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COMUNICATUL
Direcției Centrale de Statistică

asupra îndeplinirii Planului de Stat
al Republicii Populare Române pe anul 1960

T

Producția efectivă I960

economiei U. M.

I. Industrie
buc. 81 113 •

în cifre 
absolute

în */» față 
de producția 
efectivă 1959

în anul 1960. primul an al 
planului de șase ani. s-au ob
ținut noi și importante succe
se in dezvoltarea

naționale și în creșterea nive
lului de trai al oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Romînă.
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ileperilor

cinleia 
tineretului

■ Paqina tineretului 
1 de la sate 4

globale al 
fost înde-

Plănui producției 
întregii industrii a 
plinit în proporție de 103,6 la 
sută, iar planul producției 
marfă în proporție de 103 la 
sută.

Pe principalele ministere, 
organizații economice centra
le și întreprinderi industriale 
ale sfaturilor populare, planul 
de producție globală a fost 
îndeplinit după cum urmează:

procentul de îndeplinire 
a planului pe anul 1960

MINISTERUL INDUSTRIEI GRELE
— Direcția

Electrice
— Direcția
— Direcția
— Direcțiile generale din 

construcții de mașini — total 
(din care : Direcția Generală autoca

mioane, tractoare și mecanică
— 102,6 la sută. Direcția 

utilaj chimic, petrolier și 
102.3 la sută)

Generală a Energiei

Generală Minieră
Generală a Siderurgiei 

ramura

fină
Generală 

minier —

PETRO-MINISTERUL INDUSTRIEI 
LULUI ȘI CHIMIEI

— Departamentul foraj, extracție țiței 
și gaze

— Departamentul Prelucrăr ii Țițeiului
— Departamentul Chimiei Anorganice
— Departamentul Chimiei Organice

MINISTERUL ECONOMIEI 
FORESTIERE

— Direcția Generală a Silviculturii, 
Exploatării și Industrializării Lemnului

— Direcția Generală a Produselor 
Finite din Lemn

COMITETUL DE STAT PENTRU 
CONSTRUCȚII. ARHITECTURĂ 
ȘI SISTEMATIZARE - Departa
mentul Construcțiilor și Materiale
lor de Construcții

MINISTERUL INDUSTRIEI BUNURI
LOR DE CONSUM

— Industria ușoară
— Industria alimentară

ÎNTREPRINDERILE INDUSluIALE 
ALE MINISTERULUI TRANSPOR
TURILOR ȘI TELECOMUNICA
ȚIILOR

ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE 
ALE MINISTERULUI ÎNVĂȚĂ- 
MINTULUI ȘI CULTURII

ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE 
ALE SFATURILOR POPULARE

UNIUNEA CENTRALĂ A COOPERA
TIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI

In anul I960 volumul pro
ducției globale a întregii in
dustrii a crescut, față de anul 
1959, cu 16,9 la sută, reali- 
zîndu-se o creștere superioa
ră ritmului mediu anual pre
văzut în planul de șase ani 
(circa 13 la sută).

Tn indusria siderurgică, pro
ducția ’a crescut cu 32 Ia sută 
și în industria construcțiilor 
de mașini și a prelucrării 
metalelor cu 22 la sută. Spo
rul producției din aceste ra
muri reprezintă peste 40 la 
sută din întregul spor al pro
ducției industriale.

în industria chimică pro
ducția a crescut cu 16 la sută.

Producția industriei de pre
lucrare a lemnului a crescut 
cu 21 la sută, ca urmare a 
unei valorificări superioare a 
masei lemnoase.

Creșteri însemnate s-au ob
ținut și în ramurile producă
toare de bunuri de consum : 
în industria textilă (17 la sută), 
în industria confecțiilor (42 
la sută), îh industria pielăriei, 
blănăriei și încălțămintei (18 
la sută),. în industria alimen
tară (13 la sută).

Planul anual de producție 
a fost depășit la majoritatea 
produselor 
fontă, oțel,

importante ca: 
laminate finite

U. M.

mii 
mii

tone 
tone

Fontă 
Oțel 
Laminate finite 

pline 
Țevi de oțel 
Cocs metalurgic 

pentru furnale 
Minereu de fier 
Cărbune brut extras 
Țiței extras 
Benzină 
Uleiuri minerale 
Gaz metan 
Energie electrică 
Mașini" -'pentru aș- 

chierea metale
lor

Motoare .cu com
bustie internă 

Motoare electrice 
Generatori electrici 
Transformatori

electrici mii kVa
Utilaje metalurgice tone

mii 
mii

tone 
tone

tonemii 
mii tone 
mii 
mii 
mii 
mii

tone 
tone 
tone 
tone 

mii. mc. 
mil. kWh

buc. '

mii CP 
mii kW 
mii kVa

102,1

100,6
101,7
103,5

101,0

102,0

99,8
102.7
104.0
101.0

108,0

108.4

106.9

103,2

104.2
107.1
100,9

102,3

107,8

103.7

109.4

din oțel fără su-pline, țevi 
dură, minereuri de fier, cocs 
metalurgic, vagoane de marfă, 
autocamioane, tractoare, corn-» 
bine pentru cereale, rulmenți, 
strunguri, produse sodide, 
acid sulfuric. îngrășăminte 
chimice, anvelope, cherestea, 
ciment, țesături de bumbac, , 
lină și mătase, tricotaje, în
călțăminte, uleiuri comesti
bile, zahăr, conserve de carne 
și altele.

Direcția Generală a Indu
striei Peștelui nu și-a îndepli
nit -nici în acest an planul, 
producția de pește fiind în 
scădere față de anii prece- 
denți, datorită lipsei unor 
măsuri bazate pe o analiză 
temeinică a problemelor teh
nice și organizatorice ale pes
cuitului, insuficienței în do
tarea cu unele utilaje cores
punzătoare, unei slabe preo
cupări pentru formarea pro
fesională a cadrelor și înlă
turarea metodelor empirice în 
pescuit, folosirii insuficiente a 
tuturor apelor potrivite pen
tru exploatările piscicole.

Producțiile obținute la prin
cipalele produse industriale 
în anul 1960 și creșterile în
registrate față de 1959 sînt 
următoarele:

Producția efectivă I960

în cifre 
absolute

1.014
1.806

1.255
338

820
1.460
8.163

11.500
2.792

311
6.519
7.626

4.365

354
553
82

1.577
24.554

în față 
de producția 
efectivă 1959

120
127

153
123

135
137
102
101
104

■ 115
113
112

140

107
118
135

125
127

ÎN ÎNTÎMPINAREA

0 întîlnire 
interesanta 

la Casa alegătorului

p DrofUR*

elettora’e 
us -vorbt- 

cu pro- 
de tot

Prețuire

Instalații de foraj 
Utilaje pentru pre-

lucrarea țițeiului tone 7.391 138
Utilaje pentru indus-

- tria chimică tone 16.832 145
Vagoane de marfă 

cu ecartament 
normal buc. 4.608 129

Autovehicule buc. 12403 127
Rulmenți mii buc. 4.553 129
Tractoare buc. 17.102 155
Pluguri de trac,tor buc. 15.692 167
Combine tractate 

pentru cereale pă- 
ioase buc. 5.500 162

Semănători de ce
reale cu tracțiur- 
mecanică buc. 14.322 .208

Sodă calcinată mii tone 182 172
Sodă caustică mii tone 77 119
Add sulfuric mii tone 228 113
îngrășăminte chimice 

(substanță activă 
100 la sută) mii tone 71 136

Coloranți organici tone 3.695 99
Anvelope auto-trac-

tor-avion mii buc. 337 108
Fibre și fire sinte

tice tone 889 280
Maso plastice și ră

șini sintetice tone 12.714 193
Hîrti» mii tone 140 110
Ciment mii tone 3.054 107
Geamuri trase mii m.p. 18.111 138
Cherestea mii m.c. 3.921 108
Plăci din particole 

aglomerate tone 31.259 183
Mobilă mii. lei 1.163 143
Țesături de bum

bac mii, m.p. 248 114
Țesături de lînă mii. m.p.. "32 113
Țesături de mătase mii. m.p. 25 112
Tricotaje mii. buc. 0 134
Confecții din țesă

turi mii. lei 4.013 143
încălțăminte mii per. 30.184 107
din care :
—- încălțăminte din 

piele mii per. 19.624 110
Aparate de radio mii buc. 167 100
Răcitoare electrice buc. 10.401 353
Mașini electrice de 

spălat rufe pentru 
uz casnic buc. 38089 142

Biciclete mii buc. 243 155
Mașini de cusut de 

uz casnic buc. 52.594 130
Carne (fără slănină) mii tone 270 112
Lapte de consum 

(inclusiv lapte 
praf) mii hl. 1.329 108

Brînzeturi mii tone 34 93
Unt mii tone 13 115
Uleiuri comestibile mii tone 117 196
Zahăr mii tone 391 162

trecut auîn anul care a 
fost obținute noi succese în 
ridicarea nivelului tehnic al 
producției.

In industria siderurgică 
gradul de folosire intensivă 
a furnalelor a crescut, față 
de anul 1959, cu 15 la sută, 
iar cel de folosire a cuptoare
lor Martin cu 16 la sută. Pes
te 50 la sută din sporul pro
ducției de oțel și circa 70 la 
sută din spor»! producției de 
fontă au fost Obținute pe sea
ma mai bunei utilizări a ca
pacităților de producție.

In industria petrolului, 
prin extinderea forajului cu 
turbina și îmbunătățirea re
gimului tehnologic, s-a obți
nut o creștere a vitezei de fo
raj cu 27 la sută la explorare 
și cu 12 la sută la exploatare. 
La prelucrarea țițeiului s-au 
realizat randamente mai bune. 
A crescut valoarea produse
lor obținute din prelucrarea 
unei tone de țiței cu 7 la sută.

în industria textilă au cres
cut indicatorii de utilizare la 
mașinile de filat bumbac 
5,5 la sută. Ia războaiele 
țesut bumbac cu 8 la sută, 
la războaiele de țesut lină 
7 la sută.

Gradul de mecanizare
transportul cărbunelui în aba
taj a ajuns la 78,9 la sută, iar 
la transportul în subteran la 
93 la sută.. ... .

în industria constructoare 
de mașini prepararea mecani
că a amestecurilor de formar 
re în turnătorii a crescut de 
le 78,2 la sută, la 82,9 la sută.

de asemenea, volu-

me-

au 
noi

cu 
de 
jar
cu

la

A sporit,

mul lucrărilor executate 
canic la dbborît și secționat 
în exploatările forestiere.

In anul 1960 s-a extins apli
carea unor procedee tehnolo
gice avansate și s-au introdus 
noi procedee tehnologice, 
fost puse în fabricație
tipuri de mașini, utilaje și 
materiale șj s-a lărgit sorti
mentul bunurilor de consum.

Au fost aplicate peste 35.000 
invenții, inovații și raționali
zări.

în anul 1960 planul produc
tivității muncii pe întreaga 
industrie a fost îndeplinit, 
realizîndu-se o creștere de 11 
la sută față de anul 1959

Prin eforturile oamenilor 
muncii din industria republi
cană, prețul de cost a fost re
dus, față de anul 1959, 
la sută, iar în condiții 
parabile cu 4 la sută 
preliminate).

Cele mai însemnate 
ceri le-au obținut întreprin
derile din direcțiile generale 

, constructoare de mașini' din 
Ministerul Industriei Grele, 
Direcția Generală a Siderur
giei, Direcția Generală a E- 
nergiej Electrice, Departamen
tul Prelucrării Țițeiului. De
partamentul Chimiei Anorga
nice, Departamentul Con
strucțiilor și Materialelor de 
Construcții, Direcția Generală 
a Silviculturii, Exploatării și 
Industrializării Lemnului! Di
recția Generală a Produselor 
Finite din Lemn, Direcția Ge
nerală a Conservelor, Produ
selor Zaharoase și Pastele: 
Făinoase.

S.M.T. a fost redus cu 14 la 
sută, față de prevederile pla
nului și cu 26 la sută, față de 
1959.

Producția totală a fost la 
cereale boabe de 9.8 milioane 
tone, la sfeclă de zahăr de 3.4 
milioane tone, la floarea-soa- 
relui de 522 mii tone.

Deși în multe regiuni ale 
țării, condițiile climaterice nu 
au fost favorabile, producția 
agricolă obținută în anul 1960 
asigură pe deplin cerințele 
sporite de consum ale popu 
lației și aprovizionarea indus
triei cu materii prime agri
cole.

Suprafața însămințată cu 
porumb pentru siloz a crescut 
de 2.2 ori față de 1959. obți- 
nîndu-se o producție de 4,1 
milioane tone, față de 1,6 mi
lioane tone în 1959

Cea mai mare parte a pro
ducției 
anului 
sectorul 
la grîu, 
91 la sută la floarea-soarelui. 
98 la sută la sfeclă de zahăr.

Producțiile medii ale gospo
dăriilor agricole colective au 
fost mai mari cu aproape 60 
la sută la grîu și porumb, 
față de cele din gospodăriile 
agricole individuale și cu 32 
la sută și respectiv 36 la sută 
față de cele din întovărășirile 
agricole.

Producția medie de grîu la 
hectar obținută de gospodă
riile agricole de stat a fost cu 
30 la sută mai mare decît în 
gospodăriile agricole colective.

Aportul sectorului socialist 
la formarea fondului centrali
zat de stat a atins 92 la sută 
la grîu-secară, 91 la sută la 
porumb, 92 la sută la floarea- 
scarelui, 98 la sută la sfecla de 
zahăr.

Producția de 
cu circa 60.000 
vie) mai mare 
1959.

S-a realizat 
producție la lapte de circa 3,4 
milioane hectolitri, 
tind o crțștere de 
față de 1959.

Producția totală 
fost de 22.000 tone. Ponderea 
oilor cu țină fină și semifina 
a ajuns la 43 la sută, iar pro
ducția de lină fină și semifină 
la 11.000 tone, cu 1.460 tone 
mai mare decît in 1959.

în gospodăriile agricole de 
stat producția medie de lapte 
pe vacă furajată a ajuns la 
2.730 litri, iar producția medie 
de lină pe oaie la 2,5 kg.

