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Gospodăria 
agricolă 

colectivă — 
drum sigur 

spre bunăstare

ALEGERILOR

La Govora 
a intrat în funcțiune 

o stație 
de transformare 

a energiei electrice 
la tensiunea 

de 110 kiiovolți
La Govora a fost pusă de 

curînd în funcțiune o stație 
de transformare a energiei e- 
lectrice la tensiunea de 110 
Jcilovolți. Ea a fost construită 
de un colectiv de muncitori și 
tehnicieni de la Întreprinde
rea de construcții și montaje 
energetice din Sibiu. Stafia a 
fost pusă. în legătură cu ter
mocentrala electrică a Uzine
lor de produse sodice din Go
vora și, prin intermediul li
niei de înaltă tensiune Govo
ra—Pitești, linie construită a- 
nul trecut, stația a fost legată 
cu sistemul energetic național.

Construirea și darea în ex
ploatare a acestor obiective 
energetice permite să se îm
bunătățească alimentarea cu 
curent electric a mai multor 
localități din regiunea Argeș,

l

In întîmpinarea 
zilei de 16 Februarie

de 16 Februarie esteZiua 
intîmpinată de feroviarii pa
triei noastre cu importante 
succese în muncă.

TIMIȘOARA. — Ceferiștii 
de la depourile de locomotive 
din Caransebeș, Oravița ți Ti
mișoara, asigurind o mai bu
nă utilizare a forței de lucru 
a locomotivelor, au redus con
sumul specific de combustibil 
cu 9-13 la sută, față de cel 
planificat. Pe această cale s-a 
reușit ca de la începutul anu
lui și pină acum pe regionala 
C.F.R. Timișoara să se econo
misească o cantitate de com
bustibil cu care se pot remor
ca 530 trenuri de marfă pe 
distanța Arad—Simeria. Toto
dată, printr-o mai bună orga
nizare a muncii, lucrătorii din 
stațiile acestei regionale au 
redus timpul de staționare a 
vagoanelor la încărcări și des
cărcări cu 5.8 la sută.

Calitatea produselor
la loc de cinste

Raid prin citeva sectoare ale LJzinei „Semănătoarea"

Maistrul strungar Nagy losif 
de la Uzina de vagoane 
„Gheorghi Dimrtrov” din 
Arad este mult apreciat pen
tru succesele sa e in produc
ție ți pe lir-ie obștească. 
Pentru aceasta e" a fost pro
pus pentru a treia oară can
didat in alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Na
țională, candidind in circum
scripția electorală nr. 12- 
Curtțci. lată-l, in fotografie, 
indrumind un grup de tineri 
strungari asupra modului în 
care se face controlul unor

CONSTANȚA. — La Depoul
C.F.R. Paloș-Constanța. fero
viarii au economisit luna tre
cută o cantitate de combust:- 
oil cu care se pot remorca S3 
perechi de trenuri de marfă 
pe distanța Constanța—Tul- 
cea. Rezultate frumoase as 
obținut mecanicii Ion Limbă 
și Nicolae Lică împreună cu 
fochiștii Constantin Tuibxree- 
nu și Gh. PaveL

GALAȚI. — Mecamt.: și fo
chiștii de la Depod C -Ga
lați au economisit tn. bana ia
nuarie o cantitate de ctxxdxas- 
tibil a cărei valoare este ega
lă cu costul a 3 apartamente.

Lecții 
ancorate 

în practică
printre 
turnă- 
Maria

Fiind toată ziua 
miezuitoarele de la 
tone, tînăra ingineră 
Drăgan observa pe fiecare 
cum lucrează, succesiunea o- 
perațiilor, ritmicitatea mișcă
rilor. dădea un sfat apropiin- 
du-se astfel cu prietenie de 
inima fiecăreia. Cînd s-a în
ființat cursul de ridicare a 
calificării, Maria Drăgan a 
fost numită lector.

— La prima lecție, ne spune 
Maria Drăgan, au venit nu
mai cei care voiau și lecția a 
durat mult peste timpul pro
gramat. La a doua lecție au 
venit însă toate miezuitoarele, 
din proprie inițiativă.

— Ați avut vreodată, in a- 
fară de participare desigurM. 
confirmarea directă, in pro
ducție a celor învățate la 
curs ?

— Da. Aș putea spune chiar 
că întotdeauna s-a simțit in
fluența noțiunilor predate la 
curs mai ales în ce privește 
calitatea produselor noastre. 
Miezuitoarele dădeau în unele 
zile rebuturi. De multe ori 
însă, nu ajungeau singure la 
descoperirea cauzelor rebutu
lui. M-am gîndit că ar fi bine 
să vorbesc în cadrul lecțiilor 
predate la cursul de ridicare 
a calificării despre calita
tea amestecului pentru mie
zuri și importanța respectării 
rețetei, aceasta fiind într-un 
timp principala cauză a rebu
tului.

— Și cum ați înlăturat nea
junsul ?

— Aceasta a necesitat un 
timp relativ scurt. Cunoscînd 
teoretic, apoi și practic ca
racteristicile amestecului de 
formare, fetele de la miezuri 
au întrebuințat după aceea a-

(Continuare în pag. 3-a)

Tinerii de la întreprinderea 
„Tricotajul Roșu" din Capi
tală o cunosc pe utemista 
Chivulescu Stela ca o tinără 
harnică și destoinică. Ea își 
depășește cu regularitate 
planul de producție cu 30-35 

la sută.
Foto : N. STELORIAN

Postul utemist de control
în acțiune

De citeva zile, în 
sectorul mecanic-șef, 
lingă gazeta postului 
utemist de control 
a fost adus un dra
pel nou nouț, confe
rit de Comitetul ra
ional U.T.M. „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“: 
este drapelul de post 
utemist de control 
fruntaș pe raion.

—Postul are „ochi“ 
și „urechi” în toa-

le părțile, îmi 
spune responsabilul 
său, tovarășul Dincn. 
Intr-una din zile s-a 
aflat că echipa Iov. 
Ion Ilie n-a reparat 
bine citeva mașini. 
Dincă, împreună cu 
Vlase Galențian și 
lonescu Grigore,
membri ai postului, a 
plecat pe teren la lo
cul cu pricina. Co
lectivul postului ule-

mist a stot mai întîi 
de vorbă cu munci
torii care lucrau pe 
mașinile — unelte 
reparate de sectorul 
mecanic-șef și a con
statat că acestea nu 
răspundeau la co
menzi. A stat de vor
bă cu maistrul care a 
confirmat cele spuse

( Continuare 
in pag. 3-a)

E de ajuns sâ pornești
cu dreptul ?

de ale- 
organi-

La adunarea generală 
geri a noului birou al 
zației U.T.M. de la sectorul 2- 
sîmngârie, eițisa tineri au ridicat 
a problemă interesantă : tinerii 
strungari, frezori. rabotorj do- 
reae m citească mai des cărți 
tehnice, să-ți ridice ți pe aceas
tă cile nirefnf pregătirii lor pro
fesionale.

Noul secretar al biroului orga
nizației U.T.M. ți-a notat atunci 
tot ce au cerut utemițtii. în 
sector sint aproape 150 de ute- 
mițti ți fiecare simțea nevoie să 
afle din cărți cum trebuie să

lucreze pentru a 
duse de bună 
a-au luat măsuri 
rea 
Astăzi aproape 
teci personale.

Punind pe primul plan, la 
începutul activității sale, proble
ma ridicării calității produselor, 
organizația U.T.M. de aici a 
găsit desigur ți alte forme de an
trenare a tinerilor la îndeplini-

da numai pro- 
calitate. Apoi 
pentru proeura- 

cărților cerute de tineri.
toți au biblio-

I. BODEA

(Continuare în pag. 3-a)
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OBIȘNUITA
O zi obișnuită, intr-un oraș, 

in preajma alegerilor. Apro
pierea evenimentului se face 
simțită în fiece colț al orașu
lui, în toate acțiunile oame
nilor. In fabrici, școli, insti
tute, la Casele alegătorilor 
sau centrele de afișare a lis
telor de alegători, peste tot, 
faptele și gindurile oamenilor 
se împletesc în jurul aceluiași 
eveniment care va avea loc 
la 5 martie 1961.

Să pornim așadar, prin ora- 
șal Bacău, 
ta rile—

Intr-una din aces-

♦
a Gospodinele Biju 
” Paulina, Elena 

_ _ Lupu Maria au ter- 
mxr-e: de făcu: cumpărăturile 
p te itzorc Mată cu sacoșele 
puse. I” drum s-au oprit și 
k Casa alegăzarului să ceară 
ctzem relații tn legătură cu 
amfiasarea secțiilor de vota
re, si se intereseze de progra
mă ce na area loc după a- 
mzezi sau de ziua cînd va 
avea loc pr-.ma intilnire cu 
euăSdatu! propus in circum
scripția lor electorali.

Preocupi—, firești, ale unor 
feme. pentru care evenimen
tul alegerilor constituie azi o 
cAezrixae de -âspundere și de

Ora
L’-ps F

Ic

dun mica tfajE.i p uai să
raci — mărgîser z- _» m_-- 
t« — pentru a-gî scMata te 
pline șî săraca lor
avere, unda gi zamăvsa. Un 
ut sărac populat de ra-m- 
tori gi tăietori de păduri, care 
își găsear adăpostul in ba
răci insalubre. Un sat eu an 
singur medic care mai deser
vea încă 10 sate din jur...

In anii regimului democrat- 
popular, pe locul unde altăda
tă nu se găsea nimic, s-a ri
dicat un adevărat oraș, a con
tinuat muncitorul Dăian Ion. 
Un oraș cu aproape 500 de 
apartamente pentru munci
tori, un oraș cu străzi largi 
și asfaltate, cj magazine de 
toate felurile, eu un spital și 
o policlinică, deservite de 21 
de medici cu o cantină, cămi
ne pentru tineret, un dub 
muncitoresc, o școală medie. 
Dar ma: trebuie să realizăm, 
a spus apoi Dăian Ion.

^Ma: trebuie să realizăm" 
iată expresia care în anii 
noștri a devenit atît de uzuală 
și care sună atît de firesc și 
plăcut, ca un plan care sîn- 
tem siguri că se va înfăptui 
curînd.

Cu această expresie 
început cuvântul lor 
torul Dubleș Dumitru, 
cianul Rocoițea Sabin,
tușul Ghibu Ion, dr. David Ro
mulus, tinărul maistru 
Viorel, profesorul Rusu 
și numeroși alții.

Ei au arătat că orașul 
gir trebuie să devină și
frumos. Pentru aceasta ei au 
propus să se planteze pomi

1960
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Ore 10 Ieeția, ** ței.ă‘ tone a întreprin
derii textile „Proletarul- — 
-. xun de producție e tn toi.

-■.‘vi'.c și 
degetele itcvsit-e ale țesâtoa- 
rtior altarpf neostenite de-a 
;xagal firelor de urzeală. Tre- 
rizze sd dea piază numai d« 

. ■■ :: de
tit-»: r. oc-.eettrul principal al 
iuztciii ăufiag* in cinstea a- 
legCfQer Intre brigăzile de ti- 
lere: din sec;ia de țesătorie. 
Mxita dc« membrele brigăzi- 
!>■ vo- roșa anal acesta pen- 

ixîiza dată și dorința de 
■ rirt-ga ixprecerea. prin res- 
peccprea a njajaairutului de a 
iz-cime. produse de bună 
eshtpte se suprapune dorin- 

lor ie a intimpina prin 
succese no in muncă, prin-

VICTOR MAȘEK

~~ i
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UN AN DE NOI
Șl MARI REALIZĂRI

• In anul 1960, venitul 
național, după date provi
zorii a crescut cu peste 8 
la sută.

