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de la înființarea Partidului Comunist din Romînia

Obiectiv principal cinleia
in întrecere calitatea

Un rodnic schimb
de experiență

ilele trecute, la Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie" a avut 
loc o consfătuire a brigăzilor de producție ale tine
retului. Cu acest prilej, s-a discutat despre contribuția 

pe care pot s-o aducă brigăzile de producție ale tineretului 
in cadrul întrecerii socialiste la îmbunătățirea continuă a 
calității produselor. Una dintre problemele viu dezbă
tute, care a stat în centrul discuțiilor consfătuirii, a fost pro
blema generalizării experienței brigăzii conduse de Constan
tin Cristescu de la atelierul 
crează fără rebuturi.

turnătoria de fontă care lu-

Numai lucru de bună calitate I Cu acest angajament întîmpină 
muncitoarele Uzinelor textile „30 Decembrie" din Arad, ziua ale
gerilor. In fotografie : un grup de tinere muncitoare din secția 
filatură fruntașe în lupta pentru calitatea produselor ca și pen

tru îndeplinirea ritmică a planului secției.
Foto : N. STELORIAN
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Z^ntregul popor va 
tori la 8 mai 40

sărbă- 
__ de ani
*’ de cind a luat ființă e- 

roicul partid al clasei noastre 
muncitoare — Partidul Comu
nist din Romînia. întrecerea 
socialistă, ce se va desfășura 
în cinstea acestei glorioase a- 
niversări, pune în centrul său 
— după cum se arată în Di
rectivele C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile întrecerii 
socialiste în vederea acestui 
eveniment — lupta pentru con
tinua îmbunătățire a calității 
produselor, pentru îndeplini
rea ritmică a producției și re
ducerea prețului de cost.

Uzinele „Unirea" din Cluj 
fabrică mașini-textile pentru 
industria ușoară. Și pină acum 
colectivul nostru de muncă a 
fost preocupat de îmbunătăți
rea calității mașinilor. Cu toa
te acestea trebuie să arătăm 
că există încă multe probleme 
nerezolvate privind calitatea 
produselor fabricate de noi. In 
exploatarea mașinilor, de pil
dă, se mai observă încă unele 
deficiențe de construcție. La 
mașina de cardat bumbac s-au 
semnalat deficiențe la execu
tarea axului de la roata pla
netară, la echilibrarea tambu- 
rilor mari, la mașinile de fi
lat bumbac am avut unele 
neajunsuri în executarea axe
lor cartelate etc. Aceste defi
ciențe se referă la lipsuri în 
tehnologie, în atenția cu care 
se prelucrează unele piese, în 
slaba exigență a controlorilor. 
In lupta pentru îmbunătățirea 
continuă a calității, sarcini 
deosebite ne revin și nouă, con
trolorilor. „Un rol deosebit in 
fabricarea de produse de înalt 
nivel calitativ — se arată în 
Directivele C.C. al P.M.R. — 
îl au serviciile de control teh
nic, a căror sarcină este de a 
veghea la îmbunătățirea cali
tății, de a nu permite ca pe 
poarta întreprinderii să iasă 
produse de calitate necores
punzătoare".

Pentru a traduce în viață 
indicațiile Directivelor C.C. al 
P.M.R. conducerea uzinei a Și 
luat măsuri de a spori contri
buția controlorilor la ridica
rea continuă a calității produ
selor, la ridicarea prestigiului 
mărcii fabricii. La secția l 
turnătorie, de pildă, tinerii

controlori au fost îndrumați să 
verifice și să omologheze pri
ma piesă pentru a se desco
peri orice deficiență înainte
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controlori de calitate 

Uzinele metalurgice „Uni- 
rea“-Cluj

— Noi, tinerii din brigada 
de la turnătoria de fontă — 
brigadă fruntașă pentru a doua 
oară pe Ateliere — spunea în 
cadrul consfătuirii tînărul 
Popa Horea, de două luni 
nu am mai dat nici un rebut. 
Cînd s-a născut în atelierul 
nostru acțiunea „Spre zero 
rebuturi41 unii își mai puneau 
întrebarea dacă acest lucru e 
realist. Ei afirmau că în tur
nătorie e imposibil să lucrezi 
fără rebut. Brigada noas
tră a dovedit însă că acest 
lucru e posibil. Cum am reu
șit ? Iată: responsabilul bri
găzii noastre, Constantin Cris
tescu, a cerut și de data acea
sta sprijin secretarului orga
nizației de partid. „Inițiativa 
voastră e bună și cu totul po
sibilă, ne a spus el. Dacă pro
centul de rebut admis scade 
mereu pe baza îmbogățirii ex
perienței de muncă, a cu
noașterii cuptoarelor și a 
proceselor tehnologice, în
seamnă că e posibil ca el să 
fie complet înlăturat.

îndemnul și îndrumările 
comuniștilor ne-au fost un 
sprijin de nădejde. Fiecare 
tinăr din brigadă a început 
să se ocupe cu seriozitate de 
pregătirea sa profesională, de 
studierea cărților de speciali
tate. de cunoașterea compozi
țiilor de turnare, de însușirea 
noilor metode de turnare, ca 
de pildă, turnarea pieselor de 
armătură cu miezuri uscate 
în bioxid de carbon. Fiecare 
tînăr din brigadă participă la 
cursul de ridicare, a califi
cării organizat în atelier. In 
cadrul consfătuirilor 
gadă la care am 
muncitori vîrstnici 
tat deseori despre 
pieselor turnate cît 
în care au fost elaborate for
mele de turnare. Cînd au fost 
sesizate unele piese cu poro- 
zități sau alte neajunsuri, de 
asemenea, s-au discutat pe loc

de bri- 
invitat și 
s-a discu- 

calitatea 
și modul

cum și de ce a greșit cel ce 
le-a realizat, luîndu-se tot
odată măsuri pentru ca în 
viitor să nu se mai întîmple 
asemenea cazuri. Toate aces
tea ne-au ajutat ca astăzi bri
gada noastră să lucreze de 
multe luni de zile fără nici un 
fel de rebut.

— E drept, în atelierul nos
tru, mai sînt unii tineri care 
mai au o pregătire profesio
nală mai slabă, care nu prea 
se străduiesc să-și cunoască 
bine meseria și care evident 
mai dau rebuturi — a spus Ko
rea Popa. Acest lucru nu ne 
poate fi indiferent. Ca să-i a- 
jutăm pe acești tineri noi am 
hotărît să-i atragem și pe 
ei în brigada noastră. îi 
vom repartiza pe lingă tinerii 
cu mai multă experiență, aju- 
tîndu-i să se încadreze in rit
mul nostru de muncă. îi vom 
ajuta să-și ridice calificarea, 
să învețe.

