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In etapa actuală obiectivul principal 
al întrecerii socialiste trebuie să-l cons
tituie lupta pentru o calitate superioară 
a produselor.

(Din Direc::ve!e Comitetului Centra! a! Partidului Muncitoresc Romîn către 
toate orga-.e’.e ț; crganizațiile de partid, sindicale, ale U.T.M. cu privire la cri
teriile prin:.pa.e aie ntrecerii socialiste in cinstea aniversării'a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comunist din Rominia).

către toate organele și organizațiile de partid, sindicale, ale U. T. M. 
cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste în cinstea 

aniversării a 40 de ani de la înființarea Partidului Comunist din RomîniaAnul acesta, la 8 mai, se împlinesc 40 de ani de la crearea Partidului Comunist din Romînia — eveniment de importanță istorică pentru destinele poporului romîn. Sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Romîn, poporul nostru a obținut mărețe și hotărîtoare victorii în construirea socialismului, în dezvoltarea economică și culturală a patriei noastre și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.Congresul al Ill-lea al P.M.R., făcînd bilanțul activității rodnice și multilaterale desfășurate de partid, al succeselor dobîndite de oamenii muncii, a consfințit victoria socialismului în R. P. Romînă și a trasat liniile directoare ale dezvoltării economice și social-culturale a țării în următorii ani. Planul economic pe anii 1960-1965 are ca obiectiv principal dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului, încheierea procesului de făurire a relațiilor de producție socialiste în întreaga economie, în vederea desăvîrșirii construcției socialismului.Răspunzînd chemărilor partidului și guvernului, desfășurind larg întrecerea socialistă organizată de sindicate, oamenii muncii din țara noastră au obținut an de an succese remarcabile în îndeplinirea planului de stat, și-au îndeplinit în mod sistematic angajamentele luate, au acumulat o bogată experiență pe frontul luptei pentru economii, dovedind un înalt spirit de răspundere pentru întărirea și înflorirea patriei. Se poate aprecia că lupta pentru economii a devenit o mișcare de masă, o cauză a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor.Planul de stat pe anul 1960, primul an al planului de șase ani, a fost îndeplinit și depășit la majoritatea indicatorilor economici. Ritmul înalt în care se dezvoltă economia națională își găsește expresia în faptul că în anul 1960 producția industrială a fost cu 16,9 la sută mai mare decît în anul 1959, depășindu-se astfel sarcina de plan care prevedea o creștere de 14 la sută. Creșteri însemnate au fost realizate în toate ramurile industriei. Productivitatea muncii, principalul factor al creșterii ției, a fost în anul 1960 cu 11 la sută mai mare decît produc- în 1959.

continuare sectorul socialistconsolidat și s-a dezvoltat în agricultură.In toate sectoarele de activitate a exercitat o puternică înrîu- rire întrecerea socialistă, largă și însuflețită, desfășurată de oamenii muncii, sub conducerea organizațiilor de partid în cinstea celui de-al III-lea Congres al partidului. Spiritul de inițiativă creatoare și priceperea în descoperirea și folosirea rezervelor interne ale economiei s-au manifestat puternic în angajamentele luate de oamenii muncii în întrecerea socialistă, ca și în îndeplinirea acestora. Este grăitor în această privință faptul că în anul 1960 oamenii muncii au dat patriei 1,5 miliarde lei economii peste prevederile planului. De asemenea, ei au dat peste sarcinile de plan 100.000 tone oțel, 59.000 tone fontă, 9.700 tone cocs metalurgic, 60.000 tone minereu de fier, 1.102 bucăți tractoare, 53.300 bucăți rulmenți, 12.500 tone sodă calcinată, 578.000 m.p. furnir, 160 milioane lei mobilă, 10,8 milioane m.p. țesături, 337 milioane lei confecții din țesături, 858 mii perechi încălțăminte, 66.500 tone zahăr, 2.400 tone ulei comestibil ș.a.Plenara Comitetului Central al P.M.R. din 31 octombrie - 1 noiembrie 1960 a subliniat că economia noastră se caracterizează prin dezvoltarea în ritm înalt a tuturor ramurilor industriei și îndeosebi a ramurilor hotărîtoare pentru industrializarea socialistă, prin creșterea însemnată a acumulărilor socialiste și prin continua ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii. Realizările anului 1960 constituie o premiză importantă pentru îndeplinirea cu succes a planului în 1961.Rezultatele obținute oglindesc nivelul mai înalt la care s-a desfășurat în anul 1960 activitatea economică, creșterea preocupării organelor de partid, de stat și sindicale pentru problemele concrete ale economiei, pe care le rezolvă cu tot mai multă competență. Este necesar ca prețioasa experiență dobîndită pînă acum de muncitori, tehnicieni, ingineri, lucrători de partid și de stat în realizarea de economii și produse peste prevederile planului să fie folosită pentru a obține succese și mai mari în acest domeniu.

S-a din

Lupta pentru o calitate superioară 
a produselor — obiectivul principal 

al întrecerii socialiste

în planurile de, îmbunătățire a calității care se vor elapcrs de către întreprinderi trebuie să se stabilească cu claritate sar cinile ce revin fiecărui colectiv de muncă, in așa fei incit fiecare muncitor, maistru, inginer, tehnician să cunoască precis ce are de făcut in această privință.în planurile de lucru ce se vor întocmi de titre ministere vor fi cuprinse în mod amănunțit măsurile necesare și sprijinul care trebuie acordat întreprinderilor pentru îmbunătățirea continuă a calității produselor. Se vor procura și pune la dispoziția întreprinderilor modele de produse care sînt la nivelul tehnicii mondiale atit sub aspect calitativ cit și sub aspectul caracteristicilor tehnico-economice. în cazurile bine verificate, se pot efectua chiar și unele revizuiri ale costurilor de producției dacă acestea constituie m mod real o frînă în calea îmbunătățim calității produselor.Planurile de lucru ale ministerelor vor prevedea mâcn-ilt» care trebuie luate pentru îmbunătățirea calității tuturor produselor cuprinse în profilul de fabricație al fiecărei ramuri economice.în fiecare ramură industrială trebuie organizate întreprinde- și secții utilate cu mașinile cele mai moderne, care prin calitatea producției realizate la nivelul tehnicii mondiale, să fie un model pentru ramura respectivă și să ajute toate intreprir. derile ca în termenul cel mai scurt să obțină, la rindul lor produse de înalt nivel calitativ.Calitatea produselor depinde de activitatea pe care o desfâ șoară fiecare muncitor, inginer, tehnician la locul lui de muncă. Orice eroare de calcul a proiectantului, o greșeală a tehnologului, o neglijență a maistrului sau a muncitorului, lipsa de exigență a controlului tehnic sau lipsa de conștiinciozitate a celui care transportă produsele sau asigură depozitarea lor sînt cauze care dau naștere la mărfuri necorespunzătoare. Este o datorie de cinste pentru fiecare muncitor, inginer, tehnician să producă mărfuri care să fie de o calitate echivalentă cu aceea din țările cu înalt nivel tehnic. De prestigiul mărcii fabricii trebuie să se preocupe fiecare colectiv de întreprindere, calitatea produselor sale fiind cartea de vizită cu care se prezintă în fața consumatorilor.îmbunătățirea continuă a calității produselor prin ridicarea performanțelor tehnice și economice ale mașinilor și utilajelor, creșterea durabilității și gradului de finisare în vederea fabricării de produse care să satisfacă ’ —'le folosesc, trebuie să constituie cerii socialiste în anul 1961. exigența sporită a celor care principalul obiectiv al între-
Documentele celui de-al Iîî-lea Congres al P.M.R. au subliniat că în etapa actuală este necesar să pășim cu toată hotărirea la reali za rpa unei sarcini de importanță deosebită și anume la îmbunătățirea continuă a calității produselor în toate ramurile economiei naționale.Menținind și dezvolți nd rezultatele obținute in lupta pentru economii în toate domeniile de activitate, una din condițiile fundamentale pentru creșterea venitului național și a nivelului de trai, in fața tuturor muncitorilor, maiștrilor, inginerilor, oamenilor de știință stă sarcina de mare importanță de a desfășura o activitate susținută și sistematică pentru obținerea de produse de calitate superioară ia nivelul celor mai bune produse de pe piața mondială.La aniversarea a 40 de ani de la crearea partidului nostru să pornim cu toată hotărirea la îmbunătățirea calității produselor, să deschidem larg frontul luptei pentru produse de înalt nivel calitativ prin ridicarea indicilor tehnieo-economici ai mașinilor, agregatelor, utilajelor, prin sporirea durabilității și desăvirșirea finisajului produselor, astfel ca acestea să corespundă tot mai mult condițiilor create de dezvoltarea tehnicii și științei.In prezent dispunem de toate condițiile necesare transformării luptei pentru produse de înalt nivel calitativ într-o mișcare de masă a muncitorilor, maiștrilor, inginerilor, tehnicienilor din toate ramurile economiei naționale. Industria noastră socialistă dispune de mașini și utilaje modeme, al căror număr crește necontenit. Numai în anul 1960 au fost date în exploatare 34 noi întreprinderi și secții și au fost reutilate cu mașini moderne 82 uzine și fabrici. Pentru anul 1961 s-a planificat punerea în funcțiune a 60 de întreprinderi și secții noi, precum și dezvoltarea și reutilarea a 96 întreprinderi și secții. Pentru înzestrarea economiei naționale cu mașini și utilaje noi a fost prevăzută în acest an suma de aproape 12 miliarde lei.în întreprinderile noastre lucrează sute de mii de muncitori și maiștri cu înaltă calificare și experiență în muncă, zeci de mii de ingineri și tehnicieni buni cunoscători ai tehnicii noi.Analiza activității economice a arătat că, folosind cu succes posibilitățile pe care le au, majoritatea întreprinderilor au obținut rezultate pozitive în privința îndeplinirii sarcinilor prevăzute în planul de producție, a realizării de economii suplimentare, precum și în îmbunătățirea calității produselor. Totodată, a ieșit la iveală că nu toate ministerele, sfaturile populare, întreprinderile luptă cu suficientă perseverență pentru ridicarea calității produselor lor, ceea ce are urmări negative, aduce daune economiei naționale. Colectivele unor întreprinderi nu au acordat atenția cuvenită îmbunătățirii calității produselor, dînd dovadă că n-au înțeles că lupta pentru economii nu poate fi ruptă de lupta pentru calitate, că ambele sint de nedespărțit în activitatea economică. Reducerea neîncetată a prețului de cost constituie o sarcină de bază, dar ea nu trebuie să fie îndeplinită în dauna calității produselor. Experiența acelor întreprinderi care nu s-au preocupat de continua îmbunătățire a calității produselor a arătat că ele au avut de întîmpinat greutăți în desfacerea mărfurilor, ceea ce a influențat negativ asupra întregii activități a acestor întreprinderi ; deficiențele de calitate au dus la creșterea consumurilor de materiale, la irosirea de muncă, la ridicarea costurilor de producție.Fabricarea de produse de înaltă calitate și rezistente, este necesară pentru satisfacerea în tot mai deplină măsură a nevoilor mereu crescînde ale economiei naționale, obținîndu-se pe această bază însemnate economii de materiale și de muncă.îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și a calității mașinilor pe care le producem are ca efect folosirea mai economică și mai eficientă a fondurilor de investiții. Calitatea ridicată a mașinilor și utilajelor duce totodată la micșorarea substanțială a cheltuielilor de producție și la obținerea de importante economii materiale și bănești. îmbunătățirea indicilor calitativi ai produselor reprezintă o condiție de primă însemnătate pentru asigurarea posibilităților de creștere a producției. ' ■Realizînd produse la nivelul tehnicii moderne, întreprinderile > satisfac tot mai mult condițiile desfacerii mărfurilor pe care le fabrică atît pentru acoperirea necesităților interne cît și pentru export. Folosirea integrală a capacităților de producție.

1este direct legată de felul în care acestea răspund exigențelor de calitate ale beneficiarilor interni și externi. Mărfurile livrate de industria noastră - utilaje, mașini, produse chimice, materiale de construcții, produse ale industriei ușoare și alimen are - se bucură de aprecierea cumpărătorilor de peste hotare, se vind în cantități tot mai mari și pe piețele tot mai multor țări. Exportul de mărfuri al țării noastre a crescut an de an, fiind în anul 1960 cu 37 ia sută mai mare decit în 1959. Este necesar ca renumele bun do- bindit de calitatea mărfurilor noastre pe piețele externe să fie nu numai menținut, dar și întărit.