In silvicultură, planul de 
împăduriri a fost îndeplinit în 
proporție de 105 la sută, îm- 
pădurindu-se o suprafață de 
79.000 hectare, 
teren degradat 6.700 hectare, 
depășindu-se prevederile pla
nului cu 11 la sută.

agricole vegetale a 
1960. s-a obținut in 
socialist — 88 la sută 
80 la sută la porumb,

carne a fost 
tone (greutate 
decit in anul

un spor de.

reprezen-
14 la sută

de lînă a

din care în

(Continuare în pag. 3-a)

i punct ta .ord 
'Timp. ’ 
tovarășul ' Adalbert 
a spus:

Este bine, dragii mei 
, să aflați .și ’voi des- 
ir.duiciiie s’trîmbe care 

domneau in țara noastră 
cînd la conducerea ci se 
aflau capitaliștii. în felul 
aces.s voi creți posibilita
tea să vă faceți o imagine 
și mai clară și precisă a- 
supra marilor schimbări în
făptuite în țara noastră de 
regimul democrat-popular 
și despre minunatele con
diții de viață pe care le 
avem astăzi. Pe-atunci, 
mulți copii de muncitori 
umblau la școală cu schim
bul și aceasta pentru mo
tivul că părinții lor nu 
reușeau să asigure încăl
țămintea necesară fiecărui 
copil al lor. Cei care sim
țeau bucuria tinereții erau 
doar fiii bogătanilor. Marea 
masă a tinerilor se 
bea de necazurile 
greutățile vieții încă 
fragedă copilărie. Despre a- 
semenea necazuri și greu
tăți nu se poate vorbi 
astăzi. Au fost create cele 
mai optime condiții de în
vățătură pentru tineretul 
patriei noastre. Voi nu veți 
mai fi nevoiți să vă com
pletați studiile la 50 
ani, așa cum am făcut 
și atiția alții ca mine.

Tinerilor li s-a vorbit 
larg despre realizările 
gimului democrat-popular 
din orașul lor, despre con
strucțiile de locuințe, des
pre cele 135 apartamente 
pe care le-au primit oa
menii muncii sătmăreni nu
mai la începutul acestui an, 
despre condițiile de muncă 
ale muncitorilor în fabrici 
și altele.

Printre cei prezenți la a- 
ceastă manifestare am în- 
tîlnit pe turnătorul Carol 
Hortman și pe lăcătușul 
montor Gheorghe Pop care 
nu de mult au terminat 
cursurile școlii profesionale 
și care în prezent se nu
mără printre muncitorii de 
nădejde ai Fabricii „1 Sep- 
tembrie".

In încheierea întîlnirii 
s-a desfășurat. un frumos 
program artistic susținut 
de elevii Școlii profesiona
le finite lemn.

Mcrio Arghiuș s-a 
prezertat la fabrică. 

a o întreprindere 
îcvtă situată unde- 

io poalele munți- 
Ps-ora-Ruscă, in 

sul Făget. Aici 
iuc-ează produse 
sticlerie ca și k> 

care 
cu 
ei 

de 
că 

fabrica se vo dezvol
ta . serios și că 
pe ei se pune mare 
bază. Și Maria Ar
ghiuș, fata aceea 
sprințară, năltuțâ, 
cu obrajii imbujoreți 
la cei 18 ani ai ei. 
s-a avintat in bătă
lia care se dădea 
pentru reconstrucția 
si dezvoltarea aces
tei fabricuțe. Cind 
începuse să fie cu
noscută, să se obiș
nuiască și ea cu in
stalațiile fabricii a 
primit o scrisoare 
prin care cei de a- 
casă o chemau lin
gă ei. Dar, 
nu se simțea 
gindurile ii 
mereu spre 
de la

- ți lor, 
ei de 
acolo 
ea, de oameni 
să muncească 
dragoste pentru 
voltarea fabricii.

Tinerii 
sosiseră deodată 

cind cu 
nestăvilit 
au aliat

acasă 
bine, 

zburau 
fabrica

poalele mun- 
spre tovarășii 
muncă. Știa că 
e nevoie

Și ea se giodea tot 
mai mult să se în
toarcă. Și a scris la 
fabrică. Prietenele 
ei i-au răspuns re
pede, au chemat-o.

Maria nu le-a mai 
răspuns prin scri
soare, 
fetele 
cu ea 
cîteva 
ceea, 
ei a fost un ,,eveni
ment” pentru tineri.

Am povestit un 
fapt din viața aces
tei muncitoare tine
re. El vorbește cit se 
poate de convingă
tor despre acea tră
sătură de caracter 
pe care o au tinerii 
din zilele noastre : 
dofința fierbinte de 
a Imunei acolo unde 
este mai multă 
voie de aportul

Colectivul i-a 
tot încredere și 
goste. A lucrat 
întii la cuptoare. 
Dragostea de mun
că, dorința de afir
mare, abnegația, i le 
descoperă colectivul 
aici în fața cuptoa
relor : produse mai 
multe și de calitate 
bună. Oare asta nu 
se numește dăruire? 
Muncă îndîrjită, în
vățătură, spirit de 
inițiativă, simț gos
podăresc și răspun
dere - iată un mă

prin
Dar in schimb 
s-au pomenit 
la fabrică la 

zile după a- 
Reîntoarcerea

ne- 
lor. 

ară- 
dra- 
mai

nunchi de calități 
care întruchipează 
un caracter voluntar, 
energic, hotărit la 
această tinără. De 
fapt Maria Arghiuș, 
ore un fel al ei de 
a fi, simplu, deschis 
modestă și sinceră. 
Deseori iși repro
șează că n-a făcut 
tot ce putea să facă. 
Și se străduiește ne
contenit să ’ muncea
scă și să învețe mai 
mult și mai bine 
Nu știe niciodată 
ce-i osteneala. Nu-și 
socotește timpul pe 
care-l dă fabricii, 
colectivului. Cînd au 
inceput lucrările de 
refacere a cuptoare
lor și instalarea ben
zilor rulante. nu-și 
găsea, astimpărul se 
frămintă să fie cit 
mai de folos colec
tivului.
despre
procesului 
ducție. Ori 
absolventă 
școli
nice, unde căpătase 
un bagaj serios de 
cunoștințe pe care 
acum trebuia să I® 
pună în practică. 
Cînd le-au sosit ma
șinile automate, s-a

Era vorba 
schimbarea 

de pro- 
ea era 

a unei
medii teh-

(Continuare 
in pag. 3-a)

VASILE CĂBULEA

de alegători dinde

N. STELORIAN

aceste zile, la centrele de afișare vin numeroși cetățeni 
verifice înscrierea in listele electorale. In fotografie : aspect 
la unul din centrele de afișare a listelor
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V. MOINEAGU

Primirea de către 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a d^egației guvernamentale economice 

a R. D. Vietnam

tovarășii 
și Chivu Stoica

Un prim bilanț 
in „procesul 
milimetrilor"

I
II. Agricultura și Silvicultura

în anul 
importante 
voltarea și

1960 s-au obținut 
realizări în dez- 

consolidarea secto
rului socialist al agriculturii. 

La sfîrșitui anului 1960, sec
torul socialist cuprindea 81,6 
la sută din suprafața agrico
lă și 83,7 la sută din supra
fața arabilă a țării. ■*

S-a lărgit baza tehnico-ma- 
terială a agriculturii. în anul 
i960 agricultura a fost înzes
trată cu 11.500 tractoare, 
13.000 pluguri pentru tractor, 
14.500 semănători mecanice,

5.480 ■ combine, .precum 
alte mașini și utilaje agricole 

Stațiunile de mașini ■ trac 
toare au primit 9.400 tract: 
re și au sporit nandame-.-. 
pe tractor cu 18 Ia sută ’• 
îumul lucrărilor executate 
stațiunile de mașini s: t:: 
toare a ajuns la 14.1 m. 
hectare arătură norm;
46 Ia sută mai mare d 
1959 și de peste 2 
în 1958.

Prețul de cost pe 
râtură normală rea

Marți 7 februarie 1961, to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, și Chivu 
Stoica, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Romine, au primit, 
la C.C. al P.M.R., delegația 
guvernamentală economică a 
R. D. Vietnam, 
Nguen Zui Cin,

condusă de 
membru al

Biroului Politic ții secretar al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, locții
tor al primului ministru și 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, care ne 
vizitează țara.

La primire a fost de față 
tov. Alexandru Birlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine.

Recent la Brașov s-a făcut 
bilanțul rezultatelor obținute 
în decurs de un an în economi
sirea metalului, de cînd aici' 
a pornit acțiunea cunoscută 
sub denumirea de „procesul. 
milimetrilor". în această ac
țiune s-au încadrat numeroa-! 
se întreprinderi constructoare ‘ 
de mașini și, așa cum rezultă 
din datele centralizate pe re
giune, cantitatea de metal e- 
conomisită intr-un an este e- 
chivalentă cu necesarul pentru 
fabricarea a peste 600 de 
tractoare. La Uzinele „Ernst 
Thălmann'* s-a acordat multă 
atenție observațiilor și propu
nerilor făcute de muncitori, 
ingineri și tehnicieni celor cu
prinse în articole publicate în 
presa centrală și ziarul local 
referitoare la perfecționările 
ce pot fi aduse tractorului. 
Transpunerea lor în practică 
a dat posibilitatea să se rea
lizeze o economie de circa 
1.450 tone de metal. Cea mai 
mare parte din cantitatea de 
metal economisită provine din 
sectorul de prelucrare, ca ur
mare a aplicării unor proce
dee și metode de muncă a- 
vansate. In sectorul forje, de 
exemplu, datorită matrițării 
de precizie, călirii pieselor 
prin curenți de înaltă frecven
ță etc., s-a redus adaosul 
prelucrare, iar consumul 
fiecare tractor a scăzut cu 
de kg de metal.

Asemenea rezultate sînt 
la Uzinele de autocamioane 
„Steagul Roșu“ și in alte în
treprinderi metalurgice din 
regiunea Brașov,

(Agerpres)
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Cu cîțiva ani de zile in 
urmă. cînd Ia gospodăria agri
colă colectivă „Filimon Sîrbu" 
din comuna Comana, regiunea 
Dobrogea, lua ființă în briga
da I de cîmp o echipă de ti
neret, îhtr-o adunare genera
lă a organizației de bază 
U.T.M., în discuțiile care se 
purtaseră cu fiecare membru 
al echipei în parte, fusese bine 

, lămurit. scopul înființării a- 
cestei echipe. Tinerii (in frun- 

.tea echipei lor era chiar șecre- 
. tarțiț organizației de bază 
U.T.M. din gospodărie. Dumi
tru Borcan), s-au angajat a- 
tunci ca printr-o muncă se
rioasă și perseverentă, apli- 
cînd. eît mai bine regulile 
agrotehnice pe care aveau să 
le învețe la cercurile de învă- 
țâmînt agrotehnic, să obțină 
recolte sporite, care să depă
șească recoltele medii reali
zate pe gospodărie. Ei se an
gajau in acest fel să ajute, cu 
priceperea lor. cu entuziasmul 
lor tineresc, cu puterea lor de 
muncă dezvoltarea economică 
a gospodăriei colective.

Dar, vorbele ca vorbele, fap
tele mai ales trebuiau să vor
bească.

A venit primăvara (organi
zarea echipei, planul ei de 
muncă, și toate celelalte se 
făcuseră din vreme. încă din 
timpul, iernii) și tinerii au por
nit la treabă. Au pregătit te
renul așa cum scrie la carte, 

. au însămînțat. ținînd seama 
de sfaturile inginerului agro
nom. Vara, la întreținerea 
culturilor au respectat iarăși 
recomandările științei și iată că 
toamna, cind au făcuit bilan
țul muncii lor de-un an, tine
rii au văzut că obținuseră re
colte de porumb și floarea 
soarelui cu 100—200 kg la hec
tar mai mari decit media pe 
gospodărie.

Rezultatul î-a bucurat și 
concluzia a fost una singură :

I— Ce au

fost.

Ur
mai

reușind să 
producția medie 
gospodărie numai 
zahăr unde a ob- 
*8.

cunosc li- 
numai în 
colective 
materiale 

însăși

dovedit echipele de tineret
daca s-a putut anul acesta 
atît, înseamnă că la anul se 
poate mai mult, iar in anii 
următori și mai mult, mereu 
mai mult. Această concluzie, 
această hotărîre a lor, are o 
explicație temeinică. Ei sint 
convinși că obținerea produc
țiilor mari, care nu 
mite, este posibilă 
cadrul gospodăriei 
care oferă condiții
optime și care, prin 
specificul ei, asigură posibili
tatea aplicării pe o scară 
gă a celor mai înaintate, 
noi metode agrotehnice.

Și intr-adevăr, așa a
In anul următor au depășit 

producția medie de porumb 
boabe pe gospodărie cu 400

de tineret a obținut 4.650 kg ; 
și producția de floarea-soare
lui a fost bună : 2.300 kg me
die la hectar. Echipa de tine
ret a realizat 2.431 kg. La sfe
clă. in loc de 26.500 kg, cit s-a 
realizat in medie pe gospodă
rie, tinerii au obținut 29.000 
kg. Asta insă numai in ceea 
Ce privește echipa condusă de 
Dumitru Borcan, fiindcă echi
pa lui Ion Nica a obținut mai 
puțin : doar 3.800 kg porumb 
boabe la ha și numai 2.115 kg 
floarea-soarelui.

depășească 
obținută pe 
la sfecla de 
ținut 27.0e0

Punând față în față rezul
tatele obținute de cele două

• Mai mult decit producția medie la hectar 
realizată pe gospodărie: e 2.500 kg sfeclă 
de zahăr • 131 kg floarea-soarelui • 370 kg 

porumb boabe

kg ia hectar, iar pe cea de 
sfeclă cu 3.000 kg.

..Care va să 
noastră și-a dovedit 
prin activitatea ei 
folos gospodăriei 
și-au spus membri 
organizației

zică echipa 
utilitatea: 
a fost de 
colective, 

biroului 
U.T.M. Ce-ar fi 

să mai înființăm pentru anul 
următor incă o echipă care să 
realizeze, tot așa. producții su
perioare la hectar ?"

Au cerut sfatul organizației 
de partid și conducerii gospo
dăriei colective. Astfel, din 
primăvara anului trecut, în 
cadrul gospodăriei colective 
din Comana au lucrat două 
echipe de tineret.

Și iată-ne din nou toamna. 
Toamna trecută. Pe întreaga 
gospodărie recolta medie de 
porumb boabe obținută la ha 
a fost bună : 4.280 kg. Echipa

echipe de tineret, acum după 
ce socotelile anului trecut 
s-au încheiat iar în fața gos
podăriei colective, și deci și 
înaintea tinerilor se află un 
nou an de muncă, organizația 
U.T.M. a tras o concluzie jus
tă : că nu-i de ajuns doar să 
mărești numărul echipelor de 
tineret, ci trebuie să te pre
ocupe îndeaproape îndrumarea 
lor in egală măsură, să le dai 
un ajutor permanent în lupta 
pentru obținerea producțiilor 
mari. Iată, echipa lui Nica a 
obținut cu aproximativ 850 kg 
porumb boabe mai puțin la ha 
decit echipa lui Dumitru Bor
can. Înmulțiți această cantita
te cu cele 49 ha porumb pe 
care le-a avut echipa și veți 
vedea că s-au pierdut dintr-o 
dată pentru gospodărie apro-

ximativ 40.990 kțt porumb 
boabe !

La fel se poate face soca- 
țeala și ța floarea-soarelui.

Iată de ce, în vederea ge
neralizării experienței bune, 
organizația U.T.M. <lin gospo
dărie s-a gindit să ia măsuri. 
Și a găsit o soluție interesan
tă : să organizeze in amil a- 
cesta scurte consfătuiri de 
producție între cele două echi
pe de tineret, consfătuiri in 
care, periodic, tinerii să-șl 
împărtășească unii altora cele 
mai bune metode agrotehnice 
folosite.