Mulți dintre responsabilii 
de brigăzi sau tinerii care 
au luat cuvîntul au subliniat 
faptul că astăzi, eliminarea 
rebuturilor din munca brigă
zilor este cu totul posibilă. Pen
tru realizarea acestui obiectiv, 
s-a arătat in consfătuire, pe 
lingă măsurile cu caracter 
tehnic problema pregătirii 
profesionale a fiecărui tînăr, 
încadrarea acestuia intr-o for
mă de ridicare a calificării 
este hotărâtoare.

Un rol importat în îmbună
tățirea calității produselor — 
s-a arătat în consfătuire — 
îl are și atenția în timpul 
lucrului, respectarea preve
derilor tehnologice, intr-un 
cuvînt, conștiinciozitatea, răs
punderea pentru fiecare ope
rație pe care o faci.

— Au fost deseori cazurile, 
spunea responsabilul de bri-

ION IOKDACHE

Cadre pentru
industria grea

Numărul elevilor care frec
ventează în prezent școlile 
de toate gradele din Hunedoa
ra este mai mare decât numă
rul întregii populații existen
te în această localitate în a- 
nul 1936. O bună parte sînt 
elevi ai școlilor profesionale 
și tehnice care pregătesc 
muncitori calificați, personal 
tehnic și maiștri pentru fur
nale, oțelării, laminoare etc.

Grupul școlar de aici va 
da peste cîteva luni încă o 
promoție formată din aproa
pe 200 de muncitori calificați, 
tehnicieni și maiștri, dintre 
care mulți vor fi repartizați 
să lucreze la noile agregate 
siderurgice aflate în prezent 
în construcție la Hunedoara. 
O promoție numeroasă de 
cadre de siderurgiști va da 
și grupul școlar din Reșița.

Anul 
sionale, 
maiștri 
dustriei 
proape 4.000 de elevi 
mulțj decît anul trecut.

acesta școlile profe- 
tehnice și tehnice de 
ale Ministerului In- 
Grele cuprind cu a- 

mai
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Brigada de producție a tineretului din secția montaj a Fabricii „Encsel M uriciu" din Tg. Mu
reș, condusă de Francisc Covacs, acordă o deosebită atenție calității produ Mor. In luna ianua
rie și februarie, de pildă, calitatea produselor executate de membrii brig, 'ii a fost de sută 
la sută. In fotografia noastră : membrii brigăzii, la sfârșitul unei zile de lucr, discută despre 

calitatea pieselor mașinii de depănat la care au lucrat in acea .
Foto V. RANGA
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Entuziaste adunări cetățenești
La Sînandrei (regiunea Banat)

Adunarea cetățenească era 
fixată pentru ora 16.00. Dar, cu 
.tr.ai bine de o jurnătato de ceas 
înainte, sala căminului cultural 
din S'nandrei, devenise neîncă
pătoare. In cuprinsul comunei, 
străzile largi, specific bănățene, 
cu casele împodobite cu sute 
de drapele roșii și tricolore erau 
pregătite să intimpine oaspeții. 
La intrarea căminului cultural, 
litere mari, făurite din fire de 
cetină, adresau o călduroasă 
urare de bun venit - urare ce 
exprimă sentimentele locuitorilor 
comunei - romini și germani - 
care trăiesc și muncesc intr-o 
frăție de nezdruncinat. Oaspeții 
așteptați cu atita dragoste so
sesc și ei din vreme și întrețin 
discuții prietenești cu cetățenii. 
De altfel, candidații în alegeri
le de la 5 martie erau bine 
cunoscuți prin părțile acestea 
încă de la primele întîlniri în
tre candidați și alegători, - și 
cu mult dinainte de aceste in- 
tilniri.

Aceștia sint tovarășul Anton 
Breitenhoffer, candidat pentru 
Marea Adunare Națională, can
didatul în sfatul popular regio
nal, Ivanici Toma - prim-secre- 
tar al Comitetului raional P.M.R. 
Timișoara și candidații pentru 
sfatul popular raional Schwarz 
Ecaterina și Haidecher Anton — 
muncitori fruntași la G.A.S. Sîn
andrei.

Alături de locuitorii satului, în 
sală se aflau zeci de delegați 
de prin împrejurimi din Jadani, 
Carani, Becicherecu Mic și Be-

șenova Nouă. Cei ce au luat cu- 
vintuf aici au relevat în mod 
concret schimbările fundamenta
le petrecute în viața satelor lor 
și Jn viața fiecărei familii. Ast
fel, tovarășul loniță A. Ion, pre
ședintele gospodăriei agricole 
colective din Sînandrei, tovară
șul Lăzărescu, președintele gos
podăriei colective din Jadani, 
tovarășul Hleba, secretar al or
ganizației de partid de Ia gos
podăria colectivă din Becichere- 
cu Mic și inginerul agronom 
Scripcă Florica au arătat cum 
țăranii colectiviști luptă pentru 
întărirea avutului obștesc. Anga
jamentele lor de sporire a pro
ducției agricole, de dezvoltare 
a sectorului zootehnic, de creș
tere a fondului de bază sunau 
simplu, firesc, vădind un înalt 
simț de răspundere.

Alți vorbitori, printre care to
varășul Reiter Ion, doctorița Su- 
văgău Ortensia sau învățătorii 
Avasiloaiei Gheorghe și Căpățî-

nă Aurel au subliniat in cuvîn- 
tul lor realizările regimului 
nostru în domeniul ridicării bu
năstării oamenilor muncii, in 
domeniul ocrotirii sănătății, in 
învățămînt, în cultură. Ei au ci
tat exemple grăitoare despre 
cimentarea prieteniei de nez
druncinat dintre poporul romîn 
și minoritățile naționale. In co
muna Sinandrei, de pildă, func
ționează o școală de 7 ani cu 
internat unde sute de copii ro
dini și germani învață în depli
nă armonie. In sat există biblio
tecă, cinematograf sătesc, că
min cultural, dispensar, casă de 
nașteri, o bucătărie de lapte 
pentru sugari, staționar cu 5 
paturi pentru copii, un magazin 
universal recent construit, 27 de 
case ridicate In ultimul timp, al
tele 13 au fost reamenajate; se

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. 3-a)

In comuna Ciorogîrla

Măsuri pentru creșterea 
numărului de animale

în gospodăriile agricole colective
Comitetul Central al Partidului Mun

citoresc Romîn și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romine au sta
bilit printr-o Hotărire o serie de măsuri 
pentru creșterea numărului de animale 
proprietate obștească, pentru întărirea 
economico-financiară a gospodăriilor a- 
gricole colective și creșterea, pe această 
bază, a producției de lapte și carne, pre
cum și a veniturilor colectiviștilor.

