.S., în '.ară s-au dejțus multe efor, ‘uri pentru dezvoltarea aces- iei ramuri a producției agricole. în 1960 șeptelul proprietate obștească a crescut, au : porit achizițiile de produse animaliere. Față de 1959 ș-a achiziționat cu 372.000 tone nai multă carne, cu 1.382.000 tone mai mult lapte și cu 328.000.000 mai multe ouă.Totodată, în ultimul timp a slăbit atenția acordată creșterii animalelor. Anul trecut sporul de produse animaliere a rămas în urma sarcinilor planului septenal.Dacă unele republici și regiuni bat pasul pe loc în ce privește producția animalieră sau chiar cedează pozițiile cucerite, aceasta se datorește, a spus N. S. Hrușciov, numai scăderii răspunderii pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid. In R.S.F.S.R., U- craina, Bielorusia, sporul producție de carne în 1960 a fost mai mic decât în 1959. Acest lucrtf nu se explică prin condițiile climaterice. ci prin

slăbirea atenției față de agricultură, prin slăbirea muncii organizatorice.N. S. Hrușciov a subliniat că deși în țară există mari posibilități de producție a cărnii de berbec, dezvoltarea creșterii oilor într-o serie de republici se prezintă nefavo rabil. Criticînd pe cei care se împacă cu astfel de fenomene ca mortalitatea oilor și care consideră că întotdeauna a existat mortalitatea oilor, vorbitorul a declarat; Consider că în condițiile noastre, în condițiile economiei socialiste nu trebuie să se în- tîmple așa..El a vorbit apoi despre necesitatea creării de condiții normale pentru iernarea oilor, despre necesitatea stocării de nutrețuri pentru oi.N. S. Hrușciov a declarat că reducerea sporului producției de came de pasăre în colhozuri și sovhozuri nu este de nimic îndreptățită. El a dat exemple care arată remarcabilele posibilități ale dezvoltării creșterii păsărilor în țară și a cerut să fie folosite aceste posibilități.

trebuie să ne consacram eforturile.La noi — a continuat N. S. Hrușciov — există însă cazuri când unii conducători își iau angajamente mari într-un mod cu totul nechibzuit, înfloresc în chip birocratic angajamentele luate, dar nu.și întăresc angajamentele cu nici un fel de măsuri organizatorice și politice. O asemenea atitudine față de muncă nu poate fi numită altfel decit ca lipsită de răspundere. Ca exemplu de angajamente luate fără simț de răspundere. N. S. Hrușciov a citat acțiunile unor conducători din regiunile Tula și Kirov din RB.F5.R.Vorbind despre regiunea Reazan, N. S. Hrușciov a subliniat că în anul 1959 colhoznicii și colhoznicele, muncitorii și muncitoarele din sovhozuri au depus o muncă susținută. Față de 50.000 tone de came prevăzute în plan, ei au vândut statului peste 100.000 tone. Acesta este un mare succes al oamenilor muncii din Reazan. Munca lor este apreciată pe merit de în-

razitismul, comportarea indolentă față de muncă, psihologia de proprietar particular, împotriva rămășițelor capitalismului în conștiință trebuie dusă o luptă neîmpăcată și în această luptă trebuie îmbinate mijloacele de influențare prin intermediul societății eu mijloacele de severă sancționare pe cale administrativă. Principalul însă îl constituie educarea oamenilor.N. S. Hrușciov a atras de asemenea atenția asupra necesității intensificării luptei împotriva risipei, asupra necesității păstrării și cheltuirii cu mai multă grijă a fondurilor poporului.In ultima parte a cuvîntării sale, N. S. Hrușciov a relevat faptul că plenara s-a desfășurat în condițiile unui puternic avînt în muncă.Hotărârea cu privire la convocarea Congresului al XXII- lea al P.C.U.S. — a spus vorbitorul — a fost primită de către întregul partid, de către întregul popor cu însuflețire și cu o caldă aprobare. Congresul al XXII-lea va a- dopta noul program al partidului — programul construirii