• Tn anul 1960 salariul 
mediu al muncitorilor 
al personalului tehnic 
administrativ a crescut 
9 la sută față de 1959 și 
15 la sută față de 1958.

• Salariul real a cres
cut cu circa 11 la sută în

cu 
cu

R. P. Romine, o nouă sală 
de concerte a Radiotelevi- 
ziunii, case de cultură, 
cămine culturale, case de 
citit și altele.

• Tn anul școlar 1960/ 
1961 au fost cuprinși in 
invățămintul de toate gra
dele un număr de 2-840.000 
elevi și studenți, cu 11 la 
sută mai mulți decit in a- 
nul școlar precedent.

DC CULTURA'

CULT URA
■1.0 J*?» .

I sanatate
1 3«9 l?ț

La Combinatul de cauciuc și p-oc.se oet-oc- -<e de
Onești, lucrările de montaj sint in p -nă desfășurare.

ASTAZI DIMINEAȚA

ECLIPSA TOTALA DE SOARE
Astăzi dimineață vom fi 

martorii unui fenomen ceresc 
ce constituie un eveniment de 
seamă nu numai pentru 
astronomi ci pentru fiecare 
locuitor al planetei noastre.

în urmă cu mii și mii de 
ani cînd omul era înspăimîn- 
tat de forțele naturii pe care 
nu le putea explica, întuneca
rea neașteptată a Soarelui îi 
producea groază, neștiința oa
menilor făcînd ca în mințile 
lor să apară o serie de super
stiții și credințe mistice după 
care în timpul eclipsei Soarele 
este înghițit de unele dihănii 
numite vîrcolaci, că acest 
semn ceresc, este aducător de 
calamități. Mai tîrziu, prin 
,.grija“ claselor exploatatoare, 
care au ținut masele în igno
ranță și misticism, această 
teamă nejustificată a rămas 
și mai tîrziu în mințile oame
nilor în ciuda marilor progre
se făcute de știință.

Dacă timp de multe secole, 
eclipsele au fost considerate 
un rezultat al divinității și 
dădeau naștere la tot felul de 
interpretări mistice, astăzi 
știința a risipit negura pe 
care reprezentanții misticis
mului o răspîndeau în jurul 
acestor fenomene.

După cum ați văzut din 
suita de articole publicate de 
ziarul nostru, eclipsa de Soare 
este un fenomen natural care 
se produce după legi firești 
studiate și cunoscute de către 
oameni. în cazul eclipsei care 
va avea loc astăzi dimineață, 
ca și în cazul tuturor eclipse
lor de Soare care au avut loc 
pină acum, Luna în mișcaree 
ei de rotație în jurul Pămîn- 
tului va tăia linia dreaptă

care unește Soarele cu Pămîn- 
tul. Aflîndu-se între Soare și 
Pămînt, discul Lunii va aco
peri pe cel al Soarelui, și va 
împiedica astfel pentru scurt 
timp ca razele acestuia să a- 
jungă pe Pămînt. Ca oricare 
corp luminat dintr-o parte de 
o sursă luminoasă — și Luna 
corp ceresc luminat de Soare, 
— aruncă în spatele său o 
umbră. în timpul eclipsei to
tale de Soare, umbra Lunii, 
dat fiind poziția în care se 
află Luna în acest moment, a- 
coperă o suprafață mică de 
Pămînt.

Datorită mișcării de revolu
ție a Lunii în jurul Pămîntu- 
lui, această umbră se depla
sează cu mare viteză pe su
prafața planetei noastre. Pen
tru regiunile de pe Pămînt 
peste care cade umbra, eclipsa 
este totală.

Eclipsa de Soare de astăzi 
dimineață va putea fi obser-

vată de pe întreg teritoriul 
țării noastre. Ea va fi totală 
în întreaga regiune sudică a 
țării noastre, sub o linie tre- 
cînd prin Tr. Severin, Pitești. 
Ploiești, Brăila. Toate localită
țile situate la sud de această 
linie vor avea o eclipsă totală 
Durata eclipsei totale este de 
aproximativ 2 minute și 30 de 
secunde fiind ceva mai mare 
în apropiere de Constanța.

Pentru celelalte regiuni ale 
țării eclipsa va fi parțială. To
tuși chiar în punctele cele mai 
nordice ale țării, Luna 
acoperi mai mult de 0,95 
diametrul discului său 
timpul fazei maxime.

în timpul totalității, Soarele 
va apare pe cer ca o pată 
neagră avînd pe margine niște 
limbi de foc, roșiatice care 
sînt numite protuberanțe. De 
jur împrejurul discului solar 
se va putea vedea coroana so
lară formată din raze foarte

Pe cer vor

observa 
parțiale, 

bucată

e- 
ne 
de

și-au 
munci- 
tehni- 
lăcă-

Seni 
loan

va 
din 

în

fine. luminoase, 
apare stelele.

Pentru a putea 
elipsa în fazele ei 
este necesară o
sticlă de culoare închisă pen
tru a ne proteja ochii împo
triva luminii Soarelui.

în viața fiecărui dintre noi, 
contemplarea unei eclipse de 
Soare este un fenomen unic, 
care trebuie observat cu aten
ție, el constituind totodată un 
bun prilej de a demonstra tu
turora puterea atotbiruitoare 
a științei omenești cane nu 
numai că a reușit să pătrundă 
tainele naturii și să prevadă 
eclipsele pentru zeci și sute 
de ani înainte dar să explice 
întreaga evoluție a acestui in
teresant fenomen

Tinerii din regiunea 
Ploiești;

Au colectat 5.000 tone 
fier vechi

Membrii brigăzilor utemiste 
de muncă patriotieă ale tine
retului din regiunea Ploiești 
au colectat de la Începutul 
anului și pină în prezent pes
te 5.000 tone de fier vechi, 
care a fost trimis siderurgisti- 
k>r de la Hunedoara ți Reșița.

In această acțiune patrioti
că realizări deosebite au «Mi
nut brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din arașrie 
Ploiești ti TlrgDvișse.

PENTRU ACȚIUNI SOCIAl CULTURALE SACRELTUIT

NNBUGUUlt)[$IAI5UMAIE15,7R1u1Mt 
lei'cvUZmai mult decît în 1959;.

natural.
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Intîmpicre In Cosmo*,

IOACHIM

Desen de GH. BUTU

comparație cu anul 1959 și 
cu circa 18 la sută față de 
1958.

• După datele bugetelor 
de familie, consumul fami
liilor de salariați a crescut, 
in medie, pe o persoană, în 
1960. față de 1959, la carne 
cu 6 la sută, untură cu 10 
la sută, lapte cu 7 la sută, 
brînzeturi cu 4 la sută, ouă 
cu 21 la sută, iar al fami-

ilor de țărani, la carne cu 
17 la sută, grăsimi cu 13 
la sută, ouă cu 22 la sută, 
zahăr cu 22 la sută-

• In anul 1960 au fost 
date in folosință oamenilor 
muncii numai din fonduri
le statului, un număr de 
28.000 apartamente cu o 
suprafață locuibilă 
830.000 metri pătrați.

• S-a lărgit baza ma
terială a învățămintului și 
culturii. Au fost date în 
folosință 3.000 săli de cla
să, noi cămine și cantine 
studențești laboratoare și 
ateliere, Sala Palatului

_________________

Iii
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• Tncepînd cu acest an 
școlar^ elevii cuprinși in 
clasele I-V1I primesc gra
tuit manuale școlare.

• Potrivit Hotărîrii C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri din iulie 1960, în 
anul 1960 s-a extins sim
țitor invățămintul superior, 
fiind cuprinși in anul I 
24.800 studenți, cu 54 la 
sută mai mulți decit in a- 
nul universitar trecut.

• A continuat să se îm
bunătățească asistența me
dicală a populației. La sfîr- 
șitul anului 1960 numărul 
paturilor din unitățile sa
nitare a ajuns la 133-800.

• In anul 1960 și-au pe
trecut concediile de odihnă 
in stațiunile balneo-clima
terice și au beneficiat de 
tratament in sanatorii bal
neare un număr de peste 
575.000 persoane.

(Din Comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică asupra 
îndeplinirii Planului de Stat 
al R.P.R, pe anul 1960).



ABHICOLĂ°COLECTIVĂ DR UM SIGUR SPRE B UNASTARE

Iată doar o parte din construcțiile gospodăriei co
lective. O parte fiindcă gospodăria colectivă mai are 
construcții și în alte locuri. Pînă acum cîțiva ani aici 
nu era nimic. Cărămidă cu cărămidă, cresctnd mereu 
veniturile, colectiviștii și-au construit: opt grajduri cu 
o capacitate, fiecare, de 100 animale, două materni
tăți pentru scroafe, două magazii de cereale a cite 80 
vagoane, o uzină electrică proprie, o moară, trei ca
zane de țuică, 11 saivane pentru oi, 12 perdele pentru 

adăpostirea oilor iarna, o crescătorie de păsări, cinci 
tabere de vară pentru creșterea puilor, o remiză și 16 pătule pentru porumb.

Sporind mereu numărul' animalelor au crescut și 
veniturile bănești ale gospodăriei colective din care o 
parte însemnată a fost repartizată la fondul de bază, 
fapt care le-a permis colectiviștilor să ridice mereu 
alte construcții zootehnice și să dezvolte mai mult 
sectorul zootehnic. Gospodăria a ajuns acum să aibă 

441 bovine, dintre care 155 vaci cu lapte, 3.337 oi, 623 porci, 3.000 păsări și 130 de stupi. In anul 1960 
din acest sector zootehnic gospodăria a obținut veni
turi în valoare de 1.014.000 lei.

O altă sursă principală a veniturilor din gospodă
ria colectivă o constituie creșterea continuă a pro
ducției agricole. Aplicînd regulile agrotehnice înain
tate, urmînl cu strictețe sfatul specialiștilor, gospo
dăria colectivă a obținut din an în an producții tot 

mai mari. In anul 1960 colectiviștii din Cocargeaua 
au obținut în medie la hectar 1.400 kg grîu, 2.850 kg 
porumb boabe, 1.608 kg floarea soarelui și 23.000 kg 
sfeclă de zahăr. In urma contractării cerealelor cu 
statul gospodăria a obținut venituri de 3.958.639 lei. 
Din aceste venituri o parte însemnată a fost repartizată 
la fondul de bază, așa încît anul acesta gospodăria 
dispune de un fond de bază de 4.551.143 lei.

Urmînd cuvîntul 
partidului

Cocargeaua. O comună co
lectivizată, ca multe al
tele din patria noastră. 

O comună ai cărei oameni, in 
alte vremuri, cînd țara era 
stăpînită de hidoasa cîrdășie 
burghezo-moșierească, mun
ceau din zori și pină în noap
te pe moșiile boierilor primind 
drept răsplată o coajă de mă
măligă, biciul și sudălmile lo
gofeților.

