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COMUNICATUL
Direcției Centrale de Statistică

cu privire la îndeplinirea Pianului de Stat
ai Republicii Populare Romine pe anul 1961

în anul 
lea an al _ 
s-au obținut noi și importante 
succese în dezvoltarea econo-

1961 — cel de-al doi- 
planului de 6 ani —

mlel naționale și în creșterea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Romînă.

I. Industrie
Planul producție! globale 

industriale pe anul 1961 a fost 
îndeplinit în proporție de 104,2 
la sută, iar al producției 
marfă în proporție de 104,0 la 
sută.

Pe ministere, organizații 
economice centrale și între
prinderi ale sfaturilor popu
lare, planul producției globale 
industriale a fost îndeplinit 
după cum urmează :

Procentul de îndeplinire 
a planului pe anul 1961
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Volumul producției globale 
industriale a crescut în 1961 
față de anul 1960 cu 15,6 la 
sută; al mijloacelor de pro
ducție cu 17,1 la sută, iar al 
bunurilor de consum cu 13,4 la 
sută *).

In ramurile hotărîtoare ale 
industriei creșterile au fost și 
mai importante : în industria 
metalurgiei feroase producția 
a sporit cu 18 la sută, în in
dustria construcțiilor de ma
șini și prelucrării metalelor cu 
20 la sută, în industria chimi
că cu 27 la sută.

Producția globală a indus
triei prelucrătoare petroliere 
a crescut cu 11 la sută și a 
industriei de prelucrare a lem
nului cu 13 la sută, ca urmare 
a unei mai bune valorificări a 
țițeiului, respectiv a masei 
lemnoase.

Au fost obținute creșteri în
semnate și în ramurile produ
cătoare de bunuri de consum: 
în industria textilă 20 la sută, 
în industria confecțiilor 19 la 
sută, în industria pielăriei și 
încălțămintei 7 la sută, în in
dustria alimentară 8 la sută.

în

*) Procentele de creștere sînt 
calculate față de realizările 
efective ale anului 1960, care 
au fost mai mari decît cele 
preliminate cu ocazia elaborării 
planului pe 1981.

Pe ansamblul industriei 
anii 1960 — 1961 ritmul mediu 
anual de creștere al producției 
globale a fost de peste 16 la 
sută, față de cca 13 la sută cit 
este prevăzut în planul de 6 
ani.

Producția mijloacelor de 
producție a crescut în anii 
1960—1961 în medie cu 16,8 la 
Bută pe an, față de cca 14 la 
sută ritm mediu anual prevă
zut pentru perioada 1960— 
1965, iar producția industriei 
construcțiilor de mașini și a 
prelucrării metalelor cu 21 la 
sută față de 14 la sută.

Planul pe anul 1961 a fost 
depășit la majoritatea produ
selor importante : fontă, oțel, 
laminate finite pline, țevi din 
oțel, minereuri de fier, cărbu
ne, motoare electrice, rulmenți, 
autocamioane, pluguri de trac
tor, combine tractate pentru 
cereale, acid sulfuric, produse 
sodice, coloranți organici, an
velope, cherestea, ciment, țesă
turi de bumbac, lină și măta
se, tricotaje, încălțăminte, ră- 
citoare electrice, mașini de 
cusut, mobilă, preparate de 
carne, unt, uleiuri comestibile, 
zahăr și altele.

Producțiile obținute la prin
cipalele produse industriale în 
anul 1961 și creșterile înregis
trate față de 1960 sînt urmă
toarele :

Fontă
Oțel
Laminate finite pline 
Țevi de oțel
Cocs metalurgic pentru 
Minereuri de fier 
Cărbune brut extras 
Țiței extras
Produse petroliere albe 
Uleiuri minerale 
Gaz metan 
Energie electrică 
Mașim-unelte pentru așchierea 

metalelor
Motoare cu combustie internă 
Motoare electrice
Generatori electrici 
Transformatori electrici 
Instalații de foraj
Utilaje tehnologice pentru in

dustria chimică și prelucrarea 
țițeiului

Vagoane de marfă pentru ecar- 
tament normal

Autovehicule
Rulmenți
Tractoare

Combine tractate pentru ce
reale păioase

furnale

;ia efectivă în anul 1961

unitatea 
de măsură da

te
 

ab
so

lu
te In % 

fată de 
producția 

efectivă 
din 1960

mii tone l;099 108
mii tone 2.127 118
mii tone 1.520 121
mii tone 400 118
mii tone 940 115
mii tone 1.737 119
mii tone 8.704 107
mii tone 11.582 101
mii tone 6.555 102
mii tone 362 117
mii. m.3 7.197 110
mil. kWh 8.631 113

buc. 5.375 124
mii CP 338 95
mii kW 702 127
mii kVA 123 150
mii kVA 2.196 139
buc. 94 116

tone 37.605 155

buc. 6.041 131
buc. .4.858 123
mii buc. 5.548 122
buc. 20.000 117

buc. 6.129 111

Semănători de cereale cu trac-
țiune mecanică buc. 15.216 106

Sodă calcinată mii tone 238 130
Sodă caustică mii tone 133 173
Acid sulfuric mii tone 248 110
îngrășăminte chimice (substan

ță activă 100 la sută) mii tone 86 122
Coloranți organici tone 4.156 112
Anvelopa auto-tractor-avion mii buc. 368 109
Fibre și fire sintetice tone 1.593 179
Mase plastice și rășini sintetice tone 17.893 141
Hîrtie mii tone 146 105
Ciment mii tone 3.308 108
Geamuri trase în echivalent

2 mm grosime mii m.J 18.353 101
Cherestea mii m.3 4.162 106
Placaj mii m.8 92 136
Plăci din parti cole aglomerate tone 37.656 120
Mobilă mii. lei 1.472 133
Țesături de bumbac mii. rn.2 282 114
Țesături de lină mii. m.2 37 117
Țesături de mătase mii. m.2 29 116
Tricotaje mii. buc. . 55 135
Confecții din țesături mii. lei 4.865 120
încălțăminte mii per. 30.966 103
din care :
— încălțăminte din’ piele mii per. 19.853 102
Aparate de radio mii buc. 211 126
Racitoare electrice buc. 30.063 289
Mașini electrice de spălat rufe

pentru uz casnic buc. 69.800 183
Biciclete mii buc. 272 112
Mașini de cusut de uz casnic buc. 62.000 118
Carne (fără slănină) mii tone 264 98 (**)
Lapte de consum mii hl. 1.729 131
Brînzeturi mii tone 41 122
Unt mii tone 14 113
Uleiuri comestibile mii tone 125 106
Zahăr mii tone 422 108

**) Planul producției de carne a fost adaptat în cursul anu-lui la sarcinile de creștere a șeptelului stabilite de către Plenara
1961, micșorîndu-se prevederileC.C. al P. M. R. din iunie-iulie 

pentru export.

Lansarea planului cu 3 luni 
înainte de începerea anului, a 
permis încheierea din timp a 
contractelor și aprovizionarea 
în mai bune condiții a între
prinderilor și a influențat fa
vorabil desfășurarea ritmică a 
producției industriale.

în baza Directivelor C.C. al 
P.M.R. din februarie 1961 cu 
privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste, în în
treprinderile industriale s-au 
intensificat eforturile oameni
lor muncii în vederea îmbu
nătățirii calității producției, 
obținindu-se și in acest dome
niu rezultate pozitive.

In cursul anului 1961 s-au 
înregistrat noi succese în creș
terea nivelului tehnic al pro
ducției, ca urmare a ridicării 
calificării cadrelor, dotării in
dustriei cu mașini, utilaje și 
instalații moderne, din țară și 
din străinătate, introducerii și 
extinderii de procedee tehno
logice înaintate, mecanizării și 
automatizării în continuare a 
proceselor de producție.

Industria construcțiilor de 
mașini a obținut bune rezul
tate în acțiunea de moderni
zare a parcului existent de 
mașini-unei te șl de redo ta re 
a întreprinderilor cu utilaje 
noi, cu performanțe tehnice 
ridicate.

S-a extins automatizarea 
proceselor de producție. în in
dustria siderurgică peste 50 la 
sută din producția de fontă și 
peste 60 la sută din producția 
de oțel Martin s-a 
agregate cu operații 
zale.

S-au 
trodus 
număr
mare a energiei electrice. In 
industria chimică s-au dat în 
funcțiune instalații cu un înalt 
grad de automatizare ca : in
stalația de formaldehidă, de 
metanol și linii de prelucrare 
a maselor plastice. Au fost in
troduse linii tehnologice auto
mate în industria construcții
lor de mașini, industria ma
terialelor de construcții, indus
tria lemnului, industria ali
mentară. întreprinderile texti
le au fost dotate cu peste 
1.100 războaie automate de 
țesut.

Succese importante s-au ob
ținut și în folosirea capacită
ților de producție.

produs în 
automati-

șl s-a in-automatizat 
telemecanizarea la un 
de 8 stații de transfor-

Producția de 
volum '
ajuns în anul 1961 la 0,995 
tone, iar producția de oțel pe 
m2 de suprafață a vetrei cup
torului Martin la 6,29 tone, 
depășindu-se cu 9,1 la sută, 
respectiv 8,3 la sută realiză
rile din anul 1960.

Printr-o mal rațională orga
nizare a producției, gradul de 
utilizare extensivă a mașini- 
lor-unelte în industria con
structoare de mașini a crescut 
cu 3,6 la sută.

în industria petrolului șl 
gazelor, viteza de foraj la ex
ploatare a sporit cu 9 la sută, 
ca urmare a extinderii foraju
lui cu turbina, precum și a 
îmbunătățirii regimului tehno
logic.

în industria materialelor de 
construcții, gradul de 
a cuptoarelor rotative 
ker a sporit cu 5,3 la

în industria textilă 
cut gradul de utilizare a ma
șinilor de filat cu 2,9 la sută 
la bumbac și cu 9,8 la sută la 
lină, iar al războaielor de 
țesut cu 2 la sută la bumbac 
și cu 1,7 la sută la lină.

în anul 1961 au fost aplicate 
un număr de peste 38.000 in
venții și inovații, realizîndu-se 
peste 400 milioane lei eco
nomii.

Planul de creștere al pro
ductivității muncii în industrie 
a fost îndeplinit

In anul 1961 prețul de cost 
al producției marfă compara
bile în industria republicană 
a fost redus față de 1960 cu 
cca. 3,5 la sută, realizîndu-se 
economii în valoare de cca. 2 
miliarde lei.

Reduceri însemnate ale pre
țului de cost au fost obținute 
de Direcția Generală a Cărbu
nelui, Departamentul Prelu-* 
crării Țițeiului, Direcția Ge
nerală Autocamioane, Trac
toare, Mașini-Unelte șl Meca
nică Fină, Departamentul Chi
miei Organice, Departamentul 
Construcțiilor și Materialelor 
de Construcții, Direcția Gene
rală a Produselor Finite din 
Lemn, Direcția Generală a In
dustriei Zahărului, Uleiului și 
Cosmeticelor, Direcția Gene
rală a Industriei Panificației 
și Produselor Făinoase și al
tele.

fontă pe m’
util al furnalelor a 

anul 1961 la

utilizare 
de clin- 
sută.
i eres-

vizabilă (fără localitățile de 
munte).

în anul care a trecut cea 
mai mare parte a familiilor 
care au intrat în gospodăriile 
agricole colective au fost fa
milii de întovărășiți. O dată 
cu creșterea numărului gospo
dăriilor agricole colective, s-a 
desfășurat și mai intens pro
cesul consolidării lor econo- 
mico-organizatorice.

S-a întărit baza tehnică a 
agriculturii. Prevederile Ple
narei C.C. al P.M.R. din oc
tombrie—noiembrie 1960, pri
vind dotarea agriculturii cu 
tractoare și mașini agricole, au 
fost îndeplinite. în anul 
agricultura a primit 
12.000 tractoare, peste 
pluguri de tractor, peste 
semănători mecanice, 
combine și alte utilaje 
cole.

La sfîrșitul anului 1961, a- 
gricultura era înzestrată cu 
52.000 tractoare, 48.000 semă
nători mecanice, peste 23.000 
combine de cereale păioase ca 
și cu numeroase alte mașini 
agricole.

Suprafața arabilă ce revine 
în medie pe țară pe un tractor 
a scăzut de la 270 ha în 1959 
la 190 ha în 1961.

In gospodăriile agricole de 
stat lucrările de arat, semă
nat, precum și recoltatul ce
realelor păioase au fost meca
nizate aproape în întregime, 
iar în gospodăriile agricole co
lective, cca. două treimi din 
principalele lucrări agricole 
s-au efectuat mecanizat.

Stațiunile de mașini și trac
toare au executat 20,5 milioa
ne ha arătură normală, reali- 
zîndu-și planul în proporție 
de 103 la sută. Față de anul 
1960, volumul lucrărilor exe
cutate a crescut de 1,4 ori, iar 
față de 1959 de peste 2 ori.

Producția totală de cereale 
a fost de aproximativ 10,6 mi
lioane tone, cu 750 
mai mare decît cea 
în 1960, la sfeclă de 
obținut o producție 
mii tone, la 
de peste 480 mii tone, la 
gume de 1.500 mii tone.

Suprafețele cultivate 
plante de nutreț s-au extins 
simțitor, ajungînd la peste 
1.200 mii ha.

Producțiile medii la ha ob
ținute de gospodăriile agricole

1961, 
peste 

14.000 
15.000

6500 
agri-

mii tone 
realizată 
zahăr s-a 
de 2.900

floarea-soarelui 
le-

cu

(Continuare în pag. a 3-a)

I

II. Agricultura și Silvicultura
In anul 1961 s-au făcut în

semnate progrese în dezvolta
rea și consolidarea relațiilor 
de producție socialiste și în 
lărgirea bazei tehnice mate
riale a agriculturii, a crescut 
producția globală și marfă.