Convocarea unui congres al tuturor
partidelor naționale din Congo

• GRAVA DEZORGANIZARE 
BUTU-KASAVUBU. • POZIȚIA 
NAREA OPINIEI PUBLICE. ’ 9STANLEYVILLE 24 (Agerpres). — A. Kashamura, ministrul Informațiilor în guvernul legal congoîez al Iui Patrice Lumumba, în momentul de față conducătorul provinciei Kivu, a anunțat că la 25 ianuarie a fost convocat un congres al tuturor partidelor naționale din Congo care va avea loc la Bukavu, capitala provinciei Kivu.El a condamnat organizarea așa-numitei „conferințe a mesei rotunde" de către trădătorii poporului congoîez și a cerut convocarea parlamentului.

La Ankara

Succesul Expoziției 
de artă plastică 
a R. P. R o mine

ECONOMICĂ IN REGIUNILE CONTROLATE DE CLICA MO- 
COMANDAMENTULUI TRUPELOR O.N.U. PROVOACĂ INDIG- 
D1SPERARE IN RÎNDURILE TRA DATORILOR POPORULUI CON- 

GOLEZ.

Poporul sovietic, avînd 
încredere în forțele sale, 

credincios poruncilor leniniste, 
pășește ferm înainte 

spre țelul măreț — 
comunismul 1

Subliniind că după plenara din septembrie a C.C. al P.C.U.S. s-au obținut rezultate bune în producția de lapte, N. S. Hrușciov a adăugat că numeroase regiuni și republici nu s-au menținut la nivelul atins, au slăbit atenția acordată creșterii vitelor pentru lapte. Ritmul de dezvoltare a producției de lapte a început să devină mai lent, iar într-o serie de regiuni chiar a scăzut. Dacă nu se iau măsurile necesare vor fi create dificultăți în îndeplinirea septenalului în ce privește producția de lapte. El a declarat apoi că pentru a îndeplini septenalul în ce privește producția de came, în cei cinci ani care au mai rămas trebuie să se asigure un spor anual în țară de 1.465.000 tone carne. N. S. Hrușciov a spus că această cifră este realizabilă. Dacă se va munci bine, se va putea asigura și un ritm mai înalt. în anii care au mai rămas din septenal este necesar să se asigure un spor anual al producției de lapte de 8.700.000 de tone.Vorbitorul a subliniat în continuare că în creșterea a- nimalelor principalul îl constituie sporirea șeptelului de vaci și ridicarea productivității lor. El a comunicat că din 1954 pînă în 1960 numărul vacilor în toate categoriile de gospodării a sporit de la 25 milioane la 34,7 milioane, adică cu 38 Ia sută. Sporul numărului de vaci în întreaga țară a fost în 1957—1958 de 4.300.000, iar în 1959—1960 de 1.400.000.Constatînd că în ultimii doi ani ritmul de creștere al numărului de vaci a scăzut, N. S. Hrușciov a declarat că totuși sarcinile septenalului în ce privește creșterea șeptelului de vaci pot fi îndeplinite, că pentru aceasta există mari posibilități. El a spus : Pentru a avea 50 milioane de vaci trebuie sporit numărul lor în cei cinci ani care au mai rămas cu 15 milioane, a- dică trebuie asigurat un spor mediu anual de 3 milioane capete. Aceasta este o sarcină pe deplin realizabilă. Condiția cea mai importantă a îndeplinirii sarcinii avîntului continuu ai creșterii animalelor este crearea unei bune baze furajere.N. S. Hrușciov a relevat că datorită cultivării pe scară largă a porumbului în colhozuri și sovhozuri în ultimii ani a sporit producția de nutrețuri. în 1960 s-au însi- lozat 186 milioane de tone de nutrețuri, adică cu 25 la sută mai mult decât în 1959. Totuși, ținînd seama de sarcinile din domeniul creșterii animalelor, cantitatea de nutrețuri stocate este insuficientă. Fiecare colhoz și sovhoz trebuie să lupte pentru nutrețuri așa cum se luptă pentru cereale.în U.R.S.S. — a continuat vorbitorul — s-a statornicit o bună tradiție comunisă: o da- tă ce ți-ai luat obligația — îndeplinește-o. Nu este în firea oamenilor sovietici să vorbească în vînt. In satele sovietice au crescut mulți inovatori admirabili. Zi de zi apar noi fruntași, iau ființă brigăzi de muncă comunistă. Oamenii înaintați își manifestă și își arată aptitudinile și meritele în lupta pentru comunism. Poporul sovietic este mândru de acești oameni. Pe acești oameni se sprijină partidul nostru. Experiența inovatorilor în producția agricolă are o importanță neprețuită pentru sporirea productivității muncii. Productivitatea muncii este principalul indiciu al creșterii noastre. O producție mai mare cu cheltuieli mici — iată cărui scop

