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Patru constructori - patru îndrăzneți. Brigada de tineret condusă de 
Lungu, de la Uzina mecanică de utilaj chimic din Capitală și-a realizat 

6 zile înainte de termen.

utemistul Nicolae 
planul lunar cu

Foto : AGERPRES

»

împotriva rebutului!
meseria 

poa- 
modelul

La prima vedere, 
de turnător e cit se 
te de simplă. Bagi 
viitoarei piese într-o formă cu 
pămînt, în așa fel îneît pă- 
mîntul să capete forma pie
sei, iar apoi, în acest loc torni 
fonta. Și totuși, pentru ca 
piesa T>e care vrei s-o reali
zezi să fie de cea mai bună 
calitate, trebuie să faci totul 
cu o migală și măiestrie cu 
adevărat de artist. Doar un 
singur firicel de nisip care se 
dezlipește de pe pereții for
mei în timpul turnării poate 
da naștere la incluziuni de 
pămînt, și deci la rebutarea 
piesei. Aceasta înseamnă fon
tă risipitei, timp de lucru iro
sit și mai ales r.eir.depLr. 
ritmică a planului de produc
ție. De aceea, și principala 
direcție în bătălia pentru îm
bunătățirea calității produc
ției se duce aici, la atelierul 
de fontă al întreprinderii clu
jene „Armătura” împotriva 
rebuturilor.

Aici, la atelierul de fontă, 
în anul trecut procentul ad
mis de rebut a fost de 9 la 
sută. Muncitorii s-au străduit 
și au reușit să reducă rebu
tul sub cifra admisă. Este un 
exemplu, că fiecare dintre 
muncitori a fost preocupat să 
dea lucru de bună calitate.

Dar realizările 
ceastă direcție 
dit că rebutul poate scădea și 
mai mult. Și astfel, procentul 
admis de rebut a scăzut în a- 
nul acesta la 7,5 la sută. în
cepi nd cu prima zi de lucru 
a lunii ianuarie, linia rebutu
lui oglindită ,,la zi“ în grafi
cul de la intrarea atelierului, 
scade la 7, la 6, la 5,5 și șer
puiește oarecum constant în 
cele din urmă în jurul cifrei

obținute în a- 
au mai dove-

Din munca 
organizației U. T. M. 
de la întreprinderea 
„Armătura** din Cluj 

pentru reducerea 
continuă a rebuturilor

neretului. Și-apoi ca să-și sus
țină aprecierea, ne povesteș
te cum s-a ajuns ca în atelie
rul lor nici un tînăp să 
nu dea rebuturi peste coefi
cientul admis. Cum vedeți, 
continuă el, noi lucrăm doi cite 
doi, unul face partea de jos 
a formei iar altul partea de 
sus. Aceasta presupune o a- 
tenție și preocupare asemănă
toare pentru ammdoi munci
torii. Căci dacă lucrează unul 
bine iar celălalt mai puțin 
bine, piesa iese rebut. Intr-o 
vreme cu Vasile Bodiș, nu 
VTO12 S3 lucreze nimeni. Era

de 5,2 la sută. Aceasta se 
„traduce" în piese de calitate, 
în economii de metal al căror 
efect pozitiv se răsfrînge apoi 
în câștigul și traiul fiecăruia 
dintre muncitori.

Sînt puțini muncitori 
neri în atelierul de fontă.

— Puțini, dar harnici Și 
pricepuți, ne spune tovarășul 
Meszaros Iosif, responsabilul 
unei brigăzi de producție a ti-

Vacanță plăcută!
PESTE 2.000 DE STUDENȚI AU PLECAT IERI 

IN TABERE LA MUNTE.

Gara București- 
Nord a cunoscut ieri 
după-ami'ază o ani
mație. puțin obișnui
tă. Sălile, peroanele 
ou fost inundate de 
voioșia celor peste 
două mii de studenți 
bucureșteni, care lu- 
îndu-și rămas bun 
de la facultate, de 
la examenele luate 
cu note foarte 
bune, de la Bucu
rești, au plecat să-și 
petreacă vacanța de 
iarnă in cele mai 
pitorești locuri din 
țară: Sinaia, Bușteni, 
Predeal, Timiș, Tuș- 
nad, Lacul Roșu E 
o vacanță binemeri
tată. După un semes
tru de cursuri, de 
seminarii, de studiu, 
după o sesiune de 
examene trecute cu 
note maxime, o va

canță pe munte, in 
tabere organizate de 
U.A.S.R., cu toate 
bucuriile, cu toate 
distracțiile pe care 
le implică, e lucrul 
cel mai nimerit care 
poate urma.

La orele 16.31 s-a 
deslipit de peron pri
ma garnituri de va
goane: trenul 3007 
cu destinația Pre
deal. El nu e trecut 
in nici un „mers al 
trenurilor" fiind o 
garnitură specială 
formată pentru ple
carea în vacanță la 
Predeal a 1.200 de 
studenți. în care re
gim s-a mai intim- 
plat o asemenea mi
nune ? Să li se 
punit la dispoziție 
studenților stațiuni 
întregi balneo-clima- 
terice pentru odihnă

și trenuri speciale 
care să-i transporte ! 
După 22 de minute 
un alt lot de 600 
de studenți au ple
cat, cu alt tren, spre 
Sinaia, Bușteni, Ti
miș, iar seara ulti
mul grup de studenți 
a pornit spre Tuxnad 
fi Lacul Roșu. Peste 
2.000 de studenți, 
deci, fără a-i mai po
meni pe cei aproape 
800 care își vor pe
trece vacanța în tabe
rele sportive organi
zate de institute la 
Cota 1500, la Zamo
ra, la Peștera, la 
Padina și în atîtea 
alte locuri minu
nate. Nouă nu ne 
rămîne decît să le 
urăm vacanță plă
cută, cî[ mai multă 
distracție.

A. GEORGESCU

nostru stătea in nehotărire. 
M-am dus la el, l-am rugat 
să-l dea pe Bodiș să lucreze 
cu mine și l-am asigurat c-o 
să facă treabă bună. E drept 
că la început n-a fost ușoară 
munca cu Bodiș, dar am avut 
bucuria că pînă la urmă a ie
șit un bun muncitor turnător 
din el.

Consfătuirile de producție 
ale brigăzi; s-au dovedit și 
ele de mare ajutor în acțiu
nea de mobilizare a tinerilor 
la reducerea coeficientului de 
rebuturi. In aceste consfătuiri 
nu rămîne unul din brigadă 
despre care să nu.se vorbeas
că : cum stă cu calitatea, a 
dat rebut și dacă a dat din 
ce cauză. Biroul organizației 
U.T.M. organizează deseori a- 
dunări generale în care discu
tăm despre situația rebuturi
lor. Lui Ostoroș Ana nu-i 
prea era gîndul la muncă și 
cum lucrul la miezuri este 
foarte gingaș multe dintre a- 
cestea ieșeau de slabă calita
te, nu-și îndeplinea niciodată 
norma și pe deasupra nu pri
mea sfatul competent al mais
trului, al muncitorilor mai 
vîrstnici. Adunarea generală 
U.T.M. în care s-a discutat 
cazul acestei tinere a consti
tuit un prilej de învățătură 
pentru toți tinerii. Judecind 
însă după purtarea Anei după 
adunarea generală, am înțe
les că ea a învățat cel mai 
mult.

Dar oricît de bine ar fi or
ganizate adunările generale și 
consfătuirile de brigadă, ele 
nu sînt suficiente în munca pe 
care trebuie să o desfășoare 
organizația U.T.M. în rîndul 
tinerilor pentru a dezvolta Ia 
ei grija față. de calitatea pro
duselor, pentru reducerea pro
centului de rebuturi. Iată de 
ce a fost inițiată organiza
rea cu utemiștii a unor dis
cuții despre calitate chiar la

I. BODEA

(Continuare în pag. 3-a)

Primirea de către tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului de Miniștri 

a tovarășului P. I. Antropov, ministrul 
6eologiei și Protecției subsolului al U.R.S.S.

Marți, 31 i3E*j3ne tovarășul 
Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri, a pri
mit pe tovarășul Piotr Iakov- 
levici Antropov, ministrul 
Geologiei șj Protecției subso
lului al U.ILSĂ, însoțit de 
profesorii A. V. Fomin și 
A. A. Jakjm.

La primire au fost de față 
tovarășii. Alexandru Birlâdea- 
nu, vicepreședinte al Consi

liului de Miniștri. Gheorș 
Gaston Marin, președint 
Comitetului de Stat al P-a 
ficării, Mihail Florescu, : 
nistrul Industriei Petrolj 

și Chimiei, Constantin Tu 
ministrul Industriei Grc 
Alexandru Codarcea. pre 
dintele Comitetului Geok> 
și Almășan Bujor, v cepre 
dinte al Comitetului Geoioș

Al 2 000-ka autobuz

romînesc

uzină bucurestecnă 
produce autobuze, 
constructorii de aici 
s-au străduit conti
nuu să îmbunătățea
scă calitatea produ
selor. In prezent 
marca autobuzelor

De curind o ieșit
din fabricație cel
de-al 2000-lea auto*
bui rominesc reali
zat de Uzinele -T.
dor Vladimirescu"
din 

In
Capitală, 
cei < ani de

ond această mere

„T.V.“ a devenit bi
necunoscută și apre
ciată in intreago 
țară. Prin folosirea

Pe scară tot mai 
largă a maselor 
plastice și prin 
perfecționările aduse 
construcției autobu
zelor s-a obținut 
o scădere importan
ta a greutății lor.

In prezent, meta- 
lurgiștii de la „Tu- 
dor Vladimirescu" 
produc autobuze 
pentru transportul ur
ban, interurban, au
tobuze pentru tu
riști, precum și o 
serie de autoutili
tare pentru trans
portul de mărfuri, a- 
limente etc. Pentru 
a satisface cerințele 
transportului in co-

nun, in 1961 ei vor 
realiza cu 20 la sută 
mai multe autobuze 
de cit in anul tre
cut, precum și noi 
tipuri de outoutîii- 
tare. Spre a putea 
face față sarcinito* 
sporite din acest an. 
in uzină s-au luat o 
serie de măsuri. Au 
inceput să fie folo 
site noi procedee 
tehnologice ce lu
cru, cum cr fi vop
sirea in cimp elec
trostatic a mobilieru
lui din autovehicule, 
șlefuirea automată 
ți oițele.

behipe c—șr'or o-»ctsri Ce 

lo Co- e-ratai chvaric nr. 1 

Făgăraș interpnetind o fru

moasă suită de oc-sur 

populare.

V'rața s-a statornicit în noile 

blocuri de pe Calea Griviței 

cu toate că de foarte curirtd 

au fost coborit^ schelele 

constructorilor.
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Tineri candidați ai F. D. P.

PASIUNEA
DE A MUNCI

| u trecut cițiva ani de 
cind pe meleagurile 
Olteniei au apărut pri

mele echipe de sondori. Ve
neau din Valea Prahovei, cu 
experiența lor îndelungată 
să străpungă dealurile și co
linele pentru a slobozi și aci, 
din milenara încătușare, una 
din marile bogății ale subso
lului patriei noastre, petrolul, 
sau aurul negru, cum i se mai 
spune. Să-i creeze cale liberă 
și să-l facă să țîșnească la su
prafață. De atunci, turlele a 
sute de sonde ridicate au îm
bogățit și înfrumusețat conti
nuu peisajul oltenesc, dîndu-i 
o rară strălucire. Din gări, 
scîrțîind ușor, pornesc zilnic 
spre rafinării șiruri mari de 
vagoane-cisternă. Localități 
puțin cunoscute altădată ca 
Țiclenii, Bîltenii și altele, nu 
numai că au devenit renumi
te, dar au început să capete 
rapid înfățișarea unor ade
vărate orașe. La început oa
menii au privit mirați noile 
instalații, luminile ce se a- 
prindeau pe dealuri, ascultau 
cu emoție uruitul tractoarelor 
și al granicelor, dar mai apoi 
mulți dintre ei și-au modifi
cat planurile de viitor zicîn- 
du-și bucuroși în gind : „Mă 
fac sondor1*.

Utemistul Preda Aurel lu
crează la sonda nr. 10 de la 
Cîlnicu din raionul Tg. Jiu. In 
1950 mai era încă elev al șco
lii elementare de șapte ani 
din Bîlteni.

Cind la orele de geografie 
se vorbea tot mai mult de 
Bilteni, de Țicleni, simțea 
cum inima începea să-i bată 
parcă mai tare. 11 descosea 
pînă noaptea tîrziu, pe fra
tele său mai mare, Preda 
Vasile care lucra la atelierul 
mecanic, despre munca la 
sonde, despre tainele mo
toarelor pe care le repara. 
Intr-o bună zi și-a prezentat 
cererea pentru angajare, tot

Peste citeve minute, trenul v*a porni, ducind cu el cîteva sute 
din miile de studenți ce-și vor petrece vacanțe în munți.

Foto : VAL. PIETREANU

ULIȚA NOASTRA**
Poetul Cicerone Teodores- 

cu a numit Calea Grivi
ței „Ulița noastră". A 

noastră, a tuturor e Grivița 
apropiată Și dragă ca ulița co
pilăriei. O cunoaștem metru 
cu metru, din Calea Victoriei 
pînă la Podul Constanța. Ne 
mândrim cu trecutul ei eroic 
înscris cu slove de foc în car
tea de aur a istoriei, luptelor 
de clasă din țara noastră, vor
bim cu emoție și bucurie des
pre salba de blocuri care se 
înalță astăzi de-a lungul stră
zii.

Istoria ne ține trează. în 
memorie tragica dar eroica 
zi de 16 Februarie 1933. 
Calea Griviței intră năvalnic 
în istoria clasei noastre mun
citoare, în sunetul de alarmă 
al sirenei- lui Roaită, sub fal
durile steagului, roșu proletar 
înălțat de ceferiști, de ceferiș
tii Griviței; conduși de partid.

Dar cum arăta în vremea a- 
ceea și în anii care au urmat 
„Ulița noastră" ? Cineva a de
finit Bucureștiul din trecut : 
„orașul înconjurat de sate". Pe 
Calea Griviței, pe măsură ce 
te depărtai de centru, părăseai 
treptat orașul. Locul aglome
rării haotice de clădiri adă
postind băcănii, pompe fune
bre și hoteluri de mina a doua, 
îl lua tot mai mult case, mici 
ilustrînd o arhitectură a ne
voii și improvizației. Strada

devenise o stradă tipică de pe
riferie de oraș capitalist, car
tier muncitoresc, fără con
strucții edilitare, cu magher
nițe din ce în ce mai multe, 
mai pipernicite și mai înegri- 
te de fum. Material de con
strucții : cărămizi luate de la 
dărîmături, tocuri de uși sal
vate de la incendii, jurnale în 
loc de sticlă, bucăți de tablă 
și carton gudronat fixate cu 
bolovani drept acoperiș. Intre 
ele răsăreau de-a lungul în
tregii străzi, puzderie de crîș- 
me. Băcănii, maghernițe, ho
teluri sordide, case mizere 
pentru cei ce făureau bogă
ții și ici colo cîteva case mai 
răsărite. Acesta era aspectul 
general al Căii Griviței în tre
cut. In plus ruinele războiu
lui. Așa a moștenit-o regimul 
nostru.