Hotărîrea prevede că în anul 1961 se 
vor acorda gospodăriilor agricole colec
tive 520 milioane lei credite pe termen 
lung și fără dobîndă pentru cumpărarea 
de vaci și vitele, în vederea sporirii șep- 
telului — proprietate obștească. Creditele 
vor fi folosite cu prioritate pentru cum
părarea de la țăranii care intră in gos
podăriile agricole colective a vacilor și 
vitelelor ce depășesc numărul de ani
male ce rămîn în proprietatea personală 
a colectiviștilor potrivit prevederilor sta
tutului model.

Țăranii ce intră în gospodării agricole 
colective vor primi contravaloarea inte
grală a vacilor și vițelelor vîndute gos
podăriilor colective. Prețurile ce se vor 
plăti de către gospodăriile agricole colec
tive pentru vacile și vițelele cumpărate 
de la colectiviști se vor stabili pe bază 
de învoială cu deținătorul animalelor, de 
către o comisie compusă din conducerea

gospodăriei agricole colective și orgar<e- 
le zooveterinare, ținindu-se seama de 
valoarea zootehnică a animalelor și de 
prețurile curente ce se vor practica la 
vînzare și cumpărare.

Restituirea creditelor se va face in 
timp de 8 ani — incepind din al doilea 
an de la acordare, la cumpărarea vacilor 
și din al cincilea an la cumpărarea vițe
lelor.

De asemenea, potrivit hotăririi, in 1961 
se vor acorda gospodăriilor agricole co
lective, pentru cumpărarea materialului 
lemnos și a cimentului necesar 
țiilor agro-zootehnice, credite 
bindă pe termen de 8 ani, in 
100 milioane lei rambursabile 
din al patrulea an de Ia acordare.

In acest scop se vor livra, Ia prețuri 
reduse, gospodăriilor agricole colective 
peste 200.000 mc manele de rășinoase, 
155.000 mc lemn pentru construcții ru-

construc- 
fără do- 
sumă de 
înoepînd

rale, 44.000 mc șipci de rășinoase, 15.000 
mc cherestea și 58.000 tone ciment.

Pentru asigurarea unor cantități, abun
dente de furaje și de calitate superioară 
— se arată in hotărire — este necesar ca 
gospodăriile agricole colective să ia mă
suri ineă din această primăvară să cul
tive cele mai valoroase culturi furajere, 
acordîndu-le o atenție deosebită. Orga
nele agricole vor sprijini gospodăriile a- 
gricole colective ca să obțină producții 
sporite de furaje și în mod deosebit po- 
rumb-siloz, să dezvolte cultura trifolie- 
nelor și a altor leguminoase, să răspin- 
dească experiența nouă in producția și 
conservarea furajelor, în alimentarea ra
țională a animalelor.

Vor trebui extinse loturile semincere 
pentru producția de semințe de plante 
furajere necesare culturilor in conveier 
verde, pentru îmbunătățirea pășunilor și 
fînețelor, care trebuie să devină mai pro
ductive.

Ministerul Agriculturii, Ministerul Eco
nomiei Forestiere, împreună cu comite
tele executive ale sfaturilor populare, 
vor repartiza gospodăriilor colective su
prafețele necesare din izlazurile comuna
le, pășunile alpine, predîndu-le în fdo-

(Continuare în pag. 3-a)

D uminică dimineața, la că
minul cultural din co
muna Ciorogîrla, raio

nul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
a avut loc o entuziastă adu
nare cetățenească la care au 
luat parte sătenii din comuna 
Ciorogîrla și tovarășul Radian 
Porumbescu, strungar, la Uzi
nele metalurgice „Semănătoa
rea", candidat al Frontului 
Democrației Populare în ale
gerile de depistați pentru Ma
rea Adunare Națională din 
partea circumscripției electo
rale Cotroceni.

In sală erau adunați peste 
500 de cetățeni din comună, 
tineri ți vîrstnici; colectiviști

și întovărășiți, cadre didactice, 
funcționari.

— Sîntem bucuroși ori de 
cite ori stăm de vorbă cu can- 

' didații noștri, și-a început cu- 
vîntul său tovarășul Marin 
loniță. In trecut, a, conti
nuat el, fiii oamenilor mun
cii nu numai că nu puteau 
să ajungă în conducerea tre
burilor de stat, dar nici 
îndrăzneau să gîndească 
așa ceva. Îmi aduc aminte 
un fapt petrecut, aici, la noi,

Caldă, 
curie. Așa a fost ziua de 19 
februarie în satul Laza, raio
nul Vaslui. La căminul cul
tural se adunaseră peste 300 
de colectiviști și întovărășiți, 
tineri și vîrstnici. Spectatorii 
ocupaseră toate scaunele și 
băncile, unii ședeau în pi
cioare, alțij ședeau chiar pe 
scară numai ca să poată auzi 
programul nou al brigăzii ar
tistice de agitație.

Cortina se ridică. Pe scenă 
apare o carte uriașă. Prima 
pagină: „Ieri în Laza și în 
țara-ntreagă". în fața spec
tatorilor este adusă imaginea 
mascaradei electorale de pe 
vremea cind în sat candida și 
se autoalegea conu Mișu E- 
lefterescu. Colectivistul Con
stantin Vîntu, om la peste 
50 de ani l-a cunoscut pe 
acest mișel. în cuvinte simple 
dar caustice colectivistul po
vestește cine a fost conu 
Mișu, candidat de profesie, 
reprezentind în mic societa
tea celor care țineau poporul 
in beznă și exploatare. Apoi, 
interprețij brigăzii prezintă 
o scenetă in care conu Mișu 
promite sătenilor cite în 
soare și în lună. Ce moșteni
re ne-au lăsat nouă burghezii 
și moșierii ?

Cind poporul 
luat destinele 
mîini 62 la sută 
satului era analfabetă.

Pagina a doua se intitulea
ză : „Țara noastră în strai de 
sărbătoare". Sînt cîntate reali
zările regimului democrat- 
popular. La 5 martie colecti
viștii și întovărășiții din Laza 
se vor prezenta în fața ur
nelor cu realizări minunate : 
două școli noi de 7 ani, două 
de 4 ani (28 cadre didactice 
îi învață carte pe cei 738 co
pii ai lor). Căminul cultural 
înzestrat cu aparat de pro
iecție cinematografic și tele
vizor ; un magazin universal 
nou ; lumina electrică în fie
care casă; radioficarea.