Necesitățile dezvoltării economiei naționale și cerințele consumatorilor impun modernizarea și lărgirea continuă a sortimentelor produselor. Asimilarea in fabricație a sortimentelor noi trebuie să se facă cu deosebită grijă, astfel ca acestea să fie la nivelul celor mai reușite produse realizate pe plan mondial. să corespundă integral cerințelor de calitate.Manifestarea unei înalte exigențe față de calitatea produselor și luarea măsurilor corespunzătoare în toate fazele proceselor de fabricație, stabilirea soluțiilor tehnice care să ducă la realizarea de produse cu performanțe tehnico-economice ridicate și grija pentru aspectul și prezentarea produselor vor contribui la creșterea nivelului tehnic al cadrelor, la ridicarea continuă a calificării lor profesionale.Lupta pentru o calitate superioară a produselor - împreună cu sporirea producției, a productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție - trebuie privită ca o sarcină centrală in îndeplinirea planului de stat, cu caracter permanent, a cărei înfăptuire are efecte favorabile în toate domeniile activității economice. Este necesar ca îmbunătățirea calității produselor să devină o preocupare a tuturor oamenilor muncii din economie și în primul rind a cadrelor de ingineri, tehnicieni, maiștri și muncitori de înaltă calificare. Oamenii muncii sînt chemați să lucreze cu pricepere ți inițiativă, incit în domeniul îmbunătățirii calității producției să obținem în cel mai scurt timp, in toate ramurile econo miei naționale, succese similare cu cele pe care le-am dobîndit pe târimul economiilor materiale ți bănețti.Pornind de la însemnătatea deosebită a îmbunătățirii calității produselor pentru dezvoltarea economiei naționale, subliniata cu tărie de Congresul al III-lea al partidului, ministerele, organizațiile economice centrale, întreprinderile, sfaturile populare, lucrătorii de partid, de stat și ai organelor sindicale au datoria să ia toate măsurile de ridicare a calității, organizînd lupta maselor de oameni ai muncii pentru produse de nivel calitativ superior.Ministerele și sfaturile populare, cu sprijinul uniunilor pe ramuri ale sindicatelor și ale consiliilor regionale și locale ale sindicatelor, vor trebui să întocmească planuri amănunțite de lucru pe ramuri, subramuri și grupe de producție, care să cuprindă măsurile necesare în vederea desfășurării coordonate a unei activități largi și multilaterale în scopul îmbunătățirii permanente a calității. Pe baza acestor planuri, a analizei temeinice a calității produselor fabricate, întreprinderile își vor . întocmi la rîndul lor planuri proprii de îmbunătățire a calității, prevăzînd măsurile necesare pentru ca fiecare produs să fie realizat la cel mai înalt nivel tehnic și calitativ.în cadrul măsurilor de îmbunătățire a calității produselor se va acorda o deosebită atenție perfecționării continue a proceselor tehnologice și însușirii celor mai moderne procedee de fabricație ; va trebui revizuită și îmbunătățită permanent concepția constructivă și tehnologică, astfel încît condițiile de calitate și obținerea de caracteristici tehnico-economice superioare să stea la baza fabricării fiecărui produs ; fazele de fabricație se vor stabili pe baze științifice și cu respectarea riguroasă a acestora, conform documentației tehnice ; se va concentra aten ția spre îmbunătățirea activității și organizarea întrecerii socialiste la serviciile constructor șef și tehnolog șef, care au o mare importanță în întreținerea și îmbunătățirea calității mașinilor și utilajelor.în ridicarea calității produselor un rol deosebit de important îl au lucrările de finisaj. Atît utilajele și mașinile produse de industria noastră grea, cît șl bunurile de consum produse de industria ușoară și alimentară, trebuie să se.,remarce prin- tr-un finisaj îngrijit, executat cu procedee industriale moderne, printr-o prezentare și aspect estetic atrăgător, care să satisfac:, cele mai exigente cerințe. O mare atenție trebuie dată îmbunătățirii finisajului în construcția de locuințe, care trebuie sa contribuie la creșterea gradului de confort și durabilitate.Un rol deosebit în fabricarea de produse de înalt nivel calitativ îl au serviciile de control tehnic, a căror sarcină este de a veghea la îmbunătățirea calității, de a nu permite ca pe poarta întreprinderii să iasă produse de calitate necorespunzătoare. Conducătorii de întreprinderi trebuie să se ocupe cu toată grija de buna organizare și activitate a serviciilor de control tehnic, care sînt chemate să manifeste o înaltă exigență față de calitatea produselor.O mare importanță în desfășurarea cu succes a lupte; pentru calitate o are Justa repartizare a cadrelor în producție. Pentru aceasta este necesar ca în acele locuri de muncă, care au un rol hotărîtor în asigurarea calității superioare a produsei:? să se repartizeze cadrele cele mai calificate. Totodată, se va acorda întreaga atenție ridicării calificării muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor la nivelul tehnicii noi.

★
★Pentru realizarea sarcinilor de plan pe 1961 au fost asigurate toate condițiile. Planul pentru anul acesta a fost cunoscut cu 3 luni înainte de începerea anului, ceea ce a creat condiții pentru buna desfășurare a activității economice prin precizarea sarcinilor ce revin fiecărui loc de muncă, elaborarea materialelor tehnico-documentare, încheierea contractelor economice de aprovizionare și a contractelor de livrare a produselor pe sortimente, întocmirea graficelor de elaborare a proiectelor pentru investiții și reparații capitale și stabilirea de către întreprinderi a măsurilor tehnice, organizatorice și economice care să permită încă din primele zile ale anului desfășurarea ritmică a producției. Cunoașterea planului financiar chiar de la începutul anului și asigurarea unei corelații juste a planului de beneficii cu ceilalți indicatori economici ai planului de stat creează de asemenea condiții pentru o organizare temeinică a activității tehnico-economice a fiecărei întreprinderi.Organele și organizațiile de partid, folosind experiența bogată acumulată în conducerea luptei pe tărîm economic, au datoria să organizeze mai bine întrecerea socialistă, care în anul 1961 se va desfășura în cinstea aniversării a 40 de ani de viață și de luptă a partidului nostru.Pentru a asigura o mai bună desfășurare a întrecerii socialiste în cinstea aniversării partidului se indică următoarele :1. — In etapa actuală obiectivul principal al întrecerii socialiste trebuie să-1 constituie lupta pentru o calitate superioară a produselor, care prin însușirile și gradul lor de finisare să satisfacă cît mai complet cele mai exigente cerințe ale celor ce le folosesc, să reflecte înalta calificare și măiestria celor care le-au produs, ridicîndu-se astfel la nivelul celor mai perfecționate produse asemănătoare de pe piața mondială.In scopul concretizării angajamentelor privind ridicarea calității, se vor întocmi de către conducerile întreprinderilor, cu sprijinul sindicatelor, „planuri de îmbunătățire a calității“ în care vor fi prevăzute obiectivele și sarcinile principale în legătură cu realizarea unei calități superioare a produselor, precum și ansamblul măsurilor ce trebuie luate în vederea îndeplinirii lor. Aceste planuri vor ține seama de efectele economice pozitive care decurg pentru toate domeniile de activitate a întreprinderilor, ca urmare a ridicării permanente a nivelului calitativ al producției.2. — Punînd în centrul preocupărilor îmbunătățirea calității produselor, să se continue acțiunea pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție, a sarcinii de reducere a prețului de cost și a cheltuielilor de circulație, pentru buna întreținere a mașinilor și utilajelor în vederea prelungirii duratei de funcționare. scurtarea duratei de execuție a lucrărilor de investiții, respectarea strictă a disciplinei contractuale, readucerea în arcuitul economic a stocurilor supranormative.3. — Angajamentele privind economiile peste plan vor fi luate avînd ca bază de referire sarcinile de îmbunătățire a calități: produselor, planul definitiv și aprobat de reducere a prețului de cost și planul de beneficii al fiecărei întreprinderi. Atunc: ci nd în mod excepțional intervin schimbări în planul întreprindem, angajamentele vor fi reanalizate în raport cu noile sarmti 5a scopul de a mobiliza în continuare eforturile pentru realizarea și depășirea acestora.4. — Angajamentele în legătură cu depășirea pran-ihr de producție trebuie să aibă în vedere nevoile actuaje ale ecncwrr.iff naționale. Planul nu trebuie să fie depășit ie dar—n calități și dacă nu este asigurată anticipat desfacerea lt.treg- peoduețu rezultate.5. — Depășirea planului de producție d au ae facă pe mmmsuplimentărilor din fondul de materiale eesttra' za: ros prm e«t- sumarea stocurilor necesare desfășurăm rccmale s: aproducției în tot cursul anuhă. Depășirea te poate face Eijoa. prin reducerea consumurilor speri fi re sau pei= Soocsirea de rezerve materiale r^centralizate;Pe lingă aceste obiective, ia baza irtreeer_ toc--a..str trebuie să stea respectarea pfarula de cooperare, a eot:gat ~«or de livrare a producte: coc&em coesracseâor, preeum și următaare-

★

1. In industria constructoare 
de mașini și prelucrarea metalelor— imhunătaț-.rea calității mașuuloc, JHlajeioc și aparatelor prin ridicarea performanțelor lor la nivelul celor ma-_ not realizări ale tehnicii, respectarea disciplinei tehnolog::*- elabora- rea unei tehnologi: avansate pe baza folosiri: proceselor mo-

cerne de turnare, forjare, tratare termică, sudare și prelucrare 
mecanica a pieselor, executarea la un nivel superior a finisa- Bwntajului și vopsirii produselor, sporirea exigenței or- sanelor de control tehnic, efectuarea in bune condiții a probelor și încercărilor necesare, omologarea și recepționarea pro- cuse.or cu respectarea tuturor prescripțiilor tehnice și de calitate. Pe linia obținerii de performanțe tehnico-economice ridi- a produselor șe va urmări în mod deosebit reducerea greu- •ații specifice a diverselor tipuri de motoare, mașini și utilaje prin îmbunătățirea muncii de concepție constructivă și tehnolo- ’1C~, ^°-os‘rea materialelor de calitate superioară, mărirea . anaamentelor motoarelor și cazanelor în scopul reducerii con- ■imurilor de energie, ameliorarea permanentă a caracteristi- :ilor de exploatare, conform specificului fiecărei categorii de mașini (durabilitate, viteze de lucru, cupluri de pornire etc.) ;— modernizarea continuă a parcului de mașini, utilaje insta- a»u, m vederea măririi randamentelor acestora și a îmbună- lațirii calității producției;trăirea cooperării în producție . în condiții de creștere a t-iicacitațn economice; respectarea obligațiilor contractuale pri- —d .ermenele și calitatea ; adîncirea specializării în vederea meșterii productivității muncii și calității producției și reducerea prețului de cost;r^h zarea ritmică a planului de producție, prin asigurarea ocunlor de muncă cu materiale și documentație tehnică ;realizarea de economii de metal prin reducerea consumu- îlor specifice; reducerea rebuturilor ; înlocuirea materialelor scumpe și deficitare, îndeosebi a nichelului, vanadiului și cobaltului, respectînd indicii de calitate ai produselor ;. ~ depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii prin .mbunătățirea indicilor de utilizare a mașinilor, organizarea mai bună a producției, extinderea mecanizării.în industria electrotehnică se vor avea în vedere la stabilirea criteriilor de întrecere, în afara celor de mai sus, următoarele probleme cu privire la calitate :— scăderea greutății motoarelor electrice prin folosirea materialelor., electroizolante de calitate superioară care să permită i ©ducerea substanțială a materialului activ (tablă silicoasă și cupru) ; îmbunătățirea principalelor caracteristici specifice de exploatare ale motoarelor electrice (randament, factor de putere, cuplu de pornire și cuplu maxim) ;— modernizarea echipamentelor energetice pentru linii și stații și cu deosebire a întrerupătorilor automați în scopul reducem gabaritelor și greutății, măririi rezistenței la uzură și adaptam la nevoile impuse de automatizarea sistemelor electro- energetice ;— îmbunătățirea substanțială a calității aparatajului de joasă tensiune și în mod special a aparatajului de instalații;— îmbunătățirea calității de exploatare a aparatajului pentru telefonie;— realizarea unui progres calitativ important în ceea ce privește fabricația bunurilor de consum electrotehnice, acordîn- du-se o atenție deosebită atît caracteristicilor funcționale cît și aspectului lor. Se vor avea în vedere în primul rînd : aparatele de radio, mașinile de spălat rufe, pilele și bateriile galvanice, corpurile de iluminat, fiarele de călcat etc.;— asigurarea întreprinderilor din industria electrotehnică cu materiale electroizolante de calitate superioară prin ridicarea nivelului tehnic al producției și asimilarea de noi sortimente moderne.

2. In industria siderurgicâ— îmbunătățirea calității^ produselor siderurgice, realizarea de noi mărci de oțeluri de înlocuire în vederea reducerii consumului de metale deficitare (nichel, cobalt, vanadiu), reducerea rebuturilor și a declasatelor ;— creșterea procentajului producției de calitatea I-a la șini de cale ferată, țevi, tablă cositorită și zincată. țevi de oțel laminate la cald și reducerea rebuturilor ;— depășirea planului de producție la fonta, oțel, laminate finite și țevi, prin creșterea indicilor de utilizare a furnalelor, cuptoarelor și laminoarelor, reducerea duratei de reparații a agregatelor, mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice ;— extinderea metodelor inamtate de lucru în vederea depășirii sarcinii planificate de creștere a productivității muncii;— creșterea indicilor de urihzare a metalului prin extinderea laminării la toleranțe negative și îmbogățirea gamei sortimentelor de profile, în scopul reducerii consumurilor specifice de laminate în industria construcțiilor de marini ;„— reducerea consumurilor specifice de cocs, energie electrică. combustibil, feroaliaje. materiale auxiliare etc.. în vederaa reducem prețui-, ce cost și obținerii de economii peste cele planificate;— reflectarea teu-ueneior de livrare a laminatelor prevăzute m contracte.
a

3. In industria extractiva 
minereurilor feroasef neferoase, 

nemetalifere și în industria 
cărbunelui— ăgp*»uea piroafcd la ex—act-a de nâsenari feroase (exclu-rT ->h.-ăta_rea indicilor de calitatecreșterea talită-u: pred wțîes de Etinereu prin ridicarea con- de Mtkd peMe mtcM plrodfieat: în acest scop se va urmân reducerea grad—u; de driuare a minereurilor față de normele a£.' t v cue și redder ea pterdertior de metal în procesele de exploatare p preparare a minereurilor ;

ml*. "”ăta urea gi armia țin m nereulut de fier pentru furnale și agksmeraxr ;miru-ja c-rl.—d de fuacpouare a instalațiilor de preparare imre d» reparar- și reducerea duratei reparațiilor;
— ^pășirea mdxtior planificați de mecamzare a principalelor tperat-um miniere ;— depășirea vitezelor de înaintare planificate la săparea lu-crărikir miniere de deschidere și pregătire ; i— extinderea susținerii metalice, cu boițari și prefabricate și reducerea consumurilor specifice la lemn de mină cherestea, expinzivi și energie electrică (cu respectarea normelor de tehnica securității și fără a dăuna calității producției);— creșterea randamentelor de extracție la preparare a cărbunelui cocsificabil peste cele îmbunătățirea continuă a calității lui;— rid>earea calității cărbunelui prin reducerea cenușă și îmbunătățirea granulației;

(Continuare in pag. 2-a)
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— depășirea sarcinii de creștere a rezervelor de minereuri feroase, neferoase și cărbuni coesificabili;
— creșterea eficienței și reducerea costurilor rezervelor des

coperite ;— reducerea prețului de cost pe metru forat și pe metru liniar de galerie prin micșorarea consumurilor specifice de materii prime, materiale, energie, combustibili reactivi și lemn de mină.
4. In industria energiei electrice— reducerea consumului specific de combustibil și a consumului propriu tehnologic în centrale electrice față de indicii planificați ;— reducerea pierderilor de energie electrică în transport și distribuție prin : îmbunătățirea factorului de putere, alegerea celor mai raționale soluții de racordare a consumatorilor, stabilirea celor mai avantajoase scheme de funcționare pentru stații de transformare și rețele ;— efectuarea reparațiilor capitale și curente a instalațiilor și agregatelor energetice în condiții optime de calitate, pentru a mări perioada dintre două reparații, precum și scurtarea duratei de execuție a reparațiilor ;— punerea în funcțiune înainte de termen a noilor centrale, termo și hidroelectrice, a liniilor de transport de energie electrică și a stațiilor de transformare, cu efectuarea tuturor lucrărilor de finisare prevăzute în proiect;— reducerea prețului de cost la lucrările de construcții și montaje energetice și a instalațiilor electrice pentru electrificarea urbană și rurală, cu respectarea condițiilor de calitate, prin micșorarea cheltuielilor de regie, reducerea consumului și folosirea de noi tipuri moderne de materiale, alegerea celor mai apropiate surse de aprovizionare, folosirea rațională a mijloacelor de transport etc.