țregul popor și a primit o înaltă prețuire din partea partidului și guvernului. Din păcate, în regiunea Reazan au fost descoperite nereguli se. rioase.Există conducători care în perioada achizițiilor de produse agricole, îndeosebi de cereale, căutând să raporteze primii, să apară în fața opiniei publice punctuali în îndeplinirea obligațiilor, scot toate cerealele din magazii, nu lasă nici semințe. Apoi ei se adresează statului și cer semințe și furaje. Cei vino- vați de asemenea fapte trebuie să fie excluși din partid și deferiți justiției.în continuare N. S. Hrușciov a declarat: Noi comuniștii luptăm pentru societatea comunistă. In societatea comunistă, după cum se știe, fiecare va munci după capacități și va primi după nevoi. Aceasta cere însă să se ridice substanțial productivitatea muncii, să se sporească considerabil producția tuturor produselor.Acum partidul a crescut. El este puternic. Au crescut oamenii. De aceea trebuie să se procedeze cu curaj la înlocuirea celor incapabili sau care nu doresc să muncească cum se cuvine, să vadă noul; să educe și să promoveze milioane de oameni noi. Adevăra. ții conducători își vor arăta aptitudinile, vor reuși să mobilizeze pe colhoznici, pe muncitorii din sovhozuri la traducerea în viață a mărețelor sarcini trasate de partid.N. S. Hrușciov a subliniat că trebuie să fie educate și sprijinite cadrele tinere. Dar trebuie să se manifeste grijă și față de cadrele vechi cu experiență, ele trebuie prețuite. în această ordine de idei el a salutat pe generalii în retragere care lucrează actualmente ca directori de sovhozuri. Ați luptat cu cinste pentru patrie — a spus el — și acum duceți cu cinste lupta pentru construirea comunismului.N. S. Hrușciov a subliniat necesitatea de a avea o atitudine plină de solicitudine și atenție față de cadre, de a folosi mai bine priceperea și experiența lor. Oamenii trebuie prețuiți, trebuie prețuite cunoștințele oamenilor cu experiență, vechile cadre cu experiență trebuie îmbinate cu cele tinere.Referindu-se în cuvîntarea sa, la problemele muncii de educare a oamenilor sovietici, N. S. Hrușciov a spus : Partidul nostru trasează și înfăptuiește sarcinile grandioase ale construcției comuniste. în prezent principalul constă în a organiza oamenii, în a desfășura zi de zi și aprofundat munca de educare a maselor în spiritul atitudinii comuniste față de muncă și respectării regulilor de conviețuire socialistă. în republici trebuie să se adopte legi mai severe împotriva furturilor, producției de basamac, beției. Trebuie pedepsiți nu numai cei ce produc basamac, ci și cei care îl consumă, care îl cumpără. Trebuie dezrădăcinate fără cruțare vicii ca pa-