Vrind să ajute gospodăria 
colectivă și in ceea ee priveș
te dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. incepind din luna ia
nuarie secretarul organizației 
U.T.M. a trecut eu o echipă 
de tineri să lucreze ca îngri
jitor de animale. Scopul să 
obțină de la junincile care in
tră anul acesta in producție 
cel puțin 2.IHM) litri lapțc in 
medie, iar pe viilor să ajungă 
la 2.800—3.009 litri. In locul 
său, ca șef al echipei de ti
neret din brigada de cîmp. a 
fost numit, la recomandarea 
organizației U.T.M., tot un ti- 
năr, Constantin Trandafir, 
care a obținut vara trecută 
cu echipa sa 34.000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar și este ho
tărit ca in anul acesta să mă
rească și mai mult producția.

Străduință, preocupare, pri
cepere. Toate acestea cu sco
pul de a ajuta in mod con
cret și organizat dezvoltarea 
gospodăriei colective, înflori
rea ei economică. De a o aju
ta să crească și mai mult, 
să-și sporească necontenit a- 
verea obștească, fondul de 
bază, izvorul adevărat al bu
năstării și fericirii lor perso
nale.

PETRE GHELMEZ

Folosind timpul prielnic. . .colectiviștii construiesc....

Cărți pentru biblioteca 
personală

După ce și-a terminat toate 
treburile la oraș, Nicolae Nica 
a cutreierat librăriile. S-a o- 
prit îndelung asupra rafturi
lor și standurilor și și-a ales 
ce a crezut el că îi este mai 
necesar : cîteva broșuri ideo
logice și 
„3etca“ și

tehnice, romanele 
„Desculț". Le-a pus

Fetele
talentate artiste 

amatoare
Dacă sosești în Fintinele pe 

înserat, înțilnești , pe ulițele 
.pilcuri de țineri. 
Pilcuri veselp,' exițbera^te și 
fliitvrînd pe ibuzeȘ cel nțai a- 
desea, o friptură de cintec. 
Sînt cîntecele învățate: la că
minul cultural, cintece ce au 
răsunat toată vara pe tarla
lele gospodăriei colective un
de munceau tinerii, cintece pe 
care, nu peste mult timp, in 
aceeași seară, le vei auzi la 
repetiția sau spectacolul cin- 
tăreților. La poarta căminului 
culțuxțl î.i .pa. jntimpina, cu 
același zîmbet limpede pe 
care i-l știu de ani și ani, in- 
văjp torul Constantin Gheor- 
phiu. fntouărășit de vioara lă- 

yazonul san 'mi- 
l ătîtor genera

ții este permanent în mijlocul 
ținyetuliu.^ . . ,

Mare parte din ținerii ar
tiști amatori sî'nt membri ■ ai 
gospodăriei colective sau ăf 
int&ărășirit din comună. 
Fruntași: recoltelor bogate, sînt 
șf fruntași ai cintecului și jo
cului popular. Dintre ei, în- 
î~*“

Kâ și de d 
bcia, dasa

ti:

In familia tînărului colectivist 
Iordan Corbu de la G.A.C. Opri- 
șetfești, raionul Făurei, s-o sta- 
torjț.tcit pentru totdeauna bună- 

». » ștqrea.

,0 călătorie pe harta regiunii'
In oceate zile de 

iarnă, la căminul cul
tural din comuna 
IIangu9 raionul Pia
tra Neamț, regiunea 
Bacău, se desfășoară 
o intensă activitate 
culturală. O mare 
parte a manifestații
lor culturale e con
sacrată in momentul 
de față apropiatelor 
alegeri. Sub îndru
marea organizației 
de partid. comi
tetul U..T.M a mo
bilizat majoritatea 
tinerilor pentru a ac
tiva ia cad nd forma
țiilor artistice : cor, 

j' dansuri, teatru. Cu 
; spri jinul conducerii 
. căminului cultural ti

nerii au prezentat.
' piesa .Jos Tudorică, 
| su>s Tudorieă !“9 care 
I demască mascarada 
| alegerilor din trecut, 
j au organizat seri lite- 
I rare pe tema alegeri

lor din trecut si a 
alegerilor de astăzi, 
s-au ținui conferințe 
despre, realizările re- 
gimufau nostru demo
crat-popular.

De un deosebit . 
succes s-a b uc u ra t 
seara „O călătorie pe - 
harta1 la care au: 
pa rticipa ț ap roa pe "■ 
toți sătenii, hi sala 
căminului; plină pînă 
la refuz, in fața hăr
ții regiunii Bacău, ti- . 
nara învățătoare da
ria Scurtu și-a invi
tat consătenii într-o 
călătorie. imaginari
prin regiunea Bacău. 
Învățătoarea le-a vof 
bit oamenilor despre* 
frumusețile și bogă
țiile regiunii; le-a a- 
mintit trecutul întu
necat din timpul re
gimurilor burghezo- 
moșierești cînd aces
te bogății nu le a- 
parțincau sătenilor și

cînd ei nu se puteau 
bucura de aceste fru
museți. .4 p&i vorbi
toarea a trecut la 
marile transformări și 
realizări petrecute în 
zilele noastre în re
giunea Bacău. Kind 
pe rînd prin fața să
tenilor au ftrecut Bi- 
cazul, Săvineștii, Ba
căul întinerit etc. 
Mulți au -fost acei 
care au pus întrebări 
sau au vorbit des
pre aceste transfor
mări, despre viața 
nouă pe care o tră
iesc azi oamenii din 
satele și orășele aces
tei regiunii

Seara „O 'călătorie 
pe hartă** organizată 
la căminul cultural 
din comuna flangu a 
fost deosebit de inte
resantă și instructivă.

cu grijă în servietă și a ple
cat mulțumit. Ajuns acasă 
le-a scos și a început să le 
rinduiască pe îndelete în raf
turile bibliotecii. La cele pes
te 80 de volume s-au mai a- 
dăugat cîteva cărți prețioase. 
Mar are puțin pină la o sută, 
îngrijitorul de vaci Nica Nico
lae de la G.A.C. Conduratu, 
raionul Mizil. are bibliotecă 

' personală, pe care o îmbogă- 
> țeste mereu. Un sprijin prețios
în munca sa și în activitatea 
de secretar al organizației de 
bază U.T.M.

B. NTCUȚĂ -

ilarele j&te s-au re
levat jir in pasiunea și prin în
suflețirea cu care iau parte la 
pregătirea spectacolelor, la 
buna lor reușită. Multe aplau
ze au cules -nu numai Vasilica 
IL Bozianu, Vasilica V. Grosu, 
Emilia Codreanu, Eugenia Pa- 
raschiv, Floarea T. Avram, care 
activează mai de mttlt ia' că
min, dar și Maria I. Pdlițeănu 

, ȘftU Victoria A. Iordache,- care 
<țu îndrăgit. doar in ultimele 
"luni munca artistică. Aceleași 
aplauze le-a cules și Vica 
Pândele, talentată solistă de 
cintece populare.

De cîțiva ani, coriștii și dan
satorii din Fintinele ocupă lo- 
cuț fruntaș pe raionul Mizil. 
Pentru aceasta, pe -lingă ela
nul, talentul și dragostea de 
muncă a tineretului era ne--.- - 
voie de îndrumare. De aceea, . 
comitetul U.T.M. a cerut spri
jinul membrilor de partid din 
comună, care au dat un im
portant sprijin în munca , de 
antrenare a fetelor. Mâi ales 
profesoara Ricuța Bosînceanu, 
directoarea școlii și membră 
în biroul comunal de partid și 
învățătoarea Cornelia Dobres- 
cu, membră de partid și deputa
tă în sfatul popular, s-au aflat

C. DIACONU

Transportul îngrășămintelor naturale pe cîmp

Fiii satului
A visat Vasile Niculescu, ( 

fiul unei Vădanț sărace, să | 
termine. măcar liceul. A ■ 
îndurat mizerie, foame, a j 
înfruntat ploile și noroaie
le toamnei și viscolul ier
nii, bătînd în fiecare zi 10 
kilometri pe jos, din sat, la 
oraș. A visat dar s-a po
ticnit. Mai avea un an ca . 
să-și vadă visul împlinit, 
cind l-a răpus tuberculoza. 
A vrut Nicolae . Radu să 
ajungă sculptor. La 16 ani, 
fiul cărăușului Radu ui- 
țnea satul, județul, prin . 
sculpturile lui în piatră. A 
vrut,, dar oftica i-a curmat 
zborul la virsta de 18 ani. 
La virsta de 24 de ani, cind 
satul se bucura că unul j 
din fiii lui a ajuns învăță
tor. primul ajuns aici, fiul | 
zidarului Vasile Zidaru, era 
răpus de boală.

Pînă în august 1944 satul 
n-a avut nici măcar un I 
intelectual ieșit din rîndu- 
rile sale.

■ Mergeți însă astăzi în 
satul de la poalele Carpa- 
ților. Se cheamă Cornu și 
se află în raionul Cîmpina. 
întrebați pe oricine și vă 
va vorbi cu mîndrie des
pre zeci de intelectuali ri
dicați de aici, sub soarele 
vieții noi, al regimului nos
tru democrat-popular. Fiul 
unei văduve sărace, Nicu 
Catrinescu e inginer chi
mist în Capitală. In Valea 
Jiului lucrează fiul altei 
vădane, inginerul geolog 
Ion Burloiu. Intr-un sat 
din Botoșani se află medi
cul chirurg Ion Ionescu, 
fiul unui dulgher. Frații 
Gheorghe și Petre Preda, 
fii de zidar, sînt ingineri 
constructori. 15 ingineri de 
diferite specialități, 5 me
dici, 2 arhitecți, 6 profesori 
și învățători, mai mulți o- 
fițeri, peste 20 de tehni
cieni. Alți 15 tineri se 
află pe băncile facultăților 
ori ai diferitelor școli.

Nenumărate visuri tine- 
•ești s-au împlinit, prin 
jrija regimului nostru de- 
■nocrat-popular.

N. BARBU

La G.A.C. din satul Minjești, 
raionul Vaslui, era adunare ge
nerală a organizației de bază 
l T.M. Participau aproape toți 
cei 72 utemiști. Adunarea gene
rală de dare de seamă și ale
geri stabilise ca tinerii să trans
porte pe tarlalele gospodăriei 
1.51)0 tone de gunoi. Gunoiul 
existent în platformă era însă 
insuficient Ltiînd în discuție a- 
ceastă problemă, adunarea de 
care este vorba a hotărit ca ti
nerii să caute gunoi prin sat, a- 
casă la colectiviști. S-au format 
echipe, iu fruntea cărora se 
aflau tineri ca Agariei lorda- 
che, comandantul brigăzii ute- 
misle dc muncă patriotică, Va
sile Blănării, secretarul comite
tului U.T.M. pe comună, Ștefan 
Turbatu. secretarul organizației 
U.T.M. din G.A.C. și s a trecut 
apoi la acțiune. După cum era 
de așteptat, s-a găsit gunoi și 
toate cele 24 atelaje ale G.A.C. 
sint folosite acum, zilnic aproa
pe, la această treabă Pină în 
ziua de 2 februarie, ei au trans
portat pe cîmp 360 tone îngră
șăminte naturale.

■’' ★
— I.a Cozmești ■—- spune to

varășul lacob Serafim, secreta
rul comitetului comunal l .T.M, 
-— aiîem 22 de utemiști. Gospo- 

alelaje.dări a Colectivă are 10.
De mai bine <ie o lună, atelaje
le stau. JSie-am gîndil. că este ni
merit să discutăm problema 
transportului gunoiului pe cîmp. 
Că noi ne-am luat angajamentul 
să ducem 1.500 țorie. Pe urină 
am discutat chestiunea cu pre
ședintele gospodăriei. Ne-a pro* 
mis tot sprijinii]. O parte din 
gunoi o să-l ducem în grădini, 
iar restul mai '/departe, pe alte 
tarlale. Avem 10 eăre în gos
podărie, 22 de utemiști...

lacob Serafim o ia de la cap. 
Și vorbește atît d? repede, îneît 
este imposibil să-l întrempi. în 
sfîrșit, face o pauză, să respire. 
Folose-șe / prilejul :

— Aveți angajament, v-ați gîn- 
dit, ați și discutat, dar cînd vă 
veți apuca de treabă ?

— în doua-trei săptămîni ne 
apucăm sigur.

Dar de ce nu 'acum ?
★

în satele comunei Ferești sint 
două gospodării colective și o 
întovărășire. Conform planurilor 
de producție, pe tarlalele acestor 
unități trebuie transportată și 
împrăștiată pe cînip cantitatea

de 1.000 tone îngrășăminte orga
nice Utemiștii au hotărit, la 13 
ianuarie, ca această treabă să o 
facă ei. în zilele de 14 și 15 
au trecut la fapte ; au transpor
tat pe tarlalele -G.A.C. 24 tone 
și pe tarlalele întovărășirii 14 
tone de gunoi. După aceea însă, 
atît comitetul comunal U.T.M. 
cit și comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. au uitat parcă de 
acțiunea începută, de angajamen
tul luat Folosim acest prilej 
ea să le aducem aminte că an
gajamentul 11-are nici o valoare

— Se topește zăpada
_  ș ț
— Și-apoi pînă la primăvară 

mai avem timp. Nu văd pentru 
ce ue-aiu grăbi. Principal este 
să ne îndeplinim angajamentul 
luat, pe parcursul apului 1961.

Tovarășul Vasile Cojocarii 
uită însă un lucru. Principalul 
e ca angajamentul să fie îndepli
nit nu oricînd, ci acum, pentru 
că arum e momentul 
pentru efectuarea acestei lucrări.

★
La Comitetul raional

RAIDUL NOSTRU
dacă rămîne scris doar în pro
cesul verbal...

★

Tinerii din Bîrzești s-au anga
jat să transporte pe citnp 1.500 
tone de îngrășăminte. Pînă acum 
nu s-au dus însă decit cîteva 
căruțe. De ce ? Iată ce răspunde 
Vasile Cojocaru — secretarul co
mitetului U.T.M.

- Mai întâi a plouat.
—- Și mai pe urmă ?
— A nins !
— Și acum ?

prielnic

U.T.M.

Vaslui există un plan. într-o 
rubrică sînt înscrise angajamen
tele privind transportul îngrășă
mintelor naturale In dreptul 
fiecărei organizații este trecută 
cantitatea pe care aceasta o va 
transporta pe tarlale și o va 
incorpora în sol: Totalizând 
cifrele acestea reiese că tineretul 
din raion are de dus pe cîmp 
75.000 tone de gunoi de grajd.

Pînă la 2 februarie însă se 
transportaseră numai 400 tone și 
asta doar în eiteva comune:

Minjești, . Zăpodeni, Ștefan cel 
Marc. Tanacu, Muntenii de sus. 
In aceste comune există preocu
pare, există o anumită experien
ță pozitivă. Cum se explică to
tuși situația nesatisfăcătoare pe 
întregul raion. Unii activiști ai 
comitetului raional U.T.M afir
mă că au luat măsuri. Despre 
ce măsuri este vorba ? Cînd au 
venit secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. pe la raion, li s-a 
sp us : . .