5. In industria petrolului și gazelor— depășirea sarcinii de creștere a rezervelor de țiței și gaze, creșterea eficienței forajului și reducerea costului rezervelor descoperite de țiței și gaze ;— reducerea peste plan a cheltuielilor pentru prospecțiunile geologice și geofizice ;— reducerea prețului de cost al metrului forat și al tonei de țiței extras prin micșorarea consumurilor specifice de materii prime, materiale, energie, combustibil și a cheltuielilor indirecte ;— reducerea cheltuielilor neproductive provocate de avarii, complicații, resăpări și întreruperi din motive organizatorice prin intensificarea controlului asupra calității noroiului de foraj, respectarea strictă a normelor tehnice privind revizuirea și controlul instalațiilor, organizarea mai rapidă a operațiunilor de rezolvare a avariilor, mai buna aprovizionare a sondelor cu materiale și scule etc.;— mărirea vitezelor de lucru în foraj prin reducerea timpului neproductiv și extinderea metodelor avansate de lucru, îndeosebi a forajului cu turbina ;— îmbunătățirea factorului de recuperare a țițeiului din zăcămintele vechi și noi prin aplicarea metodelor tehnice cele mai moderne ;— îmbunătățirea calității produselor petroliere în ce privește cifra octanică și curba de distilație pentru benzine ; cifra ceta- nică, congelarea, inflamabilitatea, culoarea și cenușa — la motorine ; culoarea, indicele de vîscozitate, congelarea și oonținu- tul în cocs — pentru uleiuri etc.;— reducerea pierderilor admisibile de țiței, gaze și produse petroliere în schele, rafinării, bazele de desfacere și unitățile de transport;— reducerea prețului de cost și scurtarea termenului de punere în funcțiune a conductelor magistrale de țiței și gaze.
6. In industria chimica— îmbunătățirea indicilor de calitate ai produselor chimice prin perfecționarea și modernizarea proceselor tehnologice de fabricație, astfel ca ele să fie la nivelul celor mai perfecționate producții similare din străinătate. Se va urmări în mod deosebit ridicarea nivelului calitativ la fenol, carbid, tananți și co- loranți, inclusiv intermediari folosiți la producerea lor ;— îmbunătățirea calității hîrtiei în ceea ce privește satina- jul, realizarea de grosimi uniforme, rezistență la rupere, înlăturarea impurităților și a diferențelor de nuanțe ;— obținerea de indici calitativi ridicați la fibre și fire sintetice și la produsele fabricate din mase plastice ; punerea la punct a rețetelor pentru compoundări și capolimerizări de mase plastice;— îmbunătățirea pronunțată a calității prafului de bachelită care se livrează industriei electrotehnice; eliminarea incluziunilor metalice și fabricarea lui într-o gamă de culori potrivite pentru a se asigura un aspect plăcut produselor finite;— îmbunătățirea calității medicamentelor ;— însușirea de noi sortimente necesare economiei naționale la nivelul și calitatea realizărilor tehnice mondiale ;— depășirea planului de producție la produsele care au baze de materii prime în țară, sînt solicitate pe piața internă și in special la cele care au asigurată desfacerea la export;— creșterea productivității muncii prin : folosirea cit mal completă a capacităților existente, extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție;— obținerea de economii peste plan prin reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale;— scurtarea termenului de punere în funcțiune a noilor obiective industriale, execuția lor în cele mai bune condiții și de calitate superioară, însușirea temeinică a tehnologiei de fabricație corespunzătoare noilor instalații care se pun în funcțiune.

7. In economia forestiera— depășirea indicilor de utilizare planificați la mecanismele, utilajele și instalațiile folosite în exploatările forestiere și în industrializarea și prelucrarea lemnului ;— accelerarea ritmului de deschidere a masivelor forestiere înfundate în scopul unei exploatări raționale a fondului forestier și al valorificării unor cantități însemnate de material lemnos necesar economiei naționale ;— îmbunătățirea sortării masei lemnoase pentru obținerea unui procent cît mai ridicat de lemn apt de utilizări industriale, precum și realizarea din masa lemnoasă dată spre exploatare a unor sortimente cît mai valoroase;— reducerea pierderilor de lemn la recoltarea și manipularea materialului lemnos prin folosirea deplină a mecanismelor și utilajelor din exploatările forestiere, valorificarea căzăturilor din pădure, a lemnului din instalațiile scoase din funcțiune, precum și a lemnului rămas de-a lungul drumurilor ;— extinderea metodei de lucru în brigăzi complexe cu plata în acord global și a metodei de exploatare în trunchiuri lungi și catarge ;— reducerea prețului de cost planificat pe tonă și tonă-km. la scosul, apropiatul și transportul materialului lemnos cu funi- cularele, tractoarele. C.F.F.-urile. autocamioanele etc.;— asigurarea materialului săditor în cantitățile și calitățile cele mai corespunzătoare, în vederea realizării și depășirii planului de împăduriri, la un preț de cost mai scăzut, pe terenurile silvice, fără afectarea terenurilor agricole și a pășunilor ;— îmbunătățirea calității produselor finite din lemn, folosirea la maximum a capacităților de uscare și crearea de noi tipuri de mobilă confortabilă, durabilă, estetică, corespunzătoare noilor locuințe ce se construiesc ;

— depășirea planului de producție la : cherestea, mobilă, placaj. furnir, panel, plăci aglomerate, pe seama reducerii consumului specific de lemn, fără a diminua calitatea produselor.
8. In industria materialelor 

de construcții— îmbunătățirea calității materialelor de construcții și de instalații; introducerea pe scară industrială a producției unor materiale noi cu eficiență economică sporită ca : cimenturi superioare și cu rezistențe inițiale mărite, blocuri ceramice cu goluri, corpuri ceramice pentru planșee, plăci termo și fonoizola- toare, noi modele de armături, obiecte de instalații tehnico-sani- tare, feronerie etc. ;— asigurarea unei calități superioare și lărgirea sortimentului de produse noi în vederea creșterii volumului de mărfuri destinate exportului ;— cercetarea și experimentarea unor sortimente noi de materiale de construcții și instalații ieftine și cu calități superioare care să asigure o eficiență tehnico-economică sporită și up aspect plăcut;— depășirea planului de producție la materiale de construcții și de instalații de primă necesitate cum sînt: ciment, geamuri armate și șlefuite, carton asfaltat, tuburi de presiune din fontă, prefabricate din beton armat, țigle ceramice, fîșii autoclavizate, radiatoare, convectori, băi, armături și obiecte pentru instalații tehnico-sanitare, feronerie ;— reducerea prețului de cost al producției tuturor materialelor de construcții și de instalații peste sarcina planificată prin : creșterea indicilor de folosire a utilajelor, scăderea consumurilor specifice de combustibili și energie, extinderea mecanizării proceselor de producție cu volum mare de muncă, reducerea cheltuielilor de regie și a celor de desfacere.
9. In industria ușoară— îmbunătățirea calității produselor și lărgirea gamei de sortimente pentru a se realiza mărfuri mai trainice, mai bine finisate și din ce în ce mai aspectuoase în vederea satisfacerii gustului și exigențelor crescînde ale consumatorilor ;— organizarea temeinică a locurilor de muncă în cadrul fiecărei faze de fabricație și executarea cu mare precizie a tuturor operațiunilor mecanice și manuale ;— îmbunătățirea proceselor tehnologice, acordîndu-se o atenție deosebită acelor faze care determină calitatea produselor finite;— modernizarea utilajelor, punîndu-se un accent deosebit pe utilajele tehnologice care influențează calitatea producției ;— stabilirea și îndeplinirea criteriilor de calitate și de aspect exterior, care vor fi verificate pe bază de mostre etalon, astfel încît produsele obținute să fie la nivelul celor mai bune realizări de pe piața mondială ;— îndeplinirea și depășirea principalilor indicatori de plan cu respectarea condițiilor de calitate cerute de consumatori ;— îmbunătățirea calității ambalajelor și a prezentării lor;— sectorul industriei ușoare din Ministerul Industriei Bunurilor de Consum va întocmi un plan în care se vor prevedea măsuri concrete privind îmbunătățirea calității producției în toate fazele de fabricație pentru fire, țesături, tricotaje, confecții, Încălțăminte, sticlărie, articole casnice. Acest plan va fi prelucrat cu toți lucrătorii din direcțiile generale și întreprinderi ;

10. In industria alimentară— asigurarea unei calități superioare și constante a produselor în scopul satisfacerii în cele mai bune condiții a cerințelor consumatorilor și a pieții externe ;— lărgirea numărului de sortimente și îmbunătățirea continuă a prezentării produselor alimentare; folosirea de ambalaje estetice care să asigure menținerea calității produselor;— la stabilirea criteriilor de întrecere se vor avea în vedere condiții de calitate specifice pentru fiecare grupă de produse. Astfel, în industria cărnii se va urmări îmbunătățirea calității cărnii și a preparatelor de carne, lărgirea sortimentului acestora ; în industria conservelor și cea a produselor zaharoase — îmbunătățirea duratei de conservare a produselor, creșterea numărului și calității sortimentelor, extinderea folosirii ambalajelor din mase plastice și asigurarea unui aspect din ce în ce mai frumos al prezentării produselor ;— în industria laptelui și a produselor lactate, se va urmăriîmbunătățirea continuă a calității produselor, lărgirea sortimentelor, precum și depășirea planului de contractare și achiziție a laptelui ; .— îmbunătățirea proceselor tehnologice, organizarea temeinică a fiecărui loc de muncă și a controlului tehnic de calitate, respectarea celor mai riguroase condiții de igienă ;— asigurarea zonei de aprovizionare cu materii prime pe o rază cît mai apropiată de întreprindere în vederea reducerii cheltuielilor de transport, precum și a pierderilor în procesul de fabricare și în manipularea produselor din industria laptelui, cărnii, conservelor, zahărului, uleiului ;— depășirea planului de producție la zahăr, ulei, bere, conserve și produse lactate proaspete prin folosirea rațională a materiilor prime, numai în condițiile realizării unor produse de calitate superioară solicitate de consumatori;— asigurarea de condiții corespunzătoare pentru depozitarea și manipularea materiilor prime, materialelor și produselor finite ;— în industria de morărit, panificație și a pastelor făinoase criteriul principal care trebuie să stea la baza întrecerii socialiste să fie îmbunătățirea calității și a prezentării produselor, sporirea sortimentelor.
11. In industria locala, 

cooperația meșteșugăreasca 
și gospodăria comunală— asigurarea unei varietăți largi de produse de bună calitate prin folosirea materiilor prime locale, a deșeurilor și reziduurilor de la întreprinderile republicane, în vederea realizării unei aprovizionări mai complete a consumatorilor, producîn- du-se in mod deosebit mărfuri cu specific local, precum și articole de uz casnic și gospodăresc, care nu se produc șau se produc in cantități insuficiente de către industria republicană ;— asigurarea desfacerii produselor industriei locale prin studierea atentă a cererilor populației, prin realizarea unei calități superioare și în limitele cantităților cerute de organizațiile comerciale;— dezvoltarea rețelei de deservire a populației și îmbunătățirea activității unităților cooperației meșteșugărești, în vederea asigurării unei deserviri multilaterale, rapide și de bună calitate;— îmbunătățirea continuă a activității de gospodărie comunală prin asigurarea în bune condiții a transportului orășenesc, a distribuției energiei electrice, a gazelor, apei, extinderea canalizării și înfrumusețarea orașelor ;— mai buna întreținere și conservare a fondului de locuințe în vederea sporirii duratei de folosință și a îmbunătățirii condițiilor de locuit;— îmbunătățirea condițiilor de întreținere și deservire în stațiunile balneo-climaterice, în hoteluri și alte unități cu caracter social.