Â spune: Calea Griviței e 
ZI acum

■z cut — 1 
o exagerare 
bună parte 
mai seamănă 
ce a fost. In special înspre 
Podul Constanța, pe locul fos
telor căsuțe, zvîcnesc azi spre 
slăvi mîndrele siluete ale 
blocurilor. E o înnoire com
pletă, la nivelul celor mai mo
derne cerințe. E un salt cali
tativ. Or, tocmai în acest pro
ces revoluționar recunosc spi
ritul, esența Griviței noastre.

nerecunos- 
se pare 

o 
nu 
cu

de
nu mi

’ pentru că 
a străzii 
în nimic

Se lucrează rapid și gospo
dărește.

La institutul „Proiect-Bucu- 
rești" colectivul „atelierului 
Grivița" care elaborează pro
iectele viitoarelor construcții 
e alcătuit din 150 de oameni- 
înspre Podul Constanța, bătă
lia e dusă de miile de dul
gheri, fierari-betoniști, zidari, 
zugravi ai întreprinderii de 
construcții nr. 5. înspre Gara 
de Nord construcțiile sînt în
ălțate de muncitorii întreprin
derii nr. 4.

Începutul lucrărilor — cîte
va blocuri lingă gară — s-a 
făcut în 1959 (în anul în care 
Bucureștiul împlinea cinci 
veacuri). E încă o dovadă că 
orașul a pășit în a doua ju
mătate de mileniu, întinerind, 
în anul trecut s-a început ata
cul și în capătul opus, iar a- 
cum spre Podul Constanța 
peste 500 de apartamente sînt 
gata. înspre Gara de Nord, 
460 de apartamente iși vor 
primi locatarii.

Lupta se dă pe trei fronturi: 
timp — calitate, preț de 
cost, iar primul din aceste 
fronturi este, desigur, al cali
tății.

Tinărul inginer Dragomir 
Savu de la întreprinderea nr. 
5 îmi vorbește despre echipa 
comunistului Păun Nicolae 
care realizează o depășire me
die zilnică de 30—35 la sută.

44 de oameni de diferite me- armonios, cu clădiri în ace- 
serii uniți în brigada comple- lași stil. Un bulevard modern, 
xă condusă de Nicolae Stănes- imens de 42 pînă la 54 metri 
cu sînt mereu în primele rin- lățime.— (acum are 30 de me- 
duri. Serviciul tehnic ne fur- tri), străjuit de ambele părți 

de pomi, trotuare largi, învio
rate de straturi de flori. 
Bloiuri uriașe, cele mai înalte 
vor avea 14 etaje, cel mai 
rhar.e văi avea 324 apartament e 
— pe o lungime de 250 metri 
— Piu colorate, cu logii și bal
coane ; magazine mari, hecta
re întregi de vitrine, firme cu 
neon, lumini fluorescente — 
așa va arăta Calea Griviței. 
Pentru evitarea . monotoniei 
străzilor- „culoar", unele clă
diri; au fost amplasate în in
terior. Varietatea aspectului 
general va fi asigurată între 
altele și de diferențierea re
gimului de construcție (înăl
țime și formă) a clădirilor: 
cele ce vor străjui podurile 
Basarab și Grand vor rivaliza 
cu admiratul bloc „turn" din 
Piața Palatului R.P.R. Poduri
le vor fi reconstruite.

^Senzațional. In zilele noa- 
,N stre acest termen al 

tehnicii gazetărești a 
căpătat alt conținut. El expri
mă ceva, are o semnificație,

nizează cifre privind materia
lele economisite, In anul 1960 : 
2700 tone ciment, 1.700.000 că
rămizi, 950 m.c. cherestea, 115 
tone oțel beton; lista însă nu 
se oprește aici.

Planuri îndeplinite,' depăși
te, economii realizate. Toate 
oglindesc dragostea de mun
că, entuziasmul celor ce con
struiesc Grivița de mîine.

J" Jărnicia, buna organiza-
I 1 re a muncii. transformă , 

reușita nu numai în 
ceva firesc, obișnuit, ci a- 
proape într-o condiție a e- 
xistenței. Așa lucrează con
structorii Griviței socialiste. 
De-a lungul străzii — din a- 
propierea intersecției Griviței 
cu tramvaiul 3 și pînă dincolo 
de Piața Chibrit se vor con- ■ 
strui în 2-3 ani circa 5.300 de 
apartamente, 2 cinematografe 
și 2 școli. O școală și-a des
chis porțile încă.în toamna a- 
nului 1960, punînd la dispozi
ția elevilor 24 de săli spațioa
se pline de lumină și două la
boratoare. Asta în afara 
celor 1500 apartamente con
struite în Piața Gării de Nord. 
Se va realiza un complex unic,

C. CRINA

(Continuare în pag. 3-a)

la atelierul mecanic, căci își 
zicea el: „motoarele dau via
ță sondelor". 11 atrăgea mun
ca romantică a mecanicilor 
de schimb la sondă, sus pe 
deal, sau în poiana unei pă
duri, cu greutățile și frumu
sețile ei.

Acum după ce a participat 
la forarea a douăzeci de son
de, iată-l la sonda nr. 10 de 
la Cîlnicu, mecanic brigadier 
cu multă experiență, verifi- 
cind cu toată atenția, pe un 
ger cumplit, cele patru mo
toare de la sondă.

Privește turla modernă 
4 L.D. care a dus faima țării 
noastre în multe țări ale lu
mii și zîmbește :

— Vă rog să mă așteptați 
cîteva minute. Știți, în scurt 
timp începem forajul și sînt 
multe treburi urgente de fă
cut.

Aleargă la un telefon care 
este instalat provizoriu, pînă 
la montarea cabinei, pe un 
stîlp îngropat la vreo 20 de 
metri de sondă. Apoi din nou 
la motoare. La unele le-a 
schimbat segmenții, la altele 
cutiile de transmisie. Cind 
vor începe lucrul să nu aibă 
nici o surpriză. El își dă 
seama cel mai bine ce 
înseamnă o defecțiune în 
timpul forajului. Cind lu
cra la sonda nr. 10 de 
la Colibași-Cărbunești, într-o 
dimineață a găsit instalația o- 
prită. Ce se întîmplase ? Se 
rupsese o conductă de aer de 
la maneta de blocare a frinei 
în granic. A fost nevoie de o 
intervenție rapidă și de multă 
siguranță, altfel sapa putea fi 
prinsă și sonda înfundată. Dar 
ajutat de comunistul Gîlmă 
Ion, operația n-a durat mai 
mult de zece minute. Iată de 
ce acum nu mai are astîmpăr.

Dar utemistul Preda Aurel 
nu este cunoscut și iubit nu
mai de sondorii cu care lu
crează. El a trăit în multe 
sate din raionul Tg. Jiu, a cu
noscut mulți țărani muncitori, 
s-a împrietenit cu ei și, cuvîn- 
tul său de muncitor a fost as
cultat și apreciat întotdeauna 
în cele mai diverse probleme. 
De aceea, nu de mult, într-o 
adunare populară, țăranii 
muncitori din Peșteana-Jiu 
l-au propus drept candidat al 
lor pentru sfatul popular ra
ional.

PETRE MARIN
—--•-----

Toată atenția pentru bunul 
renume al mărcii fabricii I Sor- 
tatoarele Maria Gherman și 
Ana Vunvulea, de la Combina
tul chimic „Karl Marx“ Țîrnă- 
veni, dau numai lucru de bună 

calitate.

Foto : AGERPRES



Obiectivul brigăzii de tractoriști :

Recolte bogate la hectar
Mecanizatorii din S.M.T. 

Bărcănești au încheiat 
anul trecut cu un bilanț 

rodnic. Realizările obținute de 
ei i-au dus la cîștigarea locu
lui întîi în întrecerea socia
listă cu celelalte stațiuni de 
mașini și tractoare din regiu
nea Ploiești. în aceste zile me
canizatorii de aici se pregătesc 
intens pentru viitoarele cam
panii agricole. Sub îndruma
rea organizației de partid și 
cu sprijinul conducerii stați
unii, ei dau bătălia terminării 
reparațiilor, iar de două ori 
pe săptămînă vin la cursurile 
de ridicare a calificării, citesc, 
învață. în toate aceste acțiuni 
sint prezenți toți tinerii meca
nizatori în frunte cu membrii 
comitetului U.T&M. Una din 
problemele impâ'rtante de care 
sint preocupate acum organi
zația de partid și conducerea 
stațiunii, este aceea a reorga
nizării brigăzilor.

Scopul principal ai reorga
nizării brigăzilor de tractoa
re este acela de a efectua lu
crări de bună calitate și de 
a obține producții cit ‘mai 
mari la hectar. în anul tre
cut fiecare dintre cele opt 
brigăzi și-a realizat planul de 
producție. în același timp 
însă, trebuie arătat că nu 
toate brigăzile au fost la 
nivelul celor fruntașe, deși po
sibilitățile fiecăreia au fost 
aceleași. Un exemplu este edi
ficator în acest sens. Brigăzile 
conduse de Gheorghe Miu și 
Ion Sorică și-au îndeplinit pla
nul anual în proporție de 
și respectiv 134 la sută.

Dar principalul lucru 
care aceste brigăzi au pus 
accent deosebit a fost 
goana după hantri, ci calita
tea lucrărilor în vederea ob
țineri; unor producții cit mai 
mari la hectar. De exemplu,
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gospodăria agricolă colectivă 
„Viața nouă" din satul Ro- 
mînești, deservită de brigada 
condusă de Gheorghe Miu, a 
obținut anul trecut 1.600 ki
lograme grîu. 1.800 kg. floa- 
rea-soarelui, 3.000 kg. porumb 
și 35.000 kg. sfeclă în medie 
la hectar. Brigada condu
să de Ștefan Voinea și-a înde
plinit și ea planul în propor
ție de 105 la sută. Dar gos
podăria agricolă, colectivă din 
comuna Bilciurești, deservită 
de ea, nu a obținut produc
țiile planificate la hectar. 
Iată cum se explică acest 
lucru.

în brigăzile fruntașe a exis
tat un spirit sănătos de mun
că, o grijă deosebită pentru 
felul in care lucrează fiecare 
tractorist. Grupele U.T.M. din 
brigăzile lui Miu și Sorică au 
mobilizat activ pe toți tinerii 
la muncă, au vegheat la cali
tatea lucrărilor, au organizat 
consfătuiri de producție în 
vederea aplicării agrotehnicii 
înaintate pentru sporirea pro
ducției la hectar. Cu totul alt
fel s-au petrecut lucrurile în 
brigada lui Voinea. Aici 
au existat dese abateri de 
la disciplina 
tractoriști au 
la lucru, nu 
indicațiile date de șeful brigă
zii. Față de calitatea slabă a 
lucrărilor, față de lipsurile lui 
Tudor Aldea și Chirică Con
stantin. codașii stațiunii gni- 
pa U.T.M. nu a luat 
dată atitudine 
Organizatorul de 
mulțumit numai 
sizeze comitetului 
și atît. Lipsa de fermitate, de 
exigență a șefului de brigadă 
a dus implicit la nerespecta- 
rea de către unii tractoriști a 
indicațiilor tehnice date de 
el. Membrii vechiului comitet

muncii, unii 
întîrziat de 
au respectat

nicio- 
combativă. 
grupă s-a 
să le se- 

U.T.M.

U.T.M. ngm luat nici o mă
sură pentru îndreptarea lu
crurilor.

Iată de ce organizația de 
partid și conducerea stațiunii 
caută acum ca reorganizarea 
brigăzilor să fie cit mai bine 
făcută.

în primul rind se va res
pecta in continuare principiul 
permanentizării ț locului de 
muncă al fiecărei brigăzi. Dat 
liind că in multe comune 
s-au creat recent gospodării 
colective, tractoriștii ale că
ror familii au devenit colecti
viste, vor fi încadrați în bri
găzile care vor deservi a- 
cesle gospodării. Cei 16 
tractoriști tineri care au venit 
de la școala profesională vor 
fi încadrați în brigăzile care 
au fost fruntașe în anul tre
cut și care au tineri cu o bo
gată experiență în meserie. De 
asemenea, încadrarea fiecărui 
tractorist se va face în func
ție de rezultatele obținute în 
anul trecut și de calificativele 
ce le va obține la cursurile 
profesionale de iarnă.

Sub îndrumarea organizației 
de partid, comitetul U.T.M. 
din stațiune a luat și el o se
rie de măsuri menite să în
tărească rolul grupelor U.T.M. 
din brigăzi în mobilizarea ti
nerilor mecanizatori la înde
plinirea sarcinilor de produc
ție, la obținerea- unor produc
ții mari de cereale. Astfel, 
unii dintre vechii organi
zatori de grupă U.T.M. care 
au o bogată 
muncă ven
ereze în cadrul brigăzilor care 
au avut rezultate mai slabe. 
Ei vor fi recomandați ca orga
nizatori ai grupelor U.T.M. cu 
ma; puțină experiență, cu o 
activitate slabă. De asemenea, 
vor fi recomandați ca organi
zatori de grupă U.T.M. 
acei utemiști care au ob
ținut cele mai bune re
zultate la învățământul poli
tic și profesional, cei care sînt 
cititori pasionați ai 
tehnice și de literatură, 
presei. Pentru 
primăvară

Colectiviști-tractoriști — al 
doilea schimb pe tractoa
rele brigăzii care deservește 
gospodăria colectivă — iată 
ce vor fi tinerii tractoriști 
care sînt acum școlarizați la 
S.M.T. Corabia din regiunea 

Oltenia.
Foto : C. RADU

PRODUCȚIILE MARI
NU SiM ÎNTlMPLĂrOARE

j nul trecut, echipa de ti- 
neret care lucrează în 
sectorul zootehnic al 

gospodăriei agricole colective 
„Octombrie Roșu" din comu
na Radu Vodă, regiunea 
București, a obținut în loc de 
49.000 litri lapte, cum avu
sese planificat la începutul 
anului, 58.000 litri. Producția 
în medie realizată pe cap de 
vacă furajată a fost astfel de 
1.800 litri în loc de 1.500 cum 
se prevăzuse, lucru care i-a 
bucurat mult atît pe tinerii 
îngrijitori de animale cit și 
pe ceilalți colectiviști, care văd 
tn sectorul zootehnic un iz
vor nesecat de venituri, 
zultatul acesta este cu 
mai demn de remarcat 
ne gindim că numai cu
an mai înainte producția de 
lapte fusese de numai 700 li
tri în medie de la fiecare 
vacă.

Cum au muncit tinerii în
grijitori de animale, recoman
dați de 
U.T.M. să 
zootehnic, 
producției, 
organizația 
să-și ridice

Re- 
atît 

dacă 
un

experiență în 
trece să lu-

V îzitele

în timpul liber
Tinerii colectiviști din Ciorâști, raionul Rm. Sărat, au acum 

mai mult timp liber. E iarnă și munca pe cîmp n-a 
început incă. Dar ei își petrec cu mult folos timpul 

acesta. Cite lucruri plăcute și necesare nu poți face acum in 
sat I In primul rind te atrage căminul cultural.