— Vedeți, aveți angajamente, 
să le îndepliniți, să duceți gu
noi pe cîmp.

Și 1 
U.T.M.
lui, spre exemplu, 
gajament este dc 3.000 
au realizat încă nimic. 
zâțiiTe din Roșiești și 
nu au făcut nici ele 
nimic Or, în aceste zile, 
mea este deosebit de favorabilă 
pentru efectuarea acestei lucrări.

Este bine ca tovarășii de la 
comitetul raional U.T.M. să se 
ocupe cu mai multă răspundere 
de această problemă. Se cere, de 
asemenea, ca organizațiile 
U.T.M,, să mobilizeze tineretul 
la îndeplinirea sarcinii pe care 
și-au asumat-o.

rezultatele ? Organizațiile 
diri suburbiile Vasluiu- 

al căror an
tone nu 
Organi- 
Albești 

aproape 
vre-

ei. SLAVIC

4*1

în curind, ultimele troctoore ale S.M.T. Corabia var ieși din re
parații.

în permanență alături de en
tuziaștii muncii culturale. Re
levăm, 'de asemenea, munca ti
nerilor intițlectuali utemiști, 
care și-au dedicat mare parte 
din timpul liber aceleiași ac- 
tivită^î-Iată-i pe cîțiva: Onu- 
țu Victor, Ana Badea, Dobrița 
Polițeanu, Nelu Oancea, Ște- 
fănescu Ion, Coridoiu Ion. A- 
cestor neobosiți promotori ai 
vieții culturale, multe porți li 
s-au deschis cu bucuȚie.șt în
țelegere. Totuși, la case dife
rite; erau primiți în chip dife
rit.____  __

Ca să nu mai fie iutlmpinați 
la poarta fetelor cu neîncre
dere, utemiștii au luat iniția
tiva de a invita chiar la repe
tiții pe părinți. Și iată că, în 
timp ce repetițiile se desfășu
rau cu o afluență neobișnuită 
de artiști amatori, în special 
de fete, părinții lor, atenți, 
preocupați și mîndri, fie că ti 
urmăreau pe scenă, fie că Di
stonau — într-o sală alăturată 
— programul televiziunii, fie 

' c&- învățau să joace șah etc.
Activțțatea culturală a sa

țului a contribuiț mult la e- 
duCarea oamenițor. Brigada 
artistică de agitație și-a spus 
cuvîntul în multe cazuri. Prin 
programe vii, interesante, bri
gadă a. adds iin aporț-impor
tant în mutica, de; întărire e- 
conomico-orgdnîzatorică a gos
podăriei colective, în combate
rea rămășițelor mentalității in
dividualiste din conștiința să
tenilor; Acum, in preajma a- 
legertlor, brigada și-a reluat 
activitatea' cu' succes..

Un fapt însă trebuie să stea 
serios- îw atenția eomitețiriui 
u.t.m. : Nu puține fete și 
băieți din păcate, după căsăto
rie, părăsesc activitatea cămi
nului cultural. Iată-l de pildă 
pe Nițu Valeriu. înainte de a se 
căsători, era colectivist frun
taș și unul dintre calmai buni 
coriști. Colectivist fruntaș- est e 
și acum, dar corul l-a pierdut. 
La fel și pe soția lui, Tița. Ani 
în șir, ea a fost sufletul echi
pei de dansuri populare, bună 
și apreciată solistă. Dar virte- 
jul dansului săli a rămas ca o 
adiere, ca o amintire peste 
podelele scenei care vibraseră 
odată sub pașii ei. Acum nu 
mai vine la dansuri... Oare, 
trecînd seara prin dreptul că
minului culturat și deslușind 
în înserare glasul familiar al 
corului sau ritmul vioi al dan
sului, nu tresare în ei un e- 
eou, o amintire, o dorință a 
reîntoarcerii ?

...Petrecînd cîtva timp între 
fetele și flăcăii din Fintinele, 
am intuit cu bucurie că în 
fiecare din ei există multă pa
siune. Descătușarea din mre
jele obscurantismului și incul
turii a fost însoțită de releva
rea unor frumoa 
artistice. Dreptul 
căpăîtLt aici, ca i 
de sate, expresva 
evurilor pătrunse

Mviața de: zi cu zi
Iar dacă dintre tinerii artiști 
amatori mulți vor apare la 5 
martie pentru prima dată în 
fața urnelor, votul lor pentru 
candidații poporului muncitor 
își află de pe acum expresia 
în entuziasmul cu care ei par
ticipă la întocmirea ' progra
melor artistice din Campania 
de alegeri. Participarea fetelor 
în această activitate neobosită 
e o mărturie a dragostei și un 
semn de recunoștință față de 

i regimul nostru care; pe-lingă 
! egalitatea în drepturi cu băr- 
j bații, le asigură posibilitatea 

de g-și dezvolta armonios per- 
j sonalitatea, prin cultură și ar

tă. Și cine știe dacă dintre ele 
— care interpretează, emoțio
nate, primul lor cintec; primul 
dans sau primul rol pe scena 

I din Fintinele — nu se vor ri- 
I dica dansatoare și cînt&rețe 
î atît de apreciate mii'ne ? .’

temenci: 
a oamer

MIHAI NEGULE8CU

Se pregătește un nou program de brigadă
Seara tîrziu, după ce 

forfota oamenilor se 
potolise, o lumină ră
mase aprinsă 
G.A.C „2.3 
din Băilești.

Cei care-și
tășesc păreri, și idei la 
această oră tîrzie sint 
președintele Jianu 
Constantin, Cacohoiu 
Nicolae, secretarul or
ganizației de partid, 
Măciucă Constantin, 
secretar al organiza
ției U.T.M. și Stoe- 
nescu Florina, învăță
toare.
această seară 
scop alcătuirea 
program 
artistice
Sarcinile au fost îm-

la sediul 
August”

impar

Sfatul lor din 
are ca 

unui 
brigăzii-al

de agitație.

părțite : cei de la gos
podărie dau sugestii și 
propuneri pentru con
ținutul programului, 
secretarul organizației 
de bază U.T.M. și în
vățătoarea notează' 
pentru că ei, împreună 
cu un colectiv de ti
neri colectiviști vor 
compune textul brigă
zii. Și exemplele, fap
tele viitorului program; 
pornesc să fie înșirate 
pe hîrtie. E prima fa
ză, dai' poate cea mai 
grea. pentru că ei tre
buie să se gîndească 
Ia problemele impor
tante ale muncii și la

.necesitatea populariză
rii sau criticării unor 
acțiuni. Așa cum s-a

hotărit, printre altele, criticat. Sau> pentru 
se va populariza unele că oamenii țin la *vu- 
acțiuni ale tinerilor, ca tui gospodăriei tor, 
hotărîrea lor de a lu- trebuie pus sub acul
era voluntar la cără- ironiei Sergiu Ion, 
mizile pentru grajdul - care a folosit atelajele 

în interes propriu toc
mai cînd la gospodărie

pe care gospodăria îl 
construiește 
încă 100 de 
sau ca

(pentru __ ___
vite), .• «iau în toi muncile 

amenajarea
Colțului Roșu al 
podăriei. ‘ Cei 
buni în asemenea 
puneri și acțiuni 
utemiștii Bădină 
tor, Ghenciu Aristică, 
Ignat George, Dupan- 
giu Constantin șl alții.

Critica leneșilor este __ _ _ __
un punct nedorit, dar șareă unui ajutor viu. 
unul ca Ene 
care n-a avut 
zile muncă

goa
rna i 
pro- 
sînt 
Vic-

pentru recoltatul po
rumbului. Campania 
care începe trebuie să 
nu mai cunoască ase
menea lucruri.

In mintea celor ciți- 
va oameni învăluițj 
ceața albăstrie » fu
mului de țigară, viito
rul program ia înfăți-

Ștefan distractiv, dar mai 
decit 15 les utiL
trebuie C. STANESCU

Tinerii colectiviști din Chizătău; raionul Lugoj, regiunea 
Banat, au adus prin munca lor, prin spiritul lor gospodă
resc o contribuție însemnată la creșterea avutului obștesc. 
De aceea Ariciul le-a închinat această imagine.

Dar au mai fost printre ei și alții care, dim
potrivă, au dăunat avutului obștesc prin negli
jențe „mărunte". Unul dintre ei a fost Dumitru 
Sțrîmbu, care anul trecut a stricat o greblă 
mecanică.

El A-a pierdut decit un șurub azi, miinc oltul—
Desene de M. CARANFÎL
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III. Transporturi
în anul I960 planul de 

transport cu mijloace de de
servire generală a fost înde
plinit în proporție de 108 la 
sută la mărfuri expediate, de 
111 la sută la parcursul măr
furilor și de 100,5 la sută la 
parcursul călătorilor- Volumul 
mărfurilor transportate a cres
cut, fată de 1959, cu 33 la 
sută, parcursul mărfurilor cu 
16 ja sută, iar parcursul călă
torilor cu 5 la sută.

Față de anul precedent, 
transporturile feroviare au 
înregistrat la parcursul măr
furilor o creștere de 13 la 
sută.-

în anul 1960 a continuat 
acțiunea de modernizare și de 
dezvoltare a bazei tehnice a 
transportului feroviar. S-a 
extins sistematizarea și cen-

IV. Investiții
în anul 1960 s-au investit 

în sectorul socialist al econo
miei naționale (exclusiv in
vestițiile din fondurile pro
prii ale G.A.C.) peste 22.5 mi
liarde lei, ■ eu aproape 5 mi
liarde mai mult decît in anul 
precedent.

Față de anul 1959. investi
țiile în industrie au crescut cu 
2,6 miliarde lei. iar în agri
cultură cu peste 300 milioane 
lei.

Din totalul investițiilor in
dustriale 37 la sută au fost 
atribuite pentru dezvoltarea 
industriei energetice și a com- 
bustițjilului, 21 Ia șută pentru 
dezvoltarea siderurgiei, nieta 
lurgiei neferoase și industriei 
constructoare de mașini și 20 
la sută industriei chimice, a 
cauciucului, celulozei și hîr- 
tiei.

Fondurile de investiții au 
fost folosite cu mai.mult spi
rit gospodăresc, a crescut pre
ocuparea penttu organizarea 
rațională a lucrărilor, aprovi
zionarea șantierelor eu mate
riale s-a făcut in condiții mai 
bune, a crescut eficiența eco
nomică a investițiilor.

în cursul anului 1960 au 
fost puse în funcțiune impor
tante obiective cum sînt: o 
baterie de cocs, un cuptor 
Martin de 400 tone și o secție 
de dolomită la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara, o fa
brică de țevi sudate lâ Bucu
rești, o baterie de semicocs și 
o turnătorie de lingotiere la 
Uzina „Vietoria“-Călan. noi 
grupuri electrogene cu o pu
tere instalată de 175 MW. din 
care 110 MW la Hidrocentrala 
,,V.' I. Lenin“-Bicaz, două in
stalații de cracare catalitică 
la Borzești, conducte de trans
port gaze <în lungime totală 
de 430 km, Uzinele de produse 
sodice-Govora și Borzești. o 
fabrică de amoniac ia Combi
natul Chimic nr. 1 Făgăraș, o 
fabrică de semiceluloză din 
paie la Paias-Constanța. Com
plexul de industrializarea 
lemnului Tg. Jiu, fabricile de 
mobilă din Iași. Militari și 
Pipera-București. fabricile de 
zahăr de la Bucecea și Luduș, 
o fabrică de lapte praf la 
Cîmpulung-Moldovenesc (re
giunea Suceava) etc.

S-au lărgit de asemenea ca
pacitățile de producție de 
mase piastice. fire de lină și 
bumbac, de tricotaje de bum 
bac și altele.

V. Circulația mărfurilor
în anul 1960 volumul desfa

cerilor de mărfuri prin co
merțul socialist în prețuri cu
rente a fost de 41,5 miliarde 
lei, iar în prețuri comparabile 
cu 15,7 la sută mai mare de- 
cit în anul 1959. Față de anul 
precedent, vînzările de măr
furi alimentare (inclusiv ali
mentația publică) au înregis
trat o creștere de 11 la sută, 
iar- cele nealimentare de 20 la 
sută.

Pe principalele grupe de 
mărfuri, vînzările au crescut 
la țesături cu 15 la sută, la 
tricotaje și confecții cu 18 la 
sută, încălțăminte cu 17 la 
sută, materiale de construcții 
cu 25 la sută.

Au sporit într-o măsură în
semnată, îndeosebi desfacerile 
mărfurilor de folosință înde
lungată. Astfel, au crescut 
vînzările la răcitoare electrice 
cu 35 la sută, televizoare cu 
55 la; sută, motociclete și mo
torete cu 153 la sută, biciclete 
cu 27 la-șută, mașini de spă
lat rufe cu 28 la sută, mobilă 
cu 38 la sută.

S-a lărgit sortimentul măr
furilor.

VI. Realizări în domeniul 
îmbunătățirii condițiilor de viața 

ale oamenilor muncii
în anul 1960, venitul națio

nal, după date provizorii, a 
crescut cu peste 8 la sută.

Numărul salariaților din e- 
conomia națională a fost de 
circa 3.240.000, cu peste 180.000 
mai mare decît în 1959.

Măsurile de îmbunătățirea 
salarizării luate de partid și 
guvern în anii 1959 și 1960 
au dus la ridicarea însemna- 
tă a veniturilor tuturor cate
goriilor de salariați.

în anul 1960 salariul mediu 
al muncitorilor și al persona
lului tehnic și administrativ a 
crescut cu 9 la sută față de 
1959 și cu 15 la sută față de 
1958.

Salariul real a crescut cu 
circa 11 la sută în comparație 
cu anul 1959 și cu circa 18 la 
sută față de 1938. 

trajisarea eleetrodinamică la 
noi stații de cale ferată.

Productivitatea muncii în 
transporturile feroviare a 
crescut cu 7 la sută, iar pre
țul de cost a scăzut cu 4 la 
sută.

Realizări importante s-au 
obținut și in celelalte ramuri 
de transport. Ca urmare a 
înzestrării cu Încă 3.300 auto
camioane și autobasculante, 
concentrări: parcului în uni
tăți puternice de deservire 
generală și Îmbunătățirii uti
lizării autovehiculelor, volu
mul mărfurilor transportate 
cu autovehicule de deservire 
generală a crescut față de 
anul precedent cu 83 la sută, 
parcursul mărfurilor cu 98 la 
sută, iar parcursul călătorilor 
cu 42 la sută.

și construcții
în sectoruț social-cultural 

s-au investit 900 milioane lei.
Au crescut față de anul pre

cedent investițiile pentru în- 
vățămînt cu 29 la sută și pen
tru ocrotirea sănătății cu 7 la 
sută.

Pentru construcții de locu
ințe s-au investit peste 1,5 
miliarde lei, cu 50 la sută mai 
mult decît in 1959

Ca Urmare a sarcinilor tra 
sate de Plenara C.C. gl'P.MJR. 
din decembrie 1959 s-a reali
zat o reducere simțitoare a 
duratei de execuție a unor o- 
biective industriale, precum și 
a construcțiilor de locuințe.