12. In proiectări— mai buna organizare a muncii în vederea reducerii duratei de întocmire a proiectelor de construcții industriale și so- cial-culturale și pentru îmbunătățirea calității acestora ;— creșterea confortului locuințelor prin adoptarea celor mai reușite soluții constructive și finisaje, asigurînd totodată un aspect arhitectural cît mai plăcut;— depășirea planultii prin ridicarea productivității muncii proiectanților, folosirea pe scară largă a celor mai bune și economice proiecte tip și adaptarea celor existente, precum și prin lărgirea cooperării între institute ;— reducerea costului de deviz al lucrărilor prin : folosirea în proporții însemnate a materialelor locale, a materialelor ușoare de zidărie și a înlocuitorilor altor materiale de construcții deficitare, micșorarea cheltuielilor de regie și organizare a șantierelor, creșterea simțitoare a gradului de industrializare a 

lucrărilor de construcții și îndeosebi extinderea pe scară largă a folosirii prefabricatelor și mecanizării;— reducerea duratei de realizare a lucrărilor prin adoptarea unor soluții de execuție rapide, utilizînd pe scară largă mecanizarea, prefabricatele și preuzinatele ;— extinderea în proiectare a folosirii materialelor și obiectelor de mase plastice, a placajului de cofraj, a plăcilor aglomerate, a oțelului beton torsionat și cu profil periodic și a altor materiale eficiente.
13. In construcții— creșterea nivelului calitativ al construcțiilor industriale și social-culturale, îmbunătățirea substanțială a calității finisajelor și a lucrărilor de instalații la locuințe, pentru a construi apartamente durabile, frumoase și confortabile ;— scurtarea duratei de execuție a obiectivelor industriale, social-culturale și locuințelor față de termenele prevăzute în planul de stat și în contracte, pentru darea în funcțiune a acestora înainte de termen și în bune condiții;— reducerea prețului de cost al construcțiilor, peste sarcina planificată, prin buna gospodărire a materialelor de construcții și reducerea consumurilor specifice ale acestora, îndeosebi la metal, ciment, cherestea, precum și creșterea productivității muncii și a indicilor de folosire a utilajelor, reducerea cheltuielilor pentru lucrările de organizare a șantierelor și a cheltuielilor de regie ;— creșterea gradului de industrializare a construcțiilor prin mecanizarea pe scară largă a operațiunilor cu volum mare de muncă și folosirea în mai mare măsură a prefabricatelor.

i

14. In transporturi 
și telecomunicații*- îndeplinirea planului de transport pe calea ferată, auto, navigație și aviație în cele mai bune condiții de siguranță și regularitate ;— realizarea unor indici de utilizare a mijloacelor de transport superiori celor planificați;— îmbunătățirea calității reparațiilor și reducerea timpilor de imobilizare în reparații a locomotivelor, vagoanelor, autovehiculelor, navelor și avioanelor ;— îmbunătățirea deservirii publicului călător și întreprinderilor beneficiare, a curățeniei în trenuri și vagoane restaurante ;— reducerea consumurilor specifice de materiale, materii prime, piese de schimb, combustibil și lpbrefianți;— scurtarea duratei de staționare a navelor sub operațiuni de încărcare-descărcare în porturi;— îmbunătățirea stării liniei de cale ferată prin reparații de calitate ;— reducerea numărului de deranjamente și a duratei de restabilire a acestora la instalațiile de telecomunicații și centralizare ;— reducerea stocurilor normative și prevenirea supranor- mativelor;— reducerea cheltuielilor de exploatare ;— depășirea planului de venituri și reducerea planului de cheltuieli la poștă și telecomunicații;— reducerea prețului de cost la construcțiile de drumuri cu respectarea calității prevăzute în proiecte ;— darea în exploatare a lucrărilor de construcții de bună calitate și înainte de termen.
15. In agricultură

GOSPODĂRIILE AGRICOLE DE STAT— încorporarea în sol a unor cantități sporite de îngrășăminte naturale și minerale pe terenurile ce urmează a fi însămințate;repararea la timp și. în bune condiții a tractoarelor și mașinilor agricole;— efectuarea în termene optime și în condiții agrotehnice bune a însămînțărilor ; executarea la timp a lucrărilor de întreținere și recoltare a culturilor ;— extinderea mecanizării lucrărilor agricole în producția vegetală și în fermele zootehnice ;— irigarea întregii suprafețe amenajate și depășirea producției planificate la hectar la culturile irigate ;— depășirea producției planificate la hectarul de grîu, porumb boabe, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, fasole, cartofi, legume, a producției planificate de lapte pe cap de vacă furajată, lînă pe cap de oaie, ouă, depășirea sporului zilnic planificat la crescătorii și îngrășătorii de porci, obținerea unui număr sporit de viței, purcei și miei ;— livrarea peste plan la fondul central al statului a unor cantități de cereale, floarea-soarelui, fasole, legume, fructe, carne, lapte, ouă, lînă și îmbunătățirea calității produselor livrate ;— dezvoltarea creșterii animalelor, ridicarea nivelului de îngrijire și de apărare a sănătății animalelor ;— dezvoltarea bazei furajere prin : ridicarea producției medii la hectar, în principal la porumb siloz, lucerna și trifoi, sporirea producției la mazăre și soia, ameliorarea pășunilor și fînețelor și ridicarea producției medii de masă verde și fîn la hectar, precum și recoltarea și păstrarea lor în condiții de bună calitate;— dezvoltarea și ridicarea producției medii la hectar în ramurile viticulturii și pomiculturii ;— realizarea de economii la cheltuielile de producție, reducerea prețului de cost planificat la produsele agricole, sporirea productivității muncii, depășirea beneficiilor planificate.
STAȚIUNILE DE MAȘINI Șl TRACTOARE— îmbunătățirea calității lucrărilor agricole și executarea lor în termen optim ;— executarea lucrărilor de întreținere și reparații la tractoare și mașini agricole la timp și de bună calitate în vederea prelungirii perioadei de funcționare și economisirii de fonduri materiale ; realizarea de economii la carburanți și lubrefianți;— depășirea producției medii planificate la hectar pe terenurile gospodăriilor agricole colective lucrate de brigăzile S.M.T. ;— reducerea prețului de cost planificat cu respectarea condițiilor de calitate a lucrărilor executate.

GOSPODĂRIILE AGRICOLE COLECTIVE— încorporarea în sol a unor cantități sporite de îngrășăminte pe terenurile ce urmează a fi însămințate ;— selecționarea și condiționarea întregii cantități de semințe necesare însămînțărilor ;— executarea însămînțărilor în termene optime și în bune condiții agrotehnice ; efectuarea la timp a lucrărilor de îngrijire și recoltare a culturilor ;— sporirea efectivului de vaci, tineret bovin, porcine, ovine și păsări proprietate obștească ; reținerea și creșterea tineretului bovin provenit din prăsilă proprie, precum și realizarea planului de cumpărare de vaci și tineret bovin din fonduri proprii și credite de stat; sporirea numărului de porci puși la îngrășat;— creșterea pe toate căile a producției de furaje în vederea asigurării pe deplin cu furaje ieftine și de bună calitate a efectivelor crescînde de animale proprietate obștească ;— asigurarea cu adăposturi bune și ieftine a întregului efectiv de animale proprietate obștească ;— depășirea producției planificate la hectarul de grîu, porumb boabe, porumb siloz, floarea-soarelui, fasole, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, a producției planificate de lapte pe cap de vacă furajată, lînă pe cap de oaie ;— dezvoltarea și ridicarea producției medii la hectar în ramurile viticulturii și pomiculturii;
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— predarea la timp a cantităților de produse contractate, a celor cuvenite pentru muncile S.M.T.;In organizarea întrecerii socialiste în întovărășirile agricole se va pune accent pe depășirea planului de producție la cereale, plante tehnice și la animale, executarea în bune condiții a lucrărilor de însămînțare, întreținere și recoltare a produselor.
16. In comerț și cooperația 

de consum— îndeplinirea și depășirea planului de aprovizionare și desfacere de către fiecare organizație și unitate comercială și de alimentație publică, ținînd seama de cererile specifice locale, asigurarea aprovizionării permanente a fiecărui magazin cu sortimentul de mărfuri cerute de consumatori;— cunoașterea temeinică a cererii populației astfel încît solicitările adresate unităților producătoare să fie cît mai bine fundamentate ;—asigurarea desfacerii mărfurilor în condițiile cele mai bune, acordîndu-se atenție permanentă prezentării mărfurilor în vitrine și magazine;— lichidarea rămînerii în urmă în aprovizinarea unităților de desfacere cu întreaga gamă de articole mărunte, de uz gospodăresc și de sezon, solicitate de consumatori ;— asigurarea unei cît mai bune deserviri a cumpărătorilor, organizarea corespunzătoare a activității în magazine și folosirea celor mai potrivite metode de deservire ; întreținerea în special a magazinelor de produse alimentare în condiții de igienă cît mai bune ;— asigurarea reducerii continue a cheltuielilor de circulație, sub cele planificate, de către fiecare unitate comercială prin : mărirea vitezei de circulație a mărfurilor și a aprovizionării directe a unităților de desfacere cu amănuntul, înlăturarea veri» gilor intermediare nejustificate, folosirea rațională a mijloacelor de transport, înlăturarea cheltuielilor neeconomicoase ;— îmbunătățirea recepției calitative a mărfurilor prin ridicarea răspunderii lucrătorilor din comerț ; readucerea în circulație a fondurilor imobilizate în stocurile de mărfuri greu și lent vandabile, evitarea formării lor în viitor prin comenzi corespunzătoare cu cererea de consum, sporirea exigenței recep- ționării și desfacerii la timp a produselor.— atragerea în circulație a fondurilor imobilizate în debite și decontări prin clarificarea și încasarea acestora și luarea de măsuri pentru prevenirea formării de noi debitori ;— preluarea în întregime — calitativ și pe sortimente — a produselor agroalimentare contractate din recolta anului 1960 și realizarea planului de contractări la produsele agroalimentare din recolta anului 1961 ;reducerea perisabilităților sub cele admise prin combaterea dăunătorilor, folosirea la maximum a agregatelor frigorifice, a spațiilor de depozitare și prin îmbunătățirea manipulărilor.
★Obiectivele întrecerii socialiste, precum și criteriile specifice f.ecărei ramuri arătate în prezentele Directive nu sînt limitative. Fiecare întreprindere va putea analiza și alte aspecte specifice in vederea luării unor angajamente cit ma- mobilizatoar» privind îmbunătățirea calității și activității tetatico-ecoc.ccm.te.Pornind de la experiența anilor trecuți, este bine ca angaja- meatete pe care colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri și le iau în întrecerea socialistă în cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea partidului, să privească activitatea pe întregul an iar rezultatele acestei întreceri să se stabilească numai după ce se cunosc realizările economico-financiare definitive pe tot anul 1961.Organele și organizațiile de partid sînt chemate să ia toate măsurile organizatorice și politice pentru desfășurarea largă a întrecerii socialiste în cinstea celei de-a 40-a aniversări de la întemeierea Partidului Comunist din Romînia.Ele trebuie să acorde o atenție sporită conducerii și îndrumării permanente a comitetelor sindicale din întreprinderi și unități socialiste ale agriculturii în vederea organizării în cele mai bune condiții a întrecerii socialiste, să urmărească continuu rezultatele obținute și să desfășoare o activitate susținută pentru dezvoltarea mișcării de inovații și raționalizări, popularizarea și generalizarea inițiativelor valoroase și a experienței înaintate în producție.De asemenea, organele și organizațiile de partid trebuie să sprijine în mai mare măsură organizațiile U.T.M. pentru mobilizarea tineretului la întrecerea socialistă prin folosirea formelor specifice tineretului ca : brigăzile utemiste de producție și calitate, posturile utemiste de control etc.Pe baza unui studiu amănunțit al condițiilor specifice de la fiecare loc de muncă, organizațiile de partid, sindicale și de U.T.M. vor ajuta conducerile tehnico-adminiștrative ale întreprinderilor să elaboreze planuri de îmbunătățire a calității produselor care să cuprindă obiective precise, termene și răspunderi concrete.Lupta pentru o calitate superioară a produselor trebuie să devină o mișcare de masă pe care organele și organizațiile de partid au datoria s-o dezvolte continuu. Ele trebuie să desfășoare o intensă muncă politică de masă pentru mobilizarea tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor la îmbunătățirea permanentă a calității produselor, pentru ca „marca fa- bricii“ să constituie un titlu de onoare pentru colectivul fiecărei întreprinderi și unități economice ; organizațiile de partid, comuniștii trebuie să fie în fruntea acestei acțiuni.Invățînd din experiența anului trecut, organizațiile de partid trebuie să se preocupe mai îndeaproape de asigurarea tuturor condițiilor tehnico-materiale necesare bunei desfășurări a întrecerii socialiste. Ele vor trebui să analizeze periodic modul în care se îndeplinesc sarcinile de producție și angajamentele de economii și beneficii peste cele planificate, intervenind la timp și operativ pentru o mai bună organizare a procesului tehnologic și asigurarea tuturor locurilor de muncă cu materii prime și materiale.Organele și organizațiile de partid vor lua măsuri pentru dezbaterea cu toți comuniștii și oamenii muncii din întreprinderi și unitățile socialiste ale agriculturii a obiectivelor întrecerii socialiste, întocmind planuri de măsuri privind traducerea în viață a sarcinilor reieșite din aceste Directive.După încheierea bilanțului anual, organizațiile de partid, sindicale și de U.T.M. vor analiza rezultatele întrecerii socialiste Pe întreprinderi, unități socialiste din agricultură, raioane, orașe și regiuni.Comitetele centrale ale uniunilor pe ramuri ale sindicatelor, ministerele și organele economice centrale, pe baza propunerilor organelor locale de partid și a rezultatelor întrecerii socialiste, vor stabili întreprinderile fruntașe pe ramuri.Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn își exprimă deplina convingere că organele și organizațiile de partid — pe baza experienței acumulate în conducerea luptei pentru o productivitate mai înaltă, pentru reducerea continuă a prețului de cost, pentru descoperirea și valorificarea rezervelor interne — vor lua în continuare măsurile necesare pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe anul 1961 și a planului de șase ani.
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O comparație grăitoare
Așezat la poalele 

Vlădesei, Huedinul 
de altădată își trăia 
viața ononimă aido
ma zecilor de oră
șele mici din țară. 
Prin întâmplările pe- 
trecute in marele nu
măr de cîrciumi și la 
tirgul de fiecare 
marți oamenii iși pe
treceau singurele e- 
venimente. In rest nu 
se-ntîmpla nimic. Su
tele de analfabeți 
munceau ca argați la 
chiaburi sau erau 
calfe în atelierele 
meșteșugărești ale bo- 
goților pentru o pla
tă ce le asigura doar 
un trai de mizerie. 
Viața culturală era 
redusă la minimum 
în Huedinul in care 
o mină de politicie
ni semănau vrajbă 
între români fă ma
ghiari.

Dar alta este fața

Huedinului după 
nici 17 ani de pu
tere populari. A luat 
ființă întreprinderea 
industrială raională 
„Vlădeasa", o stațiu
ne de mașini și 
tractoare, coopera
tiva meșteșugărească 
„Munca" etc. In ul
timii ani ou apărut 
la Huedin blocuri de 
locuințe și un parc 
în centrul orosulu . 
Din fondurile stihu
lui a fost conhruhi 
și dală ia jelamati 
in 1959 • mi de
culturi raionali. Pe 
scena noii case de 
culturi locuitorii din 
Huedin a» retut 
tpeetocoie date da 
artiști din Cisj ți 
alte tnțe. Pe Buri 
cam rmanaii de cul
turi « LmZ fuafi o 
echipă *tutîeâ.

la Huedin 
funepeneasi • frații 
medie ți • țceali

profesionali de me
canici agricoli.

Prin entuziasta 
munci patriotică a 
tinerilor s-a amena
jat ia Huedin un 
stadion eu o tribună 
de M) locuri. Pe a- 
cest stadion in toam
na anului 1960 s-au 
deminsrat întrecerile 
finale ale celei de a 
îl-a ediții a 
sgriesslturii".

Sânt ci lev a 
care, puse 
față, grăiesc 
•Mie. Oamenii

Huedin »int 
să obți- 
realizări și 

aceasta vor

„Cupei

fapte 
față-n 
de la
mun-

cri din 
dornici 
nâ noi 
peotrn
rota cu încredere la 
alegerile din 5 mar
tie 1961 candidații 
F realului Democra
ției Populare.