Un nou program al brigăzii artistice de agitație nu-1 ușor de 
pregătit. Trebuie făcute repetiții și treaba aceasta cere o 
muncă sîrgulncioasă și atentă pentru ca spectatorilor să le fie 

oferit un program folositor și atractiv.

La bibliotecă vei găsi întotdeauna cărți frumoase pe care 
să le citești acasă. Bibliotecara Ion Anica știe să-ți ofere cartea 

cea mai plăcută și cea mai instructivă.

Mai sint și cursurile agrozootehnice la care inveți lucruri foarte 
necesare muncii tale la dmp. Sint lecții de la care nu trebuie 
să lipsești și nici nu poți să lipsești pentru că ești mereu atras 
de felul interesant în care inginerul agronom te învață, te 

face să înțelegi agrotehnica.

Foto text : C. MIHA1

cărților 
ai 

campania de 
comitetul U.T.M. 

întocmește acum un plan de 
muncă în care se prevăd sar
cini pentru fiecare grupă 
U.T.M. și utemist în parte. De 
asemenea în foaia volantă va 
fi permanentizată o rubrică 
intitulată : ..Din activitatea 
zilnică a grupelor U.T.M. din 
brigăzile de tractoare". Aici 
vor fi popularizate experiența 
și metodele cele mai bune fo
losite de organizatorii de gru
pă. Fiecare membru al comi
tetului va răspunde de una 
sau două grupe U.T.M., și va 
prezenta în ședințele de co
mitet informări periodice, a- 
rătînd modul cum a controlat 
activitatea grupelor, felul în 
care le-a ajutat, precum și 
măsurile luate pentru îndrep
tarea eventualelor lipsuri.

Pornind pe un drum bun, 
urmînd indicațiile date de or
ganizația de partid. întărind 
activitatea grupelor U.T.M. 
din brigăzile de tractoare, co
mitetul U.T.M. din S.M.T. Băr- 
cănești, trebuie să asigure de 
pe acum un lucru important : 
acela de a face din fiecare 
brigadă de tractoare un co
lectiv militant pentru lucrări 
de bună calitate, pentru pro
ducții 
hectar.

mari de cereale la

NICOLAE BARBU

n curtea largă a școlii 
noi din Obidiți a sosit 
un camion cu oaspeți : 

gazdele i-au întîmpinat cu 
căldură. I-au întrebat de 
unde sînt. Li s-a răspuns: 
„De la G.A.C. Știubeiu". Dis
cuțiile s-au înfiripat repede.

— Cunoaștem colectiva voa
stră. Am fost în vară în vi
zită acolo. Nu vă aduceți a- 
minte de noi ?

— Cum să nu ! V-am în
soțit prin gospodărie, pe cîmp, 
pe la grajduri. V-am arătat 
totul, după cum ați dorit...

A mai sosit un camion cu 
oaspeți. Strîngeri de mină, 
voie bună, discuții, însufle
țire.

— De unde sinteți ?
— De la G.A.C. Ziduri.
— Păi am fost în vizită la 

voi. Mi se pare că am fost 
chiar și acasă la tine. Nu te 
cheamă Badea ?

— Ba da.
— Ei, vezi ? Eu sînt Tudo- 

rancea, el e Burlacu, el Cor- 
codel. Ne-au plăcut mult cele 
văzufe la voi. Mai ales secto
rul zootehnic...

Au mai sosit oaspeți.
— De unde sinteți ?
— Din . Bălăceanu... De la 

Săhăteni... De la Nicolești, de 
la Voietinu.

—■ Păi vă cunoaștem, am 
fost în vizită la voi.

In ziua aceea aproape n-a 
fost țăran muncitor din Obi
diți să nu fi recunoscut pe 
unul din oaspeți. Intr-adevăr 
pină să ajungă la această zi 
în care ei aveau să fie gazde, 
țăranii muncitori din Obidiți 
au fost ei înșiși oaspeți de ne
numărate ori. Au vrut să a- 
fle cum au obținut colecti
viștii din Știubeiu 3.000 de 
kg. porumb la hectar de pe 
un pămint nu atît de bun ca 
al lor. Și au mers în vizită. 
Au Vrut să vadă cum e orga-

nizată munca la colectiviștii 
din Ziduri care sînt milionari. 
Au vrut să afle cum trăiesc 
cei din gospodăria colectivă 
Voietinu și du mers pe la ca
sele lor. Înainte de a face pa
sul hotărîtor pe un drum nou, 
ei au cercetat totul, au com
parat, au cumpănit lucrurile. 
Realizările, faptele din gos
podăriile colective vizitate 
le-au întărit din ce în ce mai 
mult convingerea că acesta 
este singurul făgaș care îi duce 
fără greș la belșug. Și pe mă
sură ce fiecare înțelegea lim
pede acest lucru, la comitetul 
de inițiativă se adunau cere
rile pină cînd cele 411 familii 
și-au unit laolaltă 1107 hec
tare de teren. Apoi au hotă- 
rît să sărbătorească acest 
eveniment însemnat din viața 
lor și au poftit oaspeții...

...Obidiți ? O denumire 
care amintește de ceea ce erau 
pe vremea regimului burghe- 
zo-moșieresc țăranii din co
muna aceasta de la cițiva ki
lometri de Rlmnicu Sărat. 
Dar, în același timp o nepo
trivire cu numele frumos pe 
care întreg satul l-a dat gos
podăriei colective : „Unirea".

B. NICUȚA

In sala 
de lectură

ger tăios. Cei care intră 
j in bibliotecă au obra

jii rumeni. Și vin mulți. 
Fete cu broboade înflorate și 
bunde groase, flăcăi cu căciuli 
mițoase șj cușme. Bibliotecara 
abia prididește să aleagă căr
țile solicitate, să le înregistre
ze în fișele personale. Au citi
torii ce să aleagă din cele 
peste 3.550 de volume cite nu
mără biblioteca din comuna 
Hîrnava, raionul Dorohoi. în
dată după ee fiecare cititor 
și-a primit cartea cerută, tre
ce în sala de lectură. în noul 
cămin cultural al comunei, cu 
o capacitate de peste 400 
locuri se află și o asemenea 
sală.

Afară e ger tăios. In sala 
de lectură insă e cald și poți 
să stai aici, alături de prie
teni și să pătrunzi liniștit in 
tainele cărților, cărți care 
au devenit atit de dragi tine
rilor și virstnicilor din Hir- 
nava.

TEODOR UNGUREANU 
ini’âțâtor

către organizația 
lucreze în sectorul 

pentru sporirea 
cum i-a ajutat 
U.T.M. pe aceștia 
calificarea, să facă 

totul așa cum „scrie la carte", 
mi-a povestit acum cîteva 
zile tovarășul Ion Vidu, bri
gadier zootehnic și totodată 
secretar al organizației U.T.M. 
din gospodăria agricolă co
lectivă din Radu Vodă.

— Alai înainte de a-i reco
manda conducerii gospodăriei 
colective să lucreze ca îngri
jitori de animale, noi am 
stat de vorbă cu fiecare tînăr 
în parte, spune secretarul. 
I-am lămurit bine fiecăruia 
despre ce este vorba. Că 
n-are rost să devii îngrijitor 
de animale dacă nu iubești a- 
ceastă meserie și dacă nu te 

ridicarea produc- 
adunare 
organi- 

am

preocupă 
ției. Apoi, intr-o 
generală deschisă a 
zației de bază U.T.M. 
discutat iarăși cu seriozitate 
despre acest 
și-au luat 
vor munci 
chiar de a 
la treabă.

Oameni care să muncească 
bine aveam. Dar numai asta 
nu era de ajuns. Am trecut 
imediat la întocmirea unui 
program de grajd după toate 
normele zootehnice pe care 
l-am afișat în grajduri. Și fie
care tînăr îngrijitor avea

lucru. Tinerii 
angajamentul că 
cit mai bine și 
doua zi au pornit

BRIGĂZI ȘTIINȚIFICE
Din Rădăuți au 

plecat zilele acestea 
la sate 3 brigăzi ști
ințifice pentru a răs
punde la întrebările 
țăranilor muncitori 
în legătură cu eclip
sa de soare de la 15 
februarie. Brigăzi 
științifice au poposit 
în comunele N icovul 
de Jos. Satu Mare, 
Moldovița ți altele.

Pentru explicarea 
fenomenului din 15 
februarie, filiala re
gională S.R.S.C. Su
ceava în colaborare 
cu Consiliul regio
nal al sindicatelor a 
organizat numeroase 
acțiuni. în 22 de în
treprinderi . și insti
tuții și 11 cămine 
culturale din Sucea
va și din comunele

subordonate orașului 
au fost expuse con
ferințe despre eclip
sele de soare. De a- 
semenea cluburile, 
casele de cultură și 
căminele culturale 
au primit diafilme 
explicative despre 
eclipsa de soare 
din 15 februarie.

(Agerpres)
în sectorul zootehnic al gospodăriei colective Pechea lucrează midți tineri îngrijitori de 

animale care cu îmbrățișat meseria aceasta. Unul dintre ei e și Vasile A. Mânu.

îndatorirea să-l respecte în
tocmai. Aici erau prevăzute 
orele cînd trebuiau țesălate 
animalele, orele cînd trebu
iau adăpate, cînd trebuiau 
hrănite, mulse. Am mai fă
cut de asemenea grafice prin 
care urmăream zilnic cum 
crește producția, ne-am a- 
bonat la revistele de specia
litate, am făcut rost de cărți 
și am început si citim.

Și secretarul mi-a povestit 
mai departe cum nu după 
multe zile de cînd tinerii au 
început să îngrijească și sa 
hrănească animalele după un 
program bine stabilit, după 
toate regulile științei zoo
tehnice, producția de lapte a 
început să crească. La început 
mai puțin, apoi din ce în ce 
mai mult.

— Asta pentru că pe măsură 
ce trecea timpul, atît Con
stantin Tăriceanu, Radu Ilie, 
Constantin Cîmpulungeanu, 
Ion Cristache cit și ceilalți 
tineri îngrijitori, învățau me
reu lucruri noi pe care le a- 
plicau în practică. Experiența 
lor se îmbogățea.

Cum învățau ei ? In primul 
rind căutau să nu piardă 
niciuna din lecțiile care se 
țineau de către specialiști la 
cursurile zootehnice. Apoi 
citeau cărțile de specialitate 
pe care le discutau împreună. 
Cu sprijinul organizației de 
partid și al conducerii gospo
dăriei am mers de două ori 
în vizită la gospodăria agri
colă de stat „Dîlga" unde ti
nerii îngrijitori de animale 
au văzut în mod practic cum 
se obțin producțiile mari de 
lapte și, odată întorși în gos
podăria noastră colectivă, cu 
căutat să facă și ei tot ceea 
ce învățaseră de la îngrijito
rii de animale fruntași de 
acolo.

— Și cum a urmărit orga
nizația U.T.M. munca tineri
lor — l-am întrebat.

— In primul rind, din timp 
tn timp. în sectorul zootehnic 
aveau loc scurte consfătuiri 
de producție. La aceste con
sfătuiri, în care se analizau 
atît rezultatele pozitive cit și 
cele negative, lua parte de 
fiecare dată cite un membru 
al comitetului U.T.M., sau 
așa cum s-a întimplat de 
cele mai multe ori. secreta
rul. Aici tinerii veneau cti 
sugestii pentru îndreptarea 
lucrurilor, îi trăgeau la răs
pundere pe cei care nu-și ve
deau de treabă. Dar în afară 
de aceste consfătuiri in adu
nările generale ale organizației 
de bază U.T.M. discutam me
reu felul în care muncește 
echipa de tineret, felul in 
care aplică in practică regu
lile științifice de creștere a 
animalelor.

Am aflat mai apoi de la 
secretar că tot din inițiativa 
organizației U.T.M. s-a înfiin
țat la fiecare grajd cite un 
afișier unde la perioade foar
te scurte se afișează diferite 
norme de îngrijire a animale
lor pentru o perioadă oare
care de timp, se scot în evi
dență rezultatele bune obți
nute de către tineri și se a- 
trage atenția asupra neregu
lilor care se mai ivesc cite- 
odată în munca lor de îngri
jitori de animale.

Mai tnainte, în ceea ce pri
vește hrana vacilor, spre 
exemplu, aceasta se făcea la 
întîmplare, nu se ținea sea
ma de nimic. Acum nici po
meneală de așa ceva. Fiecare 
vacă este hrănită după pro
ducția de lapte pe care o dă. 
De exemplu o vacă ce dă o 
producție de lapte mijlocie 
primește o anumită rație de 
furaje și concentrate pe cînd 
una care dă o producție de 
lapte mai mare primește și 
o cantitate de nutreț mai 
mare. De asemenea, vacile

Atracția faptelor
T7 a veni primăvara. Încă 

un sat din cimpia Du
nării își va oferi campa

niei agricole de primăvară o- 
goarele in întregime unite, ca 
ți ogoarele satelor megieșe^ 
ca și ogoarele altor sute și 
silte de sate care in toamna 
sau în iarna aceasta și-au ală
turat ogorului colectiv toate 
petecele de pămint rămase 
încă răzlețe. Satul Ștefan cel 
Mare din raionul Corabia 
cu agricultura colectivizată în 
întregime se pregătește acum 
pentru cea mai largă campa
nie agricolă de primăvară.

Dar pină să ajungă aici, 
gospodăria colectivă a urmat 
un drum interesant de-a lun
gul a 10 ani de existență. Ea 
a atras treptat atenția și pașii 
țăranilor cu gospodărie indi
viduală pe drumul acesta. 
Și-a sporit numărul de mem
bri, hectarele și puterea eco
nomică prin ea însăși, prin 
propriile ei succese, prin for
ța de atracție a avantajelor 
mereu sporite pe care le pre
zenta familiilor de țărani cu 
gospodărie individuală. Cifre
le au un farmec al lor.

In 1950, primăvara, 53 de 
familii și-au unit cele 157 de 
hectare intr-un singur ogor 
pe care s-au apucat să-l lu
creze altfel de cum își lucra
seră ei pină atunci pămîntul. 
Pentru prima dată pămintuțui 
acesta i s-au aplioat reguli 
agrotehnice avansate (firește 
o agrotehnică mai simplă la 
început). Aratul s-a făcui me
canizat, Cum era și firesc 
gospodăria colectivă a obținut 
cu 200—300 kg. cereale mai 
mult la hectar decit în secto
rul individual. Veniturile per
sonale ale colectiviștilor au

fost mai mari decît veniturile 
țăranilor cu gospodărie indi
viduală. Fondul de bază: 
68.550 lei.

A fost primul pas. Pasul a- 
cesta, urmărit de sutele de 
priviri ale satului a însemnat 
o primă victorie. Al doilea 
an le-a întărit colectiviștilor 
siguranța. Siguranța deplină 
în faptul că drumul gospodă
riei colective urcă din ce în 
ce mai sigur spre belșug.