Aici, urmînd cuvîntul înțe
lept al partidului, o mină de 
oameni harnici, în frunte cu 
comuniștii din sat au înființat 
în anul 1952 o gospodărie a- 
gricolă colectivă. O mină de 
oameni, 89 de familii, atîția e- 
rau atunci, la început. Dar 
credința că gospodăria agrico
lă colectivă este singurul drum 
spre bunăstare și fericire le 
era cît un munte. Succesele 
obținute de ei, maldărele de 
griu și de porumb crescute ca 
prin minune cu ajutorul mași
nilor care le-au ușurat neîn
chipuit munca, i-au făcut și pe 
ceilalți frați de sapă și plug 
de-ai lor să vină în următorii 
ani alături de ei in gospodăria 
colectivă. Sînt acum 1.123 de 
familii. Puterea a crescut iar 
rezultatele bune au crescut și 
ele.

Au dezvoltat continuu fon
dul de bază al gospodăriei co
lective, averea obștească, în
țelegând că acesta este izvorul 
nesecat al veniturilor lor per-

sonale, ințelegind că de aici 
va porni mereu bunăstarea 
pentru a trece pragul în casa 
fiecăruia dintre ei. Au mărit 
continuu sectorul zootehnic, 
și pe baza unei agrotehnici su
perioare au sporit an de an 
producțiile. Au putut astfel 
contracta cu statul în condiții 
reciproc avantajoase, cantități 
considerabile de produse pe 
care le-au transformat în 
bani.

Iar urmarea firească a tu
turor acestor succese ale gos
podăriei colective este că se 
îmbogățește și se înfrumuse
țează continuu viața țăranilor 
scăpați pentru totdeauna de 
foamea și mizeria cumplită de 
odinioară.

Dezvoltarea gospodăriei co
lective, creșterea nivelului de 
trai al țărănimii muncitoare, 
toate acestea nu sint altceva 
decît rodul aplicării în viață 
a politicii partidului de trans
formare socialistă a agricul
turii. Faptele sțft legate pu
ternic între ele și merg spre 
desăvirșirea socialismului in 
acest sat mină in mină. Sin
gura cale spre fericire și bu
năstare a țăranilor muncitori 
este gospodăria agricolă colec
tivă.

In această pagină vă pre
zentăm in citeva cifre și ima
gini gospodăria agricolă colec
tivă „7 Noiembrie" din comu
na Cocargeaua, raionul Fe
tești.

Viața tinerilor colectiviști a devenit o 
viață fără griji cu un orizont larg. Că
sătoria — altădată un tîrg înjositor în 
care se contractau pămînturi și case — 
și-a căpătat acum frumusețea ei adevă
rată. Numai dragostea este aceea care 
hotărăște acum o căsătorie. Iat-o în 
fotografie pe Alexandrina Amza cu trei 
zile înainte de nuntă. Duminică 12 fe
bruarie a avut loc nunta. Zestrea ei: o

garnitură de mobilă pe care și-a făcut-o 
din zilele muncă prestate în gospodărie, 
covoare, rochii, precum și zilele muncă 
pe care le va depune și de acum înainte. 
Zestrea ei și a mirelui — perspectivele 
mari de belșug pe care le oferă fiecărei 
familii tinere gospodăria colectivă.

In 1960 s-au făcut în Cocargeaua 80 
astfel de nunți, iar de la 1 ianuarie anul 
acesta și pînă în prezent 30.

CREȘTEREA

Au crescut veniturile personale ale colectiviștilor. 
Astfel, în 1960, colectiviștii au primit pentru zilele 
muncă prestate în gospodărie 1.470.550 kg grîu și 
porumb la un loc, 36.525 kg fasole, 432.000 kg zar
zavat și încă multe alte alimente și bani în valoare 
totală de 5.481.762 lei.

Am ales pentru graficul acesta un colectivist cu 
un număr de zile-muncă apropiat de media pe care 
au realizat-o colectiviștii.

Casele pe care le vedeți 
în fotografie nu sînt singu
rele. Două sute șaptezeci și una de case noi și-au con
struit colectiviștii numai 
din anul 1957 încoace. Nu
mai anul trecut s-au con
struit în Cocargeaua 66 de 
case noi. In casele colec
tiviștilor pătrund tot mai 
mult toate binefacerile ci
vilizației.

Numai unitățile coopera
tivei din sat, au vîndut co
lectiviștilor în 1960 mărfuri 
în valoare de 6.735.915 lei. 
Printre aceste măr juri se 
numără 427 difuzoare, (co
muna este complet radiofi- 
cată) peste 100 biciclete, 30 
garnituri complete de mo
bilă,20 mașini de cusut, 20 
garnituri mobilă de bucă
tărie, 85 dormeze, 200 
scaune, 240 sobe de tera
cotă, 6 aparate mari de ra
dio, ca să nu mai vorbim 
de zecile de mii de metri 
de textile, de numărul im
presionant de confecții și 
încălțăminte care au intrat 
în casele colectiviștilor îm- 
bogățindu-le și înfrutpuse- 
țîndu-le viața.

Tinerilor colectiviști gospodăria colectivă le oferă 
și alte perspective. Iată în fotografia noastră un 
aspect de la colțul roșu al gospodăriei. Tinert stu- 
denți, fii de colectiviști din sat, veniți în vacanță, își 
petrec aici timpul împreună cu tineri colectiviști din 
sat. Orizontul cultural al colectiviștilor se lărgește 
continuu. Gospodăria colectivă le-a creat colectiviș
tilor posibilitatea ca fiii lor să poată învăța în cele 
mai bune condiții să se bucure de lumina cărții, de 
perspectivele pe care statul nostru democrat-popular 
le oferă fiecărui tînăr. In Cocargeaua 14 f/z de colec
tiviști sînt acum studenți la diferite facultăți din țară. 40 fii de colectiviști sint elevi la diferite școli medii 
și profesionale iar 1.000 urmează cursurile școlii ele
mentare de 7 ani din comună.

CIFRE, FAPTE
a Veniturile globale ale 

gospodăriei în anul 1960 au 
atins cifra de 4.882.197 lei.

• In 1960 gospodăria a 
obținut o producție globa
lă de 2.840.000 kg porumb. 
Socotind că într-o căruță se 
încarcă circa 750 kg, pro
ducția globală ar încăpea în 
3786 căruțe care puse cap 
la cap ar alcătui un convoi 
de aproape 20 km.

• Pentru cei 350 de bă- 
trini și bolnavi, inapți de 
muncă, gospodăria colecti
vă a repartizat în 1960, con
form statutului G.A.C., din 
fondul de ajutorare 33.000 
kg griu, 71.000 kg porumb, 
28.000 kg zarzavaturi, 2.165 
kg fasole, 687 kg brinză, 
2.800 litri ulei comestibil, 
117.241 lei ajutoare în bani.

• In Cocargeaua există și 
o a doua gospodărie colec
tivă („23 Februarie") înfiin
țată in 1957. Doar în trei 
ani gospodăria a ajuns să 
aibă un fond de bază de 
2.000.000 Zei. Valoarea zilei 
muncă în 1960 a fost de 35 
Zei. Colectiviștii au un sec
tor zootehnic dezvoltat și 
multe alte surse de venituri.
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Azi, în satul meu

Astaios,
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La casa 
pionierilor

îndemnat de cițiva copii 
cu cravate roșii la gît, am 
pornit spre Casa pionieri
lor din Mediaș. Unul din
tre ei mi-a povestit pe 
drum, cîte ceva din activi
tatea lor.

— La noi activează 11 
cercuri la care participă 
peste 1.000 de pionieri și 
elevi din toate școlile ora
șului. Unii studiază tainele 
mecanicei, alții ale radio
foniei, fotografiei, chimiei 
și științelor naturii, unii, 
frecventează cercul de ba
let, alții studiază pianul 
sau vioara și cîte altele.

îneîntat de această va
rietate de acțiuni am în
ceput să vizitez sălile largi, 
spațioase prin care se agi
tau zeci și sute de pio
nieri. într-una din aceste 
săli era liniște covîrșitoa- 
re. Nu se auzeau decît bă
tăile ritmice ale unui a- 
parat de morse. Aici era 
cercul radioamatorilor.

Nevrînd să-i deranjez 
am intrat Ia cercul tineri
lor naturaliști. Profesoara 
Maria Chișu explica unui 
grup de elevi ai cercului, 
felul cum se pot conserva 
în spirt anumite animale 
mici. Toți erau numai ochi 
și Urechi.

Acordurile unei melodii 
m-au făcut să-mi schimb 
direcția și să mâ abat spre 
cercul de muzică.

în sala de pian, două pio
niere cîntau la patru mîini 
un fragment dintr-o lu
crare. Degetele alunecau 
lin pe clapele pianului, 
punînd în aplitare toate 
cunoștințele acumulate 
pînă acum.

Am ajuns și la cercul 
mîinilor îndemînatice. Fe
tele lucrau la mașina de 
cusut, iar altele studiau cu 
atenție păpușile terminate.

Suplețea și grația, sigu
ranța și sîrguința, iată a- 
tributele cercului de ba
let Totul era încintâtor. 
Alunecind lin pe luciul 
parchetului ca oglinda, mi
cuțele balerine executau fi
guri din ce în ce mai grele.

La plecare, m-am oprit 
puțin în fața imensei clă
diri. Fără să vreau mi-am 
amintit de copilăria celor 
care au trecut de 30 de ani. 
Cîtă diferență! Pe lingă 
mine trec mereu copii cu o- 
brajii purpurii ca și crava
tele lor roșii. Unii rid vo
ioși, alții sînt gravi, preocu
pați de ceea ce au făcut sau 
vor face la casa lort Casa 
pionierilor.

DAN VINTILA 
tehnician

La marginea 
reștiului, acolo 
casele se răresc, iar 
șoseaua asfaltată în
cepe să șerpuiască 
spre Giurgiu, a apă
rut o nouă întreprin
dere. Mai întîi cei 
din împrejurimi, au 
văzut ridicindu-se 
hale mari luminoa
se, apoi primele 
plăci de beton care 
iuau drumul marilor 
construcții de lo
cuințe ale orașului. 
Aici e întreprinde
rea de prefabricate 
din beton „Progre- 
suU, șpu, după cum 
ii spun oamenii de 
pe aici, „fabrica de 
case". Cu ajutorul 
plăcilor produse de 
această întreprinde
re, blocurile se con
struiesc mai repede 
și mai ieftin.

„Primul 
al fabricii _ 
acum cițiva ani cînd 
primul bloc cu 4 eta
je construit din 
fabricate a fost 
in folosință în 
mai

In

pătrunde zi de zi 
tehnica modernă. 
Prin folosirea unor 
procedee ingenioase, 
plăcile de cîteva 
tone sînt uscate a- 
cum în numai 16 și 
chiar 13 ore față de 
24 de ore cit era ne
cesar înainte. Acea
sta inseamnă mai 
multe blocuri, și mai 
bune pentru oame
nii muncii.