Uzina din orașul
cel tînărPrin arhiva uzinei „21 Decembrie" din Copșa Mică am găsit un pachet de acțiuni ale fostei societăți „Sonemin". Grijulii, capitaliștii prevă- zuseră cupoane pentru dividende și pe anul... 1980. Au uitat însă să prevadă că oamenii muncii, conduși de partid îi vor izgoni, că fabrica va deveni a celor ce muncesc.La fosta fabrică, condițiile de lucru erau deosebit de grele. Muncitorii nu primeau haine de protecție, iar salariile erau atît de mici că abia ajungeau pentru procurarea hranei zilnice. Iată insă că pentru specialistul Charles Vandervelde adus din Belgia, societatea plătea în anul 1939 lunar 60.000 lei, iar alți 60.000 lei în aur erau depuși în contul său la Banca Națională din Bruxelles. Dacă adăogăm și tantiemele grase pe care i le acorda ,,onor“ consiliul de administrație, costul apartamentului la hotelul din Mediaș, costul automobilului pus la dispoziție, rezultă că Vandervelde încasa lunar cam tot atîta cît primeau laolaltă 10 muncitori într-un an de zile.Condițiile în care locuiau muncitorii erau mizerabile. Muncitorii mai vechi, care au locuit în grupul de barăci situate in apropierea Tîmavei, povestesc că pentru a se a- păra de ploșnițe, puneau picioarele paturilor in cutii de conserve umplute cu petrol lampant.In anii regimului democrat- popular, nu numai uzina dar și orașul Copșa Mică s-a dezvoltat vertiginos.Producem azi in 37 de zile, cit se producea înainte intr-un an. Aceasta datorită amplificării secțiilor vechi, construirii de secții noi, precum și datorită adoptării unor procese tehnologice cu randamente

asemenea tinerii au la dispoziție o cantină bine amenajată. Cei care doresc pot să servească masa și la cantina restaurant Pentru asistență medicală s-a construit un spital modem cu 50 paturi; aici activează 7 servicii medicale între care și un laborator de a- nalize.Pentru satisfacerea setei de cultură a tineretului din Copșa Mică, există în cadrul clubului muncitoresc o bibliotecă dotată cu 12.300 volume și reviste.Odată cu dezvoltarea întreprinderii au crescut și oamenii. Tînărul cuptorar Cemica Viorel a fost pînă la 17 ani cioban în comuna Șeica Mare. De acolo a venit la noi în fabrică. După ce s-a calificat la locul de muncă, a fost trimis ca specialist la uzinele „Petru Poni" pregătindu-se pentru meseria de cuptorar la prăjirea concentratelor. Pentru merite deosebite în muncă, în anul 1958 Cernica Viorel a fost decorat cu „Ordinul Muncii" clasa a III-a. Azi, în condițiile tehnicii moderne, Cernica Viorel urmărește din sala de comandă respectarea parametrilor optimi de fluidizare. Nici nu-ți vine să crezi' că pînă la vîrsta de 17 ani a- cest tînăr a umblat cu'dile Ta pășune. ‘Mai sînt mulți tineri ca el în uzină. Despre mecanicii Sal apa Constantin, Trifu Za- chhz, Lenghea Hie, strungarii Joe Emerik, Hda Ioan și tinerii maiștri Loghin Petru, Nanu Carol sau Mărgineanu Gabriel avem numai cuvinte de laudă.Orașul, uzina noastră sînt tinere. Ele s-au ridicat sub ochii noștri, prin munca noastră. Și de aceea ne stat aut de dragi.VICTOR GIURESCU
dispecer

iComitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin vă adresează la cea de-a 80-a aniversare a zilei dv. de naștere cele mai calde felicitări și urări de sănătate deplină-Salutăm in persoana dv. pe unul din veteranii mișcării muncitorești și comuniste internaționale. organizatorul și conducătorul încercat al clasei muncitoare americane, care și-a consacrat intreaga viață și energie luptei pentru înfăptuirea celor mai nobile aspirații ale oamenilor muncii americani — pace, democrație și socialism.Cei 65 de ani de activitate neobosită pentru triumful ideilor marxism-Ieninismului sînt un exemplu de devotament profund față de partid, de clasa muncitoare și de patria dv., de încredere nestrămutată in victoria cauzei socialismului.Vă urăm, dragă tovarășe Foster, grabnică însănătoșire șl mulți ani de viață in fruntea Partidului Comunist din S.U.A., care luptă pentru continua intărire a rindurilor sale, pentru apărarea drepturilor și libertăților oamenilor muncii americani, pentru progres social și pentru triumful păcii în întreaga lume. COMITETUL CENTRALAL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
Angajamente ale tinerilor 

îndeplinite înainte de termen
Angajamentul luat de brigăzi

le utemiste de muncă patriotică 
din întreprinderile ți instituțiile 
Capitalei de a colecta in cinstea 
a egerilor 1.000 tone fier vechi 
a fost îndeplinit înainte de ter
men. La 11 februarie, trenul nr. 
1593 a inceout să transporte 
pentru oțelăriile din Reșița și 
Cteiul Roșu fierul vechi adunat 
de utemiștii din Capitală. Tot in 
cinstea alegerilor de la 5 martie 
utemiștii de la Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie" au elaborat o 
șarjă rapidă din fierul vechi co
lectat de ei.

In acțiunea de colectare a 
fierului vechi și tinerii din re
giunea Ploiești au obținut rezul
tate însemnate. Pînă acum ei 
au predat centrelor siderurgice 
din țară aproape 10.000 tone 
metale vechi adunate prin mun
că patriotică.

In cinstea alegerilor de la 5 
martie brigăzile de tineret din 
schelele petroliere, rafinării ți

din alte întreprinderi ploieștene 
au obținut realizări insemnate. 
De la începutul anului și pînă 
în prezent, utemiștii din scheiele 
petroliere au forat cu 1.500 m 
mai mult decît prevedea planul. 
Brigăzile de tineret conduse de 
Alexandru Marcu, de la sectarul 
foraj Berea ți Ștefan Crișan, de 
le schela petrolieră Boldești, 
forează zilnic cu 20-30 m peste 
plan, realizind economii de 
500-1.000 lei.

★ .
Brigăzile ulemiste de muncă 

patriotică ale tineretului din 
regiunea Suceava au organizat 
o „decadă a fierului vechi". In 
zilele decadei, tinerii din orașele 
și satele regiunii au colectat 
peste 290 tone de fier vechi. 
Fruntași in această acțiune sînt 
brigadierii din orașul Suceava 
și din raioanele Rădăuți, Boto
șani și Săveni. (Agerpres)

Schimb deLa Uzinele „I. C. Frimu" din Sinaia a avut loc vineri un schimb de experiență la care au participat giȘti din liști nice și de la Academia mine. Schimbul de a avut ca scop
metalur- din 31 de întreprinderi țară, precum și specia- de la Institutele politeh- din București și Brașov R. P. Ro- experiență extinderea

experiențămetodelor de turnare de precizie cu mcde'e ușor fuzibile și în forme întărite cu bioxid de carbon.După ce au vizitat turnătoria de precizie și alte secții ale uzinei, participanții au ascultat referate ș; au purtat discuții în legătură cu îmbunătățirea calității pieselor turnate.
Au început însâmînfările 

în regiunile Banat și Oltenia
Multe gospodării agricole 

colective din regiunea Banat 
au început insămînțarea or
zului, mazărei, precum și a 
altor plante furajere. In ulti- 

, mele 3 zile, de pildă, colecti
viștii din comuna Ianova au 
însămîntat, cui orz, ovăz și lu
cerna peste 75 ha. In același 
timp, G.A.C. din Peciu Nou, 
Rudna. Giulvăz, Stamora Ro
mână. Sînnicolau Mare, Giar- 
mata Vii și altele au insămin- 
țat, cu ajutorul S.M.T. și cu 
atelgje proprii, însemnate suprafețe cu orz, mazăre, trifoi 
etc.

★De cîteva zile gospodăriile de stat din regiunea Oltenia, îndeosebi cele din sudul regiunii, au efectuat lucrări de întreținere a ogoarelor de toamnă pe aproape 1.000 ha. Unele gospodării au început și însămînțarea culturilor epoca tatii.gospodăriile de stat Redea, Segarcea, Burila Mare, de
din Muncitorii de la

exemplu, au însămînțat cite 50—100 ha cu mazăre și plante de nutreț.In gospodării se continuă intens transportul îngrășămintelor naturale la cîmp.
InformațieMinisterul Invățămintulu' și Culturii a oferit vineri k amiază o masă cu prilejul vi zitei în țara noastră a scriitorului grec Spiros Melas.Au participat reprezentanți ai conducerii Ministerului în- vățămintului și funcționari superiori nisterul Afacerilor reprezentanți ai Popular al Capitalei, regizori ai Teatrului cipal.A luat parte ambasadoru1 Greciei la București, Alexandre Cimon Argyropoulo.(Agerpres)

Culturii, din Mi- Externe. Sfatulu actori și Muni-

pînâla alegeri

superioare.Condițiile de muncă sînt incomparabile față de cele din trecut. Pentru muncitorii din Copșa Mică, ICIL — Sighișoara livrează zilnic 1.500 litri de lapte care e servit în sticle speciale Ia locul de muncă.Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai ale oamenilor muncii din Copșa Mică în anii puterii populare s-au construit în oraș 65 de blocuri cu peste 400 de apartamente, iar cu ajutorul creditelor acordate de stat 82 tovarăși și-au construit locuințe individuale.In cele două cămine, pentru băieți și fete, condițiile create se deosebesc ca de la cer la pămînt de baracamenteie din vremea burgheziei. Fiecare cameră are perdele de mătase, covoare pe jos, șifoniere cu trei uși, tot mobilierul fiind procurat de întreprindere. D?
Scenă din filmul „Pisica iși scoate ghearele"

Pentru sărbătoarea de la . a martie
Pretutindeni, în orașe și 

sate, in cele mai îndepăr
tate cătune din patria 

noastră, oamenii muncii se pre
gătesc de alegeri. La easeie ale
gătorului, cetățenii se intilnese 
cu cei mai buni fii ai poporului, 
cu candidațiț Frontului Demo
crației Populare.

Despre schimbările petreeole 
în viața țării și a oamenilor, 
vorbesc și sutele de scrisori so
site în aceste zile la redacție. 
Din ele reiese entuziasmul, 
bucuria tinerilor din întreaza 
țară, cărora statul nostru demo
crat-popular le acordă o deo
sebită grijă.' Dar entuziasmul și 
bucuria nu pot fi despărțite de 
cîntec și de joc. Pentru aceasta. I 
formațiile culturai-artistice de 
la orașe și sate au pregătit pro
grame speciale pentru alegeri. 
Echipele de recitatori, formați
ile de cor, de dansuri și bri
găzile artistice, în cîntecele, 
dansurile și poeziile lor, oglin
desc prefacerile din orașul, uzi
na sau satul respectiv.

Despre aceasta ne scrie «i co
respondentul nostru voluntar 
Tiberiti Țăranu din orașul Bor- 
șa. „Zilele trecute — scrie el — 
am fost oaspetele casei alegăto
rului din orașul Borșa. După 
conferința „Alegerile din trecut 
și de aii" și-a făcut apariția pe 
scenă un grup de tineri artiști 
amatori din cartierul Vasiova.

Maria Blogu a recitat poezia 
„Partidul", iar Maria Romsaner 
poezia „Deputata". Pentru ta
lentul cu care au recitat versu
rile cele două fete au fost răs
plătite cu vii aplauze de nu
meroși spectatori. Programul cul
tural a Jurat pînă seara tirziu".

„Artiștii amatori din comuna 
Boișoara, raionul Rimniru Eli
cea, ne scrie tînărul colectivist, 
Victor Petrescu, au dat pină acum 
mai multe spectacole atit in co
mună. cit și în satele din împre
jurimi. Ultimul spectacol l-au 
prezentat în comuna Titești. In 
cîntecele lor, artiștii amatori vor
beau despre munca și preocu
pările lor, despre zilele frumoa
se pe care le trăiesc. Echipa de 
fluierași a fost îndelung aplau
dată și solicitată cu insistență să 
repete unele cântece. Cântăreții 
nu erau alții decât ciobanii gos
podăriei colective care în fie
care primăvară pornesc cu tur
mele spre virful munților. Ei 
erau artiștii care emoționaseră 
întreaga sală a căminului cul
tural, plină pină la refuz de 
spectatori. Au cântat apoi și ti
nerii Petre Toader, Ion Costea, 
Victor Chircam și mulți alții.

Altă scrisoare, alte vești tot 
atît de interesante. 0 scrisoare 
ne sosește de la Dumitru Ma- 
nole din satul Pingărați, raionul 
Piatra Neamț, tn aceste zile de 
primăvară timpurie, oamenii se 
întâlnesc mai în fiecare seară 
la căminul cultural. Ei se întîl
nesc cu candidații lor, discută 
cu spirit de adevărați gospodari 
despre treburile comunei, despre 
ce-au înfăptuit și au de gînd să 
înfăptuiască în viitor împreună, 
pentru fericirea lor și a copiilor 
lor. Tocmai acesta este și conți
nutul programului brigăzii ar
tistice de agitație din acest sat. 
Pînă acum brigada a prezentat 
deja spectacolul „Alegerile de 
ieri și de azi". Coca Tăpuc, Ar
gentina Ciocoreanu, Mihai Ha- 
măriei, Constantin Stroea, iată 
cîțiva dintre artiștii amatori 
care au stârnit admirație în rîn- 
dul celor prezenți în sală.

Asemenea scrisori care vorbesc 
despre programele pe care tinerii 
din formațiile artistice de ama
tori, le prezintă în fața alegă
torilor, au sosit și de la cores
pondenții voluntari : C. Tănă- 
sescu din Babadag, profesorul 
Gh. Dincă din Teleajen, Ion 
Calciu din Hunedoara, Marin 
Periu din comuna Zîmbreasea, 
raionul Roșiori de Vede și mulți 
alții.