Si ca oameni liniștiți și si
guri pe forțele și pe viitorul 
lor s-au apucat să-și facă pla
nuri. Aveau în fondul de bază 
80.130 lei. Obținuseră recolte 
mai mari cu cîteva sute de 
kg, la hectar decît ale țărani
lor individuali. Își înjghebase
ră și un mic sector zootehnic. 
Dar toate acestea trebuiau 
mult mărite. Așa vedeau cu 
toții drumul lor. (Există în 
procesele verbale ale adună
rilor generale de atunci fraze 
ca acestea „Noi trebuie să 
muncim și să ne dezvoltăm 
gospodăria, să mărim ferma 
de animale și fondul de bază, 
altfel o să batem pasul pe 
loc", „N-avem adăposturi bu
ne pentru animale, și ar trebui 
să ne ridicăm niște grajduri". 
„Să nu împărțim tot. Să mai 
punem de o parte ca să cum
părăm niște vaci, niște oi. Pu
țin cite puțin pină o să ne 
facem o avere comună mai 
mare care să ne aducă mai 
multe venituri"). ,

Oamenii înțeleseseră princi
palul : să se gîndească la 
viitor, să pună la temelia a- 
căstui viitor un fundament 
solid. Așa au făcut.

S-au apucat să-și con
struiască la început un grajd, 
un patul, pe urmă altul, și

și-au construit mereu cite 
ceva, și-au cumpărat animale 
și-au mărit averea obștească.

Erau pașii lor de început 
pe care și-i cumpăneau cu 
grijă.

Așa au trecut cițiva ani.

Opt ani mai tîrziu în sa
tul Ștefan cel Mare : 
colectiviștii (de două ori 

mai numeroși) duceau o viață 
statornică, îndestulată, aveau 
în felul lor de a gîndi, de a 
se purta, un fel de mtndrie, 
(susținută, vezi bine, de mo
tive temeinice, de propriile 
lor succese).

Doar evoluția recoltei la 
hectar și tot ar fi fost deajuns 
ca să demonstreze pașii mari 
pe care-i făcuse gospodăria 
pe drumul agriculturii socia
liste, 1.779 kg grîu, 1.750 kg 
porumb, 1.230 kg orz. (Dar 
crescuse și ferma zootehnică : 
160 de oi, 76 porci, 20 vaci, 
214 păsări, crescuse fondul de 
bază : 387.709 lei).

In sectorul individual nu 
se schimbase aproape nimic. 
Adică aproape nimic în ce 
privește producția, baza eco
nomică a traiului țăranilor. 
Totul rămăsese la aceleași ci
fre : 800—900 kg grîu la hectar, 
900-1.000 kg porumb la hec
tar. Atît. Și nici n-avusese 
cum să crească ceva. Agro
tehnica nu încape pe un 
petec de pămint ; nici trac
toarele nu pot ara și des
funda pămîntul, nici celelalte 
reguli științifice principale, 
nu pot fi aplicate.

Faptele au atracția lor, pu
terea lor de convingere I

Țăranii individuali din sat 
au fost ajutați să le înțeleagă 
prin mijloace multiple. Orga

nizația de partid a satului a 
inițiat o largă acțiune de 
popularizare a succeselor gos
podăriei colective. La acțiunea 
aceasta organizația U.T.M., ti
nerii colectiviști și-au adus o 
contribuție continuă și inge
nioasă.

S-au făcut niște panouri 
despărțite în două cu o linie. 
In stingă veniturile unui co
lectivist, în dreapta veniturile 
unui țăran cu gospodărie in
dividuală. (S-au ales întot
deauna familii care au ace
lași număr de brațe de 
muncă iar colectiviștii să fi 
avut înainte aceeași suprafa
ță). Pe fiecare panou alte două 
nume, altă dovadă a traiului 
mai bun pe care-l duc colec
tiviștii.

O brigadă artistică de agi
tație pregătea (în seri lungi 
de muncă) programe în care se 
vorbea limpede, frumos, în 
versuri, în cîntece. în scenete, 
despre fapte care trebuiau 
cunoscute de toți: dezvol
tarea gospodăriei, perspective
le, avantajele colectiviștilor.

Există o poezie a cifrelor.
Munca dusă de comuniști 

pentru ca țăranii să cunoască 
adevărul despre gospodăria 
colectivă, să-și dea seama 
care este adevăratul lor 
drum a dat roade. Gospodăria 
colectivă devenise ceva care 
nu putea să lipsească din gîn- 
durile oamenilor, își exercita 
atracția. O atracție firească 
pe care o simte omul spre 
mas bine, spre mai frumos. 
Bilanțul: 216 familii și-au de
pus cererile de intrare în gos
podăria colectivă. în anul 
1959. Jumătate din familiile 
satului, jumătate din pămîn
tul satului erau acum in gos

podăria colectivă. La sfîrșitul 
anului: venituri ale gospodă
riei colective. 63.115 lei din 
sectorul zootehnic, 553.565 lei 
din sectorul vegetal, 20.476 lei 
din întreprinderi anexe. To
tal 642.147 lei venituri. Fond 
de bază : 635.254 lei. Produc
țiile la hectar: cu 400-500 kg 
mai mari decît cele din sec
torul individual. Și bineînțe
les cu mult mai mari au fost 
veniturile personale ale colec
tiviștilor decit ale țăranilor 
cu gospodărie individuală.

Alte rezultate, alte cifre de 
popularizat. Din nou panouri, 
în fiecare săptămână un pro
gram al tinerilor din brigada 
artistică de agitație. Afișele 
anunțau programele brigăzii :

„Veniți alături de noi". „Noi 
cu ciuturi tinerești, vă adu
cem alte vești". „înflorește 
satul meu", „Trecutul, pre
zentul și viitorul satului".

O muncă răbdătoare dusă 
de comuniști, și sub îndruma
rea lor dusă și de tineri, pen
tru cunoașterea noilor succe
se ale gospodăriei colective, 
faptele care se vedeau și se 
răspîndeau singure în sat (de 
la vecin la vecin, de la rudă 
la rudă) au condus pașii altor 
țărani individuali spre gospo
dăria colectivă.

— Gospodăria noastră cu
prinde acum tot satul și e 
acum milionară și avem pers
pective mari — îmi spune 
Marin Predoi, tînărul pre
ședinte al gospodăriei. Să ve
niți să vă continuăm povestea 
noastră peste vreo 3—4 ani... 
Atunci să facem comparația 
cu primii ani ai gospodăriei 
noastre !...

MIHAI CARANFIL

gestante primesc o hrană 
specială. Tehnicianul zooteh
nic controlează din două în 
două săptămîni producția fie
cărei vaci cu lapte și apoi, 
după calcule precise, îi stabi
lește rația de furaje pentru 
următoarele două săptămîni. 

Nimic nu se mai face la 
întîmplare. ,

lată de ce, nu sint întîm- 
plătoare nici rezultatele deo
sebit de frumoase pe care ti
nerii îngrijitori de animale 
de la Radu Vodă le-au obți
nut anul trecut, și pe care vor 
să le ducă mai departe. Anul 
acesta ei speră să depășească 
mult planul de 1.800 litri 
lapte pe cap de vacă furajată 
pe care și l-au propus.

PETRE GHELMEZ
-----•-----

Orchestra 
comunei

E seară. Din nou la cămi
nul cultural „Dr. Petru 

Groza“ din comuna noas
tră — Periam, regiunea Ba
nat — se aud acorduri de vioa
ră, de acordeon, de țambale. 
Sînt membrii orchestrei popu
lare „Lazăr Cernescu" din co
mună. De cîte ori organizația 
comunală U.T.M. organizează 
concursuri „Drumeții veseli", 
conferințe, repetiții cu echipe 
de teatru, ori cu echipa de 
dansuri a tinerilor colecti
viști, e prezentă și orchestra. 
Se organizează și reuniuni to
vărășești, programe de muzi
că populară, uneori orchestra 
cîntă în cinstea tinerilor co
lectiviști fruntași. Cu muzică, 
activitatea culturală, e mai 
atractivă, mai tinerească.

IONIȚA VIȘINESCU
elevă



Tov. Aurel Nițescu, președin
tele Sfatului Popular „V. I. 
Lenin“, discutând în timpul 
pauzei simpozionului cu 
cițiva din tinerii care votea

ză pentru prima oară.

Semnificația 
primului vot

de- 
ale 
ra- 
spi-

/n sală e liniște. Cei peste
400 de tineri adunați 
marți după amiază în 

sala de spectacole a Școlii me
dii nr. 22 „Gheorghe Lazăr" 
din Capitală, ascultă cu aten
ție fiecare cuvint rostit de 
președintele Comitetului exe
cutiv al sfatului popular al 
raionului Lenin — Aurel Ni
țescu. Rind pe rind, prind 
viață din cuvintele vorbitoru
lui, imaginile marilor reali
zări ale regimului nostru 
mocrat popular, aspecte 
dezvoltării economice ale 
ionului. Fabrici și uzine, 
tale, școli, blocuri de locuințe 
— toate în stăpînirea și pen
tru folosul oamenilor muncii. 
Pentru tinerii adunați în sală 
și care vor vota la 5 martie 
1962 pentru prima oară, toate 
aceste realizări, relatate de 
vorbitor, au o dublă semnifi
cație. Pentru întîia dată ei vor 
porni cu maturitate, cu răs
pundere deplină să-și spună 
cuv'ntul în treburile țării, 
pentru prima dată ei vor par
ticipa la alegerile de deputaț-. 
și prin aceasta la i’-feptui’-ea 
de noi realizări. Emoția lor 
este de aceea firea rcâ. In !x- 
mina perspective: pe care cel 
de al IlI-lea Congres al Parti

Pentru sănătatea popularei 
din Maramureș

Pentru ocrotirea sănătății 
populației din regiunea Mara
mureș s-au cheltuit in anul 
trecut 93 milioane lei, cu 20 
milioane mai mult decit in 
195*. Aceste investiții fac 
parte dintr-un vast program 
ce se înfăptuiește in ultimii 
ani pentru lichidarea stării de 
înapoiere în care s-a aflat a- 
ceastă regiune în trecut. Ast
fel, au fost construite noi uni
tăți spitalicești Ia Baia Mare, 
Negrești. Sighet, Borșa, Cehu 
Silvaniei și în alte localități. 
La Bixad, Borșa și Satu Mare 
au fost deschise sanatorii mo
derne pentru combaterea tu
berculozei. Paralel a crescut 
numărul medicilor și cadrelor

IN REGIUNEA MUREȘ-AUTONO MA MAGHIARA

Peste 500 săli noi de clașă

Mc-

Sute de elevi din 
Toplita, regiunea Mu. 
reș-Autonomă 
ghiară, invață acum 
in noua școo!o 
die dată de 
in folosință, 
timul an in

regiunii Mureș-Au- 
tonomă Maghiară cu 
fost 
școli 
veni, 
aite 
perioada 1957—1960

construite no: 
medii la Timo 
Sărmcș și in 
localități. In

me 
cu rind 
In ui- 
cadrul

LUMI MĂ FLUORESCENTĂ LA ORADEA
în Oradea se lucrează in

tens la modernizarea ilumina
tului public. Recent s-au ter
minat lucrările de extindere 
a iluminatului fluorescent pe

Vor trece ani și ani, ome. 
nirea se va avinta tot 
mai sus în marșul ei 

spre progres și fericire, dar 
popoarele nu vor uita nici
odată suferințele pe care-le-au 
indurat in timpul celui de-al 
doilea război mondial. Cu 
atît mai mult nu vor uita 
eroismul oamenilor sovietici 
care conduși de partidul lor 
iubit, au înfrînt fiara fascistă, 
au dărîmat edT'ciul de robie 
și teroare pe care voiau sâ-I 
dureze hitleriștii Numeroase 
opere literare și de artă evo
că vitejia poporului sovietic 
în lupta antifascistă dar poa
te că puține au fost așteptate 
cu atita dragoste și nerăb
dare ca romanul „Ei au luptat 
pentru patrie" al Iui Mihail 
Șolohov. Marele scriitor so
vietic. unul din cei mai de 
seamă reprezentanți a> litera
turii contemporane, creează șj 
această lucrare cu binecunos
cuta i exigență cu care a fău
rit și „Donul liniștit", și ..Pă- 
mînt desțelenit" Dornice de 
a pune la dispoziția cititori
lor ceva din monumentala o 
peră, editurile sovietice au 
tipărit o culegere cu fragmen
tele publicate pînă acum în 
presă și în revistele literare, 
culegere ce a apărut de cu- 
rind șj in traducere romî- 
nească.

Cititorul acestei culegeri 
va fi, fără îndoială, impre
sionat de amploarea suflului 
epic al romanului, ce trans
pare din oaginile apărute 
deocamdată, va fi profund 
emoționat mai ales de puter
nica coloratură eroică a a- 
cestor pagini. Căci. într ade
văr, „Ei au luptat pentru pa. 
trie“ se anunță ca o grandi
oasă epopee a patriotismului 
poporului sovietic — biruitor

în ter-

unifor- 
aici la

dului Muncitoresc Romin l-a 
deschis dezvoltării patriei 
noastre socialiste, fiecare din 
ei știe că-și poate făuri visuri 
de viitor oricît de îndrăznețe, 
fiind sigur că ele nu vor în- 
tîrzia să devină realitate.

Sînt tineri muncitori ai în
treprinderilor din raionul Le
nin, elevi ai școlii medii sau 
profesionale, militari 
men.

Imaginea tinerilor în 
mă de militar, veniți 
aces’t simpozion al tinerilor ce 
votează întîia dată, ilustrează 
parcă și mai puternic înaltul 
democratism al sistemului 
nostru electoral. Despre drep
turile și libertățile garantate 
tineretului nostru prin Consti
tuție, a vorbit tovarășul Con
stantin Bădescu, asistent uni
versitar la Facultatea de știin
țe juridice.

Participind la acest simpo
zion, tinerii au devenit și mai 
conștienți de înalta semnifica
ție a primului lor vot, care va 
transforma pentru ei ziua de 
5 martie intr-o sărbătoare de 
neuitat, intr-un e-ramen al 
maturitățn p răspundem ce- 
tcțeueștu

V. MAȘEK

sanitare medii. La Baia Mare, 
de exemplu, lucrează in pre
zent 108 medici și 450 cadre 
tehnico-sanitare. față de nu
mai 3 medici cîți erau in 1943.

In regiune au fost inființate 
72 dispensare pe lingă între
prinderi și 157 circumscripții 
sanitare urbane și rurale. 
Pentru aprovizionarea cu me
dicamente funcționează 68 de 
farmacii șl 200 puncte farma
ceutice.

In anii puterii populare »« 
acordă o atenție deosebită 
combaterii bolilor profesiona
le, Pentru protecția muncii 
s-au cheltuit in ultimii 4 ani 
peste 20 milioane Iei.

în regiune, s-au con
struit peste 500 de 
săli de clasă. Ce ur
mare numărul elevi
lor școlilor medii și 
elementare a sporit 
cu peste 25.000.

10 străzi. în 
instalate alte 
rescente pe 
Eminescu, Piața Nikos Belo- 
iannis și altele.

curind vor fi 
300 becuri fluo- 
străzile Mihail

ai fascismului, ca un fierbin
te imn de recunoștință închi
nat partidului și statului so
cialist care au știut să căleas
că asemenea eroi — învingă
torii celei mai mari primejdii 
ce a amenințat omenirea.