La sfîrșitul anului 1961, a- 
gricultura socialistă deținea

94,7 Ia sută din suprafața a- 
gricolă și 92,6 la sută din su
prafața arabilă a țării; cele 
6424 gospodării agricole colec
tive existente la aceeași dată, 
dețineau 68,4 la sută din su
prafața agricolă șl 70,2 la iută 
din suprafața arabilă coleetl-

Brigada de producție a tineretului condusă de Aurelia Perl de Ia Fabrloa de încălțăminte 
„Solidaritatea" Oradea este fruntașă în producție. Drumul pînâ la acest titlu a fost cu
cerit cu efortul colectiv al brigăzii. In fotografie : responsabila brigăzii explică unui grup 

de tinere un nou procedeu de croire rațională a pielii
Foto : AGERPRES

Așa asigurăm
producțiile mari

: u aproape un an
■ de zile în urmă,
i cîteva tinere fete
' se întorceau în

li rnTm i gospodăria colec-
111 1 tivă „23 August**

din Maglavit, regiunea Olte
nia, cu bucuria firească a o- 
mului care a început să de
prindă tainele unei noi mese
rii. Ele veneau de la gospodă
ria agricolă de stat Moțăței ce 
se află nu prea departe de sa
tul lor, unde fuseseră 
de către conducerea 
gospodăriei colective, 
la propunerea orga
nizației de bază 
U.T.M., să învețe din 
experiența muncito
rilor din sectorul zo
otehnic de aici. Atît 
Maria Zglimbea, Ma
ria Mindroi cit și 
Ecaterina Zglimbea

trimis»

pînă atunci. Este un lucru pe 
care organizația de bază 
U.T.M. din gospodăria agricolă 
colectivă „23 August** din Ma- 
glavit l-a înțeles bine și ca a- 
tare i-a ajutat pe tinerii îngri
jitori de animale din gospodă
rie, să-și îmbogățească mereu 
bagajul cunoștințelor profesio
nale, și nu numai în perioada 
școlarizării. Iată cîteva direcții 
pe care a mers organizația de 
bază U.T.M. de aici în aceas
tă privință.
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Din experienja organizatei U. T. M. 
din G. A. C. Maglavit-OHenia 

în pregătirea profesională a tinerilor 
îngrijitori de animale

fi Elena 
Vancă, fiindcă despre ele est» 
vorba, acum după ce învățase
ră 10 zile de la specialiștii din 
gospodăria de stat și de 
la îngrijitorii de animale 
fruntași de acolo metode îna
intate de creștere a animale
lor, de-abia așteptau să ajungă 
la gospodăria lor colectivăi 
să-și ia loturile de vaci în pri
mire și să pornească la treabă.

— Da’ ce credeți voi fetelor 
— a zis atunci la început, Ma
ria Zglimbea, o să putem noi 
face față la o asemenea trea
bă ?

— O să putem, de ce să nu 
putem ? i-a răspuns Maria 
Mindroi. Doar am învățat, la 
gospodăria de stat, meseria 
asta.

— Și-apoi o să mai învățăm 
și de acum înainte. Ăsta a fost 
de-abia începutul. Meseria se 
învață în fiecare zi! a adău
gat Eugenia Percea.

Intr-adevăr, o meserie nu se 
învață intr-o zi sau în zece 
zile. Tainele ei le pătrunzi în- 
vățînd cu sîrguință în fiecare 
zi. Ba apare o metodă nouă de 
lucru pe care tu n-o știai, ba 
descoperi tu ceva nou în me
seria ta și asta te ajută să 
obții rezultate mai bune decît

Mai întîi, după ce tinerele 
colectiviste au venit de la ca
lificare din gospodăria de stat, 
împreuna cu ceilalți îngriji- 
tori-mulgători și cu brigadie
rul s-a organizat o consfătuire 
de producție în care fetele 
le-au împărtășit și celorlalți 
din cunoștințele pe care și le 
însușiseră în G.A.S. „Uite a- 
colo așa se face mulsul, așa — 
hrănirea animalelor, așa cu
rățenia lor. De ce așa și nu 
altfel ? Pentru că astea sînt 
metodele științifice de crește
re a vacilor cu lapte, a viței
lor. Și la noi se aplică unele 
din aceste metode, dar nu toa
te. Trebuie să le punem și noi în 
practică pe toate" — ziceau fe
tele. Ceilalți ascultau cele po
vestite de ele cu un interes 
deosebit și nu s-ar putea spune 
că n-au avut ce învăța. Dova
dă că după aceea au adus 
multe îmbunătățiri îngrijirii a- 
nimalelor pe car» le aveau în 
primire.

Astfel, cei care lucrau d» 
mai multă vrem» în zooteh-

nie au obținut rezultate din c» 
în ce mai bune. Sectorul zoo
tehnic al gospodăriei se dez
voltă însă mereu. De unde la 
început nu cuprindea decît un 
mic număr de vaci, a ajuns în 
prezent la 574 de taurine, din
tre oare aproape 150 vaci cu 
lapte. Astfel că, din timp în 
timp, e nevoie de noi îngriji
tori de animale și aceștia tre
buie să-și însușească încă din 
primele zile o serie de cunoș
tințe neapărat necesare. Con- 

sultîndu-se cu briga- 
dierul zootehnic, co
mitetul organizației 
U.T.M. a propus con
ducerii gospodăriei 
(și propunerea a fost 
acceptată) ca tineri
lor mai noi în a- 
ceastă meserie să li 
se dea loturile de vaci 

în primire numai după ce vor 
face o scurtă perioadă de prac
tică (3-4 zile, o săptămînă după 
cum e cazul, pe lingă îngrijito
rii de animale cu experien
ță, al căror ajutor îl vor primi 
și după aceea pînă cînd își vor 
însuși bine meseria,. E o mă
sură bună. Tinerii îngrijitori 
de animale Marin și Elena 
Lupu, care au venit în sectorul 
zootehnic de-abia de cîteva 
săptămîni, pot spune multe 
lucruri bune despre ajutorul 
pe care l-au primit de la Eu
genia Percea și de la ceilalți 
tovarăși de muncă în ce pri
vește însușirea meseriei de 
crescător de animale.

m Cercul zootehnic ne este 
de asemenea de mare folos 
cînd e vorba de metodele ști
ințifice de îngrijire a vacilor 
cu lapte — spunea Eugenia 
Percea. Noi n-am lipsit nici a-

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. a 2-a)

Instalațli moderne și de mare capacitate au fost aduse în 
ultimul timp la Combinatul chimic de la Borzești. Tinerele 
Suciu Maria și Hălcescu Otelia nînt mîndre de faptul că 

locul lor de muncă este atît de frumos
Foto : N. STELORIAN

Primirea de câtre tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

a ambasadorului Uniunii Sovietice, 
I. K. Jegalin

In ziua de 2 februarie, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a primit pe tovarășul I. K. 
Jeg al in. ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. la București, eare, 
din partea Comitetului Central 
al P.C.U.S. și Guvernului So
vietic, a predat Comitetului 
Central al P.M.R. șl Guvernu
lui Republicii Populare Ro-

mîne filmul documentar „Prie
tenie pe veci", realizat cu 
prilejul vizitei de prietenie a 
delegației de partid și guver
namentale a R. P. Romî
ne în Uniunea Sovietică din 
vara anului 1961. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
mulțumit călduros pentru fil- 
mul primit.

„Sub semnul marii 
ietenii“

Cu acest titlu a apăiut în Editura Politicd un volum con
sacrat vizitei făcute în U.R.S.S., în perioada 31 iulie-12 au
gust 1961, de către delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Romîne în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
DeJ. Lucrarea cuprinde cuvîntăriie rostite de conducătorii 
de partid și de stat romîni și sovietici și o relatare a mani
festărilor prilejuite de aceasta vizita. Cartea este ilustrată 
cu numeroase Imagini din timpul vizitei.

Viitoarele păduri ♦♦♦
Peste 80 de in

gineri silvici au fă
cut în vara anului 
trecut studii asupra 
solului și vegetației 
terenurilor din di
ferite regiuni ale 
țării, care urmează 
să fie împădurite,în 
următorii ani ai șe- 
6enalului. Scopul a- 
cestor cercetări a 
fosta stabilirea ce
lor mai productive 
specii de arbori cu 
care urmează să se 
împădurească fie
care parcelă. Pe a- 
ceastă bază vor fi 
extinse împăduriri
le cu specii care

cresc repede ca : la- 
ricele, duglasul, pi
nul, plopul negru 
hibrid, salcia, sal- 
cîmul și altele, care 
sînt de două, trei 
ori mai productive 
decît stejarul, fa
gul sau gorunul și 
pot fi prelucrate 
mai bine în marile 
combinate.

Datorită acestor 
studii făcute pe a- 
proape 300.000 de 
hectare, s-au elabo
rat propuneri cu 
privire la crearea de 
păduri formate din 
diferita specii de

arbori, rezistente la 
vînt, la dăunători, 

în prezent se ela
borează soluțiile 
tehnice de împădu
riri și măsurile pen
tru producerea ma
terialului săditor. 
Totodată s-a asigu
rat cantitatea de 
semințe necesară. O 
dată cu începerea 
campaniei de împă
duriri din primăva
ra anului în curs, 
silvicultorii vor pu
tea să pună în a- 
plicare concluziile 
studiilor pe care 
le-au întreprins.

(Agerpres)



Vacanță 
studențească

• 2.000 de studenți bucureșteni 
în tabere • Casa de cultură 

și cluburile studențești din Capitală 
se pregătesc intens

După ultimele examene, 
care vor avea loc dumi
nică, studenții de pe în

treg cuprinsul țării vor intra 
în vacanță — minunat și bine 
meritat prilejul de recreere. 

încă cu mult înainte de în
ceperea sesiunii de examene 
colective întregi de activiști 
ai U.A.S., ai caselor de cul
tură și cluburilor studențești 
au început să se preocupe de 
alcătuirea programelor de va
canță, urmărind să ofere stu
denților cît mai plăcute sur
prize. Și iată cum vor petrece 
vacanța studenții bucureșteni.

IN TABERE

Jn număr de 2.000 stu
denți și studente din 
facultățile și institutele 

bucureștene vor petrece, îm
preună cu alți 3000 de stu
denți din celelalte centre uni
versitare din țară, neuitate 
zile de vacanță în tabe
rele ce s-au organizat pe 
văile Prahovei și Timișului. 

Cursuri de inițiere in schi, 
excursii la cabanele din îm
prejurimi și de pe platoul 
Bucegi. programe artistice pre
zentate de echipe studențești 
special constituite, reuniuni, 
simpozioane, toate vor spori 
farmecul zilelor de tabără. 
Pentru fiecare tabără au fost 
alcătuite programe în raport 
cu posibilitățile ’locale și cu 
specificul respectivei localități.

Astfel, studenții care vor 
merge în tabăra de la Predeal 
vor avea ocazia să se inițieze 
îp practicarea schiului pe fru
moasa pîrtie din fața cabanei 
Clăbucet, vor participa la 
programele artistice găzduite 
de Casa de cultură, vor mer
ge în interesantele excursii ce 
se vor organiza la Girbova, 
Trei Brazi, Timiș etc.

ÎN CAPITALA

Intrucît un număr destul 
de mare de studenți și 
studente își vor petrece 

vacanța in București, Casa de 
cultură a studenților ca și

Așa asigurăm producțiile mari
(Urmare din pag. l-a) 

nul trecut și. nici anul acesta, 
niciodată de la lecțiile care se 
țin Ie acest cerc.

Am aflat mai opoi cd la 
cercul Ce zootehnie s-au ținui 
pînă i.n prezent 7 lecții și cd 
lectorul, tehnicianul veterinar 
Constantin Stănuică. in afară 
de expunerea metodelor știin
țifice de creștere a animalelor 
pe bază de exemple concrete 
din gospodărie, deseori ține . 
lecții practice, la grăjd.

In ce privește cartea de spe- l 
dalitate, care este de altfel ’ 
foarie căutată de către tineri, 
s-a găsit o rezolvare bună. ' 
Constantin Lupu, brigadierul 
zootehnic., împrumută de la I 
biblioteca gospodăriei colective ! 
cărțile și broșurile recoman
date de lector și le aduce in 
sectorul zootehnic la indemina 
celor care vor să le citească. 
Nu odată, capitole întregi din 
aceste cărți se citesc in colec
tiv. Se discută cu interes pe 
marginea celor citite. Cei care 
au fost la. calificare in gospo
dăria de stat își aduc caietele 
de notițe de la cur surde la 
care au participat atunci și le 
citesc și celorlalți.

Meseria se învață în fiecare 
zi. La (terțul de zootehnie, ci
tind cărți și broșuri de specia
litate, învățind din experiența 
celor mai buni, cerind sfatu
rile specialiștilor, tinerii îngri
jitori de animale de la Magia- 
vit pătrund mereu tot mai a- 
dine tn tainele frumoasei me
serii pe care și-au ales-o. Nu
mai cunoscind toate acestea îți

Dramaturgul german Fried
rich Wolf a scris celebra sa 
piesă „Profesorul Mamlock" 
în 1933, în anul cînd a fost 
silit să ia drumul emigrației, 
fiind persecutat de proaspe
ții stăpîni cu cămăși brune al 
Germaniei, pentru convinge
rile sale comuniste. A scris-o 
pentru a avertiza pe compa- 
trioții săi, prinși în păienjeni
șul propagandei naziste, și pe 
oamenii din întreaga lume, a- 
supra pericolului pe care-1 re
prezenta ascensiunea la pu
tere a bandelor lui Hitler.

Au trecut de atunci aproa
pe trei decenii dar, din pă
cate, drama profesorului Mam
lock nu și-a pierdut actuali
tatea, fiindcă n-au dispărut 
încă cauzele care au gene
rat-o. De aceea fiul drama
turgului, regizorul Konrad 
Wolf a ecranizat piesa tatălui 
său, sporindu-i caracterul de
mascator prin abordarea idei
lor ce le cuprinde de pe pozi
țiile contemporaneității, trans- 
formînd-o într-o puternică ar
mă de luptă împotriva reînvie
rii fascismului.