în fiecare din aceste scrisori 
tinerii vorbesc despre entuzias
mul și bucuria cu care artiștii a- 
matori se pregătesc pentru ca în 
ziua de 5 martie, zi de sărbă
toare a întregului popor mun
citor, să prezinte programe ar
tistice cît mai frumoase, intere
sante, care să cînte bucuria și 
încrederea oamenilor muncii în 
viitorul patriei lor, dragostea cu 
care își vor da votul candida- 
ților F.D.P. GH. NEAGU

Stiir -ec ocy^zcxt. .: Cristea Costoche, lominctor la Uzinele 
, Repubbcc- dm Cap to«ă cu cetățenii din circumscripția electo
rală nr. 15 Euc.-ețt. s-a terminat lată insă că și după ce au 
tă.'ăs't occ - unde s-d desfășurat intîlnirea, candidatul și ale

gator c. mc': găsit probleme de discutat

Foto : AGERPRES

DISCUTÎND DESPRE
VIATA NOUĂ
A SATELORAlegătorii dta circumscripția electorală nr. 20 Bacău s-au întîlnit cu candidatul lor in alegerile pentru Marea A- dunare Națională, tovarășul Virgil Trofin, membru al C.C. al P.M.R.. prim secretar al C.C. al U.T.M.. Cu căldură și mîndrie au vorbit cetățenii la aceste în- tîlniri cu candidatul lor, despre realizările ce s-au înfăptuit în circumscripție de la trecutele alegeri și pînă în prezent.La adunarea ce a avut loc la Podul Turcului, cetățenii au vorbit despre felul cum s-a schimbat înfățișarea comunei. Numeroase construcții s-au înălțat aici în ultimii ani. S-a clădit o casă de cultură, o școală medie, o policlinică, s-au amenajat străzile, s-a dezvoltat și modernizat spitalul, în satele din cadrul circumscripției s-au construit un mare număr de școli, cămine culturale etc.— Să ne aducem aminte mereu de trecut ca să putem face mai bine comparație cu prezentul, a spus învățătorul Constantin Focșăneanu la a- dunarea care a avut ‘loc în satul Rădăcinești. Primăvara rîul Berheci se revărsa, lăsa bălți, și oamenii sufereau toată vara de friguri. Școli nu existau. Copiii învățau în cite o cocioabă de casă. în anii puterii populare s-a schimbat înfățișarea comunei. In ultimii ani, ta comuna Corbița din care face parte și satul nostru s-au construit cinci clădiri noi de școală, două cămine culturale, s-a creat un ci

nematograf sătesc șt cite altele. In satul nostru era doar un singur învățător. Astăzi a- vem o școală de 7 ani cu 8 cadre didactice. Gospodăria colectivă în care muncesc marea majoritate a sătenilor a schimbat viața noastră din temelii. Pentru toate acestea noi vom vota la 5 martie cu încredere candidații F.D.P.Mulți tineri din satul Rădăcinești și din celelalte localități unde au avut loc întilniri cu candidatul și-au exprimat profunda mulțumire pentru condițiile pe care le au astăzi tinerii de a deveni oameni in- struiți, cu o înaltă conștiință cetățenească, vrednici constructori ai vieții noi. Totodată alegătorii au făcut numeroase propuneri și s-au angajat să contribuie prin muncă voluntară la rezolvarea lor. La Rădăcinești, de exemplu, s-a propus să se mărească căminul cultural pentru a se a- menaja un cinematograf sătesc, să se îmbunătățească drumurile, să se creeze o sursă de apă pentru sectorul zootehnic al gospodăriei colective și altele.Alegătorii au chibzuit îndeaproape, împreună cu candidatul, la felul cum vor fi rezolvate toate propunerile.întâlnirile au fost un prilej prin care alegătorii tineri și vîrstnici și-au manifestat atașamentul lor fierbinte față de înțeleaptă politică a partidului, hotărîrea de a lupta pentru transpunerea ei în viață. C. ANDREESCU
Realizări edilitare in Capitală

Un gospodar 
al cartierului

,fJ)Î3iea tși se&ate qkeatele“

Bucureștiul a devenit în anii 
regimului de democrație popu
lară un oraș modern, meritîn- 
du-și cu adevărat numele de 
capitală a țării. O importanță 
deosebită s-a acordat în aceas
tă perioadă îmbunătățirii si
tuației edilitare și gospodărești 
a orașului.

In ultimii 5 ani au fost pa
vate străzi pe o suprafață mai 
mare de 2.000.000 m.p.; în 10 
ani au fost pavate mai multe 
străzi decît în șase decenii de 
stăpînire burghezo-moșiereas- 
că. In numeroase cartiere ac
țiunea de pavare s-a încheiat.

Față de anul 1938, rețeaua 
de canalizare a orașului a 
crescut cu 217 km. Realizări 
însemnate s-au obținut și în 
ceea ce privește alimentarea 
cu apă a orașului. Astăzi, în 
Capitală se distribuie de trei 
ori mai multă apă decît în 
1938, iar lungimea rețelei a 
crescut numai in ultimii cinci

ani cu 74 km. Au fost con
struite apeductul 3 Arcuda— 
București, apeductul Argeș— 
Arcuda, stația de filtre rapide 
de la Arcuda și este în curs 
de terminare stația de pom
pare sud, care va îmbunătăți și mai mult alimentarea cu 
apă a orașului.

Bucureștiul începuse a fi 
electrificat încă de la sfirșitul 
secolului XIX. Totuși, în 1944 
cartierele periferice erau a- proape în întregime în întu
neric. Intre anii 1950—1960 
iluminatul electric s-a extins 
pe circa 3.500 de străzi. Capi
tala are astăzi de trei ori mai 
multe becuri decît în 1950. 
Iluminatul fluorescent și apoi 
cel cu vapori de mercur a fost 
introdus nu numai pe marile 
artere, dar și într-o serie de 
cartiere. Consumul de energie 
electrică este azi de 6 ori mai 
mare decît în 1938.(Agerpres)

Zilele trecute om asistat la una 
din acele simple și cotidiene, 
întilniri cu alegătorii a unui 
muncitor candidat în alegerile 
de la 5 martie 1961.

Sala de festivități a școlii 
medii nr. 38 din apropierea uzi
nelor „23 August" era plină.

Pe scenă a luat loc un tânăr: 
comunistul • Anton Constantin, 
maistru principal la turnătoria 
uzinelor „23 August".

întâlnirea a decurs în modul 
cel mai simplu și mai priete
nesc cu putință. Cu o simplitate 
muncitorească, cetățenii au mul? 
țumit partidului pentru viața în
floritoare pe care o trăiesc.

Cu candidatul discutau ca de 
la om la om, ca de la prieten 
la prieten.

— Doar îl cunoaștem de cînd 
era copil, spunea in adunare 
Cernea Manole, maistru strungar 
la uzinele „23 August". Cind a 
venit la școala profesională a 
uzinei, ca elev, acum 14—15 ani, 
în cartierul nostru nu existau 
decît bălțile de noroaie și co
cioabele noastrei’ aJe muncitori
lor care locuiam îh „groapă". 
Linie de tramvai pînă la uzină 
nu era. Stadionul „23 August", 
teatrul de vară, patinoarul, 
blocurile 'noi și elegante, Casa 
de cultură a tineretului, parcu
rile și școlile, policlinica uzinei 
— nu existau nici ele.

Utemist fiind, Anton Constan
tin a pus umărul la construcția 
tuturor acestor edificii socialiste, 
in munca patriotică depusă de 
el în anii de la ucenicie și pînă 
acum s-a format spiritul său 
gospodăresc. Gospodar și me
seriaș la fel de priceput este el 
și în uzină, acolo unde se plă
mădește oțelul viitoarelor mo
toare pe care le fabricăm... Pen- 
trii atitudinea lui față’de mun
că, pentru calitățile lui deose
bite a fost primit in rîndurile 
partidului.

Intîlnirea candidatului Anton 
Constantin cu alegătorii s-a 
transformat astfel într-o ședință 
de lucru. Propunerile cetățenilor 
au fost făcute cu simț de răs
pundere, cu grijă pentru înfru
musețarea cartierului. S-a vorbit 
despre conducte de apă, despre 
străzi, cinematografe și biblio
teci de cartier, despre tot ce 
poate fi mai bine gospodărit, îm
bunătățit, ca și despre tot ce 
mai trebuie făcut

Ascultindu-i vorbind pe cetă
țeni, candidatul iși imagina fie
care lucru despre care vorbeau. 
Fiindcă pe toate le știe, așa 
cum își știe apartamentul în care 
locuiește. Iși dă seama că mun
ca ce-i revine nu-i ușoară. Pe 
măsura condițiilor de viață tot 
mai bune create de partid, de 
statul nostru, cerințele oameni
lor muncii sînt tot mai mari. Dar 
tocmai aceste pretenții îl bucură. 
Socialismul ne-a învățat să 
trăim bine, să vrem să trăim din 
ce în ce mai bine. De aceea 
vom face totul ca viața noastră 
să fie din ce în ce mai frumoa
să, conchide tînărul candidat 
Constantin Anton.EUGEN FLORESCU

rezistența, pagină glorioa- 
să din istoria poporului 
francez, constituie un 

izvor de nesecată inspirație 
pentru slujitorii celei de-a 
șaptea artă. Chiar dacă filmul 
„Luptătorii din umbră", capo
dopera lui Rene Clement, ră- 
mine încă neegalată, ultimii 
ani au văzut apariția unor fil
me remarcabile ca „Un con
damnat la moarte a evadat", 
sau meritorii ca „Fisica își 
scoate ghearele."

Cora Massimier, femeia al 
cărei soț a fost ucis de gestapo, 
apare pentru prima oară in 
„La chatte" (Pisica). Datorită 
credulității și lipsei ei de 
experiență, tovarășii din Ma
quis suferă pierderi grele și 
o condamnă la moarte, soco
tind-o trădătoare. Sentința e 
adusă la îndeplinire. Și iat-o 
pe Cora, in primele secvențe 
ale filmului „Pisica își scoate 
ghearele", culeasă de pe șo

seaua unde zace grav rănită, 
salvată printr-o operație com
plicată și supusă apoi diabo
licului tratament imaginat de 
maiorul doctor von Hollwitz.

Mă opresc aici. De fapt, tot 
ceea ce urmează stă sub sem
nul unei întrebări chinuitoa
re : a reușit sau nu von Holl
witz să anihileze voința și 
personalitatea Corei, pentru a 
o transforma într-un agent al 
gestapoului ?... Construit cu 
abilitate, filmul nu ne lasă să 
ghicim răspunsul prea curînd. 
Și meritul realizatorilor este 
de a nu recurge la o suspen
sie dramatică artificială, hră
nită doar cu trucuri cinema
tografice. însăși logica fapte
lor narate pe ecran impune 
rupturi și precipitări în 
curgerea firească a acțiunii.

Succesul filmului se dato- 
tește în burtă măsură excelen
tei interpretări pe care o dă 
Franțoise Arnoul rolului Co

rei. O înțelegere simplistă a 
dramei psihice și morale pe 
care o trăiește eroina ar fi 
dus la efecte „tari" de gesticu
lații și de mimică. Bine îndru
mată de regie (Henri Decoin), 
actrița se păstrează în limitele 
unui joc sobru, interiorizat.

CRONICA 
■FILMULUI

Doar fulgerările de lumină 
care-i amintesc chinurile din 
clinica germană crispează o 
clipă trăsăturile expresive ale 
femeii cu ochi de pisică...

Nu putem insă să nu repro
șăm filmului ceea ce se referă 
în primul rînd la felul în care 
sînt prezentați cotropitorii.

N-am înțeles, de pildă, încer
cările realizatorilor de a-l 
umaniza pe von Hollwitz. Ma
iorul cu maniere distinse și 
zîmbet melancolic, nu ni se pare mai puțin odios ca bru
tele de la gestapo. In definitiv, 
el regretă sincer mai ales fap
tul că nu i s-a lăsat răgazul 
necesar pentru a desăvîrși mu
tilarea psihică a Corei. Toate 
celelalte — sentimentele care-l 
leagă de obiectul experiențe
lor sale, disprețul față de me
todele gestapoului, surprinză
toarea declarație din final 
,,Am pierdut războiul. Poate 
e mai bine așa“ — sînt ele
mente cărora li se acordă o 
importanță exagerată, într-un 
scop dubios. Pentru că-l ve
dem foarte bine pe von Holl
witz în postura de „aliat" al 
victimelor sale de ieri, în cadrul N.A.T.O.

Se pedalează prea mult și 
pe prostia grosolană a ge-

stapoului. Dacă ar fi să dăm 
crezare filmului, această orga
nizație criminală care a tero
rizat Germania și întreaga 
Europă ocupată de hitleriști. 
nu făcea doi bani. Urmărirea 
Corei, capcana puerilă din 
fața locuinței ei, unele replici 
fără echivoc, ne duc către a- 
ceastâ concluzie falsă și pri
mejdioasă. Avind de înfruntat 
un asemenea dușman ridicol, 
Rezistența pierde — pe e- 
cran ! — din eroica și însînge- 
rata ei noblețe.

Cu aceste rezerve, „Pisica iși scoate ghearele" trezește 
in inimile noastre ecoul unor 
fapte care mărturisesc nepu
tința de a face un popor să | 
renunțe la bunul său cel mai j 
de preț : libertatea. Fără în
doială, mulți dintre spectatorii 
francezi s-au gindit, văzînd a- 
cest film, la Algeria...

ION HOBANA

Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale R. P. R.Vineri au început în sala sporturilor de la Floreasca campionatele internaționale de tenis de masă ale R. P. Romine la care participă sportivi și sportive din 7 țări : U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, Anglia, R. P. Polonă și R. P. Romînă. Un rezultat surpriză a fost înregistrat în turneul feminin, unde echipa R. P. Polone a reușit l să învingă cu 3—2 echipă i R. P. Ungare alcătuită din

Mathe și Kerekeș. Echipa masculină a R. P. Romine a întrecut cu 5—2 echipa R. P. Polone. Alte rezultate mai importante : masculin : U.R.S.S. —R.P. Bulgaria 5—1 ; R. P. Ungară—UR.S.S. 5—1 ; feminin : R. P. Romînă—R. P. Bulgaria 3—0 ; R. P. Ungară — U.R.S.S. 3-0 ; Anglia—R. P. Polonă 3—1.
* - ■_ ....Astăzi ”de'la' oră'9" dimmeă- , ța și după-amiază de la orele 17, campionatele continuă.

Atletism
• Duminică va avea loț în 

sala sporturilor ,,Dinamo" din 
Berlin (R.D. Germană) un mare 
concurs international de atletism 
la care vor lua parte sportivi și 
sportive din 8 țări. Pentru prima 
oară In cadrul acestui concurs 
se va desfășura o probă de 1 milă 
(1609 m.) La startul acestei în
treceri așteptată cu mare interes 
se vor alinia printre alții campio
nul german Siegfried Herman, 
atletul romin Zoltan Vamoș și 
probabil suedezul Dan Waern. .