Iată, dintr un regiment a 
rămas o mină de oameni. Os. 
tașii sînt obosiți, nedormiți, 
nemîncați. zdrențuit.:, cu mu
nițiile pe sfîrșite. Și totuși 
nu fug din fața inamicului, 
de fiecare dată cind se întâl
nesc cu fiara hitleristă se 
îngroapă în pămint și rezistă 
cu orice preț, provocînd pier
deri cumplite vrăjmașului, 
împiedicîndu-1 să-și desfășoa
re ofensiva la modul „fulger" 
cum s a obișnuit pe alte cîm. 
puri de bătaie ale Europei, 
în fața dîrzeniei pușcașilor 
antitanc și a pistolarilor care 
au mai rămas în regiment, tru
fașele tancuri cu zvastică ră- 
mîn neputincioase Pe pămîn- 
tu] uscat al stepei sau se 
retrag în dezordine. întreeîn- 
du-se în fugă cu infanteria 
hitleristă.

Fiecare asemenea întîl- 
nire cu inamicul rărește 
însă dureros rîndurile viteji
lor luptători. Au pierit în te
ribila încleștare multi ostași 
și ofițeri, rămășițele regimen 
tului sînt comandate acum 
de un plutonier, dar ostașii 
nu disperă și nu se pling, 
cit timp au cu ei drapelul

Foto : AGER PREȘ

- - - - - - - - - - - - - - - - li
Angajamente 
îndeplinite

Cu prilejul adunărilor pentru 
propunerea de candidați «i 
F.D.P. in alegerile de In 5 mar
tie, numeroși oameni ai muncii 
din regiunea Dobrogea și-au 
luai noi și însuflețite angaja
mente otît în producție cit și 
în acțiunea de gospodărire și în
frumusețare a localităților lor. 
Multe din angajamentele luate 
au și început să prindă viață. 
In comuna Topalu, bunăoară, 
colectiviștii transporta in oceste 
zile piatra necesară construirii 
unei șosele de legătură cu satul 

] Tichiîești.
O acțiune asemănătoare se 

desfășoară ți în comuna Ghiadă- 
rrști, unde caiectinstii i-au an- • 
gagct ea pini Ia eiețeri ni efec
tueze a&fc mWle ore de Kxaeâ 

fiecare la extra e*rea j 
pietrei pentru amenajarea dru- I 
mului de legătură cu șoseaua 
națională Constanța—Hirșova, în 
satul Osmancea tinerii colecti
viști, care la 5 martie vor vota 
pentru prima dată, au transpor
tat piatra necesară și au con
struit trotuarul pe strada cămi
nului cultural.

(A ger preș) *

In regiunea Suceava o Intrat In funcțiune In primele zile ale acestui an o modernă fabrică 
de lapte praf, „Rarăul". In fotografie, tînăra Sevastiana Lupescu lucdnd la agregatele de 

spălare a bidocnelor. Foto : AGERPRES

Pagini dintr-o glorioasă
epopee

unității — martoi :I1 atîtor bă 
tălii, își mențin încrederea 
in ei, în victoria care nu va 
întârzia să apară Cum lesne 
se poate observa, drapelul re
gimentului este mai mult 
decit ceea ce ar putea însem 
na la prima vedere, este în
suși simbolul dragostei față 
de patrie, al încrederii în 
forța poporului sovietic ce 
îmbărbătează pe acești ostași.

Nu este un secret pentru 
nimeni că Șolohov nu e un 
partizan al rarefierii epice, al 
prozei lipsite de densitate 
Dimpotrivă, scrierile sale a 
bundă în fapte și intîmplări 
care suscită în cel mai înalt 
grad atenția cititorului. Cu 
toate acestea, nu e greu să 
observi îndărătul bogăției 
de fabulație, o subtilă analiză 
psihologică, cu atît mai fină 
cu cit e făcută indirect, prin 
intermediul faptelor și gestu
rilor cotidiene, simple dar re. 
velatoare Este foarte intere 
sânt de urmărit astfel cum 
redă Șolohov un important 
moment de transformare a 
mentalității — momentul cind 
oamenii sovietici luați prin 
surprindere de atacatori, își 
revin pe deplin și ripos
tează preveniți de perfi
dia și cruzimea cotropitoru
lui, momentul rind ostașii în
țeleg că dușmanul nu numai 
că este vulnerabil, dar toată 
desfășurarea de mijloace teh

Informație
Marți. 31 ianuarie 1961, vi

cepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ștefan Voitec, a 
primit în audiență pe 
ambasador extraordinar 
plenipotențiar al U.R.S.S. 
București, Ivan Kuzmici 
galin.

noul
Și 
la 

Je-

(Agerpres)

Sesiune științifică 
la Institutul politehnic 

din Timișoara
L* Timișoara a avut loc in 

zilele de 30 și 31 ianuarie a 
8-a sesiune științifică a ca
drelor didactice de la Institu
tul Politehnic, consacrată îm
plinirii a 40 de ani de activita
te a Institutului. Referatele 
prezentate cu acest prilej au 
trecut in revistă succesele ob
ținute in dezvoltarea Institutu
lui Politehnic și in domeniul 
cercetărilor științifice efectua
te de cadrele didactice. In pri
mul an de activitate, Institu
tul număra 60 de studenți și 
23 de cadre didactice, in pre
zent datorită sprijinului acor
dat de partid și guvern, aici 
învață peste 2000 de studenți, 
iar numărul cadrelor didactice 
se ridică la 405. Institutul dis
pune azi de 24 laboratoare 
moderne. 4 cămine studențești 
și tot atitea cantine, biblioteci, 
un club, o bază sportivă și al
tele. In ultimii ani, Institutul 
a dat patriei sute de ingineri 
mecanici, chimiști, electroteh- 
nicieni constructori.

(Agerpres).

• Astă-seară de la ora 19 în 
sala sporturilor de la Floreasca 
se va desfășura pruna reuniune 
din cadrul turneului de box re
zervat pugiliștilor de categoriile 
„cocoș" ți „semiușoară*. Această 
competiție organizată cn scopul 
de a se depista elementele tinere 
talentate stârnește un interes 
deosebit in rindul amatorilor 
de sport din Capitală. în afara 
unor tineri boxeri ca reale po
sibilități ea V Mahu (Iași). D 
Râzălie (Coastaața). E. Chio 
reana (Cluj) ia cadrul catego
riei .xocoț- vor evolua ți ex
perimentali N. Mindreanu. Gh. 
Lache, A. Olteanu, I Stoica, 
M. Marinescu ți alții. Categoria 
„semiușoară" reunește o serie 
de boxeri tehnici de certă va
loare c« V. Cxekeli, foaș în re
petate rinduri campion al țării, 
D. Done, Șt. ă ăcaru, Zaharia 
Motea ți V. Ionescu

• în cadrul sewuținnl^or rom- 
pettfiei feminine de handbal re
diu aCupa campionilor euro- 

nice nu poate ascunde lipsa 
lui de suport moral în răz
boiul tîlhăresc, după cum în- 
gimfarea.i prostească nu poa
te camufla îndeajuns frica 
animalică ce-l stăpînește.

Priviți-1 de pildă pe Lopa- 
hin .In scurt timp el a învă
țat la școala aspră a războiu
lui că nu numai blindatele 
fasciste spoite caraghios cu 
fel de fel de balauri, sînt ne
putincioase în fața dirzeniei 
soldatului sovietic, dar nici 
măcar avioanele cu șuier bun 
de speriat pe cei cu nervii 
slabi, nu sînt mai grozave. 
Atunci cind poziția lor e ata
cată concomitent de tancuri, 
infanterie și aviație, Lopahin 
se hotărăște să vîneze un 
avion, parcă mai mult spre 
a-șj dovedi sieși și tovarășilor 
lui că aceste păsări de pradă 
pot și trebuie stîrpite fără 
șovăire. Tovarășul lui de 
luptă Sașka. nu prea înțelege 
la început rațiunea gestului 
lui Lopahin.

„—Ce-ai înlemnit acolo ? 
Te întreb, de ce-ai înlemnit ? 
Nu cumva ești rănit ?“ — stri
gă Sașka.

Dar Lopahin, fără să-și ia 
ochii de la avion, înjură doar 
scurt și cumplit, iar Sașka, 
încredințîndu-se că Lopahin e 
viu și teafăr, se așeză o 
clipă pe fundul tare al tran
șee: acoperit cu bulgări de 
pămint.

Solemnitatea înmînării
unor decorații

Marți la amiază a avut loc 
la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale solemnitatea înmî
nării unor decorații.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Mihail Ralea. vice
președinte al Prezidiului Mari: 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Stoica, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Nations ie. 
acad. Atanase Joja, președin
tele Academiei R. P. Rcmine. 
arh. Nicolae Bădescu, preșe
dintele Comitetului de stat 
pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare. Vasile Pos
teucă. vicepreședinte al Comi
tetului de stat pentru con
strucții, arhitectură și siste
matizare.

Pentru merite deosebite in 
domeniul științific și didact.. 
a fost conferit ordinul ..Steau 
Republicii Populare Romir.:’ 
clasa I, acad. I. S. Gheorghiu, 
cu prilejul împlinirii vzrstei 
de 75 de ani și acad. Gh. Ma- 
covei, cu prilejul implir..- 
vîrstei de 80 de ani, și Ordi
nul Muncii clasa I 
Arthur Kreindler.

Cu prilejul împlinirii 
de ani. pentru activitate 
lungată și merite deosebite in 
domeniul învățămîntului s-a 
conferit Ordinul Muncii clasa 
II prof. Vasile Suciu.

Pentru activitate îndelunga
tă și merite deosebite in mun
ca de învățător, tov. Maria Io
nescu. i-a fost conferit titlul 
de „învățător emerit al Repu
blicii Populare Romîne* iar 

a 70
inde-

peni" duminici de la ora 19 
ia rola aportu-iior de la Flo
reasca se r« deaiișura itZîLairea 
dintre echipele Știiuța București 
ți Jalfins Kaaw. In tederea 
acestei intîlnsrt echipa studenți
lor din Capitală se antreneasâ 
intens. Din lot fac pane cssuas- 
ruiele internaționale Iriaa 5«gy, 
Eleno Piduremu. Jetețim Ște- 
finescu, Aurora Ssoeke ți altele.

• Tmârui maestru Lcoaid 
Ștein continuă să producă mari 
surprize in finala campionatu
lui unional de șah. la moda a 
13-a, jucind eu albele, ei a rițti- 
gat la mutarea 41 -a partida cu 
marele maestru Elim Gheller, 
unul din liderii clmamentidsu.

In dasomeat conduce marele 
maestru Petrosian .are talaiisea- 
M 9 puncte din 13 posibile. Pe 
locurile următoare se afli Ghel
ler, Ștein cu cite t'it puncte, 
mi wfi de Polugoerski și Spas
ski eu r!,j puncte ți a partidă 
întreruptă fiecare.

(Ageipne)

La al doilea viraj, șuvoiul 
clocotitor al rafalei de mi
tralieră stîrni subțirel țarina, 
rase pină la pămint pelinul 
mărunt de pe parapetul din 
față al tranșeei. ba atinse 
și creasta parapetului. Dar 
Lopahin nu se clinti.

— Apleacă.te ! O să te facă 
ciur, scrintitule—strigă Sașka.

— Minți ! N-o să aibă vre
me mirii Lopahin și, prinzînd 
momentul cind avionul toc
mai revenea în poziție nor
mală, apăsă pe trăgaci.

Tnainte de a ajunge în 
dreptul dealului, avionul se 
clătină și se prăbuși aproape 
vertical, apoi se izbi de pă
mint cu un troznet de parcă 
cineva aflat chiar lingă tran
șee ar fi spart de masă un 
uriaș ou răscopt. Și numai a- 
turtei Lopahin, cu o enormă 
și fericită ușurare, oftă. Apoi 
mai oftă odată cu tot pieptul 
și se întoarse cu fața la 
Sașka.

— Uite-așa trebuie să-i stâr
pești — spuse el. umflîndu-și 
nările, care îi păliseră, fără 
să-și ascundă triumful.

Iată, ilustrată doar în cîte 
va rinduri. cumpăna unui 
complicat proces sufletesc ce 
determină o mare creștere a 
personajului în proprii săi 
ochi ca și în cei ai cititoru
lui.

pentru contribuție 
lupta Împotriva fas-

evă

tov. Dumitru Ionescu Ordinul 
Muncii clasa III.

Tov. Ilie Fisteag. i-a fost 
inminat ordinul „23 August* 
clasa V, 
activă la 
cismului.

Pentru 
tă la lucrările de prr.ectare 
și construe.^ a ââlu 
Republicii Populare Romîne, 
au fost conferite ordine $i me- 
dalii inioT muncitori, tehnici
eni, ingineri și arhitecți.

Arh. Boria Maieu, »-a fost 
conferit Ordinul .Steaus Re
publici: Populare Romîne'
clasa I Au fost conferite de 
xscmczicd ^Stc3U3 Re
publicii Poouk 
clasa IV 
Munci;* 
xiumÂr Cr 
și .Aleea 
măr de M tovar

Tovarășul M 
felicitat câîduro

-Ordinul 
in. unui

— ■ I

î»e d:n peg. l-a.

Ă or: de dte
de 

care 
admzs 

Ci Fel- 
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Și la atelerui turnăto 
alamă sin: tineri buni 
lucrează sub procentul 
de rebut. Frank Anton « 
haz: Alexandru. lucreaz 
un rebut ce numa; 3—4 
sută. Vorbe de laudă se 
spune și despre Moldovan 
Vasile și Jucan Vasile Cu o 
vreme in urmă nu era ședin
ță în care aceștia să nu fie 
criticați pentru calitatea sla
bă a produselor. pentru rebut 
Toți unerii din uzină ii știau 
drept adevărat! _campioeî“ ai 
rebuturilor De la 15—20 la 
sută rebut cit dădeau înain
te, acești finer: au ajuns a- 
cum la cifra de 5 la sută, cu 
mult sub procentul admis. Bi
roul organizației U.T.M. a 
propus muncitorilor mai 
vârstnici, celor cu o calificare 
mai înaltă să ajute pe aseme
nea tineri, să-i îndrume, să-i 
îndemne să citească mai mult 
pentru a-și ridica pregătirea 
profesională. Olah Alexandru, 
Mathe Iosif. Felhazi Alexan
dru. Meszaroș Iosif, Vereș Io
sif, s-au ocupat cu multă dra
goste de ridicarea calificării 
tinerilor mai slab pregătiți 
profesional. în această pri
vință de un mare ajutor au 
fost și lecțiile care s-au ținut 
la cursul de ridicare a califi-
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semnificația zilelor noastre. 
Este senzaționalul prevăzut, 
la care se lucrează conștient, 
este dorit, se muncește cu 
entuziasm la realizarea lui. 
Complexul Grivița, știam de 
la bun început, eram pregă
tiți — oferă un astfel de 
senzațional.

...Întreprinderea de con
strucții nr. 5 va construi 200 
de apartamente lunar.