Nu-i puțin lucru. La înfăp
tuirea tuturor acestor obiec
tive locuitorii satului, tineri 
și vîrstnici au contribuit cu 
dragoste și hărnicie.

Pagina a treia : „Privind în 
viitor". Brigada înfățișează 
perspectiva de dezvoltare a 
satului ■ în lumina hotărîrilor 
adoptate de Congresul al 
IlI-lea al Partidului. Se va 
construi local nou pentru că
minul cultural, se va dezvol
ta sectorul zootehnic al gos
podăriei colective, vor spori 
cu zeci de ha livada și via 
colectiviștilor, se va construi 
pe distanță de cîțiva km un 
drum pietruit ca la oraș care 
să facă legătura satului cu 
șoseaua națională.

Spectacolul ia sfîrșit. Ti 
nerii pleacă veseli. Progra
mul brigăzii a fost asemenea 
unei lecții de istorie utilă 
care a contribuit la educația 
lor comunistă. I-a ajutat să 
înțeleagă mai bine, să apre
cieze și să iubească mai 
mult' viața noastră de astăzi.

C. SLAVIC

nostru și-a 
în propriile 
din populația

(Continuare în pag. 3-a)
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GABRIEL GAGIU

In laboratorul de electrotehnică generală al Universității „Al, I. 
in anul I960,
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SPORTUL—VN BUN AL MASELOR
Asociații sportive, 

cluburi, 
mari competiții de masă

• in fabrici, pe șantiere, in școli și facultăți, cluburile și 
asociațiile sportive din țara noastră au reunit pe toți membrii 
U.C.F.S., cărora le-au organizat o temeinică activitate. Se 
poate spune că cele 37 de mari cluburi și cele aproape 10.000 
de asociații sportive existente în prezent au reușit să cu
prindă întreaga activitate de cultură fizică și sport, in ca
drul cluburilor și asociațiilor sportive ca, de pildă, C.C.A., 
Dinamo București, Metalul, Locomotiva Grivița Roșie, Rapid, 
U. T. Arad, Titanii 23 August etc. își perfecționează măies
tria 40 de maeștri emeriți și 842 de maeștri ai sportului, fn 
afară de aceștia, în rîndurile asociațiilor și cluburilor acti
vează aproape 4.000 de sportivi cu clasificare superioară, 
viitori maeștri ai sportului. Printre ei distingem prezenta re
cordmanei mondiale și campioană olimpică, lolanda Balaș, 
a maestrului emerit al sportului Gheorghe Negrea, a renu 
mitului fotbalist Iosif Petschowski etc.

• Ceie mai puternice cluburi din țara noastră C.C.A., Di
namo București, Metalul ș.a. întrețin și-și . extind de la an 
la an relațiile cu cluburi și sportivi de valoare. Numai anul 
trecut sportivii de Ip C.C.A., de exemplu, au susținut în țară 
și peste hotare 14 întîiniri, din cate au cîștigat 9. Dinamo- 
viștii bucureșteni cu . fost și ei prezenți în numeroase com
petiții inte-naționale. Un mare număr dintre ei (47) au fost 
selecționați in loturile olimpice și au reprezentat cu cinste 
culorile țării noastre în marile întreceri de la Roma.

• in anul 1960 sportivii noștri au luat parte, la 291 de În
tîiniri internaționale cu sportivi din peste 80 de țări.

• La Spartach'ada de iarnă a tineretului în 1957 au . par
ticipat peste 2.900.000 de tineri iar la Spartachiada de vară 
a tineretu'ui din același an, un număr de peste 2,300.000 de 
tineri. La crosul „1 Mai” din 1957 au participat peste 450.000 
de sportivi.

• în anul 1959 peste 2.100.000 de tineri au participat la 
Spcrtach ada de iarnă, peste 2.600.000 de tineri fa Sparta- 
chiada de vară și peste 730.000 de tineri la crosul „1 Mai '.

• In anul 1960 la diferite competiții de masă au parti
cipa; peste 4.000.000 de oameni ai muncii.

• Aceste întreceri populare, in care de-a lungul anilor 
au fost descoperiți și promovați printre alții boxerul Mircea 
Dobrescu, atleții lolanda Balaș, Constantin Aioanei, Florica 
Grecescu etc. se bucură de la an la an de mare prețuire.

Sportul a devenit în anii noștri un 
bun al tuturor. Numărul tinerilor înscriși 
în Uniunea de Cultură Fizică și Sport 
depășește cifra de 2.500.000; dintre care 
peste 1.000.000 la sate. Regiuni în care 
înainte vreme însăși noțiunea de sport 
era ceva cu totul abstract, astăzi fac 
mari progrese în acest domeniu dezvol* 
tîndu-și rapid baza de mase. Iată, de 
altfel, cîteva cifre privind situația mem
brilor Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
la 31 decembrie 1960 în unele regiuni 
ale țării:

1 sate
1

orașe

Banat 88.968 137.630
Mureș-Auto-
nomă Maghiară 44.318 61.877
Bacău 59.518 74.956
Dobrogea 59.849 46.672
Brașov 43.698 160.129
Oltenia 109.499 79.165
București 119.708 51.651

Ce dovedesc toate aceste cifre decît 
caracterul larg, cu adevărat de mase, al 
sportului nostru de tip nou din anii re
gimului nostru de democrație populară.

(Baze,
De o mare atenție se bucură construcția de baze sportive 

în țara noastră. Moștenirea săracă lăsată de regimurile tre
cute a pus în fața tineretului nostru o problemă acută : unde 
se pregătesc sportivii pentru creșterea măiestriei lor?

Conduși și îndrumați de partid, mobilizați de organizațiile 
U.T.M., tinerii noștri au muncit cu un fierbinte patriotism la 
reamenajarea și construcția unui mare număr de stadioane, 
săli de sport sau simple terenuri. Azi, la dispoziția tinerilor 
sportivi din țara noastră stau 614 stadioane, 275 piste de 
atletism, 373 săli de sport. Numai anul trecut s-au dat în 
folosință numeroase baze sportive ca Stadionul „23 August" 
din lași, Stadionul „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Cluj, sala de 
sport din Reșița, Stadionul „Corvinuf" Hunedoara ș.a.

La acestea nu putem să nu adăugăm frumoasa saiă Flo- 
reasca și Stadionul „23 A.ugust" din Capitală, Sala sportu
rilor și Stadionul „Farul" din Constanța, care au găzduit un 
mare număr de întîiniri interne și internaționale. Construite 
și utilate după ultimele cerințe ale tehnicii moderne, aceste 
baze sportive constituie o mîndrie justificată pentru sutele 
de mii de amatori de sporturi din țara noastră.