comunismului. în orașe și sate se desfășoară pe scară largă întrecerea socialistă în cistea congresului partidului, înfăptuirea sarcinilor trasate de prezenta plenară, îndeplinirea înainte de termen a prevederilor planului septenal vor întări și mai mult puterea țării noastre, vor ridica și mai mult prestigiul partidului nostru, al țării noastre în ochii întregii omeniri progresiste.Partidul nostru pășește în întîmpinarea Congresului al XXII-lea mai unit ca oricînd în jurul gloriosului și invincibilului steag leninist!Discutarea problemelor dezvoltării continue a agriculturii, care a avut loc la plenară, arată calea spre noi succese. Plenara a arătat că pe baza succeselor obținute unii dintre tovarășii noștri s-au îngâmfat întrucâtva și în ultimii doi ani au lucrat mai prost. Dar ce posibilități vaste avem ! Dacă le vom aprecia, dacă le vom cântări în mod lucid și temeinic, dacă vom avea o a- titudine critică față de munca noastră, vom înlătura rapid aceste lipsuri și vom păși cu fermitate și mai încrezători înainte spre noi culmi în dezvoltarea noastră.Știți că sînt optimist și am încredere că vom putea ajunge în acești cinci ani Statele Unite în ceea ce privește producția agricolă pe cap de locuitor. Problema principală este cum trebuie organizată munca.Pentru a ajunge din urmă America în domeniul producției de came, de pildă, trebuie să producem pe întreaga Uniune Sovietică la 100 hectare de terenuri agricole cîte 42 chintale de came în greutate după tăiere. în 1959 la fiecare 100 hectare s-au produs cîte 17 chintale. Dar ați văzut, că multe colhozuri, chiar dintre cele care au fost înapoiate, au reușit în cei doi ani să ajungă la 80 și chiar la 100 de chintale de carne la fiecare 100 hectare de terenuri agricole.Dacă acest lucru îl pot face numeroase colhozuri și unele raioane, nu-1 putem noi oare realiza pe întreaga țară în cinci ani ? Desigur că putem. Pentru aceasta este nevoie nu numai de dorință, ci și de o muncă tenace, încordată. Avem posibilități, avem premize materiale, avem oameni. Și dacă vom înțelege cu toții în mod just sarcinile care ne stau în față, dacă vom trasa în mod just căile pentru realizarea lor, dacă vom selecționa bine oamenii, și vom repartiza în mod just acești oameni, dacă îi vom însufleți și vom sădi în ei încrederea, acești oameni vor putea să răstoarne munți !Chemăm pe toți ca după ce se vor întoarce la locurile lor de muncă să vorbească oamenilor despre sarcinile care ne stau în față, să traseze împreună cu ei căile pentru realizarea noilor obiective stabilite prin hotărârea actualei plenare a C.C. în a- ceastă direcție trebuie să lucreze bine toate organizațiile de partid, sovietice, sindicale și comsomoliste.Pentru a ridica pe oameni la noi fapte de eroism în muncă trebuie să li se spună întotdeauna adevărul, să li se arate căile de realizare a unor înalte rezultate. Atunci oamenii vor avea încredere, vor munci cu însuflețire, vor căuta să obțină noi succese !Noi, comuniștii, avem întotdeauna curajul să spunem oamenilor, poporului, adevărul. Țara noastră are toate posibilitățile materiale pentru 
a ridica și mai mult economia, a crea un belșug de produse pentru popor.Poporul sovietic, avînd încredere în forțele sale, credincios poruncilor leniniste, pășește ferm înainte spre țelul măreț — comunismul !

LONDRA 24 (Agerpres). — Ziarul englez „Observer" scrie despre grava dezorganizare economică din regiunile Congoului care se găsesc sub controlul clicii trădătoare Mo- butu-Kasavubu.Potrivit relatărilor ziarului, în regiunile stăpânite de bandele lui Mobutu „șomajul capătă proporții amenințătoare".„în ultimele cinci zile, continuă ziarul, prețurile de vîn- zare cu amănuntul pe piețe au crescut vertiginos. Făina de manioc s-a scumpit cu 50 la sută, orezul cu 60 la sută, peștele uscat cu sută la sută.
SEMNAREA UNUI PROTOCOL 

PRIVIND SCHIMBURILE DE 

MĂRFURI INTRE R.P.R. Șl FIN

LANDA.HELSINKI 24 (Agerpres). — în urma tratativelor purtate la Helsinki s-a semnat la 23 ianuarie un protocol și listele de mărfuri privind schimburile între R. P. Romînă și Finlanda pe anulPotrivit acestor prevăd o creștere anul trecut, R. P. exporta: produse produse chimice, produse lemnoase etc., importînd mașini și utilaje, hârtie, saci din hârtie, celofibră etc.