Deși atît scenaristul Karl- 
Georg Egel cît și regizorul 
Konrad Wolf au păstrat ne
schimbate în film atît perso
najele piesei cît și evenimen
tele dramatice la care acestea 
participă, fiecare imagine de 
pe ecran are o semnificație 
mult mai cuprinzătoare și o 
rezonanță mult mai profundă 
în conștiința spectatorilor con
temporani pentru că oricare 
dintre ei știe că cei care au 
început în 1933 prin a însce

cele trei cluburi (Universita
tea „C. I. Parhon", Institutul 
politehnic și Institutul medi- 
co-farmaceutic) au alcătuit 
programe speciale de vacanță.

Șirul manifestărilor din va
canță de la Casa de cultură 
a studenților va fi. inaugurat 
printr-o întîlnire cu realiza
torii recentului film romînesc 
„S-a furat o bombă". Vor 
urma apoi seri de canto și 
balet. întîlniri cu tineri ar
tiști (Silvia Popovici, Florin 
Piersic. Valentin Loghin etc.), 
un medalion „Charlie Cha
plin", întîlnire cu scriitorul 
Titus Popovici. un spectacol 
dat de Ansamblul de cîntece 
și dansuri al U.T.M. etc.

La fel de interesante sînt 
și programele alcătuite la 
cele trei cluburi studențești. 
Astfel la clubul Universității 
„C. I. Parhon41 manifestările 
din vacanță vor fi inaugurate 
cu un simpozion despre „Mu
zica ușoară contemporană-, 
după care vor urma expuneri 
despre importante și actuale 
teme : (Biologia cosmică. Teh
nica nouă și producția. Filme 
romînești în 1962 etc.’, con
cursuri sportive, rec.taluri de 
poezie, canto și balet, precum 
și un concurs „Cine știe, cîs- 
tigă" pe tema să ne cunoaș
tem Capitala

Studenții de Ia Institutul 
medico-farmaceutic se vor în- 
tîlni în vacanță, la clubul lor. 
cu actorul Colea Răutu și vor 
participa la simultanul de 
șah susținut de maestrul in
ternațional dr. O- Troianescu. 
Tot în perioada acestei va
canțe studenții de la Institu
tul politehnic vor avea prile
jul să audieze la clubul lor 
expunerea scriitorului Eugen 
Barou despre drumul creației 
sale si ?e vor întîlni cu spor
tivii lolanda Balaș și Dumi
tru Macri.

Nouă nu ne mai rămîne 
decît să urăm tuturor studen
ților : vacanță plăcută și pe
trecere frumoasă !

IO AN N. CHIȚU 

explici și siguranța cu zare ei 
iți spun că vor îndeplini, ba 
chiar vor depăși, planul de 
producție de 2 OfHj litri lapte pe 
zap de vacă furajată, pe care 
gospodăria și l-a propus să-l 
realizeze in anul acesta.

O scenă din film

.„Profesorul Mam 1 o k“
na odioasa provocare a in
cendierii Reichstagului au sfîr- 
șit prin a lăsa în urma lor 43 
milioane de morți. Și nu nu
mai atît, dar și că astăzi, a- 
ceeași sămînță aducătoare de 
moarte și distrugere a încolțit 
din nou sub oblăduirea im
perialismului mondial și că 
trebuie stîrpită din rădăcini 
pentru a nu-și mai putea răs- 
pîndi duhoarea otrăvitoare. 
Profesorul Mamlock, eminentul 
chirurg și om de știință ger
man, a fost o victimă a fas
cismului dar și a propriilor 
sale slăbiciuni. A sfîrșit în 
chip tragic nu numai fiindcă 
a fost evreu, ci pentru că a 
înțeles prea tîrziu că „nu 
există crimă mai mare decît 
să nu lupți atunci cînd ar tre
bui să lupți". Intr-un articol 
publicat imediat după apari
ția piesei sale, Friedrich Wolf 
scria : „aici nu e vorba de un 
oarecare Mamlock, ci de unul 
din cei 12 milioane ca ei, de 
tipul milioanelor de demo- 
crați-burghezi, de cei ce ieri 
și-au dat votul lui Hinden
burg „apărătorul libertății", 
pentru ca apoi să-1 proslă
vească pe Hitler, ca pe un 
„scut împotriva bolșevismu
lui". Această idee, care în 
piesa lui Woif are o pondere 
la fel de importantă ca și de
mascarea caracterului agresiv 
și inuman al fascismului, este 
subliniată în film printr-o con
tinuă contrapunere a „princi
piilor" despre dreptate, ome
nie, loialitate, inalienabila jus
tiție a statului burghez etc., în 
care chirurgul Mamlock cre

Așa se înlocuiesc mit de tone de lemn din pădurile patriei. Coloana I de tractoare de 
la unitatea rturicolă „Sulina" la recoltarea stufului în Delta Dunării.

Foto : AGERPRES

O pepinieră a schiorilor
c*te or*câ*

JH'i na de Ia Brașov 
. sprc Cimpulunț 

i I sau Tirgoviște prin 
iTTnTnTiHII trecătoarei Bran, 

rămii incintat de minunatul 
peisaj pe oare ți-l oferă a- 
ceastă trecătoare. Munții, Bu
cegi in stingă și Piatra Craiu
lui cu munții Făgărașului in 
dreapta iți dau impresia că 
trecătoarca Brar. e undeva in 
vale cu toate că te găsești la 
1.400 m altitudine. Și tocmai 
aici, in acest vîrf, se inzinde 
pe o suprafață de peste 40 km 
pătrați una din cele mai man 
comune brănene — Fundata. 
Datorită așezării ei intre munți 
și altitudinii deosebite, iama 
vine mai devreme și se termi
nă tirziu, prin luna mal; iar 
zăpada cade de obicei in mari 
cantități. Și dacă, datorită a- 
șezârii, vara cel mai comod 
mijloc de transport îl consti
tuie caii, iarna de la mic la 
mare, bărbați și femei, stră
bat distanțele pe schiuri.

Poposind acum, iama, fn 
comuna Fundata te intilnești 
dimineața cu zeci de copii, a- 
'.unecind pe schiuri și inărep- 

dea cu tărie, cu realitățile ge
nerate de venirea la putere 
a mînuitorilor de măciuci și 
pistoale.

In pragul funestului an 1933, 
înconjurat de prieteni și de 
familie, în acordurile solemne 
și înălțătoare ale Simfoniei a 
IX-a a lui Beethoven, profeso
rul Mamlock. ridică paharul 
rostind cu convingere că „va 
învinge rațiunea împotriva 
barbariei'. în același timp, pe

CARNET 
CINEMATOGRAFIC
o stradă întunecată, Rolf, fiul 
chirurgului și tovarășii săi, 
muncitori comuniști, sînt ata
cați de bandele de asalt, în 
cămăși brune, ale lui Hitler. 
Momentul este admirabil rea
lizat cinematografic printr-un 
montaj de o maximă forță su
gestivă. Peste imaginea paha
relor de cristal se suprapune 
cea a pumnalului ce avea să 
străpungă trupul muncitorului 
comunist, spuma șampaniei se 
amestecă parcă cu sîngele ce 
țîșnește din rănile celor ata
cați de fasciști.

întreaga evoluție către în
țelegere a profesorului Mam
lock este urmărită pe ecran 
prin contraste de un puternic 
dramatism. Ele sînt astfel rea
lizate îneît să fie cît mai con
vingător modul în care con
tradicțiile existente între rea

tinduse spre școală cu ghioz
danele in spate. Ei se folosesc 
de pirtiile deschise in zori de 
părinții și rudele lor care lu
crează ia exploatările fores
tiere. Și nimeni nu se miră 
cină alături de copiii, cărora 
de abia Ii se văd ochii mici, 
de veveriță, de sub căciulile 
mari și miloase, merg pe 
schiuri oameni in virstă, cu 
plete albe și imbrăcați în hai
ne de suman. Și fiindcă in 
Fundata toată lumea schiază 
— e firesc ca in condițiile crea
te in țara noastră pentru dez
voltarea culturii fizice și a 
sportului — mulți dintre tinerii 
acestei comune să ajungă în 
riadul schiorilor fruntași.

Cine a urmărit competițiile 
de schi din ultimii 10—15 ani, 
își aduce desigur aminte de 
valoroasele rezultate obținute 
de maeștri sportului Olteana 
Gheorghe și Sumedrea Ion. 
multipli campioni ai R.P.R. și 
componenți ai lotului repre
zentativ și oare au purtat tri
courile naționale In multe 
competiții de peste hotare. 
Alături de ei, comuna Fundata 
s mai dat schiori fruntași ca

litate și convingerile sale de
vin evidente și pentru profeso
rul Mamlock.

A fost izgonit din clinica pe 
care o conducea, o vede pe 
fiica sa Ruth întoreîndu-se a- 
casă, ca un animal hăituit, cu 
semnul ghetoului pe haina, 
este purtat pe străzi cu in
scripția „evreu' pe piept, în 
huiduielile mulțimii și totuși 
refuză să înțeleagă cea mai 
clară dintre evidențe. Cînd 
este rechemat la clinică, da
torită intervenției unui prieten
— interesat, de altfel, mai 
mult de salvarea vieții lui de
cît de soarta savantului — în 
privirea lui Mamlock a reapă
rut speranța, se pare că a ui
tat și umilințele și nedrepta
tea. „Eram gata să iau apa
rențele drept o realitate” — 
își spune, îndreptîndu.se așa 
cum făcuse o viață întreagă, 
spre sala de operații. Dar aici 
primește ultima lovitură. Pîcla 
care i-a acoperit parcă creie
rul se destramă în momentul 
cînd vede pe cei mai apro- 
piați colaboratori ai săi, sem- 
nînd — fără nici o rezistență
— procesul verbal al unei 
mîrșave înscenări puse la 
cale de medicul Hellpach, 
care înlocuise de mult bis
turiul cik pistolul și halatul alb 
cu uniforma de nazist.

Lașitatea prietenilor îi frin
ge ultima rezistență. înțelege 
că a rămas singur fiindcă a 
făcut greșeala de a resping® 
mîna întinsă de cei care ale
seseră drumul luptei împotri
va barbariei. Nu mai are însă 
forța de a-i căuta și-și curmă

Boghez Ion, Rimbu Gheorghe. 
Gîrbacea Jon, V. Olteanu. 
A. Olteanu, Poseura, Solavăs- 
tru, Muscoi și alții.

Care amator de sport nu a 
auzit de Bădescu Gheorghe — 
de la Dinamo Brașov — cam
pion al R.P.R. la 30 km, de 
Bratu Marcela, multiplă cam
pioană la junioare, de Sume
drea Nicolae, campion la ju
niori și tineret. de Olteanu 
Bujor, din lotul reprezentan- 
tiv de tineret, sau de Boboc 
Doina, Nilă Doina și Găvea- 
nu Maria, care au cîștigat tit
luri de campioane republica
ne în probele de ștafetă — ju
nioare și senioare ?

Toți aceștia s-au ridicat din 
rindul zecilor și sutelor de 
micuți schiori din Fundata — 
și comportarea lor, perseve
rența cu care se pregătesc ca 
și ardoarea cu care luptă pen
tru culorile cluburilor din 
care fac parte slnt și rezulta
tele muncii de educație desfă
șurată de organizația U.T.M. 
din comună.

Dacă tinerii din Fundata au 
ajuns fruntași in sport, ace
lași calificativ l-au primit și 
strădaniile depuse la locurile 
lor de muncă. Astfel tinerele 
muncitoare textil iste Nilă

I Doina și Boboc Doina de la 
Fabrica „Partizanul roșu* - 

i Brașov, Sumedrea Nicolaie, 
Olteanu Ion și Olteanu Bujor 
de la Măgura Codlei precum 
și mecanicul Ion Țeposu au 
fost de nenumărate ori evi- 
dențiați pentru succesele lor 
în muncă. Dar, în comuna 
Fundata, dezvoltarea activită
ții sportive de iarnă nu s-a 
oprit la realizările amintite 
pînă acum. Prin grija Federa
ției de schi și a clubului Di
namo Brașov, în comună au 
luat ființă două centre de 
schi pentru copii, centre con
duse de experimentații antre
nori Gheorghe Olteanu și 
Gheorghe Sumedrea. Acești 
doi tehnicieni, cunoscuți prin 
perseverența lor in muncă, se 
străduiesc să ridice noi și ta
lentate cadre, mîndria de mîi- 
ne a schiului nostru de per
formanță.

ȘTEFAN STÂICULESCL 
antrenor de schi

singur viața. Dar ultimul lui 
gînd se îndreaptă spre fiul 
său care a știut să aleagă 
drumul cel adevărat — dru
mul luptei, pe viață și pe 
moarte, cu fiara fascisiă.

Creatorii acestui film — res- 
pectînd spiritul operei drama
tice care l-a inspirat — își 
condamnă eroul pentru inca
pacitatea de a distinge ade
vărul de aparență și pentru 
că a nesocotit importanța 
unei lupte hotărîte împotriva 
dușmanilor omului. Dar toc
mai în aceasta constă forța 
avertismentului adresat tuturor 
acelora care, asemeni lui 
Mamlock, mai socotesc că se 
pot izola de societate și de 
problemele majore ce frămîn- 
tă pe contemporanii lor, că 
„neamestecul' îi scutește de 
răspunderea ce revine fiecă
rui om față de soarta omeni
rii întregi.

Nu putem încheia aceste 
rînduri fără a releva admira
bila creație a actorului Wolf
gang Heinz în atît de com
plexul și dramaticul rol al 
profesorului Mamlock, ca și 
incontestabilul aport al celor
lalți interpreți ca Hilmar 
Thate (Rolf), Harald Halgardt 
idr. Hellpach), Ulrich Thein, 
Gunther Naumann și alții.

Creația cineaștilor din R. D. 
Germană este o realizare ci
nematografică profund actua
lă, a cărei forță demascatoa
re și al cărei mesaj mobili
zator pătrund adînc în con
știința spectatorilor.