Odată cu fabrica, 
au crescut și tine
rii muncitori. Lor li 
s-au pus la dispoziție 
toate condițiile să 
se califice, să înve
țe. Cine a lucrat în 
urmă cu 4—5 ani in 
fabrică poate 
mai amintește 
lancu Drăghici. Ve
nise aici să învețe 
meseria de beton ist

Era de loc dintr-o 
comună din apro
pierea Bucureștiulul. 
Pentru pasiunea lui 
față de meseria de 
beton ist, cond uce
rea întreprinderii l-a 
trimis la o școală de 
maiștri. Azi condu
ce una din secțiile

principale ale sectei 
noastre, secția de 
armături. Dar el nu-i 
un caz izolat 
tineri sînt azi 
ștri pricepeți, 
ni de vază in 
ca noastră.

Cind altădată, in 
trecut, porțile școli
lor se deschideau în 
fața tinerilor munci
tori ? Ei știu — că 
numai in zilele noa- 
tre este posibil
cest lucru — și mun
cesc neobosiți, 
tru a răsplăti 
statului nostru 
mocrat-popular 
tru viitorul lor.

Acestea sînt 
cîteva noduri,
pre fabrica care s-a 
înălțat pe maidanul 
din spatele 
„Progresul" 
cițiva dintre 
torii ei, care 
altă dorință decît să 
producă mai multe 
plăci prefabricate 
pentru marile blocuri 
ale Capitalei.

Viitorii mecanici agricoli se pregătesc cu seriorrtate in cw e 
lor de practică în atelier — iată despre ce -e wbeste as
pectul acesta fotografiat la Școala profes onc'c de 'r-eco- 

nică agricolă regfanee Ga of
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U.R.S.S. dorește ca anul 1961 
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Iu Guineea

în 
cediu de odihnă pornesc 
spre satul natal din comuna 
Jidvei, așezat undeva pe ma
lul Tîmavei Mici, (în raionul 
Tîmăveni), închis într-o par
te și alta de dealuri- Satul 
meu e mic, numără doar vreo 
300 de locuitori, oameni har
nici și primitori. De fiecare 
dată cînd mă întorc în satul 
meu întîlnesc noi construcții, 
noi realizări care fac viața 
consătenilor mei mai frumoa
să. Mă întîlnesc cu tineri de 
seama mea și dacă aduc vor
ba de ultimul Hm vizionat 
sau ultima carte citită de 
m-ne, îmi răspund mai tot
deauna așa. „Și noi l-am văzut 
la cinematograful comunei. 
Și noi am citit cartea aceasta. 
Există și la biblioteca căminu
lui cultural". Cind le-am po
vestit despre activitatea 
turală din Hunedoara 
zn-au și întrebat.

— Ați fost filmați, televi
zați ’

Știam unde vroiau să ajun
gă. Citisem și eu în ziare că 
echipa artistică a comunei a 
luat premiul doi la concursul 
pe țară al echipelor artistice 
de amatori. Știam că au fost 
televizați și filmați.

Da! Consătenii mei trăiesc

Pentru campania agricolă 
de primăvară

astăzi ca oamenii. Nu mai ro
besc pe diversele moșii pen 
tru un pumn de mălai, ca al
tădată, și nici nu mai pleacă 
toamna prin orașele din îm
prejurimi pentru a-și cîștiga 
existența. în comună a pă
truns acum lumina electrică 
iar aparate de radio întîlnești 
în tot mai multe case.

Avem acum casă de naște
re. Copiii colectiviștilor nu se 
mai nasc pe cîmp, nu mai mor 
încă înainte de a spune cuvin
tul _mamă*. Există, de ase
menea. un cabinet medical și 
unul dentar- în anii regimu
lui burghezo-moșieresc doar 
patru tineri din satul nostru 
au urmat școli superioare la 
oraș. Aceștia erau, bineînțe
les, odraslele bogătanilor.

Azi, numai din satul meu 
un număr de 58 de tineri au 
terminat diverse școli profe
sionale, medii și tehnice, iar 
doi au devenit deja ingineri. 
Mulți sînt muncitori pe la 
marile uzine din apropiere.

Acum în preajma alegerilor 
de deputați în Marea Aduna
re Națională și sfaturile popu
lare, nu pot să nu-mi amintesc 
de satul meu natal, așa cum 
era el înainte și așa cum a- 
rată în zilele noastre. Schim- 

o 
grijii 

nostru 
ca 
să

bările petrecute aici sînt 
dovadă grăitoare a 
partidului și statului 
democrat-popular pentru 
viața oamenilor muncii 
fie mai bună, mai fericită.

Atleții sovietici Valerii Bru
mei, Igor Ter Ovanesian și 
Evghenii Momotkov au sosit 
la 13 februarie la New York 
pentru a participa la o serie 
de concursuri pe teren aco
perit, programate la Madison 
Square Garden.

♦

Tradiționala competiție in
ternațională de hochei pe 
gheață .Cupa Orașului Bucu
rești- începe astăzi în capita
lă cu participarea echipelor o- 
rașelor Budapesta, Berlin. Le
ningrad și București (cu două 
formații). Jocurile, care se vor 
desfășura pe patinoarul arti
ficial din parcul ,,23 August-, 
sînt așteptate cu legitim inte
res de amatorii de sport 
bucureșteni. Astăzi au loc ur
mătoarele întîlniri : București 
I — București (tineret), Le
ningrad — Berlin. Primul joc 
va începe la ora 17,30, iar cel 
de-al doilea la ora 19,30. In- 
tilnirile continuă 
sîmbătă și duminică, cind va 
avea 
joc:

loc și cd mai important 
București — Leningrad.

★
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Intre 
vor desfășu 
Cluj turneele 
gorii rezervate cele: 
pugiliști din între 
Pînă în prezent 
competiție și-au ani 
ticiparea un număr 
boxeri. La Cluj, unde 
disputa întreceriie < 
lor muscă și -ș-oară, 
lua printre alții L. Ar 
Bariciu. D. Daviriescu 
diu, I. Mihakk. Mar 
V. Mirza, in t-xnc ce

Adunare festivă 
consacrată 

aniversării Tratatului 
sovieto-chinez

în stațiunile de mașini și 
tractoare din regiunile Bra
șov, Ploiești, Timișoara și Cri- 
șana aproape toate tractoarele 
și mașinile agricole care vor 
fi folosite în campania de pri
măvară sînt puse în stare de 
funcționare.

Din comunicările făcute Mi
nisterului Agriculturii de că
tre secțiile agricole ale sfatu
rilor populare regionale rezul
tă că pînă la 10 februarie in 
S.M-T. tractoarele, plugurile, 
semănătorile și cultivatoarele 
•u fost revizuite și reparate în 
proporție de 92—95 la sută.

Pentru terminarea grabnică 
a pregătirii tractoarelor și ma
șinilor agricole, unitățile care 
au încheiat reparațiile ajută 
în aceste zile pe cele rămase 
în urmă.

în toate regiunile se conti
nuă verificarea calității repa-

rațiilor, revizuire* mașinilor 
ce vor fi folosite la lucrările 
agricole de vară și încheierea 
contractelor de lucrări cu gos
podăriile colective și întovă
rășirile agricole pentru însă- 
mînțările de primăvară. Pînă 
acum a fost contractat un vo- 
liKn de lucrări echivalent cu 
3.050.000 ha arătură normală, 
ceea ce reprezintă 70 la sută 
din sarcina de plan a stațiu
nilor in campania de primă
vară. in această acțiune sint 
fruntașe regiunile Ploiești, Do- 
brogea. București. Crișana. Se 
continuă, de asemenea, cursu
rile de masă pentru însușirea 
metodelor înaintate de între
ținere și exploatare a tractoa
relor și mașinilor agricole, de 
aplicare a regulilor agrotehni
ce pentru obținerea unor re
colte sporite.

(Agerpres)

MIHAI MUNTEANU 
operator chimist

In
rie, vineri va începe în Capita
lă, în sala sporturilor de la Flo- 
reasca, competiția internațională 
de handbal organizată de clubul 
sportiv Rapid. La startul com
petiției vor fi prezente o serie 
de echipe valoroase ca Lokomo-

O zi obișnuită
(Urmare din pag. I-a)

tr-o faptă deosebită, marele 
eveniment ce va avea loc în 
viața lor la 5 martie 1961.

★
Ora 16 Pe scena teatru

lui de stat cițiva 
tineri actori se pregătesc să 
înceapă o repetiție. „Licita
ția" — piesa la care lucrează 
acum, nu figurează însă în 
repertoriul teatrului. Ea con
stituie una din manifestă
rile prin care < _. ’ 
U.T.M, și ceilalți tineri 
teatrului se pregătesc să în
tâmpine alegerile. Acum, în 
timpul lor liber, ei repetă cu 
conștiinciozitate spre a oferi 
publicului, la Casele alegăto
rului de la sate unde vor juca, 
un spectacol 
alegerile din 
într-o altă 
teatrului de 
el repetiție.
rea regizorului Lucian Bal- 
tuh, piesa „Tirgul lui Bol- 
dur“, scrisă de doi tineri 
actori ai teatrului — N. Drin 
și Ch. Cucu, prinde contur, 
iar replicile demascatoare pri
vind mascarada alegerilor din 
trecut, stîrnesc hohotele de rîs 
ale asistenței din sală.

★
Ora 18 Casa alegătorului 

nr. 1. Munci
toarea Tănase Anica dea
pănă cu glas monoton a- 
mintiri din viața ei trudită 
din timpul regimului burghe- 
zo-moșieresc. Salariul de mi
zerie, jignirile, lipsa de drep
turi politice... toate contribu
iau la umilirea, desconsidera
rea și exploatarea femeii. Cei 
peste 200 de tineri adunați în 
sală și care vor vota anul a- 
cesta prima dată, ascultă cu 
atenție relatările vorbitoarei. 
Cit de puternic contrastează 
viața lor, desfășurată limpede

și drept sub îndrumarea plină 
de grijă a partidului, cu cele 
auzite aici. Spontan, firesc, au 
început ți ei să vorbească. 
Și-au exprimat simplu și cu 
căldură dragostea și recunoș
tința față de partid, pentru 
condițiile de viață și de învă
țătură care le-au fost oferite. 
Făgăduiesc că vor munci și 
vor învăța cu conștiinciozitate, 
că vor răspunde cu maturitate 
sarcinilor de cetățeni cu drep
turi depline.

* *1
1

Biblioteca Fabricii de Confecții „Gh. Gheorghlu-Dej“ din Capi
tală, oferă cititorilor săi ultimele noutăți literare

Foto t N. STELORIAN
organizația

ai

artistic privind 
trecut. Alături 
sală, colectivul 
păpuși are și 
Sub îndruma-

CQNACKRY 14 (Agerpres). 
— Președintele Prezidiului So- 
vietului Suprem al U.R.S.S., 
L. L Brejnev, însoțit de pre
ședintele Seku Ture, a vizitat 
la 13 februarie orașul Kankan, 
a doua localitate. în ce pri
vește mărimea, din Republica 
Guineea. jț

In piața cgpțrală a orașului 
a av’jț loc un miting al prie
teniei guineao-sovietice. la 
care au participat 20.000 de 
oameni- La miting a rostit o 

in tare de salut Fofana Ka- 
retarui general al Or
iilor Partidului Demo- 
regiunii administrative 

Ksnkan
La mmng au luat de ase

menea cuvintul L. I. Brejnev 
(t Set-i Tare.

Următoarea localitate vizi- 
U'4 a iest orașul Labe.