1961.liste care față de Romînă va petroliere,

ROMA. Valul de greve din Italia a cuprins în ultimele zile noi categorii de oameni ai muncii și anume pe muncitorii agricoli, și feroviari. în toate provinciile Siciliei au declarat luni grevă peste 100.000 de muncitori agricoli.PRAGA. La Praga s-a deschis ședința lărgită a Prezidiului Organizației Internaționale a Ziariștilor.ACCRA 24 (Agerpres). — Ziarul „Evening News" din Ghana a reluat știrea publicată de ziarul arab ;,Tarabu- lus el-Gharb" care apare la Tripoli, cu privire la complotul imperialist împotriva Gui- neii șl Republicii Mali.Ziarul relatează că între Franța și S.U.A. a fost încheiat recent un acord secret cu privire la acțiuni subversive comune împotriva Guineei șl altor țări africane independente.WASHINGTON 24 (Agerpres)-. — La 23 Pierre Sallinger, purtătorul de cuvânt ai Casei Albe, a .anunțat că președintele Kennedy va prezenta luni 30 ianuarie Congresului un mesaj asupra stării Uniunii. Conținutul mesajului pe care Kennedy intenționează să-l ■prezinte personal, a constituit obiectul întrevederilor de luni după-amiază dintre președinte și unii din principalii săi colaboratori.

ianuarie,

N. S. Hrușciov a sosit 
Ia Kiev

KIEV 24 (Agerpres). TASS 
transmite: La 24 ianuarie 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P C.U5., președinte
le Consiliului de Miniștri al

U.R.S.S., a sosit la Kiev pentru a participa Ia lucrările plenarei C.C. al Partidului Comunist din Ucraina.

Cheltuielile fantastice pentru forțele armate provoacă inflație iar datorită foamei și sub- alimentației mortalitatea în rândurile populației este în creștere".NEW YORK 24 (Agerpres). După cum anunță corespondentul din Leopoldville al agenției United Press International, comandamentul trupelor O.N.U. în Congo a luat la 23 ianuarie măsuri în vederea „asigurării securității europenilor" în provincia O- rientală și în provincia Kivu.Corespondentul arată că una din măsurile luate de comandamentul trupelor O.N.U. a fost trimiterea a două detașamente de trupe ale O.N.U. în regiunea Lubero, în partea de nord a provinciei Kivu.Reacția atît de promptă a comandamentului trupelor O.N.U. și a reprezentantului lui Hammarskjoeld în Congo este consecința zarvei provocatoare în jurul „primejdiei" care se pretinde că ar amenința populația europeană din regiunile de est ale Republicii Congo, zarvă stîmită de puterile occidentale și 'de prote- jații lor pentru a crea un pretext în vederea atacării directe a provinciei Orientale — principalul bastion al guvernului legal.Poziția adoptată de comandamentul trupelor O.N.U. în Congo față de noile provocări ale colonialiștilor împotriva guvernului legal al Republicii Congo provoacă opiniei publice cane.

„în timp ce Lumumba, care a invitat O.N.U. în Congo, este supus torturilor și umilințelor, scrie influentul ziar din Ghana „Ghana Times", — comandamentul O.N.U. se tîn- guie că nu poate lua nici o măsură, deoarece aceasta ar fi o chestiune de ordin pur intern.

din indignarea țările afri-

LEOPOLDVILLE 24 (Ager
pres). — Banda lui Chombe 
caută să ascundă opiniei pu
blice tratamentul inuman a- 
plicat primului ministru con- 
golez Lumumba: luni s-a a- 
nunțat că autoritățile din Ka
tanga au refuzat Comisiei de 
conciliere a O.N.U. să-l întîl- 
nească pe primul ministru Lu
mumba.