ANDBEI COMȘA

In Deltă, 
la recoltarea 

stufului
In Delta Dunării este în 

toi exploatarea mecaniza
tă a stufului. Ca urmare a 
unei largi desfășurări a în
trecerii socialiste între u- 
nități, coloane și echipe, a 
extinderii mecanizării lu
crărilor, muncitorii și tehni
cienii de aici au recoltat 
de la începutul campaniei 
și pînă la 1 februarie o 
cantitate de stuf ce depă
șește cu 25.000 tone pe cea 
obținută în campania pre
cedentă. Circa 95 la sută 
din întreaga cantitate de 
stuf a fost recoltată cu mij
loace mecanizate.

Fruntași în întrecerea ce 
se desfășoară în Delta Du
nării pentru obținerea unei 
producții cît mai mari și la 
un preț de cost scăzut sînt 
muncitorii și tehnicienii de 
la unitățile stuficole Șon- 
tea și Rusca.

Sah
Turneul international de șah în 

memoria marelui șahist cuban Ca- 
pablanca, fost campion al lumii, 
va avea loc în martie sau apri
lie la Havana — a anunțat Luis 
Barrera, președintele Federajiei 
de șah din Cuba. La acest mare 
turneu vor fi invitați să participe 
25 de mari maeștri și maeștri din 
toată lumea. Federafia de șah din 
Cuba va invita, printre alfii, trei 
șahiști din țU.R.S.S., cite doi din 
R. S. Cehoslovacă și Iugoslavia. 
Vor fi invitafi, de asemenea, ju
cători din S.U.A., Brazilia, Chile, 
Argentina etc.

Fotbal
Intr-un meci conlînd pentru 

sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni“ la fotbal, 
echipa F C Niirnberg (R. F. Ger
mană) a dispus cu 3—1 (2—1) 
de Benfica (Portugalia), cîștigă- 
toarea de anul trecut a acestei 
competiții. Returul meciului va a- 
vea loc la 22 februarie ,la Lisa
bona.

în sferturile de finală ale com
petiției de fotbal „Cupa orașelor 
tirguri" Espanol a învins cu 2—1 
(2—1) pe Steaua Roșie Belgrad.

Baschet
Joi la Ljubliana echipa mascu- 

nâ de baschet a Iugoslaviei a 
dispus cu categoricul scor de . 
84—34 de echipa Belgiei. La pau- ■ 
ză gazde'e conduceau cu 39—17.

Atletism
La 2 februarie a plecat la Var

șovia cunoscutul atlet sovietic Va* 
Ieri Brumei, recordman mondial 
la săritura în înălțime. Brumei a 
fost invitat de Agenția poloneză 
de presă „PAP“ pentru a i se 
inmîna Cupa specială, atribuită 
celui mai bun sportiv din Europa 
pe anul 1961. După cum se știe, 
Brumei a fost ales cu prilejul an
chetei făcute de agenția „PAP“ 
sportivul rv. 1 al Europei pe anul 
trecut.

Box
Astă-seară, de la ora 19, în sala 

Uzinelor „Semănătoarea" din Ca
pitală va avea loc prima reuniune 
din cadrul campionatului republi
can de calificare la box (faza 
a ll-a).

(A ger preș)

S-a furat o bombă : Patria, 
București; Profesorul Mam- 
lock : Republica, Sala Palatu
lui R.P.R., I. C. Frimu ; Pri
mele încercări (seria a Il-a): 
Magheru ; Pretutindeni trăiesc 
oameni: Miorița ; în noaptea 
spre 13: E. Pavel, 23 August, 
Volga ; Nu e loc pentru ani
male sălbatice: Lumina, Liber
tății ; Tom-Degețelul: Maxim 
Gorki, V. Roaită, Donca Simo; 
O întimplare extraordinară: 
Central; Salt spre glorie: 
Victoria, Gh. Doja, 16 Februa. 
rie, Arta ; Dragoste de septem
brie : Tineretului; Stele în 
plină zi: Timpuri Noi; 
Caidul: 13 Septembrie ; Fata 
cu chitara : Cultural; Porto- 
Franco : Alex. Popov, M. Emi- 
nescu, I. Pintilie ; Bufonul re
gelui : 8 Martie; Război ți

Pe urmele
materialelor publicate
IlUih& n ziaru^ „Scinteiai Agr tineretului" nr.

a aPărut jflByi! letonul intitulat
„Dac-ar fi“... care

lll^wzl : critica atît con
ducerea căminului cultural cît 
și comitetul comunal U. T. M. 
din comuna Călugăru, raionul 
Drăgănești Vlașca, pentru fap
tul că nu se preocupau de asi
gurarea unei bogate vieți cul
turale pe timpul iernii. La că
minul cultural de multă vre
me nu mai aveau Ioc diferite 
acțiuni cultural-educative (șe
zători, serbări, diferite con
cursuri etc), nu se organizau 
acțiuni specifice pentru tine
ret (joi sau duminici ale tine
retului, concursuri gen „Dru
meții veseli"). în ceea ce pri
vește formațiile artistice: cor, 
dansuri, brigadă artistică de 
agitație, teatru, și ele își în
cetaseră activitatea.

★
După apariția foiletonului 

„Dac-ar fi...", conducerea că
minului cultural, în colabora
re c’i comitetul U.T.M. comu
nal au luat măsuri eficace 
pentru intensificarea muncii 
culturale în sat. Sub conduce
rea și îndrumarea comitetului 
comunal de partid, programul 
de activitate al căminului cul
tural pentru perioada de iar
nă a fost axat pe problemele 
cele mai actuale ale satului. 
Acțiunile de la căminul cul
tural, sprijină concret pe co
lectiviști în munca pentru în
tărirea gospodăriei agricole co
lective și pregătirea unor pro
ducții mari în anul 1962.

La întocmirea planului s-a 
ținut seama de aspectele cele 
mai semnificative din viața 
gospodăriei agricole colective 
din comună.

Astfel, o deosebită atenție 
s-a acordat activităților meni
te să ajute la creșterea nive
lului de cunoștințe agrozooteh
nice și la răspîndirea cunoș
tințelor științifice în rîndul 
colectiviștilor, în special prin 
propaganda prin conferințe. 
Pe lîngă căminul cultural a 
fost format un larg activ de 
conferențiari format, din ca
drele didactice, secretarul sfa
tului popular, președintele gos
podăriei agricole colective etc.

Conferințele agrozootehnice 
se bucură de un deosebit in
teres din partea colectiviștilor. 
Sute de colectiviști, tineri și 
mai în vîrstă, au audiat con
ferințe despre creșterea ani
malelor, cultivarea porumbu
lui pentru obținerea în con
diții neirigate a 5009 kg po
rumb boabe la hectar, impor
tanța îngrășămintelor etc.La Uzinele „Victoria" Calan

A fost aplicată o importantă 
raționalizare

De curind secția furnale de 
la Uzinele „Victoria" Calan a 
adoptat o raționalizare impor
tantă care duce la îmbunătă
țirea procesului tehnologic de 
preparare a fontei. Această 
raționalizare, care se bazează 
pe utilizarea în paralel a tu
turor suflantelor, în vederea 
măririi intensității de ardere 
in furnal este rodul străda
niei îndelungate depuse de 
comunistul Nicolae Pilly și de 
alte cadre tehnice de la secția 
de furnale. Experimentată în 
cursul anului trecut, ea s-a 
dovedit extrem de eficientă : 
s-au redus consumurile de 
cocs și energie electrică, iar 
durata de topire a șarjei a 

CINEMATOGRAFE
pace (ambele serii): Grivița ; 
Două vieți (ambele serii); 
Unirea; Austerlitz: Alex. Sa- 
hia ; Cinci zile și cinci nopți: 
Flacăra ; Oameni pe gheață : 
T. Vladimirescu, 8 Mai; Ma
rinarul îndrăgostit: Munca; 
Piticul vrăjitor: Popular; 
Vîntul s-a oprit în zori: Mo

incepînd de miercuri, 7 februarie 
Va rula pe ecrane 

filmul japonez 

3-n.su.la.

Distins cu Premiul de aur al Festivalului internațional al 
filmului de la Moscova — 1961

Mult apreciate sînt conferin
țele pe diferite teme științifice.

Printre alte activități la că
minul cultural au fost orga
nizate și călătorii pe hartă in
titulate : „Vă prezentăm o 
gospodărie agricolă colectivă 
milionară4* care popularizau 
gospodăriile fruntașe din re
giunea București.

Pentru o largă răspîndire a 
cărții în comună, în perioada 
de iarnă, au fost organizate 
nouă cercuri de citit conduse 
de cadrele didactice. în 
aceste cercuri se studia
ză materiale care intere
sează cel mai mult pe co
lectiviști. De pildă, prin
tre alte teme, s-a citit și s-a 
discutat despre organizarea 
muncii în G.A.C., ce este fon
dul de bază al G.A.C., care 
sînt foloasele pe care le ob
ține gospodăria colectivă prin 
creșterea animalelor și altele.

în urma articolului apărut 
în ziar conducerea căminului 
cultural, în colaborare cu co
mitetul U.T.M., se preocupă 
într-o mai mare măsură de or
ganizarea unor acțiuni speci
fice pentru tineret, acordîndu- 
se mai multă atenție joilor ti
neretului. Din păcate ele sînt 
încă sărace în conținut și nu 
cuprind întotdeauna manifes
tări cultural-educative variate.

Numeroși tineri fac parte 
din formațiile artistice. Recent 
brigada artistică de agitație a 
prezentat programul intitulat 
„Cîntec, joc și voie bună" care 
a oglindit, în special, realizări
le gospodăriei agricole colecti
ve din comună. Acest specta
col a popularizat succesele ob
ținute de colectiviști privind 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic. Au fost evidențiați co
lectiviști fruntași. Dar nici cș& 
rămași în urmă n-au fost ui
tați...

Pregătiri intense desfășoară 
și echipa de teatru instruită 
de profesorul Liviu Dumitres
cu. în echipă au fost atrași 
tineri colectiviști ca Ion Do
robanții, Nicolae Dorobanțu, 
Tudor Drăghici și alții. Echi
pa de teatru se va prezenta la 
Festivalul bienal „Ion Luca 
Caragiale” cu piesa „Las’ că 
vine NuțăM, iar echipa de flu
ierași a căminului repetă noi 
cîntece în vederea Festivalului 
cîntecului și jocului din re
giunea București.

Toate aceste fapte arată că 
la Călugăru, căminul cultural 
a devenit centrul unei intense 
activități cultural-educative, câ 
în sat pulsează o vie viață 
culturală.

DARIA CUHTA 

fost scurtată cu mai mult de 
o oră.

Datorită preocupării perma
nente pentru îmbunătățirea 
procesului de producție și a 
promovării progresului tehnic, 
de care sînt animați tehni* 
danul Nicolae Pilly și alți 
muncitori și tehnicieni de 
aici, productivitatea muncii 
este astăzi cu 65 la sută mai 
mare, iar prețul de cost pe 
tona de fontă a fost redus cu 
43 lei față de anul 1959.

Prin întreaga sa activitate, 
comunistul Nicolae Pilly este 
un exemplu de tehnician cres
cut și format în anii puterii 
populare.

(Agerpres)

șilor, C-tin David ; Pînze pur
purii : Floreasca ; Mamelucul: 
G. Coșbuc ; Învierea : G. Ba- 
covia ; Secerișul verde : Olga 
Bancic, N. Bălcescu; Raidul 
vărgat: Drumul serii; Cer 
senin : 30 Decembrie ; Sosește 
circul: Aurel Vlaicu ; Sonate: 
B. Delavrancea.
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COMUNICATUL
Direcției Centrale de Statistică cu privire

Ia îndeplinirea Planului de Stat
al Republicii Populare Romîne pe anul 1961

(Urmare din pag. l-a)

de stat și gospodăriile agricole 
colective au fost mai mari de- 
cît ale întovărășirilor agricole.

ca urmare a posibilităților su
perioare de producție ale a- 
cestor categorii de unități so
cialiste, în continuă dezvol
tare.

multe

GAS.

chintale,/ha

G.A.e.

Grîu 18,2 14,0 11.3
Porumb 25,0 20,0 ’ 13.4
Floarea-soarelul 12,8 11,4 9.3

In anul 1961 gospodăriile a- 
gricole colective au primit din 
partea statului credite pe ter
men lung și fără dobîndă în 
valoare de 940 milioane lei, 
folosite îndeosebi pentru a- 
chiziționarea de animale și 
pentru construcții zootehnice, 
cu 457 milioane lei mai mult 
deeît în 1960.

Sarcina trasată de Plenara 
C.C. al P.M.R. din 30 iunie — 
1 iulie 1961 privind sporirea 
efectivului de animale pro
prietate obștească a gospodă
riilor agricole colective la 960 
mii bovine, în anul 1961 a fost 
îndeplinită, iar în regiunile 
București, Dobrogea, Oltenia, 
Galați, Iași și Hunedoara de
pășită.

In gospodăriile agricole so
cialiste se obțin an de an pro
ducții medii 
rite.

pe animal spo-

la G.A.S. producțiaAstfel,
medie de lapte pe o vacă fu
rajată a atins 3.000 litri, fiind 
cu 10 la sută mai mare deeît 
în 1960.

în anul 1961 au sporit față 
de 1960 cantitățile produselor 
agricole intrate în fondul de 
stat, la grîu cu 13 la sută, la 
porumb cu 10 la sută, la le
gume cu 21 la sută, la fructe 
cu 21 la sută, la lapte cu 25 
la sută, la lină cu 15 ia sută, 
asigurîndu-se aprovizionarea 
cu materii prime agricole a 
industriei, precum și nevoile 
crescînde de consum ale popu
lației.

Pentru refacerea patrimo
niului forestier s-a executat 
un volum sporit de lucrări.

S-a împădurit o suprafață 
de 75.600 ha din care în te
ren degradat 6700 ha, planul 
fiind îndeplinit în proporție 
de 100.8 la sută.