La acest concurs vor mai par. 
ticipa șl atletele romince Islanda 
Balaș și Florica Grecescu.

(Agerpres) ,



Popoarele întregii lumi
înfierează crimele

„COIONIAEIȘTI,
JOS MIINiLE DE PE CONGO!"

Apelul 
participanților 
la Conferința

— Demonstrația tineretului irakian de la Acera

Universitatea Prieteniei Popoarelor 
din U.R.S.S. va 

lui Patrice
purta numele 

Lumumba(Agerpres).— Consiliul de

Populația Laosului sprijină 
guvernul legal condus 
de Suvanna Fumma

BAGDAD 24 (Agerpres). — 
Opinia publică irakiană con
tinuă să manifeste indignare 
in legătură cu asasinarea de 
către colonialiști a primului 
ministru, Patrice Lumumba, și 
a celorlalți conducători ai miș
cării de eliberare națională din 
Congo.

La Bagdad, cu prilejui Zi
lei solidarității internaționale 
a tineretului cu poporul con- 
golez a avut loc o demonstra
ție a tineretului și studenților. 
Participanții la demonstrație 
au parcurs strada principală 
a orașului purtînd pancarte 
cu lozinci: „Tineretul din 
Bagdad sprijină poporul Con
goului în lupta lui dreaptă îm
potriva imperialismului", „Co
lonialiști, jos mîinile de pe 
Congo!“, „Glorie eroului na
țional al Congoului, Patrice 
Lumumba 1", „Hammarskjoeld 
— afară din Organizația Nați
unilor Unite!“.

Clădirea Ambasadei belgie
ne la Bagdad și cartierele în
vecinate ale orașului au fost 
păzite puternic de armată și 
poliție. Ziarele publică de ase-

menea știri din‘diferite regi
uni ale țării, în care se arată 
că opinia publică din Irak pro
testează împotriva intervenției 
colonialiste în Congo.

Condamnînd comploturile 
imperialiste împotriva Congo
ului, ziarul „Al-Ahbar" scrie: 
„Colonialiștii refuză să pără
sească Congo. Prin complotu
rile ce le-au pus la cale, ei au 
dezbinat această țară, pentru 
a-și asigura controlul asupra 
Congoului și a bogățiilor lui 
naturale. Misiunea O.N.U. în 
Congo a eșuat. Acest lucru se 
explică prin faptul că condu
cerea O.N.U. lucrează mină în 
mină cu puterile imperialiste". 
Ziaruț arată în încheiere că 
prezența trupelor O.N.U. în 
Congo nu mai prezintă nici o 
rațiune.

ACCRA 24 Conferința de niștrilor Afacerilor ai țărilor participante la Conferința de la Casablanca a a- dresat un apel tuturor popoarelor lumii, în care le cheamă să acționeze pentru a obține punerea imediată în libertate a tuturor deținuților politici din Congo, aflațj în primejdia de a fi asasinați de agenții imperialiștilor.Conferința statelor africane independente, se subliniază în apel, a aflat că colonialiștii și agenții lor pun la cale un plan barbar de asasinare a tuturor membrilor parlamentului con- golez — adepți ai lui Lumumba, pentru a asigura în felul acesta o majoritate automată marionetelor imperialiste, dacă va fi convocat parlamentul.

(Agerpres). — la Accra a mi- Externe

MOSCOVA 24 TASS transmite: Miniștri al U.R.S.S. a hotărît să acorde Universității Prieteniei Popoarelor numele Iul Patrice Lumumba.în comunicatul oficial dat publicității cu acest prilej se spune : „Răspunzînd dorințelor exprimate în repetate rîn- duri de organizații obștești din Uniunea Sovietică șj din țările străine și ținind scama de marele număr de scrisori primite de organele guvernamentale ale U.RJS.S. din partea unor cetățeni sovietici și străini care au cerut să se acorde Universității Prieteniei Popoarelor din Moscova numele lui Patrice Lumumba,

Consiliul de MiniștriU.R.S.S. a hotărît: al

în amintirea lui Patrice Lumumba, eminent fruntaș al mișcării de eliberare națională din Africa, primul ministru al Republicii Congo, erou al poporului congolez care șî-a dat viața în lupta pentru libertatea și independența țării sale să se acorde U- niversității Prieteniei Popoarelor din Moscova numele lui Patrice Lumumba, astfel incit aceasta să se numească pe viitor, U- niversitatea Prieteniei Popoarelor „Patrice Lumumba".

fost cînd

Succesul expoziției cărții romîne 
ia Paris

Manifestatii 
studențești 

in Grecia și Iran• In Grecia continuă să crească valul de protest in legătură cu asasinarea lui Patrice Lumumba și a tovarășilor săi. La Atena au avut loc noi adunări studențești ai căror participanți au condamnat cu hotărîre crima colonialiștilor împotriva libertății, democrației și păcii. Studenții de la U- niversitatea din Salonic au cerut pedepsirea imediată și severă a asasinilor lui Lumumba. Numeroase organizații cer demisia lui Hammarskjoeld.• Peste 1.000 de studenți iranieni au demonstrat pe străzile Teheranului la 23 februarie pentru a protesta împotriva a- sasinării lui Patrice Lumumba și a încălcării libertăților democratice în Iran. Demonstranții scandau lozinci ca „Trăiască libertatea !“ și „Jos Chombe !“. Această demonstrație a fost precedată de numeroase alte demonstrații ale studenților iranieni, care au avut loc în ultimele săptămini.

Hammarskjoeld poartă răspunderea 
pentru uciderea patrioților

congoleziNEW YORK 24 (Agerpres). — Presa occidentală continuă să comenteze greaua răspundere care revine lui Hammarskjoeld pentru asasinarea primului ministru al Republicii Congo, Patrice Lumumba. „Cea mai gravă greșeală în Congo — scrie ziarul elvețian „Die Tat" — a fost comisă de Hammarskjoeld care a crezut că îl va putea pune pe linie moartă tocmai pe Lumumba care a chemat forțele O.N.U. în Congo pentru restabilirea ordinei. La capătul acestei experiențe fatale — adaugă ziarul — stă crima, și anume una din nenumăratele crime comise în aceste luni în Congo, dar o crimă care a răpit viața unuia dintre puținii oameni politici ai acestei țări. Hammarskjoeld — subliniază ziarul — a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-1 răsturna pe Lumumba și a pus totul pe o singură carte — cea a lui Kasavubu-Mobutu, care de altfel a eșuat demult".„Președintele Lumumba — subliniază „France Observa- teur“ ar fi fost în viață dacă Kasavubu, sprijinit de Hammarskjoeld, nu l-ar fi predat lui Chombe".Reflectînd starea de spirit care domnește în prezent la sediul O.N.U. după asasinarea

lui Patrice Lumumba, ziarul „New York Herald Tribune" serie: în general, aproape fără nici o excepție, delegații afro-asiatici la O.N.U. rostesc cu amărăciune în cuvîntările lor numele secretarului general al O.N.U., Hammarskjoeld.

• -i

Declarațiile unui 
al lui Chombe cu privire

mercenar
'î'

la asasinarea lui Lumumba i M

mercenar Lumumba în satul

PARIS 24 (Agerpres). — Ziarul francez „L’Aurore" din 24 februarie publică declarațiile locotenentului vest-ger- man Arnim, fost ofițer în „armata" lui Chombe, care afirmă că a fost martorul asasinării lui Patrice Lumumba.Potrivit acestui corpul lui Patrice ar fi înmormîntat Katanghez, Kaoto.Amim declară că Patrice Lumumba a fost asasinat la 18 ianuarie la ora 14,30. Ziarul redă scena asasinării lui Lumumba așa cum a relatat-o Arnim. La debarcarea sa la Elisabethville (venind de la a fost zvîrlit jos în praful de pe aeroport. Oamenii din patrula care îl însoțea l-au lovit cu paturi de armă și cu baionetele. Lumumba a fost lovit cu capul de oblonul camionului în care era transportat.Apoi, declară Amim, ofițerul belgian Marcel Ruys, comandantul convoiului a tras un glonte in capul lui Patrice Lumumba, omarîndu-l“.Amim a precizat că odată cu Lumumba au fost asasi- ---- •—

Leopoldville), Lumumba

națî de asemenea Mpolo și Okito.Noi, a spus Arnim, am acționat din ordinul lui Chombe care a ordonat detașamentului- meu să îngroape imediat cadavrele.Arnim a de teamă pentru că despre asasinarea lui Patrice Lumumba. 13 soldați din convoiul care l-au însoțit pe Lumumba Ia locul de execuție, a declarat Amim, au și fost împușcațiChombe, iar ceilalți vor avea aceeași soartă. Căpitanul belgian Marcel Ruys se află în închisoare și „este puțin probabil că se va întoarce în patrie".Arnim, care a părăsit Katanga la 23 ianuarie a făcut aceste declarații tului la Roma ,X>'Aurore",

fugit din Katanga că va fi omorit știa „iprea multe"
din ordinul lui

coresponden- al ziarului

—

U.R.S.S. va participa 
în 1961 la 30 de 

tîrguri internaționaleMOSCOVA 24 (Agerpres).— TASS transmite : In cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la 23 februarie la sediul Comitetului de Stat pentru relații culturale cu țările străine, Mihail Nesterov, președintele Camerei unionale de comerț, a comunicatîn 1961 Uniunea Sovietică va participa la 30 de tîrguri și expoziții internaționale care vor fi organizate în 24 de țări. Cele mai mari expoziții vor fi organizate la Londra, Paris, Ulan Bator și Tokio.

că

Industria franceză de automobile trece printr-o 
puternică criză.

Uneltiri 
pentru 

definitivă 
de

imperialiste 
separarea 
a Katangăi

Congo(Agerpres). — Si- în Congo după
V t

ACCRA 24 tuația creată asasinarea mârșavă a primului ministru al guvernului legal din Congo, Patrice Lumumba, inspiră colonialiștilor belgieni teamă pentru regimului , marionetă Chombe din Katanga.După cum transmite pondentul din Leopoldville al ziarului „Evening News", administrația belgiană din' U- sumbura « j.-velaborează de unire și Katangăi într-un istat federal cu un guvern unic.
Scopul acestui plan, se ara

tă în știre, este separarea de
finitivă a Katangăi de Congo.

soartaal luicores-
(Ruănda-Urundi)’ în grabă un plan a Ruandei-Ujrundi

(ziarele)

PARIS 24. — Corespondentul Agerpres transmite : Săp- tăminalul „Lettres Francai- ses" publică în ultimul său număr un articol consacrat expoziției cărțij romîne deschisă de curînd în capitala Franței, la Muzeul Pedagogic Național. „Prima constatare: cartea romînească este bine prezentată" — scrie autorul articolului, arătind în continuare că „noile ediții sînt absolut remarcabile. Dar nu a- cesta este cel mai important lucru. Esențialul este, evident, tirajul cărților. La ce servește să faci cărți frumoase dacă aceste cărți frumoase nu sînt citite de nimeni ? Or, creșterea cifrei tirajului în Romînia este considerabilă". Se dau apoi mai multe exemple în legătură cu tirajul diferitelor opere publicate în ultima vreme în R. P. Română.„Este o expoziție care trebuie văzută, căci este o expoziție oare permite (deși conține numai o infimă parte din ceea ce este publicat în Ro- minia) de a măsura calea

parcursă de această republică populară. Un efort de care prietenii noștri romîni pot fi Pe bună dreptate mîndri scrie în încheiere săptămîna- lul francez.

HANOI 24 (Agerpres). — După cum relatează corespondentul special din Laos al Agenției Vietnameze de Informații, prințul Suvanna Fumma i-a condamnat din nou pe imperialiști pentru că împiedică Laosul să ducă o politică de pace, neutralitate și înțelegere națională.Această declarație a făcută la 23 februarieSuvanna Fumma și prințul Sufanuvong, conducătorul Partidului Neo Lao Haksat și al unităților de luptă Patet Lao, au vizitat localitățile Lat Huong și Xieng Kuang.Suvanna Fumma a chemat poporul laoțian să sprijine guvernul legal condus de el și politica sa hotărîtă de pace și neutralitate. Pentru înfăptuirea acestei politici și pentru asigurarea securității naționale, a declarat el, poporul Laosului trebuie să sprijine activ trupele Patet Lao conduse de prințul Sufanuvong.în continuare primul ministru a spus că guvernul laoțian legal va continua politica de menținere a unor relații bune cu țările vecine.La Xieng Kuang prințul Suvanna Fumma a rostit o nouă cuvîntare.El a cerut poporului țian să nu dea crezare pagandei „guvernului" Vientiane. Acest așa-zis

vern", a subliniat el, nu este altceva decît clica rebelă din Savannakhet.Atît la Xieng Kuang cât și la Lat Huong populația l-a salutat pe premier cu lozincile : „Vom sprijini politica de adevărată pace și neutralitate !“, „Vom sprijini guvernul regal condus de prințul Suvanna Fumma !“.Convorbiri cu locuitorii din Lat Huong și Xieng Kuang a avut și prințul Sufanuvong, liderul Partidului Neo Lao Haksat. El și-a exprimat convingerea că datorită forțelor unite ale armatei regale și unităților de luptă Patet Lao și cu sprijinul poporului laoțian forțele patriotice vor infringe fără îndoială pe rebeli și îi vor goni din țară pe a- gresorii străini.
HANOI 24 (Agerpres). — 

Trupele rebel Hor din regiun&a 
Sala-Fukun, întreprind încer
cări disperate de >a pătrunde în 
direcția Luang-Prabang și la 
sud in direcția Vientiane. Toate 
încercările lor însă intim pină

rezistența puternici a trupelor 
guvernamentale fi a forțelor 
Patet-Lao.

Postul de radia „l acea Lao
sului" transmite ci la 21 fe
bruarie trupele guvernamentale 
au pus pe fugi o coloană de re
beli care încerca să înainteze 
la nord de Sala-Fukun. Aceeași 
soartă a acut-o și o coloană 
care întreprinsese ofensiva în 
direcția punctului de apărare 
F usung.

Cu o zi inointe o subunitate 
a trupelor gucemamentale cu 
zdrobit o companie a trupelor 
toii undeze in regiunea Sieng- 
Ngan.