...La șantierul dinspre Po
dul Constanța vezi o clădire 
ciudată. Un schelet metalic a- 
coperit cu material plastic. E 
atelierul de mari panouri pre
fabricate. O uzină în care se 
fabrică pereți gata finisați 
(tîmplăria, conductele, mozai
cul etc. sînt gata montate), 
care sînt apoi transportați cu 
un fel de teleferic direct la 
adresă. Construcția e unică, e 
pasul înainte făcut de con
structorii noștri. Prin asta se

Fără îndoială că lectura cu. 
legerii provoacă fiecăruia din 
noi bucuria reîntâlnirii cu 
proza șolohoviană. cu minu- 
natele-i atribute. Ne referim, 
de pildă, și la peisajistica 
nelipsită nici din acest ro
man : în „Ei au luptat pentru 
patrie“ natura parcă suferă 
laolaltă cu poporul de apăsa
rea cizmei cotropitorului și 
parcă se răzbună cot la cot 
cu luptătorii împotriva duș
manului. Ne referim de ase
menea la umorul caracteristic 
romanelor scriitorului, umor 
pe care-1 întâlnim și aici cu 
prisosință. Legat de aceasta 
este demn de remarcat un lu. 
cru Eroii lui Șolohov de aici 
sînt cu toții patrioțj și viteji* 
dar în același timp, sînt per
sonalități distincte, caractere 
puternice, fiecare cu viața lu; 
interioară, cu bucuriile și 
frămîntările lui. Dacă Strel- 
țov se dovedește matuy și 
hotărît, birui ndu-și cu încăpă
țânare dramele care-1 încearcă 
(infidelitatea soției, surzenia 
ca urmare a unei contuzii de 
pe front) și dăruindu-se în în
tregime cauzei comune. Lopa. 
hin nu e mai puțin erou deși 
e hîtru și pus pe glume.

Fiecare rind al romanului 
atestă că viața nu numai că 
nu își gîtuise scurgerea dar 
pulsa tot mai puternic în 
ciuda apăsării inamice. Oa- 
menii trăiesc din plin, luptă 
și iubesc, suferă și-și ajută 
tovarășii, greșesc și învață, 
dar. mai presus de toate, a- 
pără cu prețul sîngelui lor 
pămîntul sfînt al patriei.

B. DUMITRESCU

„Electrooute'e -Crcicvo: întrerupătoarele in ulei de 
150 kW âOJ A sin* p-eaătișe pentru controlul tehnic.

Foto : AGERPRES

împotriva rebutului!
anul 
toți

Acțiunea de antrenare a ti
nerilor in lupta pentru redu
cerea rebumhri sub procentul 
admis nu s-a dus insă cu a- 
ceeași intensitate de către or
ganizația U.T.M. in ambele 
ateliere ale secției turnătorie. 
Aceasta o arată faptul că, in 
timp ce la atelierul de fantă 
procentul de rebut este sub 
cifra admisă, la atelierul de 
alamă procentul de rebut este 
cu mult peste această cifră.

Analiza cauzelor rebutului 
dovedește că unii dintre tine
rii de aici, nu dau atenție la 
temperatura de turnare, nu 
închid bine formele, nu cu
nosc sau nu respectă proce
sul tehnologic de fabricație. 
Moraru Gavrilă. muncitor la 
atelierul de alamă, rebutează 
datorită neatenției aproximativ 
10—15 la sută din formele pe 
care le lucrează într-o zi Ni
velul general al calificării ti
nerilor de la atelierul de ala
mă este scăzut în raport cu 
nivelul celor de la fontă. A- 
ceasta este în bună măsură o 
urmare a faptului că aici ti
nerii n-au participat cu regu
laritate la cursul de ridicare 
a calificării. De altfel. în a- 
cest an, cursul și-a încetat cu 
desăvîrșire existența. Nici 
colectivțul postului utemist de 
control nu a intervenit în ul- 

asigură o tehnicitate mat 
mare, întrebuințarea unui nu
măr mai mic de panouri, sis
temul de montare mai ușor 
care asigură o mare rapidita
te — 4 apartamente pe zi.

...Panourile sînt ridicate de 
o macara reversibilă de care 
constructorii sînt mândri. E 
invenția lor. o macara cu 
două brațe, în formă de cum
pănă, circulă pe planșeele 
blocurilor, saltă pereți de 
pînă la 6 tone, îi așează la 
locul lor. iar când a terminat 
un nivel, se cațără singură 
pe următorul. Pe șantier cind 
veți auzi vorbindu-se de o 
„broască" să știți că despre 
noua macara este vorba.

...Tapetele lavabile și semi- 
lavabile folosite vor da un as
pect plăcut interioarelor.

...Și pentru prima oară a- 
burii Centralei Grozăvești sau 
cei de la Atelierele Grtvița 
vor încălzi printr-o rețea de 
termoficare unică complexul
Griviței.

Oare nu sînt, cititorule, toa
te aceste fapte și previzibile 
și senzaționale totodată ?

In 1938 Geo Bogza scria:
„6 dimineața e ora perife

riilor : în dosul perdelelor 
murdare făcute dintr-un me
tru de americă încep să se a- 
gite umbre. E ora când sa 
aprind luminile... Paturile pe 
care le părăsesc oamenii, sînt 
paturi de seînduri. Sînt pa
turi tari, de periferie care ră- 
mîn goale la 6 dimineața... 
Către ora 6 își face apariția 
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rima vreme cu eficacitate In 
acțiunea de mobilizare a ti
nerilor împotriva rebuturilor.

Ce are de făcut organizația 
U.T.M. pe viitor în privința 
mobilizării tinerilor la lupta 
împotriva rebuturilor ? Ea 
trebuie să pornească de la 
ideea că toți utemiștii și tine
rii trebuie să lupte împotriva 
rebutului, pentru produse de 
cea mai bună calitate. Pen
tru aceasta, trebuie reîn
viat în primul rind cursul de 
ridicare a calificării și orga
nizat pe baze temeinice. Or
ganizația U.T.M. trebuie apoi 
să folosească și să dezvolte 
experiența bună existentă la 
atelierul de fontă in privința 
mobilizării tinerilor la recu
cerea continuă a procentului 
de rebut. Asemenea mij
loace cum sînt: adună
rile generale U.T.M., con
sfătuirile brigăzilor de produc
ție, ajutorarea celor slabi de 
către cei buni, cu mai multă 
experiență, discuții individua
le la locul de muncă, antrena
rea tinerilor la citirea litera
turii tehnice, de specialitate, 
sînt tot atîtea căi prin care 
tinerii pot fi mobilizați In a- 
cest an la o bătălie hotărîtă 
împotriva rebutului. Aceasta 
va fi cu siguranță calea ce va 
duce la ridicarea generală a 
contribuției tinerilor la cali
tatea pieselor realizate de în
treprinderea „Armătura".

ligheanul de tablă și prosopul 
de americă..."

Așa era in Rahova, în Fe
rentari, în Tei, în Pantelimon,

Așa era și pe Grivița.

Zncerc să mi-l imaginez 
pe viitorul locatar al 
unui bloc de pe Calea 

Griviței într-o situație simi
lară. Va face ca tovarășii săi 
din cartierele Floreasca, Fe
rentari, 23 August. Se va 
scula, va aprinde veioza, va 
da drumul la aparatul de 
radio, ca să afle ora exac
tă (pentru control) și noile 
știri, va face un duș și 
se va pregăti de plecare. Nu 
va trece insă pragul fără să 
admire, incă odată, peisajul 
Griviței noi din balconul lo
cuinței sale. In lumina palidă 
a zorilor clădirile vor apărea 
uriașe și impunătoare ca niște 
palate de titani. Dar zgomo
tul claxoanelor, freamătul 
miilor de trecători, răsuflarea 
caldă a uzinelor, vor arăta că 
fie în amiaza de vară fie în 
dimineața rece de iarnă, Ca
lea Griviței va fi mereu a- 
ceeași: falnică, cuceritor de 
frumoasă, plină de optimism 
și tinerețe ca însăși viața pe 
care o trăim.

...Da. în cițiva ani Calea 
Griviței va fi înnoită, transfor
mată, complet schimbată. Un 
singur lucru va rămâne mereu 
același, dragostea cu care 
bueureștenii o denumesc alin- 
tînd-o „ulița noastră".



Scrisoarea lui V. A. Zorin 
adresata președintelui 

Adunării Generale a O.N.U.
privitor la Ruanda-Urundi

NEW YORK 31 (Agerpres). 
TASS transmite : Șeful dele
gației sovietice la O.N.U., 
V. A. Zorin, a adresat preșe
dintelui Adunării Generale o 
scrisoare în care atrage aten
ția că este urgent necesar ca 
toți membrii Adunării Gene
rale să fie informați de felul 
în care este îndeplinită rezo
luția Adunării Generale din 
20 decembrie I960 referitoare 
la viitorul teritoriului Ruanda 
Urundi, precum și de rezul
tatele conferinței care a avut 
loc recent la Ostende (Belgia), 
în cadrul căreia s-a discutat 
problema viitorului politic al 
acestui teritoriu aflat sub tu
tela Belgiei.

în scrisoarea șefului delega
ției sovietice la O.N.U., publi
cată la 30 ianuarie de secre
tariatul acestei organizații, 
se subliniază că hotărîrea gu
vernului belgian de a organi
za alegeri generale în Ruanda 
Urundi înainte de reluarea

De pe bordul transatlanticului „Santa Maria" 

„Libertate și dreptate 
sau moarte"

- deviza mișcării de eliberare 
împotriva dictaturii lui Salazar -

PARIS 31 (Agerpres). — A- 
sociația internațională a ju
riștilor democrați anunță că a 
primit de pe bordul trans
atlanticului „Santa Maria“ o 
telegramă în care se spune : 
„Patrioții din asuprita Pe
ninsulă Iberică, care și-au 
exercitat dreptul de a se răs- 
cula, cheamă juriștii cinstiți 
din întreaga lume să candam- 
ne declarațiile jugnitoare ale 
unor agenții oficiale și ale 
unor dictatori.

Pasagerii și echipajul de pe 
bordul navei duc o viață nor
mală. în legătură cu demer
surile care s-au făcut ca toți 
călătorii să fie debarcați în 
condiții de securitate într-un 
port neutru cerem ca răscoa
la noastră să fie recunoscută". 
Telegrama este semnată :

Henrique Galvao, coman
dantul suprem al mișcării de 
eliberare, a cărei deviză este 
„libertate și dreptate sau 
moarte".

Asociația internațională a 
juriștilor democrați a răspuns 
cu următoarea telegramă :

„Am primit telegrama dv. 
Vă asigurăm că Asociația in
ternațională a juriștilor de
mocrați sprijină dreptul navei 
răsculate de a debarca pe că
lători în condiții de securitate 
și de a se bucura de protec
ția la care au dreptul insur
genții politici.

La 26 ianuarie am dat pu
blicității o declarație în care 
am subliniat că acțiunile dv.

PE SCURT
WASHINGTON. - Pierre 

Salinger, secretarul Casei 
Albe pentru problemele pre
sei, a comunicat că președin
tele John Kennedy a chemat 
la Washington pe ambasado
rul S.U.A. în U.R.S.S., L. 
Thompson, pentru a se con
sulta cu el asupra tuturor as
pectelor relațiilor sovieto-a- 
mericane.

BUDAPESTA. Baritonul romîrt 
Octav Enigărescu, laureat al 
Premiului de stat, a clntat pe 
scena operei „Erkel" din Buda
pesta in operele Trubadurul și 
Traviata. Artistul român a fost 
aplaudat îndelung.

BAGDAD. La 30 ianuarie s-a 
deschis la Bagdad sesiunea Con
siliului Ligii arabe. La lucrările 
sesiunii iau parte miniștrii Afa
cerilor Externe ai țărilor arabe. 
Consiliul Ligii ara'»>e va lua în

Se numesc
Podul Sully din Paris. O 

imagine sumbră. înși
ruite într-o aliniere mai 

mult sau mai puțin perfectă, 
corturi minuscule. Acestea 
sînt „locuințele" multor pa
rizieni nevoiași. Toată mobi
la, care se reduce de cele mai 
multe ori la o masă, un scaun 
și alte cîteva mărunțișuri de 
bucătărie stau sub cerul li
ber, pe caldarîm, în fața cor
turilor. Cine sînt locatarii ? 
Familiile de muncitori.

Cum trăiesc muncitorii 
francezi și familiile lor ?

Revista franceză „Entrepri- 
se“ ne oferă cîteva date in
teresante în această privință, 
în primul rînd, există 
1.500.000 de familii ce „tri. ;:c 
in condițiile unei suprap:-::.:- 
lări active. Să nu mai vorbim 
de cele 450.000 de cocioabe, 
dintre care 220.000 in regiu
nea pariziană... 5.000.000 de 
imobile nu au primit de 25 de 
ani nici un fel de îngrijire și 
in fiecare an 50.000 dintre ele 
ating ultima fază a deterio
rării. Altele nu posedă nici 
baie, nici canalizare și nici 
măcar electricitate". în Fran
ța anului 1961, 41,6% din lo
cuințe nu au canalizare. A- 
cestea sînt condițiile de locuit 
ale celor ce muncesc din 
Franța. Sînt cifre grăitoare 
asupra mizeriei în care se 
zbate clasa muncitoare fran
ceză. în timp ce profiturile 
unui pumn de monopoliști 
cresc neîncetat tocmai pe 
seama sărăcirii continue a 
maselor populare.

Nu întîmplător condițiile în 
care trăiește clasa muncitoare 

lucrărilor celei de-a 15-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. este în mod vădit în 
.contradicție cu rezoluția Adu
nării Generale. '

Rezoluția prevede că alege
rile generale din Ruanda U- 
rundi trebuie să fie amînate 
pentru o dată care va fi 
stabilită de cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale și 
că pe acest teritoriu, aflat sub 
tutelă, trebuie să fie create 
cît mai grabnic posibil condi
țiile necesare pentru ca ale
gerile să se poată desfășura 
într-o atmosferă pașnică. A- 
dunarea Generală a cerut 
autorităților tutelare să decre
teze neîntîrziat o amnistie 
generală necondiționată și să 
anuleze starea excepțională 
pentru a permite fruntașilor 
politici aflați în emigrație sau 
în închisori să-și reia activi
tatea politică normală înainte 
de alegeri.

au caracterul unei insurecții 
politice și am protestat împo
triva faptului că guvernul 
portughez consideră aceste 
acțiuni drept piraterie, pre
cum și împotriva oricăror în
cercări dușmănoase de ames
tec.

Telegrama a fost semnată 
de Pierre Cot si J. Nordman.

★
LISABONA 31 (Agerpres).- 

De zece zile deasupra trans
atlanticului „Santa Maria" se 
înalță steagul libertății, de 
zece zile nava portugheză 
concentrează asupra sa aten
ția întregii lumi.

Răscoala de pe transatlanti
cul „Santa Maria" dovedește 
că nu este departe ziua cînd 
steagul libertății va fi înălțat 
și în Portugalia însăși.

★
BRASILIA 31 (Agerpres). -
Președintele Janio Quadros 

a primit o radiogramă din 
partea căpitanului Galvao, a- 
nunțînd că vasul „Santa Ma
ria" va intra în apele brazi
liene. Hotărîrea luată de pre
ședintele Quadros în legătură 
cu aceasta nu a fost încă a- 
nunțată, dar după cum trans
mite agenția France Presse, 
Alfonso Arinos, ministrul de 
Afaceri Externe al Braziliei, a 
declarat că vasului ,,Santa 
Maria" i se va acorda un 
răgaz de 24 de ore pentru a se 
aproviziona în mod liber în 
portul Recife.

discuție problema unității arabe, 
problema luptei pentru eliberarea 
Algeriei și altor teritorii arabe 
de sub ocupația străină și o se
rie de alte probleme.