In plus au fost amenajate peste 3.300 terenuri simple la 
orașe și sate.

TRECUTUL...
• Condițiile de antrenament, de practicare a 

sportului înainte de 23 August ? lată ce decla
ră un veteran al sportului nostru, Dinu Cristea : 
Cu o bucată de mămăligă și cu doua cepe in 
buzunar alergam desculț maratonul-*.

• Situația „bazelor" sportive din Capitală în 
trecut este concludentă : „velodromul" — o 
groapă în care Se petreceau permanent nenu
mărate accidente ; ANEF — in special pentru 
exercițiile regimentelor de jandarmi și „VENU- 
SUL", un teren cu o tribună de lemn pentru 
aproximativ 12.000 de spectatori. Asta era to
tul !

• lată ce declară antrenorul Ludovic Ambruș 
In legătură cu felul în care el practica boxul 
acum trei decenii : „In anul 1933 am început să 
practic boxul. Vara mai mergea : făceam antre
namente în aer liber. Iarna însă, era nenorocire : 
nu aveam sală, nu aveam antrenor și nici echi
pament. îmi amintesc că ia un meci m-am urcat 
în ring îmbrăcat în echipament de fotbalist I Ce 
puteam face ? Neavînd alte posibilități, echipa 
noastră de box, în dorința de a face sport, a 
împrumutat cele necesare de la o echipă de 
fotbal care nu juca în acea zi...“.

• O situație edificatoare în ceea ce privește 
condițiile mizere in care erau nevoiți să-Și des

fășoare activitatea sportivii în trecut ne-o oferă 
participarea Rominiei ia Jocurile Olimpice. Pri
ma Olimpiadă la care se înscrie și Rominia este 
cea din anul 1924, de la Paris. Deși în program 
au figurat 21 de discipline sportive, romînii- n-au 
concurat decît la două. Echipa de fotbal a pier
dut cu 6-0 in fața Olandei, iar a așa zisă „re
prezentativă" de rugbi (alcătuită, de fapt, din 
fii de exploatatori care și-au putut permite să 
suporte singuri costul călătoriei București-Paris) 
a suferit două infringed la scoruri astronomice. 
Patru ani mai tîrziu, la Amsterdam, Rominia este 
reprezentată de cîțiva atleți și șcrimeri, care sint 
eliminați încă din serii. Deplasarea a fost fă
cută cu mare greutate, numai după ce sa a- 
pelat la... o listă de subscripție pe care au fost 
strînșî banii pentru finanțarea unei deplasări în 
cele mai proaste condiții. Și un amănunt in
teresant : presa vremii relatează că . la întoar
cerea în țară, un conducător al delegației a de
clarat ziariștilor că scrîmerii romîni n-au putut 
lua parte la defilare deoarece... n-au avut cos
tume (!) și aceasta ar fi făcut „notă discordan
tă" față de ceilalți sportivi. Dat fiind lipsa de 
bani, la unele Olimpiade, Rominia nici nu și a 
trimis reprezentanți.
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Măsuri pentru creșterea 
numărului de animale 

în gospodăriile agricole 
colective

(Urmare din pag. l-a)

sință in condiții avantajoase 
acelor unități care își dezvoltă 
creșterea animalelor proprie
tate obștească.

întrucît in obținerea de pro
ducții mari de lapte și sporuri 
însemnate de creștere în greu
tate, un roi însemnat ii are în
grijirea și furajarea rațională 
a vacilor și vițeleior, se reco
mandă gospodăriilor agricole 
colective ca în acest sector să 
fie repartizați cei mai buni și 
pricepuți colectiviști crescători 
de animale. Realizarea unor 
producții sporite în această 
importantă ramură, aducătoa
re de venituri, depinde în cea 
mai mare măsură de munca 
celor care se ocupă de crește
rea. îngrijirea și furajarea ani
malelor. Este în interesul gos
podăriilor agricole colective și 
al fiecărui colectivist în parte, 
ca cei mai buni și mai pri
cepuți dintre ei să lucreze în 
sectorul creșterii animalelor.

Hotărirea cere comitetelor 
executive ale sfaturilor popu
lare, inginerilor și tehnicieni
lor agronomi și zootehniști, 
care lucrează în secțiile agri
cole, S.M.T., gospodăriile a- 
gricole colective și medicilor 
veterinari din circumscripțiile 
veterinare, să considere o sar
cină de mare răspundere mun
ca de îndrumare și sprijin pe 
care o desfășoară în gospodă
riile agricole colective în ve
derea creșterii numărului de 
animale proprietate obștească, 
să acorde asistență tehnică 
necesară șî să ajute la buna 
organizare a muncii în secto
rul zootehnic pentru crește
rea, continuă a producției și 
productivității animalelor.

Cadrele tehnice împreună 
cu consiliile de conducere 
răspund de realizarea planu
lui gospodăriilor agricole co
lective. de sporirea efectivului 
de animale proprietate ob-

ștească, de creșterea continuă 
a producției de lapte, carne și 
alte produse.

Ministerul Agriculturii, fo
losind experiența înaintată a 
gospodăriilor colective, in ceea 
Ce privește retribuția muncii 
colectiviștilor care lucrează în 
sectorul zootehnic, împreună 
cu consiliile de conducere ale 
gospodăriilor agricole, să ge
neralizeze sistemul de retribu
ție a muncii crescătorilor de 
animale după cantitatea de 
lapte muls zilnic și sporul lu
nar de creștere în greutate a 
animalelor.

Ministerul Agriculturii, co
mitetele executive ale sfatu
rilor populare regionale și ra
ionale vor îndruma consiliile 
de conducere ale gospodăriilor 
agricole colective în folosirea 
judicioasă a creditelor acorda
te pentru cumpărări de ani
male și materiale de construc
ții, in amplasarea rațională și 
realizarea la timp și de bună 
calitate a construcțiilor zoo
tehnice.

Ministerul Industriei Grele 
va organiza producția de uti
laje necesare zootehniei: 
pompe, conducte pentru ali
mentarea cu apă, mori cu cio
cane, tocătoare de nutreț, mo
toare, separatoare de lapte și 
alte utilaje în cantitățile si 
sortimentele necesare gospodă
riilor agricole colective.

Ministerul Agriculturii. îm
preună cu comitetele executi
ve ale sfaturilor populare, va 
organiza concursuri anuale în 
vederea stimulării creșterii a- 
nimalelor proprietate obșteas
că a gospodăriilor agricole co
lective.