Creșterea volumului produc
ției de construcții-montaj cu 
21 la sută față de anul pre
cedent a fost posibilă și dato
rită detvoltării mecanizări: 
lucrărilor, extinderii metode 
lor rapide de lucru, precun» și 
folosirii pe scară mai largă a 
prefabricatelor. Tinind start, 
de importanta pe care o âu 
ia industrializarea construe- 
țiflor folosirea pt efebrieattto.- 
am beton, a materialelor u- 
șcaie de zidărie, a maselor 
plastice și a altor materiale 
de construcție modeme mai 
eficiente, realizările din acest 
domeniu sînt încă neîndestu
lătoare.

Productivitatea muncii în 
organizațiile de construcții- 
montaj a crescut față de anul 
precedent cu 5 la sută, iar 
prețul de cost ai construcțiilor 
a scăzut cu 4 la sută față de 
prețul de deviz — în condi
țiile reducerii valorii devize
lor față de anii anteriori.

în condițiile unui nivel mai 
înalt al activității în întreaga 
economie în anul 1960, pro
ducția industrială depășind pe 
cea din 1959 cu 16,9 la sută, 
investițiile realizate au fost 
cu circa 5 miliarde lei (27 la 
sută) mai mari- decît cele din 
1959. dîndu-se în funcțiune 
importante capacități de pro
ducție și un număr sporit de 
locuințe și unități social-cul- 
turale. Cu toate acestea, pla 
nul de investiții s-a realizat 
la un nivel de 92.5 la sută, ca 
urmare, în principal, a lipsu
rilor care mai există în asigu
rarea la timp a șantierelor cu 
documentație tehnică cores
punzătoare, a întîrzierii im
portului unor utilaje contrac
tate, precum și nelivrării la 
termen a unor utilaje și mate
riale dm țară.

Realizări însemnate s-au 
obținut in dezvoltarea, spe
cializarea și modernizarea re
țelei de desfacere prin darea 
în folosință de localuri spa
țioase, prin înzestrarea cu noi 
utilaje comerciale și prin îm
bunătățirea formei de prezen
tare a mărfurilor S-au extins 
metodele rapide de vînzare 
ca : autodeservirea, preamba- 
larea etc., care au contribuit 
Ia satisfacerea în condiții mai 
bune a cumpărătorilor. Totuși 
au mai fost cazuri cînd cali
tatea mărfurilor nu a cores
puns exigenței sporite a cum
părătorilor. De asemenea, nu 
a existat o suficientă preocu
pare pentru amplasarea judi
cioasă a noilor spații comer
ciale.

în anul 1960 volumul co
merțului exterior a crescut cu 
33 la sută. Exportul de ma
șini și utilaje a crescut cu cir
ca 53 la sută, reprezentind în 
I960 circa 17 la sută din to
talul exportului, față de 15 la 
sută în 1959.

Pensia medie a crescut cu 
26 la sută, față de 1959 și cu 
52 la sută, față de 1958, în 
condițiile sporirii numărului 
de pensionari.

Ca urmare a ridicării veni
turilor bănești ale populației, 
soldul depunerilor la C.E.C. a 
fost cu 51 Ia sută mai mare 
decît în 1959, iar numărul de
punătorilor cu 18 la sută.

După datele bugetelor de 
familie, consumul familiilor 
de salariați a crescut, în me
die. pe o persoană, în 1960, 
față de 1959, la carne cu 6 Ia 
sută, untură cu 10 la sută, 
lapte cu 7 la sută, brînzeturi 
cu 4 la sută, ouă cu 21 la sută, 
iar al familiilor de țărani la 
carne cu 17 la sută, grăsimi 
cu 13 Ia sută, ouă cu 22 la 
sută, zahăr cu 22 la sută.

Direcția Centrală de Statistică 
de pe lingă

Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne i

A continuat să se îmbună
tățească structura consumului 
familiilor de salariați și ță
rani.

Sporirea veniturilor popu
lației în ultimii doi ani. in 
condițiile unor succesive re
duceri de prețuri, a făcut ca 
în anul 1960 să crească cu 
deosebire cheltuielile pentru 
îmbrăcăminte, încălțăminte, 
bunuri casnice, precum și î 
pentru satisfacerea necesită
ților culturale,

in anul 1960 au fost date 
în folosința oamenilor muncii, I 
numai din fondurile statului, i 
un număr de 28.000 aparta
mente cu o suorafață locui- I 
bilă de 83Q.Q00’m.p.

Pentru acțiuni social-cultu- 
rale s-a cheltuit din bugetul ; 
cje stat suma de 13.7 miliar- ; 
de Iei, cu 13 la sută mai mult • 
decît în anul 1959. din care , 
pentru :

învățămînt
3.5 miliarde lei, cu 17 la 

sută mai mult decît în 1959
Cultură
1,0 miliarde lei. cu 9 la sută 

mai mult decît în 1959
Sănătate și prevederi so

ciale
3,9 miliarde lei, cu 7 la sută . 

mai mult decît în 1959
Asigurări sociale
3.5 miliarde lei. cu 21 la 

sută mai mult decît în 1959
Alocații de stat pentru co

pii
1.7 miliarde lei. cu 12 la 

sută mai mult decît în 1959.
S-a lărgit baza materială a 

învățămîntului și culturii. Au i 
fost date în folosință 3.000 săli I 
de clasă, noi cămine și canti- j 
ne studențești, laboratoare si 
ateliere. Sala Palatului R. P. 
Romîne. o nouă sală de con
certe a Radioteleviziunii. case 
de cultură, cămine culturale, 
case de citit și altele.

Numărul cinematografelor 
la orașe a sporit cu 12 uni
tăți. iar la sate rețeaua cine
matografică s-a mărit eu încă I 
680 aparate noi.

în anul școlar I960 ÎMI au 
fost cuprinși in ârvățămintul ■ 
de toate gradele un număr 
de 2 840.000 elevi și studenți. 
cu 11 la sută mai mulți decît 
în anul școlar precedent

Se înfăptuiește sarcina de 
generalizare a învățămîntului 
de 7 ani. Din totalul absol
venților clasei a IV-a a anu
lui școlar 1959 '1960 peste 96 la 
sută au fost cuprinși în cla
sa a V-a a anului școlar 
1960/1961.

Incepînd cu acest an școlar 
elevii cuprinși în clasele I-VII 
primesc gratuit manuale șco
lare.

Potrivit Hotărîrîî C. C. al 
P.M.R. și Consiliului de Mi
niștri din iulie 1960. în anul 
1960 s-a extins simțitor înv£- 
țămîntul superior, fiind cu
prinși in anul I 24.800 studenți, 
cu 54 la sută mai mulți decît 
în anul universitar trecut. In 
institutele de învățămînt teh
nic numărul studenților din 
anul I a crescut de 2.6 ori.

Peste 62 la sută din numă- j 
rul total al studenților înscriși | 
la cursurile de zi sînt bursierL

Numărul spectatorilor la ci
nematografe a crescut cu 28 j 
milioane, adică cu 21 la sută. 
A crescut de asemenea numă- j 
rut spectatorilor la teatre, in- ; 
stituții muzicale și circuri.

Numărul abonamentelor 1* 
radio și televiziune a fost de 
1,3 milioane, cu 13 la sută mai 
mare decît în 1959.

A continuat să se îmbună
tățească asistența medicală a 
populației.

La sfîrșitul anului 1960 nu- ' 
mărul paturilor din unitățile , 
sanitare a ajuns la 133.800. j

Numărul circumscripțiilor | 
medico-sanitare a crescut cu i 
88 unități, iar numărul case- ‘ 
lor de naștere cu 117 unități. ;

Pe litoralul Mării Negre au 
fost date în folosință noi case 
de odihnă și hoteluri mo- | 
derne.

In anul 1960 și-au petrecut i 
concediile de odihnă în sta- ; 
țiunile balneo-climaterice și î 
au beneficiat de tratament în ’ 
sanatorii balneare un număr ; 
de peste 575.000 persoane.

S-a îmbunătățit activitatea ; 
de gospodărie comunală. Re
țeaua de distribuție a apei i 
s-a mărit cu 200 km., iar cea j 
de gaze cu aproape 500 km. ! 
Rezultate bune au fost obți- I 
nute și in dezvoltarea trans
portului orășenesc de călători 
prin creșterea parcului de ve
hicule și îmbunătățirea condi- ' 
țiilor de transport.

îndeplinirea și depășirea cu ■ 
succes în anul 1960 a preve- ; 
derilor planului de către oa- I 
menii muncii din țara; ncias- î 
tră. mobilizați și îndrumați de 
Partidul Muncitoresc Roniîn. 
constituie o importantă pre- 
miză și o chezășie a îndeplini
rii sarcinilor planului de dez
voltare a economiei naționale 
pe anii I960—1965. elaborat în 
conformitate cu Directivele 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

lăcătușul mooter Radu Lcche d* Io Uzinee ..Se-ră-ctoorea' c - 
Capitală se preocupă cu grijă de ridicarea ccî?Ttar" : -e- o-

drn secție.
lctă-1 in fotografie di scutind cu tinerii Constantin Mi-cccne și G 

Reduce nu, despre montarea tobe or.

Un mesaj al lui Jawaharlal Nehru 
către tovarășul Chivu Stoca

Primul ministru al Indiei, 
Jawaharlal Nehru, a trimis un 
mesaj tovarășului Chivu Stoi
ca. in care se spune :

„în numele guvernului și al

Conducătorul delegației guvernamentale 
economice a R.D. Vietnam a depus o coroană 

de fiori la Monumentul Eroilor Patriei
Conducătorul delegației gu

vernamentale economice a 
R. D. Vietnam. Nguen Zui 
Cin, membru al Biroului Po
litic și secretar a; C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, locțiitor al pri
mului ministru și președintele 
Comitettfui de Stat al Plani
ficării, a depus marți la a- 
miază o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

Informații
Marți s-au înapoiat în Ca

pitală tovarășii Ion Pas și 
George Ivașcu, care au parti
cipat între 3 și 5 februarie la 
..Tntîlnirea mesei rotunde Est- 
Vest“ de la Varșovia, unde au 
fost discutate problemele de
zarmării. securității în Europa 
și coexistenței pașnice. La în- 
tîlnire au luat pane reprezen
tanți din 15 țări europene.

(Urmare -dhi 
pag. I-a) 

alăturat grupului de 
ingineri și tehnicieni 
care inceroau să go- 
seoscă metode noi 
după core acestea 
să fie folosite cit 
moi raționai și cu un 
randomeat ot moi 
mare. Din ceea ce a 
invătot, din ceea ce 
a descoperit in fo
cul muncii, o dot ș* 
altora.

Intr-o zi, nu de 
mult, a fost chemată 
Ic conducerea fa- 
fericii.

— Ai dovedit spirit 
organizatoric și gos
podăresc. Iți încre
dințăm o sarcină de 
mare răspundere... 

Prețuire
A fost numită la 

controlul tehnic. Și-a 
‘’W sarcina in se

rios. Aici s-a decla
rat dușmanul defec
țiunilor, ci neingriji- 
rii mașinilor. Colita 
tea produselor era 
grija cec mai mare 
a ei. După aceea a 
fost aleasă în comi
tatul U.T.M. și în co
mitetul de mtreprin- 
de'e. Niciodctă n-o 
spus că nu-și va pu
tea duce sarcinile Ic 
bun sfirșit Dimpo
trivă : pe Mario Ar 
ghiuș o intiineai 
pretutindeni. De fie
care dată and tine
rii ieșeau ia cne o 
treabă obștească 
prin fabrică sau

șfP&iiiftut unui 
neeun&i.euta

Cinematografia noastră face, 
zi de zi, serioși pași înainte. 
Progresul ei este marcat nu 
numai de saltul calitativ, ci și 
de lărgirea considerabilă a a- 
riei tematice. în filmele noas
tre apare o mai mare variație 
de teme ca înainte, apar su
biecte mai diverse și mai inte
resante. personaje, caractere 
mai pregnante. Ultima produc
ție romînească aflată acum pe 
ecrane vine să confirme aces
te constatări. Intr-adevăr. 
..Portretul unui necunoscut’* 
face parte din genul filmelor 
de aventuri, un gen relativ 
curînd abordat în cinemato
grafia noastră. Dar. conform 
unei bune tradiții, acesta nu 
este numai un interesant film 
de aventuri, ci mai mult 
decît atît. Pentru a ve
dea mai clar acest lucru, să 
ne adresăm însă conflictului.

Intr-o seară, este găsit în a- 
pele lacului Herăstrău, trupul 
unei femei înecate, Cercetă
rile întreprinse imediat arată 
că e vorba de pictorița Irina 
Comșa, și indică drept primă 
concluzie b sinucidere. Căpita
nul Codruț? nu vrea insă să 
accepte această ipoteză- De 
ce ? Dintf-o simplă pasiune 
deteșetivă ? Nu. Și cînd spu
nem nu, trebuie să ne gîndim 
la profilul moral al acestui ,o- 
flțer de miliție, un om de tip 
nou. un activist devotat socia
lismului. un ostaș care, păzind 
bunul mers al construcției 
noastre pașnice, pune in mun
ca să mult suflet și multă in
teligență. Tocmai de aceea, Co
druț, fiind un bun cunoscător 
al sufletului temenesc, un în
drăgostit de viața nouă și lu
minoasă, nu poate accepta 
idieeâ că un tînăr al zilelor 
noastre — unul din tinerii pe 
care-i știe atît de optimiști și 
încrezători — ar putea să se 
sinucidă. In această lumină, 
acțiunea lui Codruț nu apare

poporului indian, cit și al meu 
personal, mulțumesc Excelen
tei Voastre pentru cordialele 
dv. felicitări cu ocazia Zilei 
Republicii-.

La solemnitate au fast de 
față general de armată Iacob 
Tedu, Dicnisie Icnescu. șeful 
Ceremonialului de Stau ofițeri 
superiori, precum șt locfec- 
nari superiori din Mtr. rierul 
Afacerilor Externe.

Erau prezenți Nguyen Minh 
Chuong. însărcina’ cu afaceri 
ad-interim al R. D. Vietnam 
la București P membri al 
ambasadei.

Marț- dimineața acad. M 
Beniuc. prun-secretar «1 Uniu
nii Scriitorilcr. a părăsit Ca
pitala pierind in Italia pentru 
a participa la lucrările Comi
tetului de conducere al Co
munității Europene a Scriito
rilor. care au loc ia Roma în 
zilele de 18 și 11 februarie.

tAgerpres)

prin comună, ea era 
în fruntea tuturor. 
Spiritul ei organiza
toric și practic, ini- 
țiotivele ei, s-au do
vedit de mare folos 
fabricii, comunei în
tregi, în nenumăra
te rinduri.