Locuitorii orașului Labe au 
argar.'-zat o primire entuziastă 
. — L L Brejnev, președintele 
Preria.-.-. Sovietului Suprem 

întreaga populație 
a eragair f a regiunilor in- 
vatr-ate a vetut sâ-1 intim- 

pe icgltul oaspete sovie- 
L. I Brejnev, Seku Ture 
revaCMria Adunării Na- 
ue a Rapuhiicii Guineea, 

Sariula* IMallo au plecat di
rect de pe aeroport spre piața 

ance ii aștepta o 
une de oameni.
au fost salutați de 
Teireei. secretarul 

Organizației din 
T ehr a Partidului

După ce L. L Brejnev a 
rasat o cuviatare; a luat cu- 

șeam'.eie Republicii 
Seku Ture, care a 
■pă ce a obținut m- 
L Guineea P-a fă- 
icteni care îi acordă 
dezinteresat Preșe- 

s Rep unixii Guineea a 
T.tt pentru ajutorul im

ani pe care Uniunea Se
tei l-a acordat Republicii

CoDgresul Partidului Muncii 
din Albania

Calitatea produselor
Lecfii ancorate 

în practică
(Urmare din pag. l-a)

loc de cinste
Postul utemist de control în acțiune

(Urmare 
din pag. l-a)

mestecul corespunzător. Spu
neam la început că ridicarea 
calificării profesionale a con
tribuit la îmbunătățirea ca
lității produselor.
exemplu. Reperul 6126 avea 
multe m 
drepte Și 
cului trei 
poate d< 
asemenea.
rilor Pe placa de uscare pre
zenta dificultăți. Tinerele mie- 
zuitoare au ridicat aceste pro
bleme la sfîrșitul unei lecții; 
li s-a vorbit despre ele și des
pre soluțiile care duc la înde
părtarea deficiențelor.

— Efectul ?
— O unitate foarte bună de 

măsură a eficienței este pro
centul de rebut. La miezurile 
acestui reper s-a observat o 
simțitoare scădere a rebutului 
și în acest fel ne-am dat 
seama de rezultatul îndrumă
rilor date la curs.

Iată deci că lecțiile legate 
de practică duc — așa cum 
este și firesc — la îmbunătă
țirea calității produselor. De 
aceea, comitetul U.T.M. pe 
uzină trebuie să generalizeze 
experiența acestui curs.

prea
Iată un

irî cu unghiuri 
resarea ameste- 

să fie dt se 
uniformă. De 
șezarea miezu-

de muncitori. Mași
nile nu fuseseră re
parate bine. In e- 
chipa care „repara
se* aceste mașini lu
crau și tinerii Iordan 
lăzile, Radu Hicolae, 
Herțea Lazăr și pos
tul utemist de con
trol a afișat pe buni 
dreptate la gazeta sa 
o caricaturi cu pri-

rire la reparațiile de 
rlabă calitate făcute 
de echipă.

Colectivul postului 
utemist de control 
popularizează pe a- 
cei tineri asemenea 
lui Coțofană Con
stantin sau Stanciu 
Gheorghe, care sînt 
preocupați întotdeau
na de calitatea lucru
lui pe care-l fac. De
sigur însă că în sec
tor mai sînt ?i tineri

care nu se ocupă de 
această problemă. 
Colectivul postului e 
dator să scoată la 
iveală cu curaj și pe 
viitor asemenea lu
cruri și să nu încete
ze a milita neobosit 
pentru o bună repa
rație a mașinilor-u- 
nelte cunoscindu-se 
că și de acest factor 
depinde calitatea 
pieselor produse de 
uzină.

-jcs externă a Albaniei, a fă
cut &2zețu construcției socia- 
Es-^ Ia țari a vorbit despre 
sa.-v.n_e cel-; de-al treilea 
plan cjzrul perspectivele 
creșier-.. aivetalui de trai al 
cam--. 1-or muncii, dezvoltarea 
cu’rurij. ir.'. Ițămlntului. ocro
tirii sinititj, pregătirea ca
drelor eic. Enver Hodja a con
sacrat o parte însemnată a ra
portului său problemelor mun-

In ședința din dimineața 
zilei de 14 februarie Congre
sul a ascultat raportul lui L. 
Stratoberdha. despre activita
tea Comisiei Centrale de Re
vizie. Apoi au început dezba
teri pe marginea celor două 
rapoarte. Au luat cuvintul R. 
Dervishi, prim-secretar al Co
mitetului Orășenesc Tirana al 
Partidului Muncii din Alba
nia, R. Djangolli, secretar al 
Comitetului raional de partid 
Korcea, I Pashko. ministrul 
construcțiilor, G. Hushi preșe
dintele Consiliului Centra! al 
Sindicatelor din R. P. Alba
nia. B Shtylla ministru] Afa
cerilor Externe și alții. Dez
baterile au continuat in șe
dința din seara aceleași zile.

E de ajuns să pornești cu dreptul?
(Urmare din pag. l-a)

acestui obiectiv. In sector e-rea 
xîstă o vitrină a postului ute
mist de control unde se expun 
piesele de slabă calitate sau 
rebuturile, arătîndu-se totodată 
cauzele lor și numele muncitor 
ruluî care le-a produs.

Biroul organizației U.T.M. și-a 
propus de asemenea în planurile 
sale de muncă ca obiectiv atra
gerea inginerilor și maiștrilor în 
acțiunea de ridicare a calificării 
tinerilor care dau produse de ca
litate slabă. Bala Ion, Jipa Ghe
orghe, Ghergan Dumitru și Dan 
Emil au primit astfel numeroa
se îndrumări tehnice din partea 
tînărului inginer Diaconu Gheor
ghe.

Din păcate însă unele din a- 
semenea acțiuni n-au fost duse 
pînă la capăt. Mai sînt astăzi 
tineri din sector care dau rebu
turi, piese neîngrijit finisate, 
care nu respectă procesul tehno
logic sau care nefolosind rațional

timpul de muncă dau zor să-și 
realizeze sarcinile la sfîrșitul 
programului, ncglijînd calitatea. 
S-au făcut de asemenea puține 
lucruri pentru atragerea 
lor la cursul de ridicare a cali
ficării. Trașcă Ion, Rizea Gheor
ghe, Cernea Ion dau rebuturi 
dar nici unul nu vine la cursul 
de ridicare a calificării. Din a- 
proape 150 utemiști, Ia cele trei 
cursuri organizate în sector par
ticipă abia 30-40 tineri, iar bi
roul organizației U.T.M. privește 
cu multă îngăduință acest lucru. 
De asemenea, organizația U.T.M. 
din sector n-a aluat pînă acum în 
discuție în nici o adunare gene
rală problema calității produse
lor realizate de tineri. Este ca
zul ca organizația U.T.M. de aici 
să facă o cotitură radicală în 
munca sa și să pună pe primul 
plan problema antrenării tineri
lor pentru a da produse de cea 
mai bună calitate. Mijloace pen
tru aceasta sînt suficiente.

tincri-

Un senator american 
cere intensificarea 

comerțului cu tarile 
lagărului socialist

WASHINGTON 14 (Ager- 
pres). — La 13 februarie se
natorul Allen Ellender, statul 
Louisiana, care anul trecut a 
vizitat 35 de țări în calitate 
de membru al comitetului se
natorial pentru alocații, vor
bind în fața senatului ameri
can a cerut „să se depună 
toate eforturile" pentru inten
sificarea comerțului cu țările 
lagărului socialist. în acest 
sens Ellender a preconizat re
vizuirea faimoasei legi Battle, 
care impune restricții asupra 
schimburilor comerciale cu 
Răsăritul.

De asemenea Ellender a 
propus lărgirea programului 
de schimburi Est-Vest „pen
tru a grăbi dispariția teoriei 
că țările comuniste și țările 
lumii libere nu pot coexista 
în mod pașnic".

-----•-----

PE SCURT

A apărut primul număr al revistei
a

99

Cîteva concluzii

A apărut nr. 1/1961 al re
vistei de literatură universală 
„Secolul XX" editată de Uniunea 
Scriitorilor din R.P.R. Fiind mai 
mult decît o apariție obișnuită 
acest număr aduce cititorului 
surpriza unui conținut extrem 
de bogat intr-o prezentare gra
fică deosebit de atrăgătoare.

Editorialul „O nouă revistă" lă
murește, printre altele, scopul 
acestei apariții, legîndu-l de 
preocupările generale ale cul
turii noastre : „Alături de vo
lumul și valoarea crescindă a 
literaturii originale, un aport 
major, unic în istoria culturii 
romînești, a fost depus, în anii 
aceștia ai revoluției socialiste, 
pentru cuprinderea în cunoș
tințele maselor, pe scară tot 
mai înaltă, a bunurilor spiri
tuale ale omenirii, pentru ca 
valorile superioare ale culturii 
mondiale să pătrundă cit mai 
repede și mai adine în popor, 
ajutînd la succesul deplin al 
revoluției culturale". Pe linia 
acestui program de acțiune re
vista publică în primul rînd 
versurile lui Tvardovski adunate 
sub titlul „Din zare în zare". 
S:nt stihuri care aduc suflul 
fierbinte al actualității construc
ției comuniste, care aruncă în
drăznețe punți spre viitor. Re
cunoaștem în ele forța de evo
care dar și fiorul liric al mare
lui poet sovietic, ridicate de

astă dată pe o treaptă supe
rioară.

în continuare revista prezintă 
fragmente din romanul scriito
rului progresist italian Carlo 
Cossola, intitulat „Fata lui 
Bube". Romanul redă cu ascu
țime conflictele ce se nasc intre 
oamenii din popor atașați idea
lurilor democratice, influențați 
de lupta partidului comunist și 
rămășițele fascismului. Deși 
are o viziune limitată, autorul 
știe să dea un caracter mobi
lizator multor pagini ale sale 
în timp ce ilustrează poezia 
dragostei plină de puritate și 
profunzime.

Cu articolul „Noi am putea 
fi exemplu", în care Geo Bcgza 
ridică problema păcii și priete
niei între popoare în zona Bal
canilor, se inaugurează o rubri
că a schimbului de literatură 
între țările vecine cu noi, >n 
care se publică o schiță a unui 
scriitor bulgar, fragmente de 
poem de Iannis Ritsos,

Intre documentatele studii 
publicate reținem ^Opera lui

Mihail Sadoveanu în literatura 
universală" de Al, Philippide, 
„Ce se întîmplă cu romanul a- 
merican ?“ de Mihnea Gheor
ghiu, precum și „Perspective în 
romanul sovietic" de Tatiana 
Nicolescu. Acest ultim studiu 
ne relevă atitea apariții noi și 
interesante in literatura închinată 
constructorilor comunismului in
cit am fi cit se poate de fericiți 
dacă am citi în numerele apro
piate ale revistei romane dintre 
cele citate. Am fi de asemenea 
foarte bucuroși dacă am putea 
citi mai mult din literatura ță
rilor de democrație populară.

In afară de interviurile 
scriitorii : M. Șolohov, 
dore Quasimodo, Al. 
ciuk, William Saroyan 
și interviul fotografic cu 
actor Nicolai Cerkasov 
viața și opera lui Maiakovski, 
revista mai conține extrase de 
articole din diferite publicații 
precum și ilustrații de Corneliu 
Baba, Picasso, Ligia Mccovei, 
Andrei Miluikov etc.