Ministerul Agriculturii, Co
mitetul de Stat al Planificării 
și sfaturile populare regionale 
vor lua măsuri ca pînă la 1 
aprilie 1961, prevederile de 
creștere a animalelor din pia
nul de 6 ani să fie defalcate 
pe regiuni.

Comitetele executive ale sfa
turilor populare regionale și 
raionale, împreună cu consi
liile de conducere ale gospo
dăriilor agricole colective, vor 
defalca sarcinile pe raioane și 
gospodării agricole colective, 
astfel ca pînă la 1 august 1961 
acestea să-și poată întocmi 
planul de creștere a șeptelu- 
lui pe fiecare an pînă în 1965.

Hotărirea subliniază că co
mitetele regionale și raionale 
de partid, organizațiile de 
bază din gospodăriile colecti
ve, trebuie să acorde cea mai 
mare atenție folosirii econo
micoase a creditelor acordate, 
executării la timp și de cali
tate corespunzătoare a con
strucțiilor zootehnice, creșterii 
continue a efectivelor de ani
male proprietate obștească, or
ganizării muncii în fermele 
zootehnice, asigurării necesa
rului de furaje, pregătirii ce
lor mai harnici și pricepuți 
colectiviști îngrijitori de ani
male.

Comitetele regionale și raio
nale de partid, Ministerul A- 
griculturii și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare 
regionale și raionale vor ana
liza periodic cum se înfăp
tuiesc prevederile prezentei 
hotărîri, adoptînd măsuri co
respunzătoare.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne — se 
arată în încheierea hotărîrii 
— își exprimă convingerea că 
ajutorul acordat gospodăriilor 
agricole colective va fi folosit 
și gospodărit cu grijă șî price
pere pentru creșterea conti
nuă a efectivului de animale 
proprietate obștească, va duce 
la întărirea gospodăriilor agri
cole colective, la sporirea ve
niturilor colectiviștilor și pe 
această cale la creșterea nive
lului de trai.

Însămînțările
în regiunea București

Informații

Colectiviștii din comuna 
Sudiți. raionul Fetești, au in- 
sămințat în cursul săptăminii 
trecute peste 100 de hectare 
cu orz și mazăre. Ei folosesc 
experiența anului trecut cind, 
datorită executării însâmîn- 
țărilor în termene optime și 
în bune condiții agrotehnice, 
au strîns în medie la hectar 
3046 kg de porumb, 2746 kg de 
floarea-soarei-ui-.^i-SOOO-kg-, de. 
orz, depășind astfel' produc
țiile planificate. Au însămin- 
țat primele suprafețe cu cul
turi din epoca I și colectiviștii 
din Jegălia. Perișoru, 
Mihail Kogălniceanu, 
lași raion, Fetești. -

Lucrările agricole 
măvară au început și în nu
meroase gospodării agricole 
colective din raioanele Urzi- 
ceni, Roșiori de Vede, Olte
nița, Giurgiu. Alexandria.

Duminică a sosit în Capita
lă tov. Florea Vasile — mem
bru al Biroului C.C. al U.T.M. 
cate a participat la ședința 
de Constituire a Comitetului 
Internațional de Pregătire a 
celui de-ai VIII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților care va avea loc la 
Helsinki.

Viâdeni, 
din ace-

de pri-

(Agerpres)

ft
La 27 februarie a avut loc 

. b conferință de presă la am
basada Republicii Socialiste 
Cehoslovace din București. 
Consilierul dr. Bohumil Ver
ner ă vorbit despre documen
tele date publicității la Praga 
în volumul „Trecutul averti
zează' cu privire la scopurile 

: și metodele folosite de politi- 
I ca nazistă în timpul ocupației 
I Cehoslovaciei.

★
La invitația femeilor din R. D. 

I Vietnam, a plecat spre R. D. 
I Vietnam iov. Gabriela Bernachi,

vicepreședintă a Consiliului na
tional al femeilor, care va parti
cipa la Congresul Uniunii femei
lor vietnameze ce se va ține în
tre 8-18 martie.

ir
Un grup de actori ai Teatru

lui de Comedie din Capitală 
a dat spectacole la Casa de 
cultură. 23 August, la Școala 
medie nr. 36, Ta I.R.E.B.-Fila
ret, la Casa de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa", 
la moara „C. David", la cămi
nele culturale din Slobozia, 

"Otopeni, Daia, din regiunea 
București. Programul a cu
prins comedia „Din cauza unui 
punct" de Ion Lucian, care 
aduce pe scenă personaje de 
pe vremea alegerilor burghe- 
zo-moșierești și recitalul de 
versuri Cintarea zilelor noa-

-cete i
j

Fotbal

r.

Atletism

Reprezentativa 
feminină 

a R. P. Romîne 
pe primul loc

Termocentrala raroșeni construită in a . Aspect din
se produc aici in fiecare oră.

sala sporturilor F-orea- 
încheia* 

tur
ce m- 
tenis 

. Re

în
sea din Capitaiă 
duminică seara întrecerile 
neuluj pe echipe din cadrul 
pkmateior ini 
de masă ale

formație a R. P. Ungare campi
oană europeană. O comportare 
foarte bună a avut în acest meci 
tînăra maestră a sportului Maria 
Alexandru, care a reușit să cîș- 
tige cu 2—0 în fața campioanei 
europene Eva Koczian-Foldi și 
cu 2—1 la cea de-a doua repri 
zentantă a R. P. Ungare — Ma 
he.

Pe primul -Iod în turneul ech 
pelor masculine s-a clasat repri 
zentativa R. P. Ungara în care 
au evoluat campionul - european 
Zaltan Berczăv. Skjo, Poterii și 
Pignitzki. Dintre jucătorii ma
ghiari cea mai valoroasă com
portare a avut-o Berczik. care 
n-a suferit nici o înfrîngere în 
Cele trei zile'de întreceri.

★
In sala sporturilor Floreasca 

au început luni întrecerile de 
simplu din cadrul camptpndteîar 
internaționale de lerrs de m.i.șu 
■ale R. P Romîne. Un requital 
surpriză a fost înregistrat. în 
proba masculină unde 'tînărul 
nostru reprezentant Adalbert 
Rethi a reușit să-l întingă tu 
3—1 pe cunoscutul jucător ceho
slovac Vihnanotz'Ski. lucind foar
te bine Catrinel - Folea f&P.R.) 
a.dispus cu 3—1 de Noworita 
(R. P, Polonă). Alte rezultate în
registrate : masculin — Pignitzki 

(H. P. Ungară) — Popescu

Cartea de vizită a uzinei
(Urmare din pag. l-a)

de a intra in producția de se
rie. La sectorul II prelucrător 
s-a stabilit ca prima piesă să 
fie controlată mai ales în fa
zele de prelucrare în scopul 
prevenirii rebuturilor.