Postul de radio relatează de 
asemenea că rebelii au mari di
ficultăți în ce privește alimen
tele și munițiile. Avioanele care 
transportă alimente rebelilor 
sînt supuse focului trupelor 
guvernamentale și adesea sini 
nevoite să se înapoieze la 
bazele lor fără să fi parașutat 
încărcăturile. Aprovizionarea pe 
cale terestră este exclusă întru- 
cit toate căile sînt controlate 
de detașamentele Patet-Lao.

■

Teroare în Guatemala
st

lao- pro- din „gu-
Noutăți culturale din țara

constructorilor comunismului

TEGUCIGALPA 24 (Ager
pres). — După cum transmite 
din Tegucigalpa (Honduras) un 
corespondent al agenției Prensa 
Latina, au fost primite noi știri 
despre teroarea din Guatemala, 

în orașul Guatemala au fost 
recent arestate și torturate 7 
persoane, printre care Silva Fa
lia, fost deputat al Adunării Na
ționale. în afară de aceasta, în 
ultimele siptimîni au fost ores-• Premiera filmului artistic în culori „Povestea anilor înflăcărați" după scenariul lui Aleksandr Dovjenko (1894— 1956) a avut loc recent la cinematograful panoramic „Mir" din Moscova. Scenariul consacrat luptei poporului ucrainean în anii celui de-ai doilea război mondial, reprezintă o in-

tați și torturați numeroși ofi
țeri ai armatei guatemaleze.

Teroarea a stîrnit numeroase 
proteste în Guatemala. Asocia
ția studenților de la Universita
tea din Guatemala, Colegiul a- 
vocaților, diferite sindicate, au 
cerut ca guvernul să pună capăt 
abuzului polițienesc. Recent A- 
dunărea Națională din Guate
mala a aprobat o rezoluție care 
cheamă guvernul să „ocrotească 
toate drepturile persoanei”.

In institutele de învățămînt 
superior din Uniunea Sovie
tică studiază numeroși tineri 
de peste hotare, in fotogra
fie : Tineri din Republica 
Guineea, studenți la Institu
tul Agronomic din Tașkent, 
în timpul orelor de geodezie.

■' ■
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■

teresantă interpretare artistică a evenimentelor din timpul războiului.• Studioul de filme de știință popularizată din Moscova a prezentat un film documentar despre cunoscutul pictor sovietic Boris Prorokov, care pentru seria sa de desene „Aceasta nu trebuie să se mai întîmple", consacrate celui de-al doilea război mondial, candidează la premiul Lenin pe 1960.• Recent, în sala mică a Conservatorului din Moscova a avut loc un concert care a suscitat un viu interes. Este vorba de interpretarea unor noi romanțe ale lui Dmitri Șo- stakovici de către cunoscuta cintăreață de operă Galina Vișnevskaia. Cele cinci noi romanțe ale lui Șostakovici fac parte din ciclul vocal „Mici tablouri din trecut", pe versurile cunoscutului poet satiric rus Sașa Cernit

Manifestații împotriva
rasismului în S. U. A.

NEW YORK 24 (Agerpres).— 
Agenția Associated Press anunță 
că la Lynchburg, statul Virginia, 
șapte negri au fost condamnați 
la cîte 60 de zile închisoare, 
deoarece au participat la de
monstrațiile împotriva segre
gației rasiale din bufete și res
taurante. Chemați în fața tribu
nalului, cei șapte negri au refu
zat să facă depoziții deoarece 
pînă și în incinta tribunalului 
au fost introduse dispozițiile ra
siste privitoare la locurile pe 
care le pot ocupa negrii. Avoca- 
ții de culoare oi acuzaților ou 
refuzat din aceleași 
participe la audierea

PE SCURTHAVANA. — In orașul Sanios e (Costa-Rica) a avut loc o plenară lărgită a Comitetului național al partidului „Avangarda populară" din Cosța- Rica, Agenția Prensa Latina relatează că plenara a discutat rezultatele Consfătuirii de la Moscova a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești și a aprobat Declarația adoptată la Consfătuire.OTTAWA. — Agenția Reuter transmite că la 23 februarie premierul canadian, John Diefenbaker, a anunțat în parlament că primul ministru ai Greciei, Karamanlis, va sosi într-o vizită oficială în Canada între 13 și 14 aprilie.SAN JOSE. — Ziarul „Ulti-

Copilărie 
trista

Un teren întins cultivat 
cu tutun. Era vremea 
recoltatului. Copii, 

mulți copii, muncesc din 
greu alături de părinții lor. 
Astfel iși ciștigă existența, 
întreaga lor înfățișare expri
mă o stare deplorabilă. Nici 
o bucurie, nici o speranță la 
o vîrstă cînd fețele lor ar 
trebui să radieze de satis
facția unei copilării senine. 
Copiii aceștia ar prefera să 
se joace, să zîmbească. Dar 
ei sînt gravi și triști. Mun
cesc pentru o bucată amară 
de piine. Faptul se petrece 
in Italia...

La ferma „Monterruga" — 
proprietatea societății S.E.B.I. 
(cu participarea financiară a 
statului) lucrează 400 de fa
milii — părinți și copii - în 
condiții foarte grele, fapt 
pentru care recent au hotărît 
să suspende total lucrul ce- 
rînd schimbarea actualului 
contract de 'muncă înrobitor 
— după cum ne relatează 
„Unita".

Copiii aceștia trebuie să 
muncească de timpuriu pen
tru o retribuție mizeră. Con
tractul nemilos încheiat de 
societate cu muncitorii agri
coli determină ca întreaga 
familie a acestora, inclusiv 
copiii, să muncească la re
coltarea frunzelor de tutun. 
Părinții n-au încotro. Pentru 
o zi de muncă se primește 
100-150 lire. Un ziar costă în 
Italia 40 lire. E ușor de în
țeles cit de mizeră este re
tribuția...

Muncă înrobitoare, , mize
rie,-tristețe - iată ce oferă 
copiilor celor săraci capita
lismul.

GH. PURCAREA

Situația grea
din învățămîntul francez
Inteligența nu este rentabilă", „Devotamentul de asemenea". Aceasta este aprecierea revistei pPa- ris Match'” tuația Franța, profesor tor esteSoarta vitregă a cadrelor didactice a dus la un rezultat dezastruos: „Oamenii de știință părăsesc învățămîntul, așa incit în unele subprefecturi a trebuit să se facă apel la farmacist pentru a preda cursurile de fizică... șj a asigura astfel continuitatea instrucției publice neglijată de stat".Deoarece numărul copiilor de vîrstă școlară crește mereu — arată în continuare revista — iar cele două școli normale din departamentul Seine-et- Oise formează anual tot atî- ția profesori ca și la începutul secolului, „copii; se îngrămădesc pe băncile școlilor, dar scaunul învățătorului rămine gol..." Din același motiv școlile tehnice din același departament au trebuit să refuze în anul trecut aproximativ 2.700 elevi.„Copiii noștri — scrie revista cu amărăciune — vor să se instruiască, dar se face coadă pentru a învăța în fața așezămintelor școlare arhiaglome- rate în care profesorul este o persoană din ce în ce mai rară" și, mărturisește revista, „o persoană din ce în ce mai puțin competentă, deoarece

i“ în legătură cu si- învățămîntului din unde salariul unul sau învățător începă- neîndestulător.

dificultățile de recrutare fac din corpul didactic unul dintre acele regimente decimate cu care se completează efectivele pentru a le expedia în gura tunurilor înainte de a-și fi terminat instruirea".Concluzia la care ajunge revista este un adevărat strigăt de alarmă : „Lumea modernă se construiește cu inteligență și carența statului riscă să facă din Franța, în următorii ani, o țară slab dezvoltată din punct de vedere intelectual".
Lipsă acută de

Cine se îngri
jește de pro
blema educa

ției în Marea Brita- 
nie 1“ — se întrea
bă ziarul londonez 
„Daily Herald" sub
liniind dezinteresul 
autorităților în aceas
tă problemă de mare 
importanță pentru 
viitorul Angliei.

„Nu există nici o 
altă problemă impor
tantă — scrie ziarul 
— peste care să se 
treacă în mod con
secvent cu atîta ne
păsare. Recent Sindi
catul național al pro
fesorilor a atras aten
ția asupra gravității 
problemei, și cu cî-

Cine se îi 
jește de

Columbia, capitala Caroline! 
Sud, circa 70 de studenți

La 
de 
negri purtînd pancarte cu in
scripții împotriva segregației ra
siale, au manifestat în fața bu
fetelor marilor magazine. Cinci 
studenți au fost arestați sub acu
zația de a fi încălcat legiuirile 
rasiste din acest stat.

mottc« si 
martorilor.

că guver-mi Noticia" anunță nul costarican l-a declarat pe însărcinatul cu afaceri al Belgiei în Costa Rica, Conde Frederic Borchgrave, persona non grata, intrucit, in urma unor cercetări efectuate de poliție, s-a constatat că acesta făcea parte dintr-un grup de trafi- canți de stupefiante.MADRID. - La o fabrică de mase plastice din Madrid a izbucnit un mare incendiu. Un mare grup de muncitori au rămas izolați intr-o încăpere mică a unei secții care avea o singură fereastră îngustă. 24 de muncitori nu au putut fi salvați. Ziarul informează că poliția franchistă încearcă să înăbușe mișcarea de protest a muncitorilor.

Indiile de vest britanice vor obține independenta
LONDRA 24 A«s 

Hmistc-JL «- ;Țar 1 arrrrgK că 1 se va ăesczsâe la ccnfem-ri pcetts detoi țrnclarrăr-i » ței IndiDor d. vest și pentru rea? zarea ur~-. a- cord asupra elaborăm eccsn- tuției lor. Federația Ir.d:‘.-or de vest formată din -unicarea insulelor Barbados. Jamaica. Leeward, Trinidad. Tcbago t. Windward, există încă din ianuarie 1959. Aceste ir răspîndite pe o mare întindere a Mării Caraibilor. Intre Jamaica în vest și Trinidad în est, distanța este de peste 1000 de ipile. Populația totală era apreciată la sfîrșitul a- nului 1955 la circa 3.000.000 de locuitori, dintre care peste 70 Ia sută erau de origină a- fricană și circa 15 la sută metiși sau de culoare,

re

ale si

ăptămînalul francez „L’Ex- 
preș" scria intr-un număr 
recent următoarele : „Să 

nu se mai plîngă mamele pari
ziene că nu știu ce să facă joia 
cu capiii lor I De azi înainte 
ele îi pot trimite la cabaret. 
Nu-i o glumă. La numărul 29 de 
pe strada Mazarin s-a inaugurat 
recent primul cabaret pentru 
copiii sub 15 ani”.

însăși alăturarea cuvintelor 
,,copii" și „cabaret" apare orică
rui om cu bun simț cel puțin 
deplasată. Cum să aducă copiii 
sub 15 ani la un cabaret, fie el 
chiar și special amenajat ? Ce 
să facă aceștia acolo ? Cu ce se 
aleg copiii din frecventarea unui 
asemenea local ? Patronul caba
retului nu s-a încurcat însă cu 
asemenea întrebări. El a înfiin
țat cabaretul și apoi ia poftit pe 
părinți să-și trimită la el copiii.

cadre didactice
in Anglia
teva zile înainte în
suși ministrul Educa
ției, Eocles, sublinia 
consecințele pe care 
le are asupra țării 
lipsa personalului di
dactic calificat”.

„Multe clase — a 
rată ziarul mai de
parte, refcrindu-se la 
date oficiale — cu
prind un număr de 
elevi prea numeros 
pentru a se putea a 
sigura” condiții bune 
de învățătură. In vii
torul an școlar școlile 
primare vor avea de 
făcut față 
nu mai 
9.000 de 
ton...

„Și în primul rînd

lipsei de 
puțin de 

institu-

— arată ziarul cau
zele acestei situații 
critice — motivul 
pentru care sîntem 
lipsiți de profesori îl 
constituie insuficien
ța fondurilor alocate 
pentru școlile și in
stitutele care îi pre
gătesc pe viitorii pro
fesori și institutori. 
Profesorii la rîndul 
lor luptă pentru ob
ținerea unor salarii 
inai bune".

„Ar trebui să sc 
facă ceva mai mult 
decît simplele recu
noașteri ale ministru
lui Educației — sub. 
liniază ziarul — pen
tru a se rezolva a- 
eeastă spinoasă pro
blemă".

Este cumva acest patron un 
excentric ? Este el vreun organi
zator zelos de distracții, este el 
în sfirșit vreun filantrop care 
vrea să ușureze munca părinți
lor, luînd asupra sa o parte din 
obligațiile educative ale acesto
ra ? Nu, nimic din toate astea. 
Patronul cabaretului este pur și 
simplu „un negustor cu un spi
rit comercial cam prea accen
tuat", după cum se exprimă săp
tămânalul amintit. Proprietar al 
unui local de noapte, acesta n a 
putut suporta ca după amiezile, 
cînd localul său este închis, să 
nu cîștige nimic. Ce să facă ? 
Să înființeze un cabaret de zi ? 
N-ar fi avut clienți. Și atunci 
i-a venit ideia salutară : copiii 1 
Ei sînt... salvarea ! Dimineața la 
■școală, după amiaza la cabaret. 
Strașnic !

Copiii veniți aci sînt introduși 
într-o sală scufundată în penum
bră și cu „nuduri artistice” pe 
pereți, așezați la mese și serviți 
cu preparate „potrivite vîrstei".

„L’Express" remarca pe bună 
dreptate că „nimic nu este mai 
puțin potrivit pentru copii de
cît acest gen de local". El se în
treba apoi : „Care mamă dorește 
într-adevăr să-și vadă fiul de 10 
ani sau fiica de 14 ani, deghizați 
în noctambuli veseli

Evident rar se poate întîlni o 
asemenea mamă. Introdus de la 
o vîrstă fragedă în atmosfera de 
circiumă, copilul va deveni nu 
peste mult timp un oaspete obiș
nuit al altor localuri. Whisky, 
roch and roll, scandaluri. De aici 
pînă la gangsterism, pînă la cri
mă nu-i un drum lung. Aseme
nea afaceriști fără scrupule, ne- 
fiind stingheriți de nimeni în o- 
dioasele-lor întreprinderi, iși au 
contribuția lor bine stabilită la 
faptul ci în prezent Franța de
ține în Europa occidentali intîie- 
tatea în ceea ce privește delic- 
vența și criminalitatea în rindu- 
rile tineretului.ION D. GOIA
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