Acestea sint calități 
care i-cu indemnet 
pe cemuniști s-o 
primească in rindu- 
riie lor ; ocestea 
sint merite care i-o 
indemnet pe munci
tori; fabricii, pe toți 
cetățenii comunei 
Tomești, ca intr-o c- 
dunore populară, s-o 
propună candidată 
o F.D.P. pentru sfa
tul popular comunal.

ca o anchetă oarecare, ca o 
încercare de a lămuri doar un 
caz, ci are aspectul unei pro- 
tesii de credință, a unei măr
turii de încredere în omul zi
lelor noastre, a unei pledoarii 
in apărarea acestui om de ele
mentele putrede, rămășițe ale 
trecutului care încearcă ,să-i 
facă rău.

Personajul Codruț, bine rea
lizat de autorii scenariului, 
(Ion Hobana și Gh. Turcu, in
spirați de o povestire a lui 
Dan Gr. Mihăescu) și-a găsit 
și o Întruchipare fericită în 
persoana actorului Lazăr Vra
bie (excelent interpret de film 
și în „Valurile Dunării**, „Min
gea"). Lazăr Vrabie conturea
ză un Codruț de o mare căl
dură umană, agil în gîndire și 
totuși sobru. întreprinzător. 
Exemplul atitudinii lui are 
putere de convingere. îi' atra
ge și pe colegii săi spre ipo-

CRONICA FILMULUI
teza justă care yă duce pină 
la urmă la descoperirea vino- 
vațilbr; : ■ ■

Spectatorii, se întreabă însă, 
pe bună dreptate, de ce nici 
pină la urmă Comșa nu-și 
dezvăluie, măcar ' in fața 
publicului, trăsăturile de' 
caracter care l-au împins 
spre un asemenea gest. Faptul 
că la început el vorbește fru
mos despre tablouri in dorin
ța de a o cuceri pe Irina, și 
apoi devine brusc nervos, și 
neînțelegător față de ea. nu 
este justificat in sine și nu ex
plică suficient nici prăpastia 
căscată între cei doi soți, dez- 
nodămintul tragic. Cu alte cu
vinte. se afirmă despre Comșa 
că e un ticălos, dar’'nu Se de-' 
monstrează artisticește acest 
lucru, nu se explică originea

LAMPA LUI ILICI 
IN SATELE PATRIEI

Satul 
arată altfel

casa noastră

dar 
mai 

mult bordeie. Oamenii orbecă
iau noaptea pe întuneric prin 
noroaiele pină la genunchi.

toriu

■ uWr Ier

imrtu
ie. A-

de-a iungul șoselei 
se înșiră case mîndre, 
Iar cipd se lasă inse- 

• ulițele largi pe ]a ca- 
leailor s« aprind puade*

Îmi saltă inima de bucurie 
cind vorbesc despre frumosul 
mea sat natal. E un sat cu oa
meni harnici și primitori. Des
pre felul ram arăta satul în 
trecut, nu știu, căci abia am îm
plinit 18 primăveri. Nn uit insă 
niciodată ce mi-a porestit bu
nic*!. Satul era tot aici, 
casele. nu erau case ci

ELENA
AMB.ARUTA 

colectiviști

Parci-i văd eeiea... Era in
tr-o dimineață geroasă de ia
nuarie l intul răscolea pulberea 
de nea ridicind-o in aer. In 
sat a sosit o echipă de munci
tori electricieni de la Întreprin
derea regionani de electricitate 
din Galați. Imbrăcați in pufoai
ce groase, purtau in spate tot 
felul de scule, cabluri, ghiare de 
cățărat pe stil pi etc.

Cind au venit ei. colectiviștii 
plantaseră deja stilpii și procu
raseră tot materialul necesar. 
Acum era nevoie de specialiști 
ia executarea instalațiilor inte
rioare fi legăturile la rețeaua 
principaiâ. Am aflat că pe 
șeful acestei echipe îl chea
mă Constantin Arfire. Oamenii 
din sat i~au zis mai scurt : to
varășul Arfire. Cu toate că era 
destul de frig, ei au fi început 
lucrul. Unii s-au cățărat pe stilpi 
și au început să monteze izola
torii, să întindă sirma, alții să 
facă instalațiile interioare în 
casele colectiviștilor din comu
na Popești, raionul Focșani.

O scenă din film.
și evoluția descompunerii lui 
morale. Nici actorul Geo Bar
ton n-a făcut destul pentru a 
suplini lipsurile personajului, 
a fost în momente cruciale ale 
filmului, declamator, fals pa
tetic.

Ideea bună de a o prezenta 
pe Irina în două proiecții — 
așa cum este în realitate și 
așa cum o descriu ceilalți, mai 
ales Comșa — nu este urmări
tă cu destulă consecvență. To
tuși tînăra pictoriță apare 
spectatorului ca un om pro- 

; fund cinstit, încadrat în avîn- 
tul creator al celor ce mun
cesc. O vedem pe Irina ca pe 
un suflet curat, un om care își 
îndrăgește profesia, care vrea 
să dea ceva folositor tovară
șilor ei (pictează cu pasiune o 
frescă pentru o casă de cultu
ră, destinată tinerilor). E demn 
de remarcat faptul că adevă
rata înfățișare morală a Iri- 
nei ne apare mai ales din re
latările unui muncitor, un om 
cu vederi înaintate, interpre
tat cu obișnuita naturalețe și

Frații noștri, muncitorii
electrificarea 
din comună.

Cînd totul

Primii colectiviști ia casele 
cărora a fost instalată lumina 
electrică au fost Ion Chiriac și 
Zamfir Vătășescu, și ei nu se 
sfiesc să spună că acest fapt 
trebuie . neopiirul consemnat un
tie va. , •

In cîlesia fiie^alte 1» case de 
lolecticiști au fost electrificate. 
Tînirul electrician Grigore Du
mitru s-a ocupat in special de

Televizor, radio, cinematograf
din satul Sascut-Tirg din 
raionul Adjud. cinematogra
ful, teatrul, opera. în sat exis
tă azi 6 televizoare. Cifra a- 
ceasta s-ar putea ca mîine să 
nu mai fie reală, deoarece tot 
mai mulți sînt aceia care vor 
să-șj cumpere televizoare. Ță
ranii muncitori vor să știe, 
să vadă, să afle ce se întîm- 
plă în țară și peste hotare, să 
vadă piese de teatru.

GH. GORUN
activist

Electrificarea comunei Buc- 
șeni din raionul Tirgoviște a fă
cut posibilă radioficarea a încă 
5 comune vecine. Centrul de 
radio din Bucșani are pini în 
prezent un număr de peste 3.000 
de difuzoare. Aceasta inseamnă 
3.000 de familii care eu prilejul 
si cunoască tot ce se intîmplă 
în țară ți peste hotare.

GH. LUPU 
sondor

★
Electrificarea a adus ?i 

In casele țăranilor muncitori 

profunzime de către actorul 
Șt. Mihăilescu-Brăila. Tînăra 
Constanța Comănoiu a făcut 
eforturi pentru a crea o Irină 
proaspătă și pură, care-și re
vine repede datorită încurajă
rii ce i-o oferă mediul sănă
tos, de pe urma dezamăgirii 
din căsnicie. Dacă s-ar dezo- 
bișnui să pozeze cu orice preț, 
actrița s-ar putea perfecționa 
serios.

Bandiții care pun la cale îm
preună cu Comșa furtul ta
bloului de preț (furt des
coperit de Irina, și care 
a determinat uciderea ei 
de către fostul soț) sînt 
bine creionați în film. In mod 
special ne apare redat foarte 
reușit personajul tîlharului 
Valerian, interpretat în linii 
dure dar nu lipsite de subti
litate de către Fory Etterle.

Scenariul filmului are nu 
numai meritul unui mesaj bo
gat în idei transmise specta
torului, ci și al unei organi
zări ingenioase a materialului 
faptic, în așa fel îneît aflarea 
vinovaților să fie o reală sur
priză pentru spectator. Regia 
a: folosit cu pricepere această

Astăzi, 
pietruite 
arătoase 
rarea. pe 
seie oami 
rie de lumini. Neasemuit de fru- 
mos e să privești 
fapt de seară. La 
Iui, au participat 
locuitorii, tineri 
Adeseori mă 
din 
-î nu mă mai satur privindu-1. 
Admirindu-1 de aici de pe 
muchea dealului, am impre
sia că privesc un Iac cristalin în 
care steleăe cerului își scaldă 
fața. Satul meu, Boroșești, din 
raionul Negrești, regiunea Iași, 
are acum un alt aspect, unul ci
vilizat, 
frumos.

satul meu în 
electrificarea 
aproape toți 
»•

urc 
dealurile din

vîrrtniei. 
pe unul 
apropiere

un aspect deosebit d»

RUXANDRA URSU
învățătoare

căminului cultural

a fost gata, munci 
torit de la oraș au acut de 
zeci de mîini care li se 
deau la fiecare răscruce» 
mulțumire și recunoștință.

strins 
întin- 
drept

DUMITRU PETRICA
elev

posibilitate, oferind apariții 
neașteptate, acumulări de fap
te contradictorii dar, dînd în 
același timp, putință celui ce 
vizionează filmul, să compare 
argumentele pro și contra, și 
să se apropie de adevăr. Re
proșăm însă regizorilor Ane 
drei Călărașu și Gh. Turcii 
de a nu fi ferit jocul unor 
actori de ostentație, de a fi 
lăsat să pătrundă stridența gf 
în muzica filmului oare sa 
simte parcă obligată să avize
ze spectatorul de dramatismul 
evenimentelor ca și cum ace* 
sta n-ar putea înțelege 6ingux 
despre ce este vorba. Am pre
cizat : ostentația din jocul 
unor actori, fiindcă cei mai 
mulți (Ștefan Ciubotărașu, 
Petre Gheorghiu, Octavian 
Cotescu, H. Boroș) interpre
tează bine. Iată deci că „Por
tretul unui necunoscut1* este un 
reușit film de aventuri (care 
are după cum am arătat une
le slăbiciuni) care, în an
samblu, place și îmbogățește 
orizontul spectatorului.

B. DUMITRESCU



Singurul reprezentant legal 
al poporului congolez este Patrice Lumumba

NEW YORK 7 (Agerpres).- 
TASS transmite: La 7 februa
rie Consiliul de Securitate a 
reluat discutarea situației din 
Republica Congo.

După cum se știe Consiliul 
de Securitate și-a început lu
crările la 2 februarie și a ți
nut trei ședințe la care au 
luat cuvîntul reprezentanții 
U.R.S.S., Ceylonului, Republi
cii Mali, Indiei și Marocului.

Ei au. condamnat Belgia și 
pe aliații ei din cadrul 
N.A.T.O. pentru politica colo
nialistă pe care o promovează 
în Congo și au cerut elibera
rea imediată a primului mi
nistru P. Lumumba și a ce
lorlalți lideri ai poporului 
congolez întemnițați, restabili
rea activității normale a Par
lamentului congolez și retra
gerea imediată a tuturor 
gienilor din Congo.

în timpul celor patru 
de întrerupere delegații 
desfășurat o activitate
Șefii delegațiilor și secretarul 
general al O.N.U. au dus tra
tative neoficiale. Dejunurile, 
recepțiile si tratativele neofi-

bel-

zile 
au 

vie.

claie s-au ținut lanț. în or
ganizarea acestor tratative a 
depus o activitate vie șeful 
delegației americane, Steven
son. S-a acordat multă atenție 
tratativelor cu reprezentanții 
țărilor afro-asiătice care par
ticipă la lucrările Consiliului 
de Securitate.

Opinia publică și ziariștii 
privesc cu mare interes lucră
rile Consiliului. Dar repre
zentanții puterilor occidentale 
lipsesc din nou dintre vorbi
torii care s-au înscris Ia cu- 
vînt. în ședința din diminea
ța zilei de 7 februarie a Con
siliului de Securitate au luat 
cuvîntul reprezentanții Libiei, 
Iugoslaviei, Guineei și Indo
neziei care au condamnat cu 
asprime politica colonială a 
Belgiei și pe aliații ei din 
Congo și arestarea ilegală a 
lui Patrice Lumumba și au 
cerut evacuarea neîntârziată 
din Republica Congo a perso
nalului militar și civil bel
gian. eliberarea din închisoa
re a lui Patrice Lumumba și 
a adepților săi și convocarea 
Parlamentului congolez

Delegatul Iugoslaviei a de
clarat că singurul reprezen
tant legal al poporului congo
lez este Patrice 
El a condamnat 
aparatului O.N.U.

Reprezentantul 
salutat lupta eroică a lui Pa
trice Lumumba șî a adepților 
săi împotriva colonialiștilor 
și a complicilor lor.

Delegatul Guineei 
dezarmarea imediată _ 
delor lui Kasavubu, Chombe 
și Mobutu El a propus de a- 
semenea ca Consiliul de Secu
ritate să nu admită amestecul 
belgian în treburile interne 
ale Congoului.

Reprezentantul Indoneziei 
după ce a făcut un istoric al 
tragediei congoleze, a criticat 
pe colonialiștii care îi sprijină 
pe Kasavubu, Mobutu, Chom
be și pe ceilalțj aventurieri-'

Lumumba, 
activitatea 

din Congo. 
Guineei a

a cerut 
a ban-

O mare expoziție 
a cărții romînești
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Trupele guvernului congolez 
continuă acțiunile împotriva mercenarilor 

lui Chombe
ELISABETHVILLE 7 (Ager

pres ). — Patrioții din Katanga 
sprijiniți de trupele guvernului 
legal congolez din provincia 
Lualaba (nordul Katangei) con
tinuă acțiunile împotriva merce
narilor lui Chombe. La Elisa- 
bethville s-a anunțat că palioții 
katanghezi au atacat la 6 februa
rie localitatea Kabongo situată 
la 700 kilometri nord-vest de E- 
lisabethville. La 7 februarie

patrioții au lansat un nou atac 
asupra aceleiași localități, pro
rocind pierderi mercenarilor.

STANLEYVILLE 7 (Ager- 
pres). — Comandantul suprem 
al forțelor armate ale guver
nului legal congolez, genera
lul Lundula. a cerut evacua
rea din Congo a tuturor ofițe
rilor britanici din cadrul for
țelor O.N.U.

L4OS: Ciocniri între 
guvernamentale și 

iui Nosavan

trupele 
rebelii

MINSK 7 (Agerpres). 
TASS transmite: în Bibliote
ca de stat a Bielorusiei „V. I. 
Lenin" s-a deschis o mare 
expoziție a cărții romînești. 
Expoziția oferă o imagine ge
nerală despre Republica 
Populară Romînă. Sînt expu
se lucrări de geografie, econo
mie, privitoare la mișcarea 
sindicală etc. în ștanduri se 
află opere ale lui V. I. Lenin 
traduse în limba romînă, ma
teriale despre vizita Iui N. S. 
Hrușciov în Rominia. Expozi
ția cuprinde de asemenea dă
rile de seamă cu privire la 
activitatea delegației Repu
blicii Populare Romîne la cea 
de-a 15 a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

In sectoarele consacrate li
teraturii romîne se află peste 
270 de volume de Mihail Emi- 
nescu. I. L. Caragiale. ■ Mihail 
Sadoveănu, Tudor Arghezi, 
Alexandru Sahia și alți scri
itori romîni.
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VIENTIANE 7 (Agerpres). — 
Agenția France Presse semnalea
ză că iii apropierea capitalei 
laoțiene, Vientiane, ocupată de 
clica rebelă Bouri Oum—Fumi 
Nosavon, au loc lupte.