BRASILIA. — La 31 ianua
rie Juscelino Kubitschek a 
transmis puterile preziden
țiale noului președinte Janio 
Quadros. Quadros este al 
22-lea președinte al Braziliei.

PARIS. — După cum trans
mite agenția France Presse, 
Paul Henry Spaak a demisio
nat la 31 ianuarie din func
ția de secretar general al 
N.A.T.O.

DJAKARTA. La 30 ianuarie, 
președintele Sukarno a prezentat 
parlamentului noul proiect de 
lege cu privire la bugetul Indo
neziei.

„locuințe* 11 !

HANOI 31 (Agerpres). — 
Prințul Sufanuvong cere co
președinților conferinței de 
la Geneva din 1954 pentru In
dochina să convoace imediat 
o conferință internațională, 
similară conferinței de la Ge
neva din 1954, pentru a se 
pune capăt agresiunii străine 
din Laos și pentru a se asi
gura pacea, independența, 
neutralitatea și unitatea Lao- 
sului.

Această chemare este cu
prinsă în mesajul președinte
lui Comitetului Central al 
Partidului Neo Lao Haksat, 
prințul Sufanuvong, adresată
11 28 ianuarie copreședinți
lor conferinței de la Geneva. 
Mesajul a fost transmis la 31 
ianuarie de postul de radio 
„Vocea Patet-Lao".

★
HANOI 31 (Agerpres). — 

Postul de radio „Vocea Laosu- 
lui“ transmite că in cadrul unei

Zntr-o bogată familie ja
poneză s-a petrecut re
cent o mare nenorocire. 

In casa atit de veselă pină 
mai acum, e doliu• și mare 
jale. A murit... pisica! Săr
mana, n-a supraviețuit liti
giului pe care a încercat să-l 
rezolve cu un dine ciobănesc 
pe care o soartă nemiloasă i 
l-a scos in cale și astfel intre 
colții lui și-a dat obștescul 
sfîrșit...

Adine îndurerată, familia a 
cerut dreptate legilor. Neno
rocirea trebuia reparată. 
Cum ? Simplu : printr-o des
păgubire în bani. Nici mai 
mult, nici mai puțin decît 
113.000 de yeni au fost pre

franceză devin mereu mai 
grele. Să amintim doar ce în
seamnă războiul colonialist pe 
care-1 duce Franța în Algeria. 
Potrivit datelor oficiale, chel
tuielile războiului colonialist 
au crescut de la. 13.260 milioa
ne de franci francezi noi în
1958, la 15.900 milioane în
1959, la 16.534 milioane în 1960 
și conform unor prevederi 
existente vor crește în 1961 la 
16.818 milioane de franci.

Cite locuințe nu s-ar putea 
construi cu acești bani ?

— Războiul colonial este 
însă mai avantajos pentru 
monopoluri, mai rentabil...

LUCIAN BOLEA

„Locuințele" muncitorilor de pe Podul Sully din Paris.

40 de ani 
de la înființarea 

9 

Federației tineretului 
comunist italian

- SALUTUL C.C. AL U.T.M. - 
ederația tineretului 
comunist italian a 
sărbătorit 40 de ani

de la inființarea sa.
Cu acest prilej la 30 ia

nuarie la Florența a avut 
loc o ședință festivă a 
Consiliului național al Fe
derației tineretului comu
nist italian la care s-a dat 
citire saluturilor adresate 
tineretului italian și Fede
rației sale comuniste din 
partea organizațiilor de ti
neret din străinătate.

A luat de asemenea cu- 
vintul Vasile Florea, mem
bru al biroului C.C. al 
U.T.M.. care a transmis Fe
derației tineretului comu
nist italian salutul Uniunii 
Tineretului Muncitor din 
Republica Populară Ro- 
mînă.

CONGO: Reprezentanții principalelor partide 
politice refuză să ia parte la conferința 

„mesei rotunde"
• Atacurile tîlhărești ale aviației belgiene

LEOPOLDVILLE 31 (Ager
pres), — Așa-numita conferin
ță a mesei rotunde, convocată 
de trădătorul Kasavubu, adu
ce în fiecare zi surprize ne
plăcute organizatorilor ei. 
După cum s-a mai anunțat, 
reprezentanții celor mai in
fluente partide politice au 
refuzat să participe la această 
adunare. Dar nici acei care 
au putut fi atrași să participe 
la această acțiune nu mani
festă o dorință prea mare de 
a sprijini planurile de revi
zuire a constituției și de în
depărtare de Ia putere a gu
vernului legal, planuri pe 
care Kasavubu încearcă să le 
înfăptuiască fără să fi consul
tat parlamentul. După cum 
anunță corespondentul agen
ției France Presse, la 30 ia
nuarie o delegație a conducă
torilor triburilor din provin
cia Kasai a prezentat la con
ferință o rezoluție în care se 
cere eliberarea imediată a lui 
Patrice Lumumba și a celor
lalți oameni politici arestați 
și atragerea la lucrările con
ferinței a tuturor membrilor 
parlamentului congolez.

Nesperînd, după cum se 
pare, în sucesul mașinațiuni- 
lor lor politice, agenții colo
nialiștilor se bizuie tot mai 
mult pe acțiunile armate ale 
bandelor lor sprijinite în 
mod fățiș de intervenționiștii 
belgieni.

In manifestele aruncate la 
29 ianuarie de avioane în 
Katanga de nord, marioneta 
Chombe îndeamnă tribul Ba- 
luba să înceteze răscoala și 
să depună armele. în caz 
contrar, amenință Chombe, 
„în satele tribului Baluba vor 
rămîne mulți orfani".

Relatînd despre acest ulti
matum, corespondentul agen
ției U.P.I, relevă că în pre
zent au loc lupte înverșunate 
între răsculații din tribul Ba
luba și jandarmeria lui Chom
be lîngă portul Albertville și 
în regiunea Kongolo situată 
la nord de orașul Manono.

★
PARIS 31 (Agerpres). — Co

respondentul agenției France 
Presse relatează că în seara 
zilei de 29 ianuarie ambasa
dorul S.U.A. în Congo a ple
cat la Washington „unde a

A început 
construirea noului 

centru 
de televiziune 
din Moscova

A început turnarea be
tonului la fundația 
turnului de beton ar

mat de 520 m al noului 
centru de televiziune din 
Moscova, care va fi insta
lat la Ostankino. Peste 
doi ani, după terminarea 
lucrărilor de construcție, 
telespectatorii vor putea 
viziona pe o rază de 120 
km două programe în cu
lori și trei programe în 
alb-negru.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA j București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul ; Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii". STAS 3452 52.

Consfătuirea fruntașilor 
din agricultura 

Caucazului de nord
ROSTOV PE DON 31 (A-

gerpres). — TASS transmite : 
In dimineața zilei de 31 ia
nuarie la Rostov pe Don și-a 
început lucrările Consfătuirea 
fruntașilor din agricultura 
Caucazului de nord. La ■ Con
sfătuire participă Nikita 
Hrușciov, prîm-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Iau parte mii de lucrători 
din agricultura regiunilor, ți
nuturilor, republicilor auto
nome din Caucazul de nord, 
iar ca invitați au venit — 
fruntași ai agriculturii din 
Ucraina, regiunile Astrahan, 
Saratov și Stalingrad din 
R.S.F.S.R.

Consfătuirea va discuta mă
surile pentru sporirea conti
nuă a producției agricole în 
colhozurile și sovhozurile din 
Caucazul de nord.

fost chemat de noul guvern 
pentru consultări".

★
NEW YORK 31 (Agerpres). 

— La 30 ianuarie secretarul 
general al O.N.U. Hammarsk- 
joeld, a dat publicității scri
soarea primită de la Kasavu
bu. în această scrisoare Kasa
vubu cere ca Hammarskjoeld 
să dea direct dispoziție 
comandamentului trupelor 
O.N.U. în Congo să întreprin
dă acțiuni fățișe împotriva 
forțelor armate ale guvernu
lui legal.

★
CAIRO 31 (Agerpres). — 

Primul ministru ad-interim 
al Republicii Congo, Antoine 
Gizenga, a adresat președin
telui și membrilor Consiliu
lui de Securitate al O.N.U., 
secretarului general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, președinte
lui Comitetului Permanent al 
Consiliului de Solidaritate al

laos. victoria forțelor democratice 
iubitoare de pace este inevitabilă 

Mesajui prințului Sufanuvong adresat 
copreședinților conferinței de la Geneva

Cît valorează o... pisică

Raportul în legătură cu a- 
ceastă problemă a fost pre
zentat de Dmitri Poleanski, 
membru al Prezidiului C.C. 
al P. C. U. S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.S.F.S.R.

Consfătuirea va dura două 
zile.

Mari succese 
în dezvoltarea 

economiei naționale
MOSCOVA 31 (Agerpres) — 

TASS transmite : Comunicatele 
Direcțiilor Centrale de Statistică 
ale Republicilor Sovietice Uzbe
kistan, Kirghizia, Bielortlsia și 
Estonia, arată că aceste repu
blici unionale au obținut anul 
trecut mari succese în dezvolta
rea economiei naționale.

țărilor Asiei și Africii și re
prezentantului special al se
cretarului general al O.N.U. 
în Congo, telegrame în care 
arată că în urma recentei 
bombardări de către aviația 
belgiană a unor regiuni din 
Katanga au fost omorîți nu
meroși cetățeni pașnici.

în telegrame se subliniază 
că trădătorului Chombe i-au 
fost puse la dispoziție avioa
ne belgiene. „Aceste atacuri 
barbare — scrie Gizenga — 
demască adevăratele intenții 
ale colonialiștilor belgieni, 
care caută să intimideze 
poporul congolez și să dez
bine țara".

După cum relatează agen
ția MEN, Gizenga a condam
nat cu hotărîre această agre
siune a colonialiștilor bel
gieni în Congo și a cerut 
O.N.U. să intervină imediat 
pentru a împiedica repetarea 
acțiunilor de acest fel.

deședințe lărgite Comitetul 
luptă pentru pace, neutralitate, 
înțelegere naționali și unitatec 
Laosului a adoptat programul 
politic al Comitetului

In program se arată, printre 
altele, că cu sprijinul întregului 
popor laoțian trupele guverna
mentale și unitățile de luptă
Patet Lao au obținut victorii in 
timpul eliberării unei mari părți 
din-' provinciile Xieng-Kuang, 
Phong-Saly și Luang-Prabang și 
a unei părți din Laosul central 
și inferior. Prestigiul guvernului 
legal a crescut și mai mult în 
comparație cu perioada dinain
tea plecării guvernului din Vien
tiane.

Referindu-se la perspectivele 
evoluției situației din Laos, co
mitetul arată in program că 
lupta din Laos va fi de lungă 
durată și grea, dar că se va 
sfirși inevitabil cu victoria for
țelor democratice, iubitoare de 
pace.

tinși. Judecătorul acestui ne
obișnuit caz, domnul Totsuo 
Chigusa s-a găsit în mare cum
pănă. Trebuia să. pronunțe 
verdictul intr-un fel sau altul. 
Și trebuia multă chibzuință, 
căci — după propria-i mărtu
risire — acest caz ar putea 
prilejui un „precedent inter
național"... Cum o fi ieșit 
domnul judecător din dilemă 
— nu ne mai interesează.

Am dorit doar să consem
năm faptul că viața unei pi
sici a fost evaluată la 113.000 
yeni. Dar cît valorează, în a- 
ceeași Japonie, viața unui om, 
a unui om muncitor ?

Ziarul „Asahi" a publicat 
nu de mult cîteva cifre zgu
duitoare. Astfel, în Japonia 
trăiesc peste un milion și ju
mătate de muritori de foame 
■— șomeri totali — a căror 
existență de pe o zi pe alta 
este condiționată de procu
rarea cîtorva yeni. Și sînt li
teralmente muritori de foame! 
Pe lîngă aceștia, 26 la sută din 
totalul muncitorilor japonezi 
cîștigă lunar aproximativ 
5.000 de yeni, din care trăiesc 
ei și familiile lor o viață de 
mizerie greu de zugrăvit. 
Reiese astfel că o pisică a 
fost evaluată la o sumă de 22 
de ori mai mare decît sala
riul unui muncitor! Iată cît 
de puțin valorează un om 
muncitor în lumea capita
listă...

GH. OHIDU

Mesajul lui Kennedy adresat Congresului S.U. A.
WASHINGTON 31 (Ager

pres). — La 30 ianuarie, John 
F. Kennedy, președintele 
S.U.A., a citit la ședința co
mună a celor două Camere ale 
Congresului S.U.A. „Mesajui 
cu privire la starea Uniunii". 
Cuvîntarea lui Kennedy a fost 
transmisă prin posturile de 
radio și televiziune.

„Iau cuvîntul astăzi, a de
clarat el, într-un moment de 
pericol național și de posibili
tăți naționale favorabile. încă 
înainte de încheierea terme
nului împuternicirilor mele va 
trebui să verificăm din nou 
dacă poate supraviețui o țară

și uncare are o organizare 
sistem de conducere ca ale 
noastre. Nu putem fi de loc 
siguri care va fi rezultatul și 
răspunsurile nu sînt cîtuși de 
puțin clare".

Arătînd că el nu poate pro
pune încă „măsuri legislative 
amănunțite pentru a îndrepta 
fiecare dintre racilele vieții 
noastre naționale" (adică a- 
mericane — n.r.). Kennedy a 
promis că se va limita „doar 
la unele 
expune în 
faptele.

„Situația
miei noastre, a subliniat pre
ședintele S.U.A., stîrnește în
grijorare. Preluăm conducerea 

observații" și va 
mod amănunțit

actuală a econo-

după o perioadă de declin e- 
conomic care a durat 7 luni, 
după o perioadă de slăbire a 
activității economice, care a 
durat trei ani și jumătate, 
după o perioadă de scădere a 
ritmului de dezvoltare econo
mică, care a durat șapte ani 
și după o perioadă de reduce
re a veniturilor fermierilor, 
care a durat nouă ani.

Niciodată încă de la marea 
depresiune nu a existat un 
număr atit de mare de fali
mente în lumea de afaceri, 
începind din 1951 venitul fer
mierilor s-a micșorat cu 25 la 
sută. Dacă nu luăm in consi
derare o perioadă scurtă din 
anul 1958, NUMĂRUL ȘOME
RILOR CARE PRIMESC A- 
JUTOARE DE ȘOMAJ ESTE 
ÎN PREZENT CEL MAI 
MARE DIN ISTORIA ȚĂRII 
NOASTRE. Din circa 5,5 mi
lioane de americani șomeri 
peste un milion caută de lu
cru de mai bine de patru luni, 
în fiecare lună circa 150.000 
de muncitori își epuizează 
dreptul de a primi ajutoare de 
șomaj, care de altfel sînt mi
zere.