In momentul de față, tră
dătorii poporului congoîez din 
diferite provincii ale țării își 
întind miinile, încercînd să 
scape de mînia poporului care 
acționează pentru 
lor și sprijină tot 
guvernul legal cu 
Stanleyville. După 
ță agenția France 
„conferința mesei 
dacă va avea loc, va marca 
poate doar apropierea tuturor 
elementelor care acționează 
împotriva lui Lumumba : Ka- 
savubu, Mobutu, Kalonji din 
Kasai și Chombe din Katan
ga'.

Disperarea tot mai accen
tuată a marionetelor colonia
liste se vădește nu numai în 
faptul că pregătesc o „împă
care" în speranța că se vor 
salva, dar și în faptul că au 
recurs la „voluntari" euro
peni.

ANKARA 24 (Agerpres). — In cele șase zile de la deschidere, Expoziția de artă plastică contemporană romînă de Ia Ankara a fost vizitată de a- proape cinci mii de persoane, printre care numeroși oameni de artă și cultură, critici și ziariști.Expoziția este vizitată, de asemenea, de grupuri de elevi și profesori de Ia licee și colegii.Vizitatorii au făcut aprecieri elogioase asupra nivelului artistic al lucrărilor expuse. Rectorul Universității din Ankara, prof. Kemal Yetkin, și-a exprimat admirația față de valoarea artistică a lucrărilor și a subliniat necesitatea schimburilor culturale pentru cunoașterea reciprocă. Pictorul Rami Uluer a adus de asemenea elogii realizărilor artiștilor romîni.

LAOS 0

alungarea 
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Din viața și lupta 
tineretului lumii

TINERII LABURIȘTI PROPUN 
ELABORAREA UNUI PRO
GRAM DE ACȚIUNI PENTRU 
PREÎNTIMP1NAREA PRIMEJ

DIEI UNUI RĂZBOI.

Răscoală în garnizoana
din Tha KhekHANOI 24Postul de radio al unităților Patet La<> a anunțat că ofițerii și soldații din localitatea Tha Khek, capitala provinciei laoțiene Cammon controlată pînă în prezent de clica rebelă, s-au răsculat la 23 ianuarie. Ei și-au manifestat opoziția față de clica rebelă și au cerut să li se plătească soldele.Răscoala garnizoanei din Tha Khek continuă.Comitetul revoluționar condus de Kong Le și Partidul Neo Lao Haksat au adresat un mesaj de salut ofițerilor și soldaților din garnizoana Tha Khek. Mesajul cheamă pe răsculațî să se unească cu poporul, cu grupele populare înarmate și în special cu tineretul, să distrugă liniile de comunicație din jurul localității Tha Khek pentru a împiedica clica rebelă de la Vientiane să trimită trupe pentru a înăbuși răscoala.

(Agerpres). Guvernul legal laoțian a adresat de asemenea un mesaj de salut ofițerilor și soldaților din Tha Khek. „Guvernul se spune în mesaj își va trimite reprezentanți pen. tru a luf contact cu voi și a vă ajuta".
HANOI 24 (Agerpres). — 

Vom întări și de acum înainte 
solidaritatea cu forțele armate 
ale guvernului Laosului con
dus de prințul Suvanna Fum- 
ma în lupta împotriva agreso
rilor imperialiști și a rebelilor 
Fumi Nosavan — Boun Oum, 
au declarat luptătorii din Pa
tet Lao la mitingul organizat 
în cinstea celei de-a 12-a ani
versări de la înființarea unită
ților de luptă Patet Lao.

Ei s-au angajat în mod so
lemn să îndeplinească cu 
strictețe toate ordinele coman
damentului suprem, să apere 
politica de pace și neutrali
tate promovată de guvern în 
frunte cu prințul Suvanna 
Fumma.