In noaptea de duminică spre 
luni s-au produs ciocniri pe 
șoseaua Vientiane-Paksane Ș‘ pe 
șoseaua Vientiane-Poukhaokouai, 
la 20 de km de capitală.

pună capăt inter- 
Laos

PNOM PENH 7 (Agerpres). 
— într-un interviu acordat co
respondentului ziarului fran
cez „Le Monde", șeful guver
nului legal laoțian, prințul 
Suvanna Fumma a cerut ca

S.U.A. să 
venției în 
apoi „un guvern de coaliție 
să fie capabil să pună bazele 
destinului Laosului". El a 
subliniat că dificultatea constă 
în faptul că S.U.A. nu au fost 
niciodată de acord cu partici
parea la guvern a reprezen
tanților forțelor Patet-Lao.

Suvanna 
că singura 
trebuie s-o 
politica de 
dacă ar fi 
biscit 96 la sută din laoțieni 
ar vota pentru neutralitate.

pentru ca

Fumma a declarat 
politică pe care 
ducă Laosul este 
neutralitate și că 
organizat un ple-

împotriva cui este neputincioasă 
fortul Knoxpaza de la

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
—' G. Șișkin, corespondentul a- 
genției TASS transmite : Chiar 
ȘÎ ' pe cea mai detailată hartă a 
Statelor Unite este foarte greu 
de găsit fortul Knox. Reprezen- 
tînd un mic punct el se. pierde 
în întinderile nemărginite ale 
statului Kentuky. Cu toate aces
tea fortul Knox este cunoscut in 
întreaga lume. In ultimul timp 
denumirea acestui minuscul cen
tru populat apare in permanen
ță în paginile presei occidentale.

Fortul Knox este depozitul 
rezervei de aur a Statelor Unite. 
Aici intr-o subterană cu etaj din 
granit și beton armat sînt păs
trate aproximativ 900.001) lin
gouri de aur pur.

Zi și noapte o pază puterni
ci, înarmată pînă in dinți cu 
mitraliere, automate și mașini 
blindate, asigură inviolabilitatea 
safeurilor subterane. Nu există 
nici o posibilitate sau manevră 
iscusită a răufăcătorilor poten
țiali care să nu fi fost prevăzută 
de paznicii vigilenți. Sistemul 
complex de semnalizare electro
nică asigură descoperirea sigură 
n oricărui atentator dacă ar în
drăzni să se apropie de zidurile 
fortului. Este prevăzută pînă și 
eventualitatea neverosimilă că 
tîlharii, străbătută prin îngrădi
rile din sîrma ghimpată prin 
care trece un curent de înaltă 
tensiune, vor reuși să pătrundă 
prin porțile fortului. Și în acest 
caz îi așteaptă o moarte sigură 
sub focul încrucișai al mitralie
relor din turnurile blindate ale 
fortului.

Un sistem complex și sigur a- 
pășă safeurile împotriva posibi
lității pătrunderii la ele printr-o 
galerie subterană. Chiar dacă a- 
cesț lucru țtr reuși, tîlharul în 
mtfoiehtul cind ar încerca să for
țeze safeul ar fi omorît pe loc 
cu. gaze toxice cu acțiune ime
diată. In caz de forță majoră 
safeurile subterane pot fi inun
date îhtr-o clipă bu apă prin 
simpla apăsare pe un buton a- 
flat în camera comandamentului 
fortului.

Toate aceste nenumărate mă
suri ingenioase de apărare și de 
siguranță reciprocă nu au fost 
totuși în stare să salveze rezer
vele de aur ale Statelor Unite. 
In cursul ultimilor trei ani sa
feurile subterane ale fortului au 
sărăcit aproape cu 5,5 miliarde 
dolari. Pentru aceasta nu a fost 
nevoie să se organizeze nici un 
aloc armat împotriva fortului, 
nici să se sape o galerie subte- 
rntti, nici să se recurgă la vreun - 
ah mijiae de jaf_

auru- 
conse- 
cronic 
S.U.A.

Scurgerea sistematică a 
lui din fortul Knox. este 
cința directă a deficitului 
al balanței de plăți a 
Numeroase ziare arată că dacă
acest lucru nu va .înceta, țara se 
va afla intr-n catastrofă finan
ciară. Intr-adevăr din 1957 re
zervele de aur ale. Statelor Unite 
s-au micșorat de la 22N miliar
de dolari la măi puțin de 17,5 
miliarde dolari. In acest timp 
activele in dolari ale statelor 
străine au crescut în S.U.A pini 
la 19,5 miliarde dolari. Prin 
urmare, dacă toți deținătorii a- 
cestor active ar cere Statelor U- 
nite plata lor în aur, și ei au 
tot dreptul să ceară acest lucru, 
întregul tezaur al fortului Knox 
ar fi insuficient.

In ultimele zile ale puterii, 
guvernul Eisenhower a fpsț: ne
voit să recurgă la o acțiune atît 
de umilitoare ca cererea de aju
tor adresată Germaniei occiden
tale de a scăpa pe unchiul Sam, 
ale cărui treburi s-au încurcat, 
de la crahul financiar.

Dîndu-și seama, de. întreaga 
gravitate a situației, președintele 
Kennedy a adresat la 6 februu- 
rie Congresului un mesaj special 
consacrat problemei balanței de
ficitare și secării rezervelor de 
aur ole Statelor Unite.

In acest mesaj se spune fățiș 
că situația care s-a creat „stir
nește o îngrijorare justificată". 
Președintele recunoaște de ase
menea faptul că motivul princi
pal ol deficitului sistematic al 
balanței de plăți sînt uriașele 
cheltuieli militare, in medie de 
3 miliarde dolari pe an, efec
tuate de S.U.A. în străinătate. 
Dar în ciuda propunerilor mul
tor economiști lucizi, Kennedy a 
refuzat să micșoreze aceste chel
tuieli.

Ziarul „Wall Street Journal", 
organul monopolurilor americane 
a avertizat de mult că este, pu
țin probabil că problema ba
lanței de plăți poate fi rezol
vată în mod radical fără „retra
gerea din Europa a unei mari 
părți a trupelor americane".

Din toate dificultățile finan
ciare actuale ale Statelor Unite, 
scria ziarul, „trebuie tragă o sin
gură lecție : nici o țari, oricît 
de bogată ar fi ea, nu poate a- 
buza la infinit în mod nepedep
sit de resursele sale financiare".

Mesajul din 6 februarie al pre
ședintelui adresat Congresului a- 
rată că guvernul american nu 
și-a însușit nici'pină acum aceas
tă lecție. , ‘ ' i

Presa portugheză 
despre răscoala 

din Angola
LISABONA 7 (Agerpres). — 

Ecoul puternicei mișcări împo
triva dominației colonialiștilor 
portughezi in Angola «are s-a 
concretizat săptămina trecută 
printr-o încercare de u elibera 
pe deținuții întemnițați in în
chisoarea din Luanda a pătruns 
și în presa portugheză. Cores
pondentul ziarului „O Săculo” 
anunță că numărul morților în
registrați în luptele care ■! s-au 
desfășurat la Luanda se ridici 
la 24. Ziarul „Diario de Noti- 
cios“, deși relatează evenimente
le în versiunea autorităților fas
ciste d« la Lisabona, amintește 
ci o parte din manifestanții de 
la Luanda purtau semne dis
tinctive asemănătoare cu cele ale 
insurgenților de pe transatlanti
cul „Santa Maria",

PARIS. In legătură cu tul
burările din Angola, studenții 
portugheei care studiază la 
Paris, au cerut ca în Angola 
să fie trimiși de urgență ob
servatori ai O.N.XJ, pentru, a 
preîntîmpina reprimarea popu
lației locale de către guverbul 
Salazar. Ei au trimis în legă
tură cu aceasta o telegramă 
secretarului general al O.N.U-

U ■ Ț '4.

Sesiunea comisiei permanente 
a C. A. E. R. pentru agricultură

SOFIA 7 (Agerpres). —
B. ȚjA.ț transmite: între 1 și 
4 tpKriiarle 1961 Ta Sofia a 
avpt loc cea de-a opta sesiune ’ 
a comisiei permanente a
C. A-E.R1. pentru agricultură-

Comisia a discutat o serie 
de niiăsuri importante menite 
să dtică, la dezvoltarea conti
nuă a agriculturii țărilor 
membre ale C.A.E.R.

_Au fost adoptate recoman
dări în legătură cu unele pro
bleme privind mecanizarea • și 
electrificarea agriculturii și a 
fost aprobat planul de orga
nizare în 1961 a unor încer
cări comparative ale tractoa
relor și mașinilor agricole pe, 
plan internațional-

Comisia a hotărit să orga
nizeze pe plan internațional 
încercările unor soiuri de se-

mințe, a aprobat principalele 
prevederi și planul încercări
lor internaționale pentru une
le soiuri de culturi agricole 
principale.

Comisia a adoptat de ase
menea recomandări în proble
ma sporirii producției de po
rumb și folosirii lui raționale 
pentru nevoile creșterii ani
malelor, în problema dezvol
tării fecundării artificiale a 
animalelor folosite în agricul
tură, în unele probleme de 
medicină veterinară și de sil
vicultură.

Cea de-a opta sesiune a co
misiei permanente a C.A.E.R. 
pentru agricultură s-a desfă
șurat în spiritul colaborării 
frățești și al ajutorului reci
proc.

Conferința de presă a ministrului 
Afacerilor Externe al Braziliei

RIO DE JANEIRO 7 (Ager
pres), — După cttm transmite 
corespondentul din Rio de Ja
neiro al Agenției France Pres
se, la 6 februarie ministrul 
Afacerilor Externe al Brazi
liei, Alfonso Arinos Mei o 
Franco, a ținut prima sa con
ferință de presă în cursul că
reia a subliniat că principiile 
de bază ale politicii Braziliei 
constă in respectarea tratate
lor și în neintervenția în afa
cerile interne ale țărilor su
verane.

Referindu-se la relațiile 
Braziliei cu țările lagărului 

•socialist, Alfonso Franco a 
declarat că „Brazilia, așa cum 
a spus președintele Quadros 
în discursul său din 31 ianua-

rie, este dispusă să stabileas
că relații cu toate țările care 
manifestă această dorință pe 
baza respectării reciproce a 
instituțiilor. Aceasta este va
labil și pentru China Popu
lară" — a adăugat el.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Braziliei a subliniat de 
asemenea că guvernul brazi
lian „are o mare admirație 
pentru conducătorii revoluției 
cubane". El a declarat că a 
vizitat Cuba împreună cu pre
ședintele Quadros și că secre
tarul general al Ministerului 
Afacerilor Externe, Vasco Lei
tao da Cunha care este ad
junctul său direct este fostul 
ambasador brazilian in aceas
tă țară.

4 patra sesiune
a Organizației Mondiale a Sănătății

DELHI 7 (Agerpres). — La 
7 februarie s-a deschis la Del
hi. în prezența premierului 
Nehru, cea de-a patra sesiune 
a Organizației Mondiale a Să
nătății.

La această sesiune participă 
103 delegații din partea a o 
sută și una de țări membre 
ale O.M.S. La lucrările sesiu
nii mai participă, de aseme
nea, o serie de organizați; ne
guvernamentale.

Din partea R. P. Romine 
participă o delegație formată 
din Ion Birzu, secretar gene-

ral în Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale și prof. 
Gh. Lupașcu, membru cores
pondent al Academiei R P. 
Romine.

Lucrările sesiunii O.M.S. 
vor dura trei săptămîni.

Jawaharlal Nehru, primul 
ministru al Indiei, a salutat 
pe delegați în numele guver
nului indian.

Apoi președintele celei de-a 
14-a adunări generale a 
O.M.S. a prezentat o scurtă 
informare despre activitatea 
organizației.
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6 tineri condamnați la închisoare 
de către rasiști

J genția United Press Inter- 
national anunță că tribu
nalul din orașul Lynch

burg, din statul Virginia (S.U.A) 
a condamnat la închisoare 
diferite termene un grup 
6 tineri negri și albi care
urma unei demonstrații împotri
va segregației rasiale, care a a-

pe 
de 
în

„Nu au nici o speranță
în mai bine“

I

Tineretul american sub loviturile șomajului

vut loc recent, au „îndrăznit" 
să intre într-un local „rezervat 
numai pentru albi".

Studenții albi au fost condam
nați pentru că „s-au 
zat cu studenții de 
care au refuzat să

solidari- 
culoare”, 

părăsească 
localul cînd patronul rasist 
cerut acest lucru

le-a

Factorul poștal II deranjea
ză .deseori pe mister Jo
seph S. Clark. Tolba îl 

este încărcată cu scrisori pe 
care femeia de serviciu le pri
mește indiferentă. Mister Clark 
le răsfoiește in liniștea cabine
tului său senatorial. Nu șthr ce 
gîndește despre aceste scrisori, 
docă-l emoționează sau, dimpo
trivă, >l plictisesc. Știu insă ce 
cuprind unele din scrisorile ce 
se adună pe masa onorabilului 
senator. Am aflat din relatările 
unui ziarist american.

un tînăr american ?

Cîteva rînduri scrise pe 
coală de hirtie liniată.Cîteva rînduri scrise pe o 
coală de hirtie liniată. O 
elevă s-a adresat senato

rului. Ce ginduri macină liniștea 
tinerei ? Ginduri sumbre, Tinăra 
aceasta a îndrăznit să privească 
către ziua de mîine, a avut tăria 
să-și sondeze viitorul. O dezilu
zie amarnică a pus stăpinire 
pe ființa ei. Viitorul nu-i făgă
duiește nimic buh. Ziua de mti- 
ne i se conturează tristă, întu
necată, Ca un labirint fără 
ieșire. „Frecventez școala medie 
din Nechsehoning — începe scri
soarea lui Mary Mouro. M-am 
gindit la viitorul meu. El mi se 
pare nu prea strălucit. Perspec
tivele economice ale minunatu
lui nostru șes sint foarte proaste. 
Majoritatea colegilor mei de 
școală pleacă in căutare de lu
cru deoarece aci nu există de 
lucru pentru adulți, fără să mai 
vorbim de tineri".

La ce poate spera tineretul 
Americii muncitoare ? întreba
rea aceasta sfredelește sufletul 
elevei. Dar întrebarea aceasta 
și-o pun sute de mii de Mary 
Mouro. încotro să-și îndrepte 
pașii in viață ? Mouro trăiește 
intr-o regiune despre care cu 
cîteva decenii în urmă se vor
bea cu invidie. Pe atunci oa
menii credeau în cuvîntul „pros
peritate". Insă acum nu au vre
me de iluzii. Foamea este nemi
loasă ; ea alungă deșertele a- 
măgiri. Regiunea carboniferă a 
devenit o regiune a orașelor- 
fantomă. Străzile sint aceleași, 
clădirile sint aceleași, oamenii 
s-cu schimbat însă, l a schimbat 
disperarea, șomajul fără sfîrșit. 
mizeria ce-i încolțește cu.cruzi
me. Autoritățile sau obișnuit 
să vorbească despre mineri ca 
fiind o „rămășiță a economiei". 
Simplu : o rămășiță...