B. DUMITRU

cu
Salva- 

Kornei- 
precum 
marele 
despre

Raidul organizat în cîteva 
sectoare ale Uzinei ..Semănă
toarea'1 a scos la iveală că în 
întreprindere sînt numeroși ti
neri care, antrenați în între
cerea socialistă, pun pe pri
mul plan al activității lor 
problema îmbunătățirii cali
tăți; produselor. Comitetul 
U.T.M. pe uzină îndrumat în
deaproape de organizația de 
partid a indicat tuturor or
ganizațiilor U.T.M. să folo
sească în munca lor forme va
riate pentru atingerea acestui 
obiectiv. El a arătat totodată 
că ridicarea calității produse
lor se poate face numai pe 
baza unei înalte pregătiri pro
fesionale, că numai avînd cu
noștințe temeinice poți stăpini 
tehnica modernă. Mulți tineri 
din uzină sînt înscriși astfel la 
cursurile de ridicare a cali
ficării, se organizează confe
rințe tehnice, se citește litera
tură de specialitate.

Trebuie spus însă că sînt 
unele organizații U.T.M., ase
menea celei de la sectorul 2 
strungărie, care n-au reușit 
să cuprindă pînă în prezent 
Pe toți tinerii într-o formă 
potrivită de ridicare a califi-

carii. Sînt unele sectoare, la 
debitare, de pildă, unde cali
tatea produselor lasă de dorit, 
iar organizația U.T.M. de aici 
nu întreprinde aproape nimic 
pentru îndreptarea situației.

Sînt de asemenea brigăzi 
care-și pun in planurile lor 
de muncă problema calității 
produselor. Așa este, de pildă, 
brigada condusă de tînărul 
Georgescu Gheorghe. Dar sînt 
și unele brigăzi din sectorul 
II spre exemplu, unde calita
tea produselor nu stă Ia loc de 
cinste.

Comitetul U.T.M. al Uzinei 
„Semănătoarea" trebuie să ge
neralizeze experiența bună ob
ținută de acele organizații 
U.T.M. care au avut succe
se în antrenarea tinerilor în 
lupta pentru calitate, să în
demne organizațiile U.T.M. 
din uzină să folosească mai 
mult munca politică în rîndul 
tinerilor pentru a-i educa în 
spiritul răspunderii 
prestigiul mărcii dc 
Iar acesta presupune 
neîncetată, continuă, 
ca produsele să fie 
mai înaltă calitate.

MOSCOVA. — La 14 fe
bruarie Nikita Hrușciov l-a 
primit pe Fahri Koruturk, am
basadorul Turciei în U.R.S.S., 
la cererea acestuia, și a avut 
o convorbire cu el.

La convorbire a participat 
Arkadi Sobolev, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S.

pentru 
fabrică, 
o luptă
pentru 
de cea

BERLIN. Ziarul „Vorwărts" 
(R.F.G.) atrage atenția asupra 
considerabilei creșteri a pre
țurilor în aproape toate sec
toarele din Republica Fede
rală Germană. Față de 1959 
chiriile au crescut în I960 cu 
14 la sută, costul transportu
rilor feroviare cu 12,5 la sută, 
cel al transporturilor urbane 
cu 7 la sută, prețurile la mo
bilă cu 3,7 la sută, la cărbuni 
cu 3 la sută, la obiectele 
metal cu 2,1 Ia sută etc,

SEUL. — Peste 400 de 
valizi de război din toate 
calitățile Coreei de sud 
demonstrat săptămina trecută 
în fața clădirii președinției 
Consiliului de Miniștri din 
Seul. Demonstranții au cerut 
acordarea de pensii șl îngriji
re medicală, locuințe și alte 
înlesniri. După ce au aflat 
că reprezentanții autorităților 
refuză să stea de vorbă cu ei, 
demonstranții au pătruns ia 
clădirea președinției.

de

in- 
lo- 
au



Lansarea rachetei sovietice spre Venus deschid^ 

0 nouă și strălucitoare pagină 
in dezvoltarea astronomiei planetare

Știința dă 
visurilor aripi

Acad. prof. dr. 
Euq. Macovschî

Director al Institutului 
de Biochimie 

al Academiei RP.R.

Noua performanță realizată 
de știința și tehnica sovietică 
prin lansarea spre planeta 
Venus a unui laborator cos
mic, este de a dreptul uimi
toare chiar și acum cînd lu
mea s-a obișnuit cu lansarea 
diferiților sateliți.

Este pentru prima dată cînd 
o astfel de lansare se face în 
două etape. Această perfor
manță dovedește nu numai 
un stadiu extraordinar de a- 
vansat la care a ajuns Uniu
nea Sovietică în tehnica și 
mînuirea rachetelor și sateli
ților, depășind cu mult S.U.A., 
dar și vastele posibilități ce 
se deschid de acum înainte 
pentru realizarea primelor că
lătorii interplanetare.

Biologii și biochimiștii noș
tri, urmăresc cu cei mai viu 
interes aceste succese ale U- 
niunii Sovietice în cucerirea 
spațiului cosmic deoarece ele 
ne deschid noi perspective 
extraordinar de promițătoare 
ipentru cunoașterea materiei 
vii și a fenomenelor vieții în 
cu totul alte condiții decît cele 
ale planetei noastre.

Felicităm din toată inima 
pe savanții și tehnicienii so
vietici și așteptăm cu multă 
nerăbdare noi amănunte în 
legătură cu această ultimă ex
periență atît de importantă.

Prof. unlv.
N. Theodorescu
Membru corespondent 
al Academiei R.P.R., 
Decan al Facultății 

de matematică și fizică 
al Universității „C. I. Parhon"

Lansarea de către oamenii 
de știință sovietici a rachetei 
cosmice care zboară spre pla
neta Venus, reprezintă o rea
lizare ce înflăcărează avîntu- 
rile cele mai nobile ale omeni
rii.

Pe bordul acestui sol al ști
inței și tehnicii celei mai 
înaintate, zboară mîndru fa
nionul cu stema de stat a 
U.R.S.S., străbătînd cu o vite
ză amețitoare spațiul „Pă- 
mînt—Venus".

Oamenilor de știință și teh
nică din țara noastră, tinere
tului muncitor pe ogorul ști
inței și tehnicii, studenților 
noștri li se deschid mărețe 
perspective în era cuceririi 
spațiului interplanetar. Ei vor 
trebui să muncească insufle- 
iți de avînt pentru a fi în a- 
ceastă eră de triumf a științei 
și tehnicii alături de savanții 
și tehnicienii din țara socialis
mului biruitor — pionieri ai 
cercetării și cunoașterii Uni
versului care înarmați cu cea 
mai înaintată concepție des
pre lume — materialismul 
dialectic și istoric, supun tai
nele naturii.

Felicitările adresate 
lui N. S. Hrușciov 

de către J. Kennedy
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : Președintele 
S.U.A., John Kennedy, i-a a- 
dresat lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi-
niștri al U.R.S.S., o telegramă 
de felicitări din partea sa și 
a poporului american cu pri
lejul „remarcabilei realizări 
științifice, lansarea rachetei 
dv. cosmice spre planeta Ve
nus. Vom urmări cu interes 
zborul ei și vă dorim succes 
în această nouă etapă de stu
diere a Cosmos-ului de către 
om", scrie președintele S.U.A.

Eclipsă la Cape Canaveral
Desen de ALEX. STALARCEK

VENUS : — Alo Luna ? Spune -mi, cum se zice oe rusește „bine 
ai venit".

Desen de V. VASILIU

Admirația întregii 
lumi

• în S.U.A. interesul mani
festat față de lansarea stațiu
nii interplanetare este uriaș.

Comentatorul științific al 
agenției Associated Press 
subliniază că trimițînd o sta
țiune interplanetară spre 
Venus, Uniunea Sovietică a 
înfăptuit cea mai eficientă și 
importantă lansare de nave 
în spațiul cosmic. Următoarea 
etapă, după părerea comenta
torului, poate fi lansarea in 
Cosmos a unei rachete avind 
la bord un om. Rusia, conti
nuă comentatorul, a creat de 
fapt o stațiune cosmică de pe 
care poate fi trimis un sol 
teleghidat care să poată a- 
tinge planeta Venus sau să 
se plaseze pe o orbită în ju
rul ei... ACEASTA ESTE ÎN
CĂ O DOVADA A SUPE
RIORITĂȚII POSIBILITĂȚI
LOR UNIUNII SOVIETICE 
IN SPAȚIUL COSMIC.
• Cercurile științifice din 

ANGLIA manifestă de ase
menea un uriaș interes față 
de lansarea stațiunii interpla
netare. Intr-o convorbire cu 
un corespondent al agenției 
TASS, prof. C. F. Powell, lau
reat al Premiului Nobel, 
membru al Societății Regale, 
a declarat: „ACEST EVENI
MENT FOARTE EMOȚIO
NANT DOVEDEȘTE MARE
LE PROGRES TEHNIC AL 
UNIUNII SOVIETICE ÎN 
CERCETAREA COSMOSU
LUI".

ROMA: Uimire pentru
noua realizare a
Știrea despre extraordinara 

lansare de către oa- 
s menii de știință sovie

tici a unei astronave in 
direcția planetei Venus a tre
zit un puternic ecou în toate 
ziarele italiene. Multe din ele

• După cum transmit pos
turile de radio din AUSTRA
LIA, în cercurile științifice 
din Australia se consideră că 
lansînd un laborator cosmic 
în direcția planetei Venus. 
Uniunea Sovietică a obținut 
un succes fantastic. Ziarul 
„Daily Mirror" din Sydney 
scrie : „Se înfăptuiește visul 
de veacuri al omului privind 
cucerirea spațiului cosmic, 
TRANSFORMAREA MARE
LUI VIS AL OMENIRII ÎN 
REALITATE O DATORĂM 
UNIUNII SOVIETICE Supe
rioritatea tehnicii sovietice în 
construcția de rachete a fost 
demonstrată în mod strălucit 
și incontestabil".

• Ziarele -din FRANȚA ca 
de pildă „France Soir“, care 
apare într-un tiraj de un mi
lion de exemplare, și-a consa
crat două pagini răspunsuri
lor amănunțite „la întrebări
le pe care cititorii le pot 
pune în legătură cu lansarea 
rachetei Pămînt-Venus“. Co
mentatorul agenției France 
Presse transmite : „Lansarea 
noii nave cosmice sovietice 
constituie un eveniment ști
ințific fără precedent. Ra
cheta în direcția planetei Ve
nus nu a fost lansată de pe 
Pămînt ci de pe un satelit ar
tificial al Pămîntului. Toate 
acestea arată că inginerii so
vietici au obținut succese 
mari atît in domeniul electro
nicei, cît și în domeniul ghi
dării de la distanță.

științei sovietice
au apărut cu titluri mari, pe 
prima pagină, relevînd impor
tanța științifică a lansării în 
Uniunea Sovietică a unei stații 
interplanetare. O seamă de 
ziare importante ca : „L'Unita", 
„Paese Sera" și alte organe ale 
presei de stingă precum și nu
meroase ziare burgheze ca „II 
Giorno", „La Voce Repubblica- 
na", „H Corriere d’lnformazione" 
și-au exprimat uimirea și admi
rația pentru noua realizare a 
științei sovietice.