O optime din cei care nu au 
de lucru trăiesc fără nici o 
speranță în aproximativ 100 
de regiuni, care sint lovite în 
mod deosebit de nenorocire si 
dificultăți. Printre ceilalți sint 
absolvenții instituțiilor de in- 
vățămint care nu pot găsi o 
aplicare pentru capacitățile 
lor; fermierii lipsiți de posi
bilitatea de a găsi o muncă 
suplimentară ca angajați, care 
le-ar permite s-o scoată Ia ca
păt, muncitorii calificați și 
necalificați. concediați din 
ramuri atit de importante ale 
economiei ca industriile meta
lurgică, constructoare de ma
șini. de automobile și de con
fecții. Mai mult decît atit, re
dresarea noastră după decli
nul din 1958 a fost înceată și 
incompletă. Produsul nostru 
național global nu a putut 
oină la urmă să ajungă din 
nou la potențialul său deplin. 
Șomajul nu a putut, pînă la 
urmă, să revină la nivelul său 
normal. Nu am putut să ajun
gem din nou la folosirea ma
ximă a potențialului nostru 
industrial,

într-un cuvînt, economia a- 
mericană intîmpină dificul
tăți".

Statele Unite, a spus el în 
continuare, „se află printre 
ultimele în ceea ce privește 
ritmul de dezvoltare a econo
miei. Din primăvara trecută 
a început de fapt un proces 
invers. Investițiile de capital 
în economie scad. Profiturile 
au scăzut chiar sub nivelul 
prevestit Construcțiile sînt în 
declin. Numărul automobilelor 
nevîndute a ajuns la un mi
lion. Numărul celor care lu

O nouă ipoteză 
cu privire la originea 

„canalelor" 
de pe planeta Marte

Astronomul sovietic Viktor 
Davidov a emis o ipoteză 
care confirmă punctul de 

vedere cu privire la proveniența 
naturală a „canalelor" de pe 
Marte, adică a rețelei regulate 
de linii întunecate.

într-o convorbire cu un cores
pondent al agenției TASS, Vik
tor Davidov a spus :

Esența ipotezei mele constă în 
următoarele: Conform concepției 
moderne, apa oceanelor terestre 
a provenit din interiorul Pămîn- 
tului în procesul evoluției plane
tei noastre. Întrucît însă, con
form caracterelor fizice, Marte 
face parte din planetele din 
grupa din care face parte și 
Pămîntul, trebuie să existe o a- 
semănare între cele două pla
nete în ceea ce privește proce
sul de formare a apei. Studiind 
această problemă, am ajuns la 
concluzia că cantitatea de apă, 
calculată pe o unitate de su
prafață, este pe Marte cam a- 
ceeași ca și pe Pămînt.

Avînd în vedere faptul că 
temperatura de pe Marte este 
mai joasă decît pe Pămînt, ocea
nele s-au acoperit cu un strat 
de gheață veșnică, avînd o gro
sime între 300 metri la Ecuator 
și 2,000 metri la poli. în sute 
de milioane de ani suprafața 
dură a oceanelor s-a acoperit cu 
nisip și praf. Cutremurele au 
produs însă numeroase crăpături 
drepte în suprafața dură a ocea
nelor de pe Marte.

De aceea, a spus Davîdov, oa
zele de vegetație de pe Marte, 
situate de-a lungul crăpăturilor 
drepte, par o rețea de linii care 
au primit denumirea convențio
nală de „canale". 

crează a scăzut, iar săptămîna 
de lucru este în prezent în 
medie de mai puțin de 40 de 
ore. Dar prețurile continuă să 
crească, ceea ce face ca foarte 
mulți americani să aibă în pre
zent mai puțini bani pentru 
a cumpăra mărfurile care in 
prezent îi costă mai scump". 
Subliniind în continuare că 
specialiștii „prevestesc cu o 
unanimitate îngrijorătoare slă
birea continuă a economiei și 
doar o reducere neînsemnată 
a șomajului în 1961 și 1962", 
Kennedy a dat asigurări că 
„guvernul nu intenționează să 
rămînă un spectator pasiv" și 
că va prezenta Congresului, în 
viitoarele 14 zile, un plan de 
măsuri care, a spus el, vor 
urmări „reducerea șomajului—, 
stimularea productivității și 
asigurarea unui ritm mai înalt 
de dezvoltare a economiei".

Oprindu-se în continuare la 
deficitul balanței de plăți a 
S.U.A., care în ultimii trei ani 
a crescut cu circa 11 miliarde 
dolari, precum și la scăderea 
în valoare de aproape 5 mi
liarde dolari a rezervei de aur 
a S.U.A., Kennedy a declarat 
că toate acestea se datoresc în 
parte faptului că S.U.A. „au 
continuat să suporte o parte 
mai mare decît li se cuvine 
din angajamentele Occidentu
lui în domeniul puterii mili
tare si al ajutorului acordat 
statelor străine". „Se crede, a 
spus el. că în condițiile actua
lei politici deficitul va fi în 
1961 de două miliarde de do
lari și oamenii din țările a 
căror asigurare cu dolari pe 
vremuri a provocat acest de
ficit întreabă acum în auzul 
tuturor dacă ne vor ajunge 
rezervele de dolari pentru a- 
coperirea angajamentelor asu
mate".

Arătînd că „toate acestea 
sînt motive de îngrijorare, dar 
nu de disperare". Kennedy a 
dat asigurări că guvernul a- 
merican nu va recurge la de
valorizarea dolarului.

„Dar nu numai balanța 
noastră internațională de 
plăți este dezechilibrată, a 
spus în continuare președin
tele S.U.A.. Bugetul federal 
curent pe anul financiar 1961 
se va încheia cu siguranță cu 
un nou deficit... $i totuși noul 
guvern trebuie în mod inevi
tabil să plece de la planurile 
de cheltuieli și venituri pre
zentate deja". „Vom face însă, 
a spus în continuare Kennedy, 
ceea ce trebuie făcut, deoa
rece economia noastră națio
nală este împovărată de sar
cini neîndeplinite și de sarcini 
care au fost neglijate. Orașele 
noastre devin tot mai sărăcă
cioase. 25 milioane de ameri
cani continuă să trăiască in 
locuințe necorespunzătoare...

In școlile noastre avem cu 
două milioane mai mulți co
pii decît pot să încapă ; 90.000 
de profesori sînt insuficient 
calificați pentru a preda. O 
treime din absolvenții noștri 
cei mai buni ai școlilor me
dii nu pot să continue să în- - 
vețe mai departe din cauza 
dificultăților bănești... Nu ne 
ajung oamenii de știință, in
ginerii și profesorii pe care 
ni-i cer angajamentele noas
tre față de lumea întreagă... 
în domeniul medicinei au fost 
realizate noi minuni, dar a- 
ceste minuni sînt prea des 
inaccesibile unui număr prea 
mare de oameni din cauza ve
niturilor insuficiente (îndeo
sebi în rîndurile bățrînilor), a 
lipsei de locuri în spitale, a 
numărului insuficient de spi
tale particulare, a lipsei de 
medici și dentiști".

Subliniind că „există și alte 
părți nevralgice în viața ame
ricană", Kennedy a insistat 
asupra „criminalității organi
zate și a criminalității infan
tile" în S.U.A., precum și asu
pra discriminărilor rasiale. 
„Faptul că unii dintre conce
tățenii noștri americani sînt 
lipsiți de drepturile lor con
stituționale din cauza originei 
rasiale — cu prilejul folosirii 
drepturilor electorale și în 
alte domenii — apasă pe con
știința țării și face ca opinia 
publică mondială să ne acuze 
că democrația noastră nu a 
justificat marile speranțe le
gate de moștenirea noastră 
națională".

Președintele a declarat în 
continuare că în legătură cu 
majoritatea problemelor abor
date în cuvîntarea sa în vii
toarele două săptămîni vor fi 
adresate mesaje Congresului.

„Dar, a declarat el, toate a- 
ceste probleme pălesc în com
parație cu problemele care ni 
se ridică în față în lumea în
treagă... în fiecare zi crizele 
se înmulțesc. în fiecare zi 
înlăturarea lor devine tot mai 
dificilă. In fiecare zi ne apro
piem de momentul pericolu
lui suprem pe măsură ce ar
mamentul capătă o răspîndire 
tot mai largă, iar forțele os
tile devin tot mai puternice.

Consider de datoria mea să 
informez Congresul că analiza 
făcută de noi în ultimele 10 
zile arată în mod limpede că 
în fiecare dintre aceste do
menii importante ale crizei, 
valul evenimentelor crește, iar 
timpul nu lucrează în favoa
rea noastră". Referindu-se la 
politica S.U.Â. promovată în 
Laos, Congo, America Latină 
și Europa, Kennedy a decla
rat printre altele:

în Africa, Congoul este pu
ternic sfîșiat de război civil, 
tulburări politice și dezorga
nizarea sistemului de stat. Noi 
vom sprijini și pe viitor efor
turile eroice ale Organizației 
Națiunilor Unite de restabili
re a păcii și ordinei. eforturi 
care sînt în prezent amenin
țate de încordarea crescmdă, 
de probleme nerezolvate și de 
slăbire a sprijinului acordat 
O.N.U. de către numeroase 
state membre.

Kennedy a pretins că ,,în 
America Latină, agenții co
muniști, tinzînd să exploateze 
revoluția pașnică, speranțele 
care s-au creat în această re
giune, au stabilit o bază în 
Cuba, doar la 90 de mile de 
coastele noastre".

în ce privește relațiile cu 

Cuba el a declarat că în le
gătură cu problemele politicii 
economice și comerciale se 
poate realiza întotdeauna un 
acord, ,,dar în ceea ce privește 
dominația comunistă în a- 
ceastă emisferă în nici un 
caz nu pot fi duse tratative", 

în Europa, a continuat Ken
nedy, alianțele noastre nu 
și-au îndeplinit obiectivele, 
și se află într-o oarecare 
dezordine. Unitatea N.A.T.O. 
este slăbită din cauza ri
valității economice și în
tr-o oarecare măsură este 
subminată de interesele națio
nale. N.A.T.O. nu și-a mobili
zat încă în întregime resurse
le și nu a elaborat încă pe 
deplin o poziție comună. Dar 
nici una din puterile atlantice 
nu poate să rezolve indepen
dent problemele comune care 
stau acum în fața noastră în 
domeniul apărării, al ajutoră
rii statelor străine, al rezer
velor monetare și în multe 
alte domenii; legăturile noas
tre strînse cu acei ale căror 
speranțe și interese le împăr
tășim, constituie unul din ac
tivele cele mai puternice ale 
țării noastre.

Referindu-se la relațiile in
ternaționale ale S.U.A. Kenne
dy a spus : „Principala piedi
că gravă continuă să fie rela
țiile noastre cu Uniunea So
vietică și China comunistă". 
El a afirmat că „nu trebuie 
niciodată să ne mîngîiem cu 
ideea că una sau alta din a- 
ceste puteri va renunța la 
tendințele sale spre dominația 
mondială".

Pentru ca să facem față 
numeroaselor probleme, pen
tru a ne îndeplini rolul la 
care nu putem renunța pe 
arena internațională, a decla
rat Kennedy în continuare, 
trebuie să revizuim și să 
reevaluăm întregul nostru 
arsenal de mijloace militare, 
economice și politice. Un lu
cru nu trebuie să-1 pună în 
umbră pe celălalt în primul 
rînd trebuie să ne întărim 
mijloacele militare... Kennedy 
s-a oprit în continuare asupra 
unor măsuri în acest domeniu 
pe care a cerut ministrului 
Apărării al S.U.A. să le înfăp
tuiască imediat.

în al doilea rînd. a decla
rat Kennedy, trebuie să ne 
perfecționăm mijloacele eco
nomice. în această ordine de 
idei, el a informat că inten
ționează să ceară Congresului 
să-i acorde dreptul „de a pro
mova un program nou, mai 
eficient de ajutorare a altor 
continente".

Președintele s-a ocupat apoi 
pe larg de diferite aspecte ale 
politicii economice interna
ționale pe care intenționează 
s-o promoveze guvernul său.

Totodată Kennedy a repetat 
bine-cunoscutele afirmații cu 
privire la speranțele pe care 
le nutresc cercurile conducă
toare din S.U.A., „că în cele 
din urmă popoarele din Euro
pa răsăriteană își vor dobîndi 
libertatea".

în problema dezarmării, 
Kennedy a declarat: Am 
luat deja măsuri pentru a 
coordona și lărgi eforturile 
noastre în domeniul dezarmă
rii — pentru a intensifica pro
gramele noastre de cercetări 
și studii științifice și pentru a 
face ca controlul asupra înar
mărilor să devină țelul prin
cipal al politicii noastre na
ționale sub conducerea mea 
personală. Cursa ucigătoare a 
înarmărilor și uriașele resur
se înghițite de ea au împins 
prea mult timp restul proble
melor'pe planul al doilea. Nu 
trebuie să admitem ca cursa 
înarmărilor să cuprindă noi 
țări — să apară noi puteri 
nucleare și ca această cursă 
să se extindă și asupra Cos
mosului.

El a amintit de asemenea că 
a rugat Și celelalte guverne 
interesate să accepte amîna- 
rea rezonabilă a tratativelor 
în problema interzicerii expe
riențelor nucleare. Intențio
năm a spus el, să reluăm tra
tativele, fiind gata să ajun
gem la un acord definitiv cu 
orice țară dispusă în egală 
măsură să accepte încheierea 
unui tratat eficace și aplicat 
în mod energic.

„în sfîrșit, a spus președin
tele S.U.A., guvernul nostru 
intenționează să exploreze 
toate domeniile în care există 
posibilitatea de colaborare cu 
Uniunea Sovietică și cu alte 
țări în numele minunilor 
științei și nu al terorii pe care 
o provoacă ea. Invit toa
te țările, inclusiv Uni
unea Sovietică, să se ocu
pe împreună cu noi de îm
bunătățirea serviciului de 
meteorologie, de realizarea u- 
nui nou program de creare 
de sateliți artificiali pentru 
telecomunicații și de pregăti
rile pentru cercetarea plane
telor Marte și Venus, cer
cetări care într-o bună zi vor 
putea dezvălui secretele cele 
mai profunde ale Universu
lui".

„în fața noastră, a spus 
Kennedy în încheiere, stau 
probleme de cea mai mare 
importanță. Mersul evenimen
telor este defavorabil. înain
te ca situația să se schimbe 
spre mai bine știrile vor fi și 
mai neplăcute. Și, sperînd în 
mai bine, trebuie să fim pre
gătiți pentru mai rău.

Nu putem evita pericolul și 
nu trebuie să admitem ca pe
ricolul care ne amenință să 
provoace în rîndurile noastre 
panică sau să ne oblige să pă
șim pe drumul unui izolațio
nism îngust. în multe regiuni 
ale lumii în care raportul de 
forțe s-a statornicit deja în 
favoarea adversarului nostru, 
forțele noastre sînt în mod 
serios dezbinate...

Viața în 1961 nu va fi u- 
șoară. Nu poți face viața mai 
ușoară, limitîndu-te doar la 
deziderate, la pronosticuri sau 
la implorări. Ne așteaptă noi 
neplăceri înainte ca mersul 
evenimentelor să se schimbe. 
Dar noi trebuie să obținem a- 
ceastă schimbare".