Organizația de tineret 
a Partidului laburist 
„Tinerii socialiști" nu 

aprobă politica capitulardă 
a conducerii de dreapta a 
partidului. Acest lucru re
zultă din rezoluțiile date 
publicității la Londra, pe 
care secțiile locale ale a- 
cestei organizații le-au tri
mis în vederea primei con
ferințe a „Tinerilor socia
liști", care urmează să aibă 
loc în aprilie.

Tinerii laburiști din 
Ramsgate (comitatul Kent) 
și alte 14 organizații loca
le cer în rezoluțiile lor a- 
probarea hotărîrilor confe
rinței de la Scarborough 
din anul 1960 a Partidului 
laburist care s-a pronun
țat pentru renunțarea la 
arma nucleară.

Tinerii laburiști din Yot- 
tingham propun convocarea 
unei conferințe internațio
nale a tuturor organizații
lor clasei muncitoare pen
tru „a se elabora un pro
gram de acțiuni în vede
rea preîntîmpinării primej
diei unui război".

In alte rezoluții tinerii 
laburiști cer reforme demo
cratice în ce privește par
lamentul, sistemul tnvăță- mintului și restructurarea partidului, se pronunță in apărarea drepturilor uce
nicilor din uzine, protestea
ză împotriva politicii apart
heidului pe care o promo
vează guvernul Uniunii 
Sud-Africane.

In Coreea 
de Sud

DIN CE IN CE MAI MULP 
TINERI ----------- — -------

TEZE
REFUZA SA PRE5- 
SERVICIUL MILITAR.

Ședința Comisiei Seimului
R. P. Polone- PREZENTAREA RAPORTULUI CU PRIVIRE LA PLANUL CINCINAL DE DEZVOLTARE A ECONOMIEI NAȚIONALE -VARȘOVIA 24 (Agerpres).— In ședința Comisiei SeimuluiR. P. Polone pentru problemele planificării economiceS. Jediychowski, președintele Comisiei de Stat a Planificării de pe lingă Consiliul de Miniștri al R. P. Polone, a prezentat raportul cu privire la planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale a Poloniei pe anii 1961—1965.Proiectul planului cincinal, se spune în raport, stabilește indicele anual de 8,7 la sută al ritmului de creștere a pro. ducției industriale.Proiectul planului prevede dezvoltarea triei constructoare de în Polonia se
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cincinal indus- mașini. vor dezvoltaîn ritm rapid construcția navală; industria electrotehnică
Vești din țara constructorilor 

comunismului

Pe rîul Seksna, lingă orașul Cerepoveț, se construiește o hidrocentrală unică în felul ei. Turbinele sînt de o construcție specială
★

MOSCOVA 24. — 
Corespondentul Ager
pres transmite: La 
sfîrșitul celui deal 
treilea deceniu al 
secolului nostru, unii 
dintre cei mai de 
seamă hidrotehni
cieni sovietici au în
ceput să studieze 
problema reîntoarce
rii cursului unor flu
vii ce-și varsă apele 
în Oceanul Înghețat 
de Nord.

Ulterior, partizanii 
acestei idei cuteză
toare, grupați în ju
rul institutului „Glii- 
droproect" din Le-

deosebindu-se printre altele și prin a- ceea că vor funcționa orizontal asemenea pietrei de moară, lucru cu totul nou în construcțiile hidroenergetice.
Instalate în adîn- cimea șuvoiului de apă ele vor lucra permanent cu întreaga capacitate, indiferent de nivelul apei bazinului de acumulare.

★
ningrad au continuat 
să studieze bazinele 
Vîcegdei ți Peciorei 
ți să elaboreze varia
te proiecte, care în 
cursul anilor au fost 
sintetizate într-un 
proiect general care 
a fost prezentat spre 
aprobare guvernului.