S-au vîndut mai 
mărfuri de folosință îndelun
gată deeît în anul 1960, și a- 
nume : mobilă cu 30,6 la sută, 
frigidere de 3,8 ori, mașini de 
spălat rufe cu 65,4 la sută, te
levizoare cu 38,1 la sută, a- 
parate de radio cu 10.5 la 
sută, motociclete și motorete 
cu 15,4 la sută, biciclete cu 
11,8 la sută.

S-au realizat progrese deose
bite în ce privește calitatea 
produselor și varietatea sorti
mentului de mărfuri, satisfă- 
cîndu-se în mai mare măsură 
exigențele sporite ale consu
matorilor

Au fost înființate noi maga
zine de desfacere utilate mo
dern. s-au extins metodele ra
pide de 
ției.

în anul 
consolidat
exterior, volumul schimburilor 
de mărfuri cu străinătatea

deservire a popula-

1961 s-a lărgit și s-a 
comerțul nostru

crescînd cu 17 la sută, în con
dițiile unor balanțe comerciale 
și de plăți echilibrate. S-au 
extins schimburile noastre a- 
tît cu țările socialiste, cît și 
cu țările capitaliste dezvoltate 
și mai puțin dezvoltate. Unora 
din acestea din urmă li s-au 
acordat credite în vederea în
lesnirii relațiilor economice 
reciproce.

Ca urmare a ridicării po
tențialului economic și tehnic 
al țării a crescut într-o măsu
ră însemnată exportul de 
tractoare, utilaj pentru indus
tria petrolieră, utilaj tehnolo
gic pentru industria chimică, 
produse de bază și interme
diare ale industriei chimice, 
mobilă etc., alături de expor
tul produselor tradiționale.

In anul care a trecut, R. P. 
Romină a avut schimburi co
merciale cu peste 80 de țări 
și a participat la 22 tîrguri 
internaționale.

în domeniulVI. Realizări 
îmbunătățirii condițiilor de viață 

aie oamenilor muncii

activitate în portul Constanța 
Foto ;

Cu prilejul împlinirii a 14 ani
de la semnarea Tratatului de prietenie,

colaborare și asistență mutuală
intre R. P. Romînă și II. R. S. S.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice din Capitală a avut 
loc vineri după-amiază o a- 
dunaie organizată de Consi
liul General A.R.L.U.S. cu pri
lejul împlinirii a 14 ani de la 
semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală între R. P Romînă și 
U.R.S.S.

Au participat membri ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, muncitori, oameni de 
știință și cultură, ziariști, re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Marin Florea Ionescu. 
vicepreședinte al A.R.LU.S. 
Acad. P- Constantinescu-Iași,

vicepreședinte al A.R.LU.S., a 
vorbit despre prietenia fră
țeasca romîno-sovietică și 
roadele colaborării multilate
rale dintre cele două popoare.

A luat apoi cuvîntul amba
sadorul Uniunii Sovietice la 
București, I. K. Jegalin, care 
a relevat realizările obținute 
de poporul sovietic în înde
plinirea programului de con
struire a comunismului și a 
urat poporului romîn noi 
succese în lupta pentru desă- 
vîrșirea construcției socialisto 
în R. P. Romînă.

In încheiere a fost prezentat 
un program de filme docu
mentare romfnești și sovietice.

(Agerpres)

Primirea de către președintele
Marii Adunări Naționale a ministrului

Elveției în R. P. Romînă
Vineri 1» amiază președin 

telo Marii Adunări Naționale. 
Ștefan Voitec, a primit în

audiență de prezentare pe mi
nistrul Elveției în R. P. Ro
mînă, Emile Bisang.

III. Transporturi
1961, pianul de 
mijloace de de-

în anul 
transport cu 
servire generală a fost reali
zat in proporție de 102 la sută 
la mărfuri expediate, 103 la 
sută la parcursul mărfurilor 
și de 102 la sută la parcursul 
călătorilor. Față de anul 1960, 
volumul mărfurilor transpor
tate a crescut cu 29 la suta, 
parcursul mărfurilor cu 17 la 
sută, iar parcursul călătorilor 
cu 8 la sută.

I.n transporturile feroviare, 
planul a fost îndeplinit în 
proporție de 103,7 la sută la 
parcursul mărfurilor și de 
102,3 la sută Ia parcursul călă
torilor. inregistrindu-se creș
teri față de anul precedent 
de 12 ia sută, respectiv 6,7 
la sută.

Capacitatea de transport a 
căilor ferate a sporit atit prin 
larg.rea parcului ele material 
rulant,, prin îmbunătățirea in-

di ca lorilor de utilizare a a- 
cestuia, cit și prin sistemati
zări și centralizări eleclro- 
dinamlce la noi stații. A cres
cut viteza medie comercială a 
trenurilor, a scăzut timpul de 
staționare in stațiile tehnice și 
la încărcări-descârcări, s-a re
dus timpul de rulaj al vago
nului de marfă.

Productivitatea muncii in 
transporturile feroviare a cres
cut fată de anul precedent cu 
9 la sută, iar prețul de cost 
a scăzut cu 6 la sută.

Realizări importante s-au 
ob(inut și in celelalte ramuri 
de transport. Planul transpor
turilor de mărfuri cu mijloace 
auto a fost 
tie de 103 
mărfurilor 
cînd față
sută, iar parcursul călătorilor 
cu 19 la sută.

reaLzat in propor- 
la sută, volumul 
transportate cres- 

de 1960 cu 58 la

IV. investiții și construcții

In anul 1961 venitul națio
nal a crescut cu circa 10 la 
sută fața de 1960 și cu 22 la 
sută față de 1959.

Numărul salariaților din 
economia națională a fost de 
3.486.000. cu circa 240.000 mai 
mare deeît în 1960.

Măsurile luate de partid și 
guvern pentru ridicarea sala
riilor tarifare, precum și alte 
măsuri economice au dus la 
creșterea veniturilor tuturor 
categoriilor de salariați.

Plin aplicarea Hotărârii C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri, din iulie 1961, au 
crescut salariile muncitorilor 
și altor categorii de personal 
dintr-o serie de ramuri și se 
înfăptuiește în continuare îm
bunătățirea salarizării în cele
lalte ramuri, precum și ridi
carea salariului minim tarifar 
pe economie la 520 lei.

în anul 1961 salariul real a 
crescut cu 4 
I960 și cu 16 
1959.

Ca urmare 
turilor bănești ale populației, 
soldul depunerilor la C.E.C. a 
fost cu 39 la sută mai mare 
deeît în 1960, iar numărul de
punătorilor cu 27 la sută.

Pentru acțiuni social-cultu
rale s-a cheltuit din bugetul 
de stat suma de 15,6 miliarde 
lei, cu 13,2 Ia sută mai mult 
deeît în 1960, din care pentru:

la sută față de 
la sută față de

a sporirii veni-

In anul 1961 s-au investit în 
economia națională peste 28 
miliarde lei (fără investițiile 
din fondurile proprii ale 
G.A.C.) cu 5 miliarde lei, adică 
cu 21 la sută, mai mult deeît 
în anul i960. Investițiile reali
zate în primii doi ani ai pla
nului de 6 ani însumează 51 
miliarde lei, cu 55 la sută mai 
mult deeît în perioada 1958— 
1959

In industrie au fost inves
tite 14,3 miliarde lei, cu 22 la 
sută mai mult deeît în 1960, 
în agricultură 4,8 miliarde lei, 
cu 23 la sută mai mult, în 
transporturi 2,5 miliarde lei, 
cu 25 la sută mai mult deeît în 
anul anterior.

Din totalul investițiilor in
dustriale, 35 la sută au fost 
folosite în industria energetică 
și a combustibilului, 25 la sută 
in industria metalurgică și 
construcțiilor de mașini, 18 la 
sută în industria chimică, ce
lulozei și hîrtiei.

In cursul anului 1961 au 
fost puse în funcțiune nu
meroase obiecte industriale 
importante ca : un furnal de 
700 m3 la Combinatul Me
talurgic Reșița, bateria IV-a 
de cocs cu o capacitate de 250 
mii tone/an și cuptorul Martin 
nr. 5 cu o capacitate de 270 
mii tone oțel/an la Combina
tul Siderurgic Hunedoara, o 
baterie de semicocs și o stație 
experimentală de cocs brichete 
la Uzina Victoria Călan, cen
trala electrică de termoficare 
Brazi și noi grupuri electro
gene cu o putere de peste 100 
MW, complexul de reformare 
catalitică a benzinei și hidrofi- 
nare a motorinei la Rafinăria 
nr. 7 Brazi, o fabrică de for- 
maldehidă la Combinatul Chi
mic Victoria, o secție de fenol 
și o secție de acetonă la Bor- 
zești, complexe pentru indus
trializarea lemnului la Blaj și 
Gherla, o fabrică de ulei la 
Iași, fabrici de produse lactate 
la Eucurești, Mediaș, Cristur,

— învățâmînt 4,2 miliarde 
lei, cu 21 la sută mai mult 
deeît în 1960.

— cultură 1,2 miliarde lei. cu 
14 la sută mai mult deeît în 
1960.

— sănătate și prevederi so
ciale 4,4 miliarde lei. cu 11 la 
sută mai mult deeît în 1960.

— asigurări sociale 3,8 mi
liarde lei, cu 8 la sută mai 
mult deeît în 1960.

— alocații de stat pentru co
pii 1.9 miliarde lei. cu 10 la 
sută

denți. Numărul cinematogra
felor la orașe a crescut cu 10, 
iar al instalațiilor cinemato
grafice la sate cu 650.

în învâțămîntul de toate 
gradele au fost cuprinși în a- 
nul școlar 1961/1962 un număr 
de 3.080.000 elevi și studenți, 
cu 9,8 la sută mai mare deeît 
în anul școlar precedent.

S-a generalizat învățămân
tul de 7 ani, fiind înscriși în 
clasa a V-a 99 la sută din pro- 
movații clasei a IV-a.

Au fost cuprinși în învă
țământul superior 81.400 stu
denți, cu 13,1 la sută mai 
mulți deeît în anul univer
sitar 1960/1961.

Numărul spectatorilor 
cinematografe a crescut 
14 milioane, adică cu 9,3 
sută, iar la teatre și 
tuții muzicale 
600.000 (5,8 la sută).

Abonamentele la radio au 
sporit cu 9,4 la sută, iar la 
televiziune cu 60 la sută

A continuat să se îmbună
tățească asistența medico-sa- 
nitară a populației. Numărul 
paturilor de asistență medi
cală a crescut cu peste 3.000, 
ajungînd la 137.000. A spo
rit numărul circumscripțiilor 
medico-sanitare cu 340 și al 
caselor de naștere cu 115. 
S-au înființat noi policlinici 
raionale și orășenești. în anul 
1961 reveneau la un medic 
circa 710 locuitori față 
737 în anul 1960.

Rețeaua 
țiunilor 
s-a extins, 
crările de 
țiunilor de pe litoral, 

capacitatea acestora 
locuri. în anul 1961 
la odihnă și trata- 
stațiuni balneo-cli- 

560.000 persoane, cu 
ca

la 
cu 
la 

insti- 
cu aproape

de

și activitatea sta- 
balneo-climaterice 
Au continuat 
dezvoltare a

lu- 
sta- 
mă-

sectorul social-cultural

Reșița și Tirgu Mureș, un 
complex avicol la Crevedia, 
un antrepozit frigorific la Ba
cău și altele.

S-au dezvoltat capacitățile 
de producție la tractoare, 
autocamioane, vagoane, rul
menți, ciment etc, precum și 
in industria ușoară și alimen
tară.

A început construcția Com
binatului Siderurgic de la 
Galați.

în anul 1961, fondurile de 
investiții au fost folos.te mai 
judicios, organizarea lucrări
lor s-a făcut mai rațional, 
aprovizionarea șantierelor a 
decurs în condiții mai bune, 
s-au obținut progrese în scur
tarea termenelor de punere 
în funcțiune, a crescut efi
ciența econom.că a investi
țiilor.

In
s-au investit 1,2 miliarde lei. 
Față de anul 1960 au crescut 
investițiile pentru învățământ 
cu 42 la sută, iar pentru ocro
tirea sănătății cu 30 la sută.

Pentru construcții de locuin
țe s-au investit 1,9 m liarde 
lei, cu 18 la sută mai mult 
deeît în anul 1960. în cursul 
anului precedent s-a redus 
durata de execuție a construc
țiilor și îndeosebi la locuințe.

In anul 1961 producția de 
construcții-montaj a crescut 
cu 12 la sută.

A continuat să se extindă 
mecanizarea lucrărilor grele 
și de mare volum. S-a îmbu
nătățit activitatea de proiec
tare prin aplicarea de soluții 
tehnice și economice mai ra
ționale; crește volumul lucră
rilor executate pe bază 
proiecte tip la construcțiile 
locuințe.

S-au înregistrat progrese
industrial zarea construcțiilor, 
și mai ales în folosirea pre
fabricatelor din beton, a noi
lor materiale de construcții și 
in calitatea instalațiilor.

Prețul de cost efectiv față 
de prețul de deviz a fost re
dus cu peste 3 la sută.

de 
de

în

V. Circulația mărfurilor
în anul 1961 s-au vîndut prin 

omerțul socialist mărfuri în 
aloare de peste 17 miliarde 
ei (în prețuri curente), planul 
iii nd îndeplinit în proporție de 
100,3 la sută.

Față de anul precedent vo
lumul total al desfacerilor de 
mărfuri a sporit cu 6 miliarde 
lei, adică ca 14,7 la sută (în 
prețuri comparabile); desface
rile de mărfuri alimentare 
(inclusiv alimentația publică) 
au crescut cu 14,3 la sută, iar 
a celor nealimentare cu 15,1

la sută, creșteri superioare rit
mului mediu anual prevăzut 
în planul de 6 ani.

Desfacerile principalelor 
mărfuri au sporit după cum 
urmează: la carne cu 4,4 la 
sută, preparate și conserve de 
carne cu 14,4 la sută, lapte cu 
28.1 la sută, brânzeturi cu 15,7 
la sută, ouă cu 14.1 la sută, 
ulei cu 15.4 la sută țesături 
cu 10.4 la sută, tricotaje si 
confecții cu 18,8 la sută. încăl
țăminte cu 13,4 la sut*.

mai mult deeît în 1960.

primii 2 ani ai planului 
ani au fost atribuite oa-

In 
de 6 
menilor muncii, din fondurile 
statului, un număr de 71.000 
de apartamente, din care 
41.000 in 1961.