Mouro privește îp jur și se în
treabă ce se va intimpla cu <ja 
in clipa cind va trebui să pără
sească băncile școlii. Va ingroșa 
nodurile nenorocirilor din ora
șele fantomă sau se va îndrepta 
către alte meleaguri în căutarea 
unui noroc ce nu-și ore Sălașul 
in S.U.A. ?

încotro ?

ieri nu găsesc de lucru. Poves
tește bătrînul Stone : „lată cum 
stau lucrurile. Băiatul meu 
flăcău de 19 ani nu-și poate 
găsi de lucru permanent. Acum 
oamenii pleacă la Cleveland 
sau la Chicago". Soția mineru
lui intervine in discuție pome
nind despre un alt fecior al lor. 
„Băiatul nostru de 25 de ani 
caută pretutindeni de lucru. Dar 
of nu poate găsi nimic". Ziaris
tul notează In continuare : 
„Săptămina trecută fata lor în 
virată de 17 ani a încetat să mai 
meargă la școală pentru că nu 
area cu ce să se mai imbrace". 
Soții Stone mai au un copil — 
un băiat de 13 ani. El se afla 
în pat avînd o temperatură ri
dicată. „Noi n-am chemat me
dicul pentru că n-aveam bani 
pentru așa ceva. Tot ce-i pol 
da este o aspirină'. îndurerată,

uzinelor sint închise. Gnd prin- 
tr-un miracol al soartei reușesc 
să fie angajați, ei sînt primii 
trecuți pe listele de concedieri. 
Chiar Kennedy vorbea despre 
„absolvenții instituțiilor de tn- 
vățămint care nu pot găsi O a- 
plicare pentru capacitățile lor".

„Sint sănătos și energic, or 
ganismul meu este însetat de o 
muncă zilnică cinstită, dar nu 
găsesc nimic altceva decît eîști- 
guri ocazionale" - scria un 
muncitor in ziarul american 
„The Worker". Cine poartă Vi
na pentru faptul că 5.500.000 de 
americani sănătoși și energici, 
însetați de o munco cinstită, 
nu-și găsesc un loc de lucru, iar 
familiile lor ce numără multe 
milioane de oameni trăiesc in 
neagră mizerie ? Cine poartă 
vina pentru tinerețea tristă, a 
milioane de americani ce la

Un gigant
(Desen din

hoinărește prin America. .
ziarul englez „DA1LLN WORKER")

rostit

„Toți flăminzesc..."

C

cuvintele acestea le-a 
doamna Stone.

Au trecut luni. De atunci, 
..New York Post" nu ne-a mai 
adus nici o veste despre familia 
Stone. E firesc : sînt milioane 
de Stone in S.U.A. fn bordeiul 
ce otîrnă deasupra prăpastiei 
ca și în bordeiele celorlalți Stone 
sărăcia a devenit și mai cum
plită. Fiecare zi, fiecare săptă- 
mină, fiecare lună îngroașă rin- 
durile șomerilor din S.U.A. Mi
lioane de tragedii umane. Pre
ședintele Kennedy a recunoscut 
în mesajul adresat Congresului 
S.U.A că NUMĂRUL ȘOMERI- 
LOR ESTE IN PREZENT CEL MAI 
MARE DIN ISTORIA ȚÂRII. 
5.500.000 americani șomează. 
5.500.000 de oameni încovoieri 
de suferințe, de lipsuri fără nu
măr și fără de sfîrșit. Dar numai 
5.500.000 de oameni suferă din 
cauza șomajului in America ? 
Cifra este departe de a fi exac
tă. Statisticile nu țin seamă de 
zeci și sute de mii de tineri 
care n-au muncit vreodată, care 
au ajuns la vîrsta cînd vor să 
muncească dar care nu găsesc 
de lucru. Din punct de vedere 
al statisticii oficiale ei nu sînt 
șomeri, deoarece n-au muncit 
vreodată. Foamea nu vrea să 
țină însă seama de capriciile 
statisticii oficiale și nicj de do
rința de a micșora cifrele 
zguduitoare. Nu-i putem uita 
nici pe cei 1.700.000 de șomeri 
parțiali. Dar familiile șomerilor? 
Soții, copii, părinți... Dăr ■ cei 
care lucrează ? Ei trăiesc sub 
amenințarea concedierii. Fiecare 
se întreabă dacă nu cumva 
miine va deveni șomer. „Fiecare 
care muncește se teme că ur
mătorul șomer va fi el" - îi re
lata unui, ziarist american un 
prieten ci' Său.

Mîine ce va fi ?

de 
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co re 
in

face
u mai multe luni în urmă 
un redactor al ziarului 
„New York Post" a efec

tuat o anchetă cu privire la si
tuația șomerilor. Redactorul a 
pornit la drum. „Drumul spre 
Rock Creak este îngust și mur
dar. Pe alocuri el dispare cu 
totul afundindu-se in valea 
munților Apalași. Chiar și numai 
aspectul acestuia stirnește pre
simțirea unei nenorociri. Dar 
iată că drumul s-a terminat. 
Mai departe, mașina nu poate 
trece. Sintem siliți să ieșim și 
să înaintăm cu băgare de sea
mă prin noroi spre un bordei ce 
atirnă deasupra prăpastiei in 
care trăiesc John și Effy Stone". 

După ce a scris cuvîntul 
„trăiesc", redactorul a avut o 
clipă de ezitare. Oare trăiesc cu 
adevărat oamenii aceștia .? „Tră
iesc - aceasta este desigur o 
exagerare căci de fapt duc o 
existență mixerabilâ. In familie 
sint 12 persoane. Toți flămin- 
zesc". ,

Redactorul Iui „New York 
Post" ne face cunoștință cu 
John Stone. Un bărbat în vîrsță 
de 56 de ani, cu spinarea înco
voiată din pricina unei vechi 
răni, slab. Un miner bătrin, „Au 
trecut de-acum cinci ani de 
cînd nu mai lucrez" - ii rela
tează redactorului.

Stone are copii. Băieți dornici 
de muncă spre a-și ajuta părin
tele. Băieți gata să facă orice 
pentru ca in bordeiul sărăcăcios, 
la ora prințului să se poată 
găsi pe masa familiei un colț 
de pîine. Băieți care insă nică-

vîrsta de 20 de ani, au devenit 
„oameni de prisos"? Felurite 
comisii americane șț. simandi
coase personalități bine plătite 
sint in căutarea explicațiilor. 
Dar acești domnf ascund esen
țialul. De vină este capitaliș- 
mul, această orinduire a cărei 
putreziciune nu o pot ascunde 
nici reclamele de neon de pe 
Broadway, nici zgîriie-norii New 
Yorkului, nici chipurile vesele 
ale unor fetișcane bine hrănite 
care în scopuri de reclamă zim- 
besc din fotografiile ce inundă 
paginile revistelor americane. 
Realitățile vieții sint pline 
cruzime. Viața readuce in 
cuție mereu un cuvînt pe 
apologeții capitalismului 
cearcă să-1 ocolească, să-l 
uitat : SĂRĂCIE.

într-un raport al organizației 
sindicale americane A.F.L.-C.I.O. 
se relata .- „Nu putem ignora 
faptul rușinos că pînă IN PRE
ZENT SĂRĂCIA CARE DĂINUIE 
IN STATELE UNITE REPREZINTĂ 
UN FENOMEN LARG RASPINn 
DIT... 7,5 milioane de cetățeni 
americani trăiesc din milo. In 
afară de aceasta un număr de 
cinci ori mai mare de oameni 
au venituri atît de mici incit 
nu-și permit să trăiască la un 
nivel acceptabil". Toate acestea 
se petrec în Statele Unite ale 
Americii, țara cea mai bogată 
a lumii capitaliste, țara în care 
cîțiva magnați ai industriei de 
armament și » finppțelor obțin 
anual de pe urma cursei înar
mărilor profituri de mUjqrde de 
dălcri. In țara aceasta după 
cum scrie „New York Times" - 
„OAMENII SINT DISPERAȚI Șl 
NU AU NICI O SPERANȚĂ IN 
MAI BINE". Rețineți : o spune 
chiar „New York Tinies", faimo
sul „New York Times" pe care 
nici McCarthy n-ar putea să-l 
învinuiască de antiamericanism.

Fără nici o speranță în mai 
bine... lată pe poate oferi tine
rei generații capitalismul in cel 
de al șaptelea deceniu al seco
lului XX : șomaj cronic, un trai 
împovărat de mizerie și incerti
tudinea zilei de mîine. Bolile 
capitalismului sînt Incurabile. Un 
pachet de alimente oferit de o 
fățarnică instituție -filantropică 
avidă -de reclamă sau cițiva do
lari aruncați drept ajutor de 
șomaj nu pot lecui îngrozitoarea 
plagă.

Studenții brazilieni protestează 
împotriva agenților salazariști 

aflati pe teritoriul țârii lor
■ secrete portugheze „Pide“ care 

supraveghează pe membrii 
coloniei' portugheze din Bra
zilia. în legătură cu aceasta, 
studenții din Recife și Rio de 
Janeiro au anunțat începerea 
unei campanii de protest îm
potriva acestui, fapt care este 
considerat drept „lipsă de 
respect față de un stat suve
ran".

Agenția 
transmite de 
6 februarie 
acțiunea de 
gheză „Santa
sat presei braziliene o decla
rație în care subliniază că 
„operația „Santa Maria" nu a 
fost decît prima etapă a mi
siunii noastre, etapă care este 
în prezent încheiată. Viitoa
rele săptămîni — adaugă de
clarația — vor putea aduce 
alte surprize".

D-upă”cum relatează cores
pondentul din Rio de 
Janeiro al agenției Tran- 

ce Presse, presa braziliană a 
confirmat prezența pe terito
riul țării a agenților poliției

O carte care denaturează adevărul 
cu privire la cel de-al doilea război 

mondial
„bestialitățile" săvîrșite, chi
purile, de ruși.

Folosind aproape în exclu
sivitate materiale care în an
samblu dau o imagine com
plet denaturată a celui de-al 
doilea război mondial, Flo
wers și Reeves nu numai că 
n-au cinstit memoria milioa
nelor de victime ale groazni
cului măcel, cărora le-au în
chinat această carte, ci au 
pingărit-o cu nerușinare.

LONDRA 7 (Agerpres). — O 
carte neobișnuit de volupti- 
noasă, avîrid pește o mie de 
pagini, a apărut recent in An
glia - sub titlul „Războiul din 
anii .1939—1945", Autorii ei, D. 
Flowers și J. Reeves, pretind 
că vasta lor antologie ar 'fi 
închinată ' celor „30 milioane 
de morți" ai celui de-al doilea 
război mondial, fiind menită 
să trezească în conștiința tu
turor oamenilor oroarea față 
de un nou război.

Dar sub masca prezentării 
„imparțiale"-a faptelor, au- 
țqrii hă s-au pits î.n slujba 
păcii ci, dimpotrivă, pledează 
în favoarea războiului rece. 
După afirmațiile lor, nu fas
cismului și .imperialismului le 
revine răspunderea pentru 
dezlănțuirea celui mai sîrtge- 
ros război dintre războaie, ci 
însăși omenirii cu veșnicele ei 
certuri.

Din cele 33 de capitole ale 
cărții, doar 4 sînt consacrate 
evenimentelor de pe frontul 
sovieto-german. In prezenta
rea acestor evenimente, Flo
wers și Reeves au citat cu cea 
mai mgre zgircenie pe •autorii 
sovietici. In schimb, ca prin
cipală sursă.faptică ei au. fo
losit' memoriile generalilor 
hitleriști apărute cu duiumul 
în anii de după război și chiar 
diverse fragmente din scrie
rile și declarațiile calomnioa
se ale lui Hitler, Mannerheim 
șiiGuderiah. Există în carte 
chiar o rubrică intitulată 

,-,Groaza de răsărit" care cu
prinde fel-de- fel de născociri 

’ ale r foștilor ocupănți despre
——----- ----

REDA^ȚIA-ți- ADMINISTJRA’BIA : București,

France Presse 
asemenea că la 
participanții la 
Pe nava portu- 

Maria" au adre-

Ge vp fi mîine ? Kennedy 
spunea : „O optime din 
cei care nu au de lucru 

trăiesc fără nici o speranță în 
aproximativ 100 de regiuni care 
sint lovite in mod deosebit de 
nenorocire și dificultăți". Fără 
nici o speranță... Cuvintele a- 
cestea aparțin președintelui 
S.U.A.

Numeroși tineri americani .se' 
gîndesc cu o teamă cutremură
toare la viitor. Pentru ei porțile

Membri ai echipajului vasului 
sovietic „Tbilisi" admiră drape
lul național al Republicii Cuba, 
care le-a fost dăruit de Râul 
Castro, cu prilejul sosirii vasu

lui in portul Santiago.
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LONDRA. Intr-un interviu 
acordat comentatorului de ra
dio american Marrow, inter
viu transmis prin programul 
de televiziune al B.B.C.-ului, 
feldmareșalul englez Montgo
mery a cerut retragerea tutu
ror trupelor străine din Euro
pa. EI a spus că ocuparea mi
litară a Europei durează de 
prea mult timp.

COLOMBO. La 6 februarie 
Tribunalul Suprem al Ceylo
nului a început judecarea pro
cesului 
acuzate 
virșirea 
prim-ministru al Ceylonului; 
Solomon Bandaranaike,

celor cinci persoane 
de pregătirea și să- 
asasinării fostului

PEKIN 7 (Agerpres). — La 
4 februarie a fost semnat la 
Pekin planul de colaborare 
culturală dintre Uniunea So
vietică și R. P. Chineză pe a- 
nul l»ăl.

CARACAS. Agențiile de 
presă relatează că în capitala 
Veneeuelei, Caracas, în fața
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ambasadei portugheze a avut 
loc o mare demonstrație a re- 
fugiaților politici portughezi 
împotriva politicii dictatoriale 
a lui Salazar.

Demonstrația a fost organi
zată de Comitetul patriotic 
portughez.

REYKJAVIK. Ziarul „Frials 
Tjod", organul Partidului A- 
părarea Națiunii, comentind 
declarația lui Kennedy referi
toare Ia posibilitatea lichidă
rii unor baze militare ameri
cane învechite aflate în străi
nătate, cere islandezilor să se 
folosească de această declara
ție pentru „a, scăpa de ocu
pația străină rușinoasă a 
Islandeî, o sursă permanentă 
de pericol mortal1*' pentru 
islandezi.

PARIS. Potrivit presei fran
ceze, tribunalul militar din 
orașul Constantine (Algeria) a 
condamnat Ia moarte incă un 
patriot algerian.

'*4