Inginerul șef al 
proiectului, G. Saru- 
hanov a declaraț că 
Peciora ți Vicegda 
vor fi transformate 
într un lanț de ba
zine care vor ridica 
nivelul apelor pe 
măsura apropierii lor 
de ocean. Unite apoi

între ele, bazinele 
îți vor vărsa debitul 
în direcția inversă, 
iar printr-un mare 
canal vor ajunge în 
Kama.

Cei 40 km cubi de 
apă ai Peciorii ți 
Vîcegdei, care se var
să în Oceanul Înghe
țat de Nord neadw 
cind nici un folos, 
vor permite irigarea 
a milioane de hecta
re de pămînt intre 
Volga ți Ural, pre
cum ți în stepa care 
se întinde de o parte 
ți de alta a deltei 
Volgăi,
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și radiotehnică, producția utilaj pentru industria prelucrare a lemnului și tele.în domeniul producțieigricole proiectul planului cincinal prevede un ritm anual de creștere de 4,1 la sută.în raportul prezentat de S. Jedrychowski sînt menționate de asemenea sporurile pe care Ie vor înregistra în cursul cincinalului producția industrială, producția agricolă, venitul național, investițiile capitale, salariile și veniturile populației etc.

ultimul timp, în Coreea de sud se înmulțesc cazurile în care tinerii refuză să presteze serviciul militar.După cum transmite postul de radio Phenian potrivit datelor vădit micșorate publicate de autoritățile sud-coreene numărul funcționarilor de stat din Coreea de sud care se sustrag de la prestarea serviciului militar a depășit 3.000.îngrijorat de această situație guvernul sud-coreean a adoptat așa-zisa ;,lege cu privire la evidența și modul de recrutare a funcționarilor de stat de vîrsta încorporării". Folosind această lege administrația instituțiilor concediază pe funcționarii de stat care refuză să servească în armată.
Capturarea transatlanticului 

portughez „Santa Maria" 
de un grup de adversari 
ai dictatorului Salazar

— Primul pas în lupta pentru răsturnarea 
regimului dictatorului Salazar —NEW YORK 24 (Agerpres). ■— Transatlanticul portughez „Santa Maria" cu un deplasament de 20.000 tone, care se află în prezent în apele Mării Caraibilor, a fost capturat de un grup de portughezi înarmați, adversari ai dictatorului portughez Salazar.După cum anunță agențiile de informații, la 21 ianuarie ora două noaptea, aproximativ 70 de oameni, înarmați cu automate și mitraliere, care se îmbarcaseră pe navă în timpul unei escale a acesteia au arestat pe căpitan și au ordonat echipajului să li se supună. Potrivit știrilor existente, acțiunea este condusă de fostul deputat al Parlamentului portughez, Henrique Gal- vao, în anul 1951 Galvao a fost condamnat de regimul Salazar sub acuzația de a fi pus la cale o lovitură de stat, însă a reușit să evadeze din închisoare.Agențiile de informații a- nunță că nave de război americane și engleze au organizat urmărirea navei insurgenților

care caută să scape de urmărire în zona Antilelor mici, în telegrame adresate ambasadorilor S.U.A. și Angliei în Brazilia, generalul Humberto Delgado, fost candidat al opoziției ja președinția Portugaliei, le cere ca guvernul lor să nu intervină în acest conflict, cu caracter politic intern.
NEW YORK 24 (Agerpres).

— Din New York se anunță 
că la 24 ianuarie a fost recep
ționat mesajul radiodifuzat a- 
dresat tuturor ziarelor din 
lume de pe bordul transatlan
ticului portughez „Santa Ma
ria" capturat la 21 ianuarie în 
Marea Caraibilor de un grup 
de adversari ai regimului dic
tatorului portughez Salazar, 
tn mesaj se spune că captu
rarea vasului este primul pas 
in lupta pentru răsturnarea 
regimului lui Salazar.

Intre timp două contrator- 
piloare americane și două fre
gate engleze continuă urmă
rirea transatlanticului. Aceste 
nave de război sînt ajutate de 

șapte hidroavioane americane.
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