S-a dezvoltat baza materia
lă a învățământului și culturii. 
Numărul sălilor de clasă la 
școlile de cultură generală a 
crescut cu 3.700. S-au dat în 
folosință săli de cursuri și la
boratoare în institutele de în- 
vățămînt superior în suprafa
ță de 15.000 m?, cămine stu
dențești cu peste 11.500 locuri, 
cantine pentru cea. 6.100 stu-

Pentru un număr sporit de păsări 
suta de hectarela

Situată în apropierea orașu
lui Timișoara, gospodăria a- 
gricolă de stat Giarmata și-a 
dezvoltat pe lîngă celelalte ra
muri de producție și un pu
ternic sector avicol. Anul tre
cut, de exemplu, această gos
podărie a livrat pentru 
surn și reproducție 
100,000 de găini și un 
număr de curci.

Urmînd exemplul acestei u- 
nități și folosind experiența ei, 
numeroase gospodării agricole 
de stat și colective din Banat 
își măresc fermele de păsări. 
G.A.S. Buziaș, de pildă, a în
ceput construcția unei stații

con- 
peste 
mare

în- 
Pi-

Semnarea unui protocol în legătură 
cu completarea planului de co'aborare 
culturală și științifică între R.P. Romînă

rindu-se 
cu 5.000 
au fost 
ment în 
materice 
22,6 la sută mai multe 
în anul 1960, iar în colonii 
și tabere 134.000 copii, cu 8 
la sută mai mulți ca în anul 
precedent.

La 1 ianuarie 1962 popu
lația țării a ajuns 
18.633.000 locuitori.

la

înfăptuirile economice 
social-culturale ale 
lor muncii de la orașe și 
sate obținute în anul 1961, 
au creat premise pentru rea
lizarea în condiții mai bune 
a planului pe anul 1962, pen
tru dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, transporturilor, 
construcțiilor și celorlalte ra
muri ale economiei și culturii 
naționale, ceea ce va permi
te ridicarea în continuare a 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

oameni-

Direcția Centrală de Statistică
ae pe lîngă Consiliul de Miniștri 

al R. P. Romîne

Prin muncă 
patriotică

In cursul lunii ianuarie, 
treprinderile din orașul
teșii — cu contribuția tinere
tului — au trimis siderurgiș- 
tilor peste 30 vagoane de fier 
vechi.

Contribuția tinerilor din re
giunea Argeș la munca pa
triotică este deosebit da 
fructuoasă și în alte do
menii. Anul trecut de pildă, pe 
lîngă 6.300 ton© de fier vechi 
po care le-au colectat, tinerii 
au plantat peste 800.000 pomi 
fructiferi, zeci de hectare cu 
viță de vie, au împădurit 1480 
hectare și au efectuat alte 
lucrări a căror valoare se ri
dică la peste 20 milioane lei.

★
In aceeași lună, tineretul 

din regiunea Iași a colectat 
aproape 
vechi.

Tinerii 
efectuat 
șantierul 
care va fi dată zilele acestea 
în folosință, aducînd astfel o 
economie la construcția aces
tui edificiu de aproape 300.000 
lei.

proprii de incubație cu o ca
pacitate de 50.000 de ouă pe 
serie. Această gospodărie va 
crește în cursul anului peste 
270.000 de păsări. Mai mult 
de 200.000 de păsări și-a pro
pus să crească anul acesta și 
G.A.S. Becicherecu Mic, mă
rind în acest fel numărul de 
găini la suta de hectare de 
teren cerealier la 
de 6.800 cit avea anul

Gospodăriile agricole 
tive din Lenauheim, 
banți, Nâdlac, Recaș. __
Mare și altele, convingindu-se 
de avantajele pe care le adu
ce creșterea păsărilor au pre
văzut in planurile de produc
ție dezvoltarea simțitoare a 
sectorului avicoL Potrivit ci
frelor din planurile acestor 
unități, numărul păsărilor ia 
suta de hectare va ajorige 
pînă la 1000. Pentru spriji
nirea unităților agricole so
cialiste în dezvoltarea fermelor, 
în introducerea și extinderea 
celor mai avansate metode de 
creștere a păsărilor, sfatul 
popular regional și trustul 
gostat au trimis în 15 G.A.S. 
și 64 G.A.C. din jurul orașe
lor și centrelor muncitorești 
ingineri zootehniști și medici 
veterinari, care vor ajuta u- 
nitățile respective la dezvolta
rea acestor ramuri de produc
ție, aducătoare de mari veni-

Și R. D. Germană

100 tone de fier

din orașul Iași au 
munca patriotica pe 
casei lor de cultura.

(Agerpres)

Curs de perfecționare 
în domeniul 

semiconductorilor
Vineri după-amiază s-a des

chis la Casa oamenilor de 
știință din Capitală cursul de 
perfecționare în domeniul se- 
miconductorilor, organizat de 
Comisia de coordonare a cer
cetărilor în domeniul semi- 
conductorilor a Academiei 
R. P. Romîne și de Consiliul 
central A.S.I.T. La acest curs 
care constă din prelegeri și 
demonstrații practice privind 
fizica semi conductorilor, teh
nologia materialelor semicon
ductoare, funcționarea dispo
zitivelor cu semiconductori, 
participă numeroși ingineri, 
tehnicieni și fizicieni din între
prinderi industriale și institute 
de cercetări.

(Agerpres»

7.750 față 
trecut.
cclec-
Doro- 
Jecea

La 2 februarie a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe 
semnarea unui protocol în le
gătură cu completarea planu
lui de colaborare culturală și 
științifică între R. P. Romînă 
și R. D. Germană pe anul 
1962.

Protocolul a fost semnat de

adjunctul ministrului Afaceri
lor Externe. Vasile Dumitres
cu, și ambasadorul R. D. Ger
mane la București. Wilhelm 
Bick.

Au part ci put membrii ce- 
două delegații..lor

(Agerpres)

INFOR
înapoiat 

de la
Vineri seara s-a 

în Capitală venind 
Havana delegația guverna
mentală economică condusă 
de tovarășul Victor Ionescu, 
adj ar.ci al ministrului Co
merțului, care a dus tratative 
pentru încheierea protocolu
lui de schimburi de mărfuri 
pe anul 1962.

ta sosire, in Gara de Nord, 
delegația a fost iniîmpinatâ 
de reprezentanți ai conduce
rii Ministerului Comerțului și 
funcționari 
nister.

A fost de 
Menendez, 
publlcii Cuba la București

*
în regiunea Argeș unde cu 

10-15 ani în urmă existau nu
mai cîteva localități radiofi- 
cate, astăzi numărul comune-

superiori din mi-

fată Manuel Yepe 
ambasadorul Re

M AȚII
lor 
de 
radioficate și alte localități din 
regiune. A crescut, de aseme
nea, și numărul abonaților. în 
prezent, peste 22.GCU de țărani 
muncitor, și^atu b alai in ca
sele ior duuzrma-

și satelor radioficate trece 
150. Anul acesta vor fi

Fii ie In reg. nulă 
filiație raionale ale 
pentru răspândirea 
culturi', continuă să desfășoare 
o bogată activitate de popu
larizare a științei și culturii, in 
rindurilc țăranilor muncitori 
prin intermediul conferințelor, 
în ultima duminică, 141 de 
conferențiari din orașul Ba
cău $i din centrele raionale au 
susținut in satele regiunii tot 
atitea conferințe pe teme știin
țifice.

Bacău ?i 
.'societății 
științei și

(Agerpres)(Agerpres)

O lecție practică de îngrijire a animalelor la cercul zootehnic de la G.A.C. „8 Mai*, 
comuna Crevedia, regiunea București.

Fote : AGERPRES

TINEREȚEA BRIGĂZII
Costică Mușat e un tînăr puțin 

scund, cu o față veselă, copilă
roasă uneori, pe care apar din 
cînd în cînd unduiri de gravitate 
izvorîte parcă din adîncul ochilor 
săi plini de căldură. L-am întîlnit 
în mijlocul tinerilor din brigada 
de producție de la secția mori- 
brute a Fabricii de ciment Medgi
dia. Ca șef de brigadă, tocmai 
discuta cu tineri muncitori reali
zările pe anul trecut.

...63.000 lei economii, reducerea 
procentului de rebuturi la zero, 6 
propuneri de inovații din care 3 
aplicate, 4 tineri din brigadă ur
mează cursurile liceului seral, 6 
sînt la cursurile de ridicare a ca
lificării, 5 purtători ai insignei 
„Prieten al cărții", toți membrii 
brigăzii au bibliotecă personală și 
ca o încununare a acestor succese: 
drapelul roșu de brigadă fruntașă, 
drapel care se află în mijlocul 
secției, la loc de cinste. E oricum 
o bază foarte bună de discuții,

★
După cum am aflat mai pe urmă, 

din cele șase inovații ale brigăzii, 
trei, și toate trei aprobate, sînt 
opera utemistului Costică Mușat, 
șeful brigăzii. Inovația care l-a fră-

mîntat cel mai mult însă, a fost 
„Sortatorul de bile pentru corpu
rile de măcinat“. Ideea acestei 
inovații s-a născut treptat. în ca
drul secției în care lucra observa 
zilnic că operațiunea de sortare a 
bilelor pentru morile de ciment 
mergea greoi, executîndu-se ma
nual de către doi-trei muncitori. 
Studiind această situație, Costică 
Mușat a început si cerceteze po
sibilitatea construirii unui dispozi
tiv care să ușureze munca oame
nilor și să scurteze timpul de efec
tuare a acestei operații. După 
multe căutări, studii, consultări ale 
tovarășilor ingineri la cabinetul 
tehnic, a reușit cu succes să-și 
realizeze gîndul. Inovația cons 
truilă după concepția sa : „Sorta
torul de bile pentru corpurile de 
măcinat" se aplică cu succes. Pe 
lîngă calitatea ireproșabilă a sor
tării bilelor, se reduce simțitor 
timpul de lucru de la 10—12 ore 
cît dura înainte operațiunea, la 3 
ore în prezent.

Dar să nu credeți că munca din 
brigada condusă de Costică Mușat 
a mers de la început pe roate. 
Cazul tînărului Scafer Tules este 
grăitor în această privință. Cel care

le dădea mai mult de furcă era 
in mod obișnuit Scafer Tules, co
daș în brigadă. Ce au făcut tinerii 
din brigadă pentru a-l ajuta ? într-o 
consfătuire a brigăzii s-a propus 
ca șeful de brigadă să se ocupe 
personal de el. Șeful secției, mais- 
trul Marin Bunea, care participa la 
consfătuirea brigăzii, s-a angajat 
să se ocupe și el de îndrumarea

Însemnări
lllllllllll!)ll!llllllllllllllllllllllll

acestui tînăr. Și astfel au început 
să se apropie mai mult de Scafer 
Tules, au căutat să-i cunoască fră- 
mîntările, greutățile și să-l ajute în 
mod sincer, deschis, prietenește, 
ca de la om la om. Desigur, că 
la început nu a fost ușor. Scafer 
Tules avea momente cînd privea 
cu neîncredere pe cei din jurul 
sau. însă dragostea cu care tinerii 
săi tovarăși de muncă, utemiștii 
Marin Bunea și Costică Mușat, s-au 
apropiat de el a topit treptat 
gheafa neîncrederii. De la o zi la

alta Scafer Tules a început să vadă 
că sfaturile primite pe locul de 
producție și cărțile tehnice reco
mandate să le citească îi prind 
bine în muncă. Începuse să obțină 
rezultate mulțumitoare în produc
ție. De la un timp a văzut că nu 
se mai vorbește de el în mod cri
tic, ba și mai mult au început to
varășii săi să-l aprecieze. Timpul 
liber începu să-l petreacă cu ei în 
colectiv. Mergea împreună cu ti
nerii din secție la spectacole, joile 
tineretului, acțiuni patriotice. Și așa, 
tînărul Scafer Tules a devenit, cu 
ajutorul colectivului, alt om, a de
venit din codaș un fruntaș în pro
ducție cu care tovarășii lui se mân
dresc acum.

Un alt membru al acestui colec
tiv de muncă fruntaș este tînăra 
comunistă Viorica Moromete. Frun
tașă în producție, ea mobilizează 
prin exemplul personal și pe cei
lalți membri ai brigăzii în muncă, 
învățătura și disciplină. Am întîl- 
nit-o la biblioteca volantă a sec
ției. Recomanda unui tînăr roma
nul „Setea" de Titus Popovici. 
Vorbea cu căldură. Se cunoștea 
că este o cititoare pasionată. A- 
cest lucru îl dovedește și fișa el

de cititor : „Lanțuri* de I. Pas „Din 
neagra jărănie" de /. Istrati sînt 
numai cîteva din cărțile citite de 
ea. Foarte fericită a fost cînd a 
văzut filmul „Setea", film care a 
fost foarte apreciat și de ceilalți 
tineri muncitori pentru freamătul 
da viață și luptă pe care îl aduce.

— Aș dori, ne-a spus dînsa, ca 
pe ecranele cinematografelor noa
stre să ruleze cît mai multe și fru
moase filme 
nouă... Dorință 
fel cu ardoare 
muncitori.

Utilaje noi 
în unități ale 

industriei alimentare

uzină producătoare 
și utilaje frigorifice, 
din Cluj, a realizat 

de capacitate mai
din viața noastră 

împărtășită de alt- 
și de ceilalți tineri

★

Discuția noastră ar fi continuat 
mai mult după terminarea lucrului 
dacă „seraliștii" din clasa a X-a, 
în frunte cu șeful brigăzii, Costică 
Mușat, nu ar fi venit să rezolve o 
problemă mai complicată la mate
matici împreună cu șeful secției...