Dar sarcinile controlorilor 
de calitate sînt mult mai mari 
și de răspundere. Pentru a- 
ceasta noi, ca și toți contro
lorii de calitate din uzină, 
sintem hotărîți să ne sporim 
exigența la controlul pieselor 
prelucrate, 
tă o vom 
finisajelor 
produselor . 
noastră, in această 
controlorii din uzina noastră 
își propun ca sarcină imedia
tă să verifice piesele nu nu
mai din punct de vedere al 
cotelor, ci să constate după 
desen dacă se respectă și ca
litatea suprafețelor prelucrate.

Mașinile textile solicită ope
rații de suprafinisare ca rec
tificări, șlefuiri etc. întrucît 
aceste mașini trebuie la rîndul 
lor să asigure o calitate supe-

O atenție deossbi- 
acorda problemei 

cit și aspectului 
fabricate în uzina 

privință

rioară firelor prelucrate, 
controlul acestor piese și sub- 
ansamble folosim aparate și 
instrumente de măsură și con
trol de înaltă precizie. Pentru 
folosirea și mînuirea corectă 
a acestora, pentru cunoașterea 
temeinică a tuturor suban- 
samblelor și mașinilor, a func
țiilor acestora care să ne aju
te să asigurăm o calitate su
perioară fiecărui produs fa
bricat în uzina noastră, tre
buie să ne ridicăm în conti
nuare pregătirea profesională. 
Controlorii tehnici din uzina 
noastră sint hotărîți să-și a- 
ducă din plin contribuția la 
îmbunătățirea calității produ
selor, să nu „treacă cu ve
derea" nici cea mai mică 
neglijență, să nu precupețeas
că nici un efort in această pri
vință în așa fel încît în între
cerea socialistă în cinstea ce
lei de a 40-a aniversări a în
ființării Partidului, marca 
uzinei să devină o mîndrie 
pentru noi înșine, o carte de 
vizită apreciată în industria 
noastră textilă.

Entuziaste adunări
cetățenești

La Sînandrei (regiunea Banat)
Faptele asă departe in urmă 

trecutul de obscurantism, de 
s’-'b-’utriție și analfabetism. în 
gospodă* colective de aici 
s-cu -părții >n medie produse 
si beni - ve'oare de 40—45 iei 
ra îi-m jncă. Oamenii trăiesc din 
ce in ce mai bine, trăiesc bu
curia muncii eliberate.

Pentru realizările de pînă 
acum și pentru toate ceie viitoa
re, el au arătat în adunarea ce
tățenească de la Sînandrei că 
la 5 martie își vor da cu încre
dere votul echdidefi'or. Frontului 
Democrației Populare................

în comuna

îs tt-spul nor alegeri din 
creata* •ătanum regim bur- 
ghezo-moșsereze. Stotan Teică, 
țăras mncUor ca p soi, a 
fort bătut in fzta primăriei de 
agenții electorali in ara hal 
incit a merit. Vtaa tai era s- 
ceea că a îndrăznit să voteze 
impothvu ața zișilor ^repre
zentanți ai poponUeî*.

(R.P.R.) 3 
gară) — I 
Sttmek (R. . 
Bottner 
(R: P. I 
(R.P.R.) 3 
- Vrinc 
feminin : 
1 eliu (R.P.R 
Ungară) — Kru 
slovacă) 3—0;
(U.R.S.S.) - 
3-0.

onnteîe

• BELG: 
țiohată 
din R. 
dumink 
juri nd 
cală Sp 
reptirt 
3-0 (

• Pe 
Capitală 
IntUnirea. 
bal dimr 
'ești și P 
balișt 
rlUstn

„Sînt un admirator al potențialului 
economic al statului romîn“
<- Declarațiile d-lui Spiros Melas *

Luni seara a părăsit Capitala 
scriitorul grec Spiros Melas, care 
ne-a vizitat țara la invitația Mi
nisterului Invățămîntului și Cul
turii și a participat la premiera 
piesei sale „Regele și clinele", 
pusă în scenă de Teatrul Muni
cipal din București.

Vă mărturisesc că sini plăcut(Agerpres)

„Librărio copiilor* din Copitolă - un punct de atracție pentru școlari și pionieri.

surprins de schimbarea pe car» 
a luat-o înfățișarea Bucureștiului 
in cele citeva luni care s-au 
scurs de la ultima mea vizită 
în frumoasa dv. Capitală — 
a declarat înainte de a părăsi 
țara noastră scriitorul grec Spiros 
Melas unui redactor al Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres". 
Am vizitat țara dv. de șapte sau 
opt ori. Cred că am văzut toate 
monumentele de artă importante 
ale României, dar ceea ce mă 
impresionează cel mai mult as
tăzi este progresul ei industrial, 
Sint un admirator al potențialu
lui economic al statului romîn. 
Doresc ca pe viitor să fiu martor 
rul unui progres tot mai mare 
al țării dv. și sînt sigur că așa 
va fi”.

Impărtășindu-și impresiile în 
legătură cu prezentarea în pre
mieră a piesei sale „Regele și 
cîinele" de către colectivul Tea
trului Municipal, scriitorul Spiros 
Melas a spus : „Mă găsesc sub 
influența emoției pricinuite de 
primirea caldă făcută de publi
cul bucureștean piesei mele. Cred 
că această premieră nu consti
tuie numai un eveniment teatral, 
ci și un început bun, pozitivi 
pentru schimburile de valori cul
turale dintre Grecia și Romînia. 
Aceste schimburi vor contribui 
la strîngerea legăturilor tradițio
nale de prietenie dintre popoa
rele noastre".

In încheiere, oaspetele grec a 
mulțumit Ministerului Invățămîn- 
tului și Culturii, colectivului 
Teatrului Municipal și publicu
lui romînesc pentru primirea 
cordială pe care i-au făcut-o și 
pentru grija cu care l-au înconju
rat în tot timpul vizitei in țara 
noastră.

Un rodnic schimb de experiență

— Se schimbă necontenit 
fata satelor noastre a spus 
apei Remus Mircioiu, directo
rs! SJLT. Ciompirla. Stațiu- 
nee de mașini ți tractoare 
Ctorogirla a fost dotată, prin 
ffr-.ja partidului nostru, cu noi 
tractoare mașini agricole 
modeme. Colectivei SLM.T. 
cure desert-esie comuna Cio- 
rogirla nu-ți va precupeți nici 
en efort pentru a contribui la 
apbcnrea in viață a Directive
lor Comitetului Central al 
P..M.R. cu privire la principa
lele criterii ale întrecerii so
cialiste în cinstea glorioasei 
aniversări — 40 de ani de la 
înființarea partidului, la creș
terea continuă a producției a- 
gricole la hectar.