„II Corriere d’lnformazione" 
din Milano, unul din cele mai 
răspindite ziare burgheze din 
Italia, scrie : „LANSAREA UNEI 
STAȚII INTERPLANETARE DE PE 
BORDUL UNUI SATELIT ARTIFI
CIAL CERE O TEHNICA DESÂ- 
VIRȘITĂ. ÎNCĂ O DATA SOVIE
TICII AU DOVEDIT CĂ SINT STA- 
P1NII ACESTEI TEHNICI". Ace-

Corespondență 
telefonică pentru 

„Scînteia tineretului"

lași, ziar publică o coresponden
ță din Roma în care se subli- 
nioză că „noua lansare sovie
tică reprezintă un progres in 
cucerirea spațiului cosmic de 
către om".

Ziarul burghez „Momento 
Sera" scrie : „ACEASTĂ LANSA
RE DOVEDEȘTE CA SOVIETICII 
SINT GATA PENTRU PLASAREA 
CU A1UTORUL RACHETELOR A 
UNEI STAȚII AUTOMATE PE 
LUNA, LUCRU CARE IN STA 
DIUL ACTUAL ATINS DE ȘTIIN
ȚA SOVIETICA NU PARE SĂ MAI 
PREZINTE DIFICULTĂȚI".

„La Voce Repubblicana", or
ganul partidului republican ita
lian - definește această lansare 
drept o realizare importantă a 
științei sovietice și mondiale,

ERMANNO GARGANI
Roma, 14 februarie 1961

Asasinarea mișelească a lui Lumumba 
a stîrnit minia popoarelor

O crimă incompatibilă 
cu Carta O. N. U.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 14 fe
bruarie, guvernul Uniunii So
vietice a dat publicității o de
clarație în legătură cu asasi
narea lui Patrice Lumumba, 
în care cere ca O.N.U. să con
damne cu hotărire acțiunile 
Belgiei care au dus la asasi
narea lui Patrice Lumumba, 
Joseph Okito și Maurice Mpo- 
lo.

Guvernul sovietic califică a- 
sasinarea lui Patrice Lumum
ba și a tovarășilor săi de 
luptă drept o crimă incompa
tibilă cu Carta O.N.U.

întrucât acțiunile Belgiei, 
care au dus Ia asasinarea Iui 
Lumumba și a tovarășilor săi 
de luptă constituie o încălca
re flagrantă a Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale, adoptată Ia cea de-a

Condoleanțele adresate 
de N. S. Hrușciov lui A. Gizenga 

și văduvei lui Lumumba
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : In numele po
porului sovietic, al guvernului 
U.R.S.S. și în numele său per
sonal N. S. Hrușciov i-a trans
mis condoleanțe lui Antoine Gi- 
zenga, prim-.ministru ad-interim 
al Republicii Congo în legătură 
cu asasinarea mîrșavă o lui 
Patrice Lumumba și a tovarăși
lor săi de luptă, Joseph Okito 
și Maurice Mpolo.

Intr-o telegramă trimisă la 
Stanleyville, N. S. Hrușciov îi 
dă asigurări (ui Antoine Gizen- 
ga că „Uniunea Sovietică va

Asasinii să fie trași 
la răspundere

Opinia publică mondială condamnă acțiunea 
criminală a colonialiștilor

DELHI 14 (Agerpres). - Co
respondentul agenției Reuter, 
anunță că primul ministru al 
Indiei, Nehru, comentînd ști
rile despre asasinarea lui Pa
trice Lumumba, a declarat: 
„Acest lucru era aproape de 
așteptat. Și totuși a fost o ști
re care ne-a impresionat pro
fund. Este punctul culminant 
al unei serii întregi de eveni
mente tragice care s-au des
fășurat in Congo. A fost să- 
virșit un asasinat și probabil 
de persoane suspuse. Nu tre
buie tolerate acțiunile acestor 
oameni. A venit clipa cînd 
trebuie luate măsuri severe și 
hotărite pentru a-i pedepsi pe 
vinovați.

Dacă acest lucru nu va fi 
făcut imediat și dacă situația 
generală din Congo nu va fi 
reglementată, consecințele vor 
fi foarte grave. Multor țări le 
va fi tot mai greu să continue 
să sprijine o poziție și o poli
tică care admit asasinatul și 
cruzimile".

CAIRO 14 (Agerpres). — La 
Cairo a fost dată publicității 
o declarație a guvernului Re
publicii Arabe Unite. In de
clarație se arată că președin
tele Nasser a fost profund a- 
fectat de știrea asasinării lui 
Patrice Lumumba. Declarația 
subliniază tristețea și emoția 
resimțite de întregul popor al 
Republicii Arabe Unite. „Răs
punderea pentru moartea lui 
Lumumba, se spune în decla
rație, cade asupra puterilor 
imperialiste, ai căror agenți 
din Congo nu sint decît simple 
instrumente, și asupra autori
tăților O.N.U. care au devenit 
niște simpli pioni în lupta 
dusă de imperialism împotriva 
poporului congolez".

RABAT 14 (Agerpres). — 
Regele Marocului, Mohammed 
al V-lea, a adresat la 13 fe
bruarie secretarului general 
al O.N.U., Dag Hammarsk- 
joeld, o telegramă condamnînd 
asasinarea lui Lumumba. „Am 
fost profund indignați, se spu
ne în telegramă, de asasinarea 
președintelui Lumumba și a 
celor doi tovarăși ai săi. în
fierăm cu hotărîre acest act 
odios. Această crimă împotri
va mișcării naționale africane 
dă o lovitură teribilă presti
giului O.N.U. și încrederii în 
ea".

COLOMBO 14 (Agerpres). — 
Primul ministru al Ceylonu
lui, Sirimavo Bandaranaike a 
declarat la 14 februarie că 
Lumumba a fost victima unei 
crime monstruoase și a anun
țat că a însărcinat pe repre
zentantul său special, T, B. 
Subasinghe, să plece imediat 
la New York pentru a parti
cipa la dezbaterile Consiliului 
de Securitate în problema 
Congoului. Ea a declarat de 
asemenea că guvernul Ceylo
nului consideră necesar să ia 
anumite măsuri pentru a-și 
manifesta indignarea față de 
asasinarea lui Patrice Lu
mumba.

La Colombo drapelele de pe 
toate clădirile guvernamen
tale sînt în bemă.

BAMAKO 14 (Agerpres). — 
Agenția France Presse rela
tează că ziua de 14 februarie 
a fost zi de doliu în Republi
ca Mali, Au fost arborate

Declarația guvernului 
Uniunii Sovietice

15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Organizația 
Națiunilor Unite este datoare, 
în conformitate cu Carta, să 
aplice agresorului sancțiunile 
corespunzătoare.

In declarația guvernului so
vietic se cere ca trupele care 
se află in Congo in urma ho- 
tăririi Consiliului de Secu
ritate să aresteze imediat pe 
agenții colonialiștilor Chombe 
și Mobutu și să-i defere justi
ției.

Toate unitățile armate și 
jandarmeria Iui Chombe și 
Mobutu trebuie să fie dezar
mate imediat.

Trebuie de asemenea dezar-

face totul pentru a obține pe
depsirea criminalilor ți a-i ajuto 
pe patrioții din Congo în lupta 
lor justă împotriva colonialiști 
lor".

N. S. Hrușciov a «dresat de 
asemenea o telegramă de con
doleanțe văduvei iui Lumumba, 
la Leopoldville. Puteți fi încre
dințată, scrie N. S. Hrușciov în 
telegrama adresată d-nei Opan- 
ga Pauline Lumumba, că familia 
lut Patrice Lumumba va fi în
conjurată totdeauna de ceo mai 
sinceră simpatie din partea Uni
unii Sovietice ți a guvernului el.

steaguri în bemă. Spectacolele 
au fost suspendate și localu
rile închise.

Modibo Keito, președintele 
guvernului Republicii Mali a 
vorbit la postul de radio Mali 
despre asasinarea mișelească a 
primului ministru legal al 
guvernului congolez, Patrice 
Lumumba, și a cerut ca -bel
gienii și complicii lor să fie 
trași la răspundere.

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Știrea despre asasinarea mîr
șavă a lui Patrice Lumumba 
a impresionat adînc opinia 
publică din Anglia. O serie 
de membri ai parlamentului 
englez și-au exprimat indigna
rea față de această crimă.

Deputatul laburist John 
Baird a declarat: „E o știre 
îngrozitoare. Ea face O.N.U. 
de rușine. în ceea ce privește 
Belgia, ea poartă o răspunde
re directă pentru această 
crimă". Baird a subliniat că 
Belgia nu mai trebuie să fie 
membră a O.N.U., că dacă 
O.N.U. nu va lua împotriva 
ei măsuri, încrederea în 
O.N.U. va fi subminată.

DJAKARTA 14 (Agerpres). 
— Ministrul Afacerilor Exter
ne al Indoneziei, Subandrio a 
declarat că guvernul indone
zian este indignat de asasina
rea lui Lumumba. „Uciderea 
lui Lumumba, a spus el, va da 
semnalul unei lupte violente 
împotriva colonialismului. Da
că colonialiștii folosesc ase
menea metode trebuie să știe 
că nu vor intimida pe nimeni 
cu ele, ci ne vor face și mai 
vigilenți".

CAIRO 14 (Agerpres). — 
Postul de radio Cairo a a- 
nunțat că guvernul Repu
blicii Arabe Unite a recu
noscut guvernul legal con
golez condus de Antoine 
Gizenga.

Puternice demonstrații de protest în întreaga lume
Moscova

MOSCOVA 14 (Agerpres).- 
TASS transmite: La 14 fe
bruarie, in fața clădirii am
basadei Belgiei de la Moscova 
studenții de la Universitatea 
Prieteniei popoarelor au orga
nizat o demonstrație de pro
test împotriva asasinării săl
batice a lui Patrice Lumumba 
și a tovarășilor lui.

La demonstrație au partici
pat studenți din Congo, Cey
lon, Kenya, Indonezia, Irak, 
Japonia și din numeroase alte 
țări din Asia, Africa și Ame
rica Latină.

Studenții scandau: „Lumum
ba, Lumumba, Lumumba!“, 
iar studenții din Congo stri
gau: „Lumumba a murit dar 
cauza lui va trăi".

Un student negru, rupînd 
cordonul miliției care înconju
ra clădirea ambasadei a spart 
cîteva geamuri ale ambasadei 
cu ajutorul unui panou pe 
care scria : „Jos imperialis
mul !"

Cînd demonstranții au cerut 
ca un colaborator al ambasa
dei să iasă din clădire, nu U 

mate imediat și îndepărtate 
din Congo toate trupele bel
giene și întregul personal bel
gian din această țară.

în declarația guvernului so
vietic se cere ca în decurs de 
o lună să iuceteze așa-numita 
„operație a O.N.U." în Congo 
și să fie retrase de acolo toa
te trupele străine, pentru a se 
acorda poporului congolez po
sibilitatea de a-și rezolva sin
gur treburile interne.

Dag Hammarskjoeld trebuie 
să fie înlăturat din postul de 
secretar general ai O.N.U. 
deoarece a fost complice și 
organizator al răfuielii cu oa
menii de stat din Republica 
Congo și a întinat numele 
O.N.U., se spune in declarația 
guvernului sovietic.