Muncă, disciplină, învățătură, 
dragoste de cultură, de viața noas
tră nouă, iată pasiunile acestui co
lectiv de tineri muncitori de |a 
Fabrica de ciment Medgidia.

GH. NITV

Numeroase întreprinderi ale 
industriei alimentare au primit 
recenj noi utilaje produse în țară.

Principala 
de instalații 
„Tehnofrig" 
compresoare
mare, pentru instalațiile frigorifice 
industriale. în același timp, la 
compresoarele de capacități mai 
mici au fost aduse o serie de îm
bunătățiri, ceea ce a avut ca ur-

colectivul 
de mașini

mare reducerea greutății lor și a
consumurilor de energie.

Pentru industria cărnii, au fost
livrate noi mașini pentru tabrica-
rea mezelurilor, mori de măcinat
condimente etc.

Pentru anul în curs 
uzinelor constructoare 
acordă o atenție sporită perfec
ționării continue a mașinilor fi u- 
tilajelor pentru industria alimen
tară.

(Agerpres)



Viitorii cosmonauți 
pregătescse

nu 
că 

re
fă
cea 
de 

prima

u știu 'dacă ziua de 
29 Ianuarie 1962 va 
fi trecută în istoria 
cuceririi cosmosului. 
După toate probabi
litățile cronicarii

o vor înregistra. Poate însă 
unul dintre viitorii cosmonaufi 
venind din obișnuita călătorie 
cută în stațiunea de cercetări 
pe Lună își va aminti cu drag 
această zi cl nd pentru 
oară a făcut cunoștință cu... Cos
mosul, zi în care și-a început dru
mul greu dar atît de minunat spre 
cucerirea înălțimilor, zi în care 
cu carnetul de membru al „Clu
bului tinerilor cosmonaufi* (unul 
din carnetele cu numere mici) 
șba făcut Intrarea la prima adu
nare a membrilor fondatori, Așa
dar, la 29 Ianuarie în decorul a- 
proape feeric dar plin de exacti
tate științifică al stelelor apropiate 
și îndepărtate, ce plutesc în clă
direa planefariului, a avut loc pri
ma ședință a ,,Clubului tinerilor 
cosmonaufi".

Desigur că sînt necesare cîteva 
date de ordin organizatoric: a- 
cest club, sa pare, unic în lume, 
care și-a început activitatea în 
capitala statului unde există bine 
cunoscutul cosmodrom de la Bai
konur, a fost întemeiat din iniția
tiva secției unionale de cosmo
nautică a Federației aviatice a U- 
niurrll Sovietice.

Despre țelurile clubului se pot 
scrie foarte multe, iar pentru a 
vă prezenta biografia fiecărui 
membru ol clubului ar trebui spa
ții de ziar cu adevărat... cosmice.

Cele cîteva cuvinte adresate ti- 
tlnerilor doritori de a-și închina 
viața cuceririlor cosmice da către 
cunoscutul savant sovietic, acad. 
Blagonravov rezumă cit se poate 
da bine perspectivele clubului : 
„De pe băncile școlii în fiecare 
an pornesc spre construcțiile co

munismulul detașamente întregi de 
tineri muncitori plini de energie ; 
din rlndurile lor, ale specialiștilor 
celor mai experimentali și mai 
bine pregătiți vor ieși sute și apoi 
mii de cercetători ei Cosmosului, 
urmași demni ai tradițiilor eroice 
cărora le-au pus bazele Gagarin 
șl Titov. Cosmonaut devii doar îrt- 
văfînd și antrenîndu-te. Doresc 
membrilor Clubului tinerilor cos- 
monaufi să fie exemplu de dis
ciplină, curaj și prietenie în învă
țătură, muncă șl în călirea fizică".

încercați, dragi cititori, ce pen
tru cîteva secunde să vă închi
puiți pășind pe scările planetariu- 
Iul, la prima ședință a ^Clubului 
tinerilor cosmonaut*. Nu res m-

Corespondență 
specială din Moscova 

pentru 
„Scînteia tineretului"

fiți o oarecare emoție î AcearJ 
emoție o puteai citi pe chipv 
fiecăruia care a intrat aid. era 
și de înțeles.

La această primă edaaare •* 
nerilor li s-a povestit despre îa- 
femeieforul științei zboru'_ eu ra- 
cheta, Jiolkovski, le-eu ta pre 
zentate imagini filmate desj-e 
marele savant rus. F.ecsre ucra 
cu asiduitate cele auzim. Es*e 
drept, sutele de asc^i'zr maau 
în față acum doar eqle aapie 
caiete. Dar cine știe, poate cf 
odată cu anii, aces'e ca-e~e cs -e- 
bla înmulțirii pe coper* vor •' '**• 
locuite cu carnetele oe oors a« 
navelor cosmice.

Planul clubului ara ‘tera i-e- 
resant : vizitarea Jacor-
ski, pJrinta «vMW nmu e Co
sei centrale a aviației, Secfi aăa

specialiștilor despre legile și teh
nice zborului în Cosmos, despre 
navele cosmice, despre mecanica 
celest! și condiți e de viată în 
spațiu! cosmic, deso-e sistemele 
de comunxefH cu Pămintul, călă
torii (la început doar cu ajutorul 
hărților ) în Luni și în Marț.

Și desigur că membrii duhului 
așteaptă cu nerăbdare ezeune la 
Kaluga, un oraș di» aoroo erei 
Moscovei In cere a trăit și • lu
crat ȚioIkovskL Nerăbdare- er e 
explicab' â. Ster*u' aceriei excurs 
care va fi condusă de V. Âncso-r 
co/aborator ac*cc a* «J sarran-Âu , 
va fi dat pere ooaă hmL Grupe. 
principal va a avar^
garda pria fe*-j porrve de re- 
c oe— j e și recec - e. Ue he'cop- 
ter va face tfr-e er-
arsâoa^ da Moscova și tineri 

ceeaț orașe care sa vor 
’ndrepTa la aceerr d tut sare K>- 
hgaL Duo! vsz-area case-r-i-re- 
TjoOvst. p a oarter ețre de

— *ea —are. ors se șSînri 
’oră iereee se -e-c-rte acssi 
la prHM dtamzatd duo! exnxs.e 
pertopenȚă, fa că dat da s- 
cova, Sie că s-f da orasee dr 
mi cao>ae sorjerce. sa ior i> 
Oer â *r a san^Jtra'w oe cokxfjc- 
ța « evreu’ -eru—e— care se 
vi r-s-cj-a e 4 oc*or-cre ’W2 
3e cresea F'-r.ior eoararor • 
CasBQsada- Mcrw—erre se «a 
•A*a âe ța eocz*e -ee zăr.or 
eemor-e -eroaae • Umană Se-

După încheierea Conferinței de la Punta del Este

0 infrîngere
a imperialismului american

HAVANA 2 (Agerpres). — 
La 1 februarie s-a inapo.at la 
Havana, venind de Ia Punta 
del Este, delegația guverna
mentală cubană condusă de 
președinție Dorticos. Delega
ția a fost călduros salutată la 
aeroport de primul ministru, 
Ftdel Castro, precum și de 
membrii guvernului cubam 
Aercpcrîul era împodobit cu 
pancarte uriașe conținind 1c- 
z.nci ca „Cuba, teritoriu liber 
al Americii !*, și „Patria sau 
moartea. Vom învinge !“.

CSnd Dorticos a coborit din 
avMxn, zeci ce mii de munci
tor-., studezri și locuitori ai 
capitalei, adunați pe aeroport 
$1 ia jurul acestuia, 
ruta: cu entuziasm 
drapele cubane și 
^Jos imperialismul 
can r, .Cnba da ’

clarat că conferința s-a trans
format intr-o infrîngere a im
perialismului american „O.S.A. 
a subliniat Dorticos, nu a fost 
niciodată credincioasă princi
piilor sale și a slujit întot
deauna ca un instrument îm
potriva mișcărilor de elibera
re din America Latină. O.S.A. 
nu dispune de nici o bază ju
ridică care să permită o ex
cludere a membrilor săi".

La Moscova
Consfătuirea unională

a șefilor catedrelor 
de științe sociale

MOSCOVA 2 (Agerpres). - 
TASS transmite ; La Consfă
tuirea unională a șefilor ca
tedrelor de științe sociale din 
instituțiile de învățămînt su
perior au început la 1 februa
rie lucrările celor trei secții : 
de Istorie a P.C.U.S., Econo
mie politică și Filozofie.

La lucrările primei secții, 
academicianul Piotr Pospelov 
a prezentat referatul „Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S. și 
sarcinile catedrelor în dez
voltarea cercetărilor științifi
ce în domeniul istoriei Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice”. în referat și în 
cursul dezbaterilor s-a subli
niat că una din cele mai im
portante sarcini ale lucrăto
rilor din domeniul Istoriei 
partidului este lichidarea ur
mărilor cultului personality;. 
S-a subliniat, de asemenea, că 
este necesar să se practice pe 
scară mai largă munca indi
viduală a studenților asupra 
izvoarelor directe — operele 
lui Marx. Engels, Lenin $i că 
tineretul trebuie să-și însu
șească mai activ deprinderile 
muncii științifice, propagandis
tica și agitatorice.

• •-

Ministrul R.P. Romine in Danemarca
și-a prezentat scrisorile de acreditare
COPENHAGA 2 (Agerpres). 

La 1 februarie 1962 regele 
Fiederik al IX-lea al Dane
marcei a primit în audiență 
pe trimisul extraordinar ș: 
ministru plenipotențiar al 
R. P. Romine în Danemarca 
Petre Mânu, pentru prezenta
rea scrisorilor prin care Con
siliul de Stat al R- P. Romîne

e£ 1».

•im

l-au sa- 
fluturind 
strî gind : 

ameri- 
Yankeii

BUENOS AIRES 2 (Ager
pres). — Prin interpușii lor 
din diverse țări latino-ameri- 
cane, S.UJL au pornit in pre
zent o acțiune vindicativă îm
potriva celor care la Punta 
del Este au refuzat să accep
te cererile Statelor Unite pri
vind sancționarea Cubei.

Din Argentina se anunță că 
liderii militari, secretarii de 
stat pentru flotă, forțele mi
litare și aviație exercită asu- • 
pra guvernului presiuni pen
tru a obține demisia minis
trului Afacerilor Externe care

s-a abținut de la votul asupra 
rezoluției pe baza căreia Cuba 
ar urma să fie exclusă 
O.SJL

După cum reiese șl din 
mentariile ziarelor, opinia . 
blicâ argentiniană nu numai 
că nu împărtășește poziția a- 
gresivă a cercurilor militare 
legate de Pentagon, dar con
damnă cu vehemență hotărî- 
rile smulse de S.U.A. la Pun
ta del Este. Săptămînalul 
„PRINCIPIOS” considera că 
prin aceste hotărîri O.S.A. se 
manifestă ca un instrument al 
războiului rece. în același 
timp, scrie revista, „cu acest 
prilej s-a vădit o fisură ire
parabilă in cadrul O.S.A., s-a 
manifestat o profundă criză 
a sistemului interamerican. 
Imperialismul nu mai poate 
controla America Latină după 
bunul său plac".

co- 
pu-

I. Oagarin 
tineretului

in mijlocul 
din Cairo

Să înceteze persecuțiile 
împotriva P.C. din S.U.A. ! 
Pmcsil iitcBtat P. C dm S. B. A. a lost amlnat

LONDRA 2 (Agerpres) — La 
1 februarie a avut loc la Lon
dra o demonstrație în fața 
ambasadei S.U.A. în ' semn 
de protest împotriva persecu
tării Partidului Comunist din 
Statele Unite.

Demonstranții purtau pan
carte pe care se putea citi: 
..Eliberați deținuții politici din 
SUA/, „Opriți persecutarea 
Partidului Comunist Ameri
can", ,-Anulați legile Mc Ca- 
ran și Smith".

O delegație formată din re
prezentanți ai Partidului co
munist, ai sindicatelor mineri
lor și metalurgiștilor și ai altor 
organizații cu remis ambasa
dei S.U.A. un protest.

WASHINGTON 2 (Agerpres) 
TASS transmite : La obișnui
ta sa conferință de presă săp- 
tămînală de joi, secretarul de 
stat al S.U.A., D. Rusk, a fă
cut o declarație în legătură 
cu rezultatele conferinței de 
la Punta del Este a miniștri
lor Afacerilor Externe ai țări
lor membre ale O.S.A.

Rusk a fost nevoit să recu
noască că delegația america
nă pe care a condus-o a avut 
de întîmpinat la conferință 
„o serie de greutăți** și că 
divergențele dintre S.U.A. și 
celelalte țări s-au referit nu 
numai la probleme de pro
cedură și juridice, dar și la 
probleme politice.

•----

Atac criminal 
asupra sediului 
reprezentanței 

comerciale sovietice 
din Brazilia

N.A.T.O. profanează 
anticul Acropole

Ea este inacceptabilă nu nu- 
Grecia, dar și 

civili-
mal pentru
per.rru întreaga lume 
zată.

Cîrmui-oril N.A.T.O. 
pierdut mințile, scrie ziarul 
..Anexartitcs Typos" din Ate
na. Acropole es:e simbolul pă
cii și umanității, și nici de- 
cum un stindard banditesc al 
N-A.T.O.

Autorul acestei propuneri ar 
trebui internat, a declarat Mi- 
liadis, directorul Muzeului de 
arheologie din Acropole.

După cum anunță ziarul 
„Avghi", exprimînd indigna
rea opinie publice din Grecia, 
deputății partidului Uniunea 
democrată de stînga au cerut 
în parlament să nu se admită 
ca Acropole să fie profanat-

șl-au

Șomajul - 
pentru oamenii

calamitate
muncii din Grecia

CAIRO 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : Peste 70.000 
de spectatori Ia Festivalul a- 
nual al tineretului, care are 
Ioc pe stadionul din Cairo, au 
salutat cu aplauze entuziaste 
apariția în loja guvernamen
tală a eroului cosmonaut so
vietic, Iuri Gagarin, alături 
de președintele Nasser.

devenit o calamitate pentru 
oamenii muncit

„Mișcarea sindicală demo
crată" cheamă pe toți oamenii 
muncii din Grecia să intensi
fice lupta împotriva aderării 
Greciei la „Piața comună", 
împotriva politicii antipopu
lare a guvernului, pentru pace 
și democrație.

Intr-o interpelare prezen
tată în Parlament, un grup 
de deputați din partea E.D.A. 
cer guvernului să ia măsuri 
urgente pentru combaterea 
șomajului, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și ridicarea 
nivelului de trai.

RIO DE JANEIRO 2 (Ager
pres). — TASS transmite: în 
noaptea de 1 spre 2 februarie 
a avut loc un atac împotriva 

"sediului reprezentanței comer
ciale a ~
Indivizi 
cat trei pachete conținînd ex
plozive, 
plodat spărgînd geamurile fe
restrelor și ușilor clădirii. Nu 
s-au înregistrat victime. Presa 
braziliană subliniază că acest 
atac a fost săvîrșit de mem
bri ai organizațiilor fasciste 
care se autointitulează „miș
care anticomunistă*.

Acest act terorist săvîrșit 
împotriva delegației comer
ciale sovietice a stîmit o pro
fundă indignare în rîndul au
torităților oficiale, al organi
zațiilor și al opiniei publice 
din țară. Președintele Brazi
liei, Joao Goulart, a declarat 
în legătură cu aceasta: „în 
calitate de șef al statului, re
gret profund că s-a întîmplat 
acest incident inexplicabil șl 
țin să reafirm hotărîrea gu
vernului meu de a nu permite 
să se creeze în Brazilia o at
mosferă de nesiguranță șl de 
nerespectare a instituțiilor 
noastre, fapt care poate avea 
repercusiuni nefaste asupra 
relațiilor dintre țara noastră 
și alte țări*.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Braziliei a dat publi
cității o declarație specială în 
care își exprimă profundul 
regret în legătură cu acest a- 
tac criminal.

U.R.S.S. în Brazilia, 
necunoscuți au arun-

din care două au ex-

pp scurjjjj* ix'ld Pp scurt
BERLIN. — La 2 februarie 

la pavilionul de artă de pe 
Unter den Linden a avut loc 
deschiderea oficială a expozi
ției pictorului Alexandru 
Ciucurencu. La deschidere au 
luat parte dr. Johannes Dieck- 
mann, președintele Camerei 
Populare a R. D. Germane și 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat - - - -
Walter 
ședințe al Uniunii artiștilor 
plastici, reprezentanți ai uniu
nilor de creație, numeroși pic
tori, precum și reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai Ministerului Culturii și 
membri ai corpului diploma
tic. A fost de față, de aseme
nea, maestrul AI. Ciucurencu.

MOSCOVA. — La 2 februa
rie expediția aeriană sovietică 
a încheiat un zbor interconti
nental fără precedent — Mos
cova — Antarctida — Moscova.

S-a deschis un traseu aerian 
care leagă Uniunea Sovietică 
de continentul de gheață la 

f —

al R. D. Germane, 
Womacka, vicepre-

extremul sud al globala! pi- 
mîntesc.

MOSCOVA. — Preridral So
vietului Suprem al RJLF.SJL 
1-a numit pe Mihail Menșikov 
in funcția de ministru al Afa
cerilor Externe al Republicii.

Pină în ultimul timp, MihaD 
Menșikov a deținut funcția de 
ambasador al Uniunii Sovieti
ce în S.U.A.

BONN. — în R.F.G. au fost 
sporite cheltuielile pentru 
spionaj și pentru influența
rea opiniei publice**. Potrivit 
ziarului „Stuttgarten Zeitung*. 
în proiectul bugetului de stal 
vest-german pe 1962 fondul 
Departamentului cancelarului 
federal a fost sporit eu 
22.616.000 mărci în comparație 
cu bugetul anului trecut și se 
ridică la suma totală de 
140.815.000 mărci. Ziarul arată 
că acest fond cuprinde chel
tuielile serviciului federal de 
spionaj și ale Departamentu
lui federal al presei.

r * tV
dV 1

GES £V A 2 (Agerpres). 
Cîteva sute de studenți ira
nieni cc-e iș*. fac studiile Ia 
unirersitâțile elvețiene din 
omșeJe Genera, Lausanne și 
Xeuchatel protestează împo
triva abuzului polițienesc al 
guvernului iranian. Studenții 
cu adresat guvernului Iranu-

tui o telegramă in care cer sa 
fie puși imediat in libertate 
colegii lor arestați, să fie des
chisă Universitatea din Tehe
ran și si fie deferiți justiției 
cei vmovați pentru recentul 
masacru săvîrșit de poliție in 
capitala Iranului.

Studenții au postat pichete 
în țața Consulatului Iranului 
din Geneva.
In fotografie : un aspect de la 
demonstrația studenților din 
Teheran. Poliția ee pregătește 

•ă intervină

din

In orașul Italian Monfalcone a avut loa recent o demonstra
ție a oamenilor muncii, oare cereau îmbunătățirea condiți
ilor de viață. Iată care a fost răspunsul: detașamente de 
polițiști în echipament de război au lansat bombe lacri

mogene împotriva manifestanților

Libertate
lui Gizenga !

Vești din ce în ce mal 
neliniștitoare ne sosesc 
în privința soartei lui 

Antoine Gizenga. Măsurile 
tot mai arbitrare șl mai crun
te care se iau de către colo
nialiști și uneltele lor arată 
că în planurile acestora, Gi
zenga este sortit pieirii ca și 
tovarășul său de luptă, eroi
cul fiu al poporului congolez, 
Patrice Lumumba.

In spatele sîimei ghimpate 
în lagărul de la Binza, sub 
paza mercenarilor odiosului 
și experimentatului călău 
care este Mobutu, Gizenga se 
vede silit să apeleze la con
știința lumii, la opinia publi
că mondială întru apărarea 
vieții și libertății lui. După 
asasinatul mișelesc al lui Lu
mumba, Gizenga este acela 
care a ridicat steagul luptei 
pentru libertatea poporului 
congolez, acela care cu fer
mitate militează pentru uni
tatea națională, care a de
mascat complotul colonialiști
lor de a-și menține pe căi 
mai ocolite sau mai fățișe 
privilegiile în Congo.

în jurul lui Gizenga s-cni 
strîns masele populare care 
urmează credincioase politi
ca inițiată de Lumumba și 
care nu vor precupeți nici 
strădaniile, nici jertfele pen-

LEOPOLDVILLE. - Opinia 
publică progresistă din Repu
blica Congo ia atitudine hotă- 
rîtă în apărarea lui Antoine 
Gizenga, liderul forțelor pa
triotice din țară.

Organizația de tineret a 
Partidului Mișcarea națională 
congoleză a adresat un me
saj primului ministru în care 
își exprimă profunda îngrijo
rare față de încordarea care 
se intensifică în țară.

„începînd din 30 Iunie 
1960, memorabila zi a nașterii 
Independenței congoleze, se 
spune în mesaj, am trecut și 
continuăm să trecem și astăzi 
prin nenumărate nenorociri, 
inclusiv mizerie și anarhie".

Astăzi, continuă autorii me
sajului, la Leopoldville și în 
întreaga republică domnește 
încordarea. Nu încape nici o 
îndoială că ea a fost provo
cată de arestarea ilegală a 
deputatului Antoine Gizenga.

Majoritatea covîrșitoare a 
partidelor politice — Mișcarea 
națională congoleză, Partidul 
solidarității africane, Centrul 
regrupării africane, Partidul 
unității naționale și organiza
țiile de tineret ale acestor 
partide au exprimat guvernu
lui central punctul lor de ve
dere în legătură cu arestarea 
lui A. Gizenga. Cerem, decla
ră autorii mesajului, să fie pus 
în libertate imediat și necon
diționat deputatul Antoine Gi
zenga.

Fasciștii din 0. A. S. își continuă
nestingheritî fărădelegile

tiu a duce la capăt lupta 
do eliberare. Colonialismul 
nu «o dă înlături de la nici 
o crimă și sîntem pe drept 
cuvînt îngrijorați de deten. 
țiunea ilegală și abuzivă a 
lui Gizenga.

Glasurile partizanilor păcii 
din lumea întreagă se ridică 
puternice și unite pentru a-și 
face auzite protestul lor în 
fața nelegiuirilor imperialiști
lor în Congo, pentru a îm
piedica mîna asasinului să 
se abată asupra capului a- 
cestui nobil fiu al mult încer
catului popor congolez. Bo
gății© imense cu care natura 
a înzestrat acest tărîm afri
can sînt și vor fi desigur 
încă multă vreme rîvnite de 
către cercurile financiare ale 
Washingtonului și aliaților 
lor din Anglia, Franța, Bel
gia. Dar poporul congolez nu 
va înceta nici un moment 
lupta pentru ca odată pentru 
totdeauna să se pună capăt 
odiosului 
în caro 
veacuri.

înainte 
alătur și _ 
oamenilor cinstiți de pretu
tindeni : salvați viața lui 
Gizenga 1

jug colonial, robiei 
a fost ținut de

ds a fi pisa tîrziu, 
glasul meu cererii

MARCEL BRESLAȘU

RRAGA. « Organizația In
ternațională a Ziariștilor a 
dat publicității următoarea 
declarație: „Ziariștii demo- 
erați din întreaga lume și-au 
exprimat revolta în legătură 
cu asasinarea lui Patrice Lu
mumba, au înfierat acțiunile 
josnice îndreptate împotriva 
independenței și unității Con- 
goului. Acum este în primej
die viața unui al eminent re
prezentant politic al poporului 
congolez — Antoine

Imperialismul își 
intrigile. Organizația 
țională a Ziariștilor cheamă 
din nou pe ziariștii din întrea
ga lume să mobilizeze opinia 
publică mondială în apărarea 
legalității și dreptății și să 
împiedice o fărădelege mon
struoasă. Ziariștii democrați 
iubitori de libertate din în
treaga lume trebuie să-și ri
dice din nou glasul în apăra
rea dreptății".

Gizenga. 
continui 
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Demascarea
unor nascoora

calomnioase

ALGER 2 (Agerpres). — 
După cum relatează corespon
dentul din Alger al agenției 
France Presse, atacurile cu 
bombe și focuri de armă ale 
bandelor fasciste din cadrul 
organizației „armata secretă" 
s-au intensificat deosebit de 
puternic în ultimele zile. Nu
mai în cursul zilei de 1 fe
bruarie și al nopții de joi spre 
vineri pe întreg teritoriul Al
geriei au avut loc peste 37 de 
atentate care s-au soldat cu 
moartea a opt persoane și ră
nirea gravă a altor 36.

Este curios, scrie în conti
nuare corespondentul, că în 
ciuda așa-ziselor măsuri ex
cepționale care au fost luate 
în ultimele zile la Alger, și în 
celelalte orașe algeriene, asa
sini din „O.A.S.“ au pătruns 
„neobservați" în incinta clă
dirii Prefecturii Poliției 
Alger și au aruncat în 
postul de radio al acestei 
prefecturi, după care s-au re
tras „liniștiți".

Și în Franța bandele de 
fasciști din O.A.S. își conti
nuă nestingherit șirul fărăde
legilor. în noaptea de 1 spre 
2 februarie o puternică explo
zie a trezit în plină noapte 
populația orașului Lille. Ban
diții din O.A.S. au aruncat în 
aer clădirea cinematografului 
Capri. Numeroase case înve
cinate au fost avariate de ex
plozie.

Referindu.se la aceste 
tacuri care „sporesc șansele 
unei tentative de puci fascist 
în Franța" ziarul „PARIS 
JOUR" scrie că ele s-au do
vedit a fi ineficace.

Ziarul „L’HUMANITE" sub
liniază că în fața pericolului 
crescînd al fascismului 
Franța este indispensabil 
„forțele republicane să 
pună cit mai curînd de acord 
asupra unui program concret 
de luptă împotriva acestui pe
ricol. Acest program este sin
gurul factor capabil să apere 
instituțiile republicane ale 
Franței și să deschidă demo
crației perspective reale".
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LEOPOLDVILLE 2 (Ager
pres). — Colonialiștii belgieni, 
neocolonialiștii americani și. 
Vaticanul au pornit în ultima 
vreme o campanie propagan
distică zgomotoasă în legătură 
cu asasinarea unui grup de 
misionari belgieni în Kongolo 
(Katanga de nord) de către 
anumite elemente declasate.

Țelul principal al inițiatori
lor acestei campanii a fost 
tendința de a folosi cele pe
trecute la Kongolo ca pre
text pentru atacul 
triva conducătorilor 
lor patriotice din Congo și în 
primul rînd împotriva lui 
Antoine Gizenga.

Născocirile calomnioase ale 
reacțiunii au fost demascate 
într-o declarație a generalului 
Lundula făcută Agenției con
goleze de presă.

Lundula, care s-a înapoiat 
recent dintr-o călătorie la 
Kongolo, a făcut cunoscut că 
acolo au fost omorîți 
roși cetățeni pașnici, 
către soldații armatei 
nale congoleze ci de 
jandarmii lui Chombe, 
înainte de retragerea din Kon
golo au comis un măcel săl
batec, dînd foc caselor și 
omorînd pe toți cei ce „nu 
sînt katanghezi".
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Demisia guvernului Fanfani
ROMA 2 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
France Press e, în urma unei 
reuniuni a Consiliului de 
Miniștri italian care a avut 
loc vineri seara, s-a hotărît 
demisia guvernului Fanfani. 
După cum se știe Congresul 
democrat-creștinilor a preconi
zat constituirea unui nou gu
vern format din partidele de- 
mocrat-creștin, aocial-demo-

crat și republican și care ur
mează să beneficieze de spriji
nul parlamentar al partidului 
socialist condus de Pietro 
Nenni.

Agenția Associated Press 
anunță că în seara zilei de 2 
februarie, îndată după ședința 
Consiliului de Miniștri, primul 
ministru Fanfani s-a prezen
tat președintelui Republicii, 
Gronchi căruia i-a înaintat 
demisia cabinetului.
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