Guvernul U.R.S.S. a decla
rat că in ceea ce-1 privește nu 
va mai întreține nici un fel 
de relații cu Hammarskjoeld 
și nu-1 va mai recunoaște ca 
demnitar al O.N.U.

Amintind apelul adresat tu
turor țărilor de guvernul le
gal al Congoului, condus de 
Antoine Gizenga, care cere a- 
jutor pentru salvarea Repu
blicii Congo, guvernul sovietic 
subliniază in declarație că, 
consideră acordarea unui ast
fel de ajutor ca o datorie sfin- 
tă a tuturor statelor iubitoa
re de libertate.

Guvernul sovietic declară 
că, în ceea ce-1 privește, este 
gata ca împreună cu celelalte 
state prietene cu Republica 
Congo, să acorde tot ajutorul 
și sprijinul poporului congo
lez și guvernului său legal.

Cine a dirijat 
mina criminală 

împotriva 
lui Lumumba

PARIS 14 (Agerpres). — 
„Știu că se va spune că a fost 
o uneltire și că noi i-am asa
sinat pur și simplu. O astfel 
de acuzație este inevitabilă", 
a declarat cu cinism pretinsul 
„ministru- al trădătorului 
Chombe, Munongo, anunțînd 
uciderea eroului național al 
poporului congolez, Lumum
ba. și a tovarășilor săi Okito 
și Mpolo.

In presa occidentală au a- 
părut amănunte asupra felu
lui în care colonialiștii au di
rijat mina criminală care l-a 
asasinat pe Lumumba. La E- 
lisabethville s-a dezvăluit că 
șeful echipei de călăi, în mîi- 
nile cărora se găsea Lumum
ba, era un ofițer belgian, că
pitanul Julien Gat. Participa
rea directă a colonialiștilor la 
asasinat demască versiunea 
mincinoasă pusă în circulație 
în Occident în legătură cu 
răspunderea exclusivă a lui 
Chombe. Corespondentul din 
Bruxelles al ziarului „Com
bat", Jean Benoit, scrie : „De 
multe săptămîni se vorbea la 
Bruxelles în anturajul socie
tății „Union Miniere" că Lu
mumba ar fi decedat în urma 
rănilor. In urmă cu opt zile 
consilierul belgian al lui 
Chombe scria fiului său, stu
dent la Bruxelles, că moartea 
celor trei personalități este o 
certitudine și că ofițerii belgi
eni din anturajul lui Chombe 
se întreabă cu neliniște cum 
vor putea fi prezentate aceste 
fapte celorlalte națiuni". Co
respondentul francez dezvă
luie prin această relatare con
ținutul real al înscenării „e- 
vadării" lui Lumumtoa, Okito 
și Mpolo.

Asasinarea lui Lumumba 
face parte dintr-un lanț de 
crime săvîrșite de colonialiști 
în speranța deșartă că, înlă- 
turînd pe liderii mișcării de 
eliberare națională din țările 
Africii, ei vor reuși să întâr
zie măturarea odiosului regim 
colonialist de pe fața pămîn
tului.

Procedînd la exterminarea 
fizică a liderilor luptei de eli
berare națională, colonialiștii 
omit că această luptă nu este 
doar a cîtorva personalități, 
ci a maselor largi populare.

s-a dat nici un răspuns. Ușile 
ambasadei au rămas închise, 
iar perdelele ferestrelor trase.

Demonstranții aflați pe 
strada unde se află ambasada 
strigau : „Trăiască Africa 
„Asasini imperialiști veți răs
punde pentru moartea lui 
Lumumba!“, „Afară din Afri
ca !". Au răsunat cuvinte pli
ne de mînie acuzatoare la a- 
dresa lui Dag Hammarskjoeld 
— complice al asasinilor lui 
Lumumba.

Demonstrația a durat cinci 
ore. In fața clădirii ambasa
dei s-au adunat mii de oa
meni — studenți de la Uni
versitatea prieteniei popoare
lor, de la Institutul pentru 
construcția de autostrăzi, de 
la Universitate și de la alte 
instituții de invățămînt su
perior din Moscova, munci
tori de la combinatul textil 
„Triohgornaia Manufaktura“, 
de la fabrica de tutun „Du- 
kat" și de la multe alte între
prinderi și instituții.

Reprezentanții Comitetului 
sovietic de solidaritate cu ță
rile Asiei și Africii au încer
cat să remită ambasadorului

lotă-l pe Lumumba legat la miini și predat asasinilor din 
Katanga. Lumumba a murit, dar el va rămîne pentru africani 

simbolul luptei pentru libertate.

Făptuitorii crimei să fie pedepsiți!

Patrice Lumumba, Maurice Mpolo, ministrul Apărării și 
Joseph Okito. președintele Senatului, reprezentanți le
gali ai poporului congolez, au fost asasinați mișelește.

Pregătirea suprimării lor a durat vreme destul de înde
lungată, fiind organizată conform vechiului sistem de sal
vare a aparențelor, aplicat de dușmanii libertății și ai păcii 
din totdeauna. După ce au fost împiedicați, prin tot felul 
de mijloace, care de care mai murdare, să-și exercite drep
turile și îndatoririle lor legale, Lumumba și ceilalți curajoși 
luptători pentru cauza patriei lor scumpe au fost arestați, 
din ordinul colonialiștilor și duși departe de locurile unde 
forțele patriotice ar fi putut totuși să-i salveze. Au urmat 
apoi informațiile despre „evadarea" lor, despre măsurile 
luate pentru a-i prinde, după care a venit tragica știre des
pre mișelească lor asasinare.

Această crimă monstruoasă este cu atît mai revoltătoare, 
eu cît s-a produs sub ochii, și chiar cu sprijinul reprezen
tanților oficiali din Congo ai O.N.U. Secretarul general ai 
acestui organism internațional. Dag Hammarskjoeld. poartă 
o vină de neiertat pentru această crimă mișelească. El este 
un complice al asasinilor lui Lumumba. Or, un complice Ia 
o crimă monstruoasă nu mai poate fi acceptat ca demnitar 
al O.N.U. Delegații U.R.S.S. și ai altor țări iubitoare de pace 
au atras, din timp și neîncetat, atenția asupra situației crea
te în Congo, cu sprijinul direct și indirect al O.N.U. Și cu 
toate acestea, nu numai că nu s-a luat nici o măsură pen
tru întronarea legalității și a ordinii, ci, dimpotrivă, s-a 
incurajat întoarcerea colonialiștilor civili și militari, orga
nizarea de bande asasine, formate cu ajutorul cercurilor 
colonialiste belgiene și ale aliaților lor din N.A.T O. Neno
rocirile prin care trece poporul congolez sint remită tul 
manevrelor colonialiste și ale marionetelor lor.

împreună eu milioanele de oameni cinstiți din lumea în
treagă, îmi ridic și eu glasul de protest contra făptuitorilor 
direcți ai acestei crime infame, precum și contra complici
lor lor, cerînd să fie pedepsiți potrivit legilor juridice și 
etice ale omenirii adevărate.

Acad. IORGU IORDAN

Colonialiștii și marionetele lor — 
iată asasinii lui Lumumba

Am aflat plin de indignare de monstruosul asasinat din 
Katanga. Patrice Lumumba a fost asasinat. încerca
tul fiu al poporului congolez a fost ucis împreună cu 

doi dintre cei mai apropiați tovarăși de luptă ai săi. îi cu
noaștem pe asasini. Ei sînt colonialiștii occidentali și mario
netele lor din Congo. în egală măsură poartă vina acestui 
odios asasinat secretarul general al O.N.U., Dag Hammar

skjoeld, unealtă docilă a colonialiștilor.
Asasinarea lui Lumumba revoltă întreaga omenire. Dom

nii din Occident care la tribuna O.N.U. fac risipă de cuvinte 
pe tema „drepturilor omului" au incitat la uciderea Iui Lu
mumba prin atitudinea lor odioasă și și-au pătat mîinile 
cu sîngeie lui. Niciodată popoarele africane și întreaga ome
nire nu vor ierta puterilor occidentale atitudinea lor față de 
Lumumba.

Lumumba a trăit și a murit ca un erou. El a fost ucis de 
colonialiști sub privirile nepăsătoare ale Organizației Na
țiunilor Unite și ale secretarului ei general Dag Hammar
skjoeld. Complicele asasinilor — Hammarskjoeld — s-a de
mascat încă odată in fața popoarelor. Hammarskjoeld nu 
mai poate fi tolerat în funcția de demnitar al O.N.U. Com
plicele celor ce l-au ucis pe Lumumba trebuie înlăturat ime
diat de la O.N.U.!

Lumumba a fost ucis. Dar idealurile libertății pentru care 
a luptat neînfricatul luptător congolez nu pot fi ucise. Mi
lioane de congolezi vor păși mai departe pe drumul luptei 
pentru independența patriei lor fiind gata să lupte pînă la 
ultima suflare a vieții lor așa cum a luptat și Lumumba.

îmi unesc glasul cu cel al milioanelor de oameni cinstiți 
de pretutindeni, cerind ca asasinii iui Lumumba să fie trași 
la răspundere. Mobutu și Chombe precum și patronii lor 
occidentali trebuie să răspundă pentru crima comisă!

DAMIAN PĂTRĂȘCANU 
muncitor.

Uzinele „Klement Gottwald", 
București

belgian o scrisoare, dar n-au 
reușit să facă acest lucru.

Sute de cetățeni sovietici 
aflați în timpul acestei de
monstrații în apropierea clă
dirii ambasadei belgiene, au 
protestat alături de demon
stranți împotriva asasinării 
lui Patrice Lumumba și a to
varășilor săi.

Londra
LONDRA 14 (Agerpres). — 

Un grup de studenți africani 
din Londra a demonstrat luni 
seara în fața Ambasadei Bel
giei pentru a protesta împo
triva uciderii lui Patrice Lu
mumba. Poliția a dispersat pe 
manifestanți. In jurul clădirii 
ambasadei au fost postate for
țe de poliție pentru a preveni 
organizarea altor demonstra
ții.

Delhi
DELHI 14 (Agerpres). — In 

fața Ambasadei Belgiei din Delhi 
grupuri mari de studenți au de
monstrat timp de mai multe ore 
în semn de protest împotriva a-

sasinării primului ministru «I 
Congo-ului. Patrice Lumumba. 
Agenția UPI relatează că stu
denții au spart geamurile amba. 
sadei și au pătruns în clădire, 
unde au distrus un portret al re
gelui Baudouin.

Roma
ROMA 14 (Agerpres). — O 

puternică demonstrație a stu
denților din Roma, la care a 
luat parte un mare număr de 
studenți africani, a fost orga
nizată în fața imobilului Am
basadei Belgiei la Roma pen
tru a protesta împotriva asa
sinării mișelești a lui Lumum
ba. Demonstranții au scandat 
lozinci antiimperialiste. Ei 
purtau numeroase pancarte 
care denunțau acțiunile colo
nialiștilor în Africa.

Au fost aduse detașamente 
de poliție pentru a dispersa pe 
demonstranți. 14 studenți nu 
fost arestați. In jurul clădirii 
ambasadei belgiene au fost 
postate patrule pentru tot 
cursul nopții.
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