Învățătorul Aurel Lupescu, 
după ce a amintit despre far
sa alegerilor din trecut, a 
spus:

— In. trecut, la noi în comu
nă, 70 Ia sută din cetățeni nu

Ciorogîrta
vernului nostru pentru înflo
rirea științei și culturii în ton
te colțurile patriei noastr-e. Un 
singur exemplu : îh trecut pă
rinții utemiștilor Marin Gri- 
gore. Gheorghe Ghiță, .Victo
ria Paloșanu munceau ca dij- 
mași la moșierii Gigurtu ..și 
Șeicaru. Astăzi, acești fii de 
țărani studiază în diferite fa
cultăți din Capitală alături de 
a'.ți zeci de mii de fii ai oa
menilor muncii dornici să pă
trundă tainele științei și cul
turii.

in încheiere, a luat cuvîntul 
tinărui Radian PorumbesCu. 
El a vorbit alegătorilor despre 
marile realizări obținute de 
temenii muncii sub conduce
rea partidului în industrie, a- 
c-icuitură și pe tărîm social. 
despre perspectivele luminoase 
ce se deschid in fața poporu
lui nostru prin înfăptuirea 
mărețelor sarcini trasate de 
cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R,

Participanții la adunare 
și-au manifestat cu căldură a- 
tașamentul lor față de partid 
și guvern, hotărirea de a da 
la 5 martie votul lor candida- 
ților Frontului Democrației 
Populare.

e puteau bucura de lumina
e-au ar.alfabeți. Astăzi

■ tn comuna noastră analfabe
tismul a fast complet lichidat. 
Avem două școli elementare 
in care învață peste 500 elevi, 
un cămin cultural nou, o bi
bliotecă cu peste 3.000 volu- 

i me și altele, care vin să con- 
I firme grija partidului și gu-

In Edilura polifică, 
redacția probleme 
sindicale a apărut:

Metode avansate 
și inițiative 

în construcții
de ing. M. lonescu 

și D. Constantinescu
184 pag. 2,65 Ibi

Premiera de gală a filmului 
„Nu vreau să mă însor"

Luni seara a avut loc la 
sala Palatului-R. P- Romîne, 
premieră de gală a filmului 
artistic „Nu vreau să mă însor", 
producție a studioului cine
matografic București-

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Ministerului în- 
vățămîntului și Culturii, oa
meni de artă și cultură, zia
riști, un numeros public.

La premietă au fost prezen
tați publicului principalii i!î- 
terpreți și realizatori ai filmu
lui.

Noul film artistic romînesc 
este realizat de regizorul Ma- 
nole Marcus, după un scena
riu de Simion Macovei.

(Agerpres)

Miercuri 1 martie

La cinematograful „PATRIA11
PREMIERA

Nu vreau să mă însor

cu : LILIANA TOMESCU, NAE ROMAN, VASILE TOMA- 
ZIAN, GEO BARTON, ȘTEFAN TĂPĂLAGĂ, IRINA PE
TRESCU, MARIA DUMITRACHE, CRISTEA AVRAM, 

COCA ANDRONESCU. MARIA VOLUNTARU.
Scenariul: SIMION MACOV EI; Regia : MANOLE MAR
CUS ; Imaginea: GEORGE CORNEA. SANDU INTORSU- 
REANU; Muzica: GELU SOLOMONESCU, EDMOND DEDA; 

Decoruri: CONSTANTIN SIMIONESCU

(Urmare din pag. I-a) 

gaâă Nicolae Dumitrașcu de 
la secția strungărie, cind con
trolorii se declarau nemulțu
miți de piesele noastre în 
momentul confruntării lor cu 
desenele. Nu pentru că ele 
n-ar fi corespuns la zecime 
sau sutime de milimetru, ci 
pentru că unele mai prezen
tau oarecare descentrări, care, 
apoi, la operațiile următoare, 
produceau unele încurcături, 
care duceau la rebuturi. 
„N-am cum. să prind piesa 
mai bine în universal", mo
tiva cite un tînăr. „Nu e vina 
mea — e vina mașinii" spu
nea un altul.

Realitatea era însă că a- 
cestea se datorau în primul 
rînd neatenției, neglijenței cu 
care unii executau această 
operație simplă intr-adevăr, 
dar care dacă nu era execu
tată corect, ducea, așa cum 
s-a și întîmplat, la multe ne
cazuri. Situația aceasta s-s. 

discutat pe larg în brigadă. 
Acum, împotriva neglijențelor 
în muncă s-a format o puter
nică opinie colectivă a brigă
zii. Dar nu numai atît, în 
brigadă s-a întărit spiritul de 
întrajutorare, s-a dezvoltat 
pasiunea pentru tehnică care 
sări ajute pe fiecare în parte 
să realizeze produse de cali
tate mereu mai bună.

— Acum cind avem o lucra
re nouă de confecționat, 
spunea Dumitrașcu, mai mulți 
tineri studiem desenul cu 
luare aminte, apoi cu a- 
jutorui unui muncitor mai în 
vîrstă, sau al unui inginer, 
confecționăm cîte un dispo
zitiv. Multe din inovațiile 
realizate de cei 19 tineri ino
vatori ai brigăzii . au contri
buit la reducerea rebuturilor 
și la îmbunătățirea calită
ții producției; Și aici trebuie 
spus că mereu am avut în 
preajma noastră pe comuniș
tii Atanase Lăzărescu, Marin 

Bănilă și mulți alți muncitori 
vîrstnici.

în cadrul consfătuirii, multi 
tineri au vorbit despre va
loarea însușirii metodelor îna
intate de muncă, despre ex
periența acumulată de ei ’în 
procesul de producție în ve
derea obținerii unei calități 
sporite. Multe lucruri bune au 
învățat brigăzile de producție 
ale tineretului în cadrul schim
burilor de experiență organi
zate între brigăzile din diferite 
secții. Tinerii de la strungă- 
rie-tendere, în urma schim
burilor de experiență la care 
au participat, și-au îmbună
tățit mult activitatea, modul 
de a lucra, pentru ca pro
dusele lOr să fie de calitate.' 
Multe lucruri valoroase au 
avut de învățat de la munci
torii uzinelor „Steagul Roșu”- 
Brașov, „16 Februarie“-Cluj, 
de la muncitorii Combinatu
lui Metalurgic Reșița și din 
alte întreprinderi. Iată de ce 
tînărul Ion Leonida din bri

gada de la strungărie-tendere 
a subliniat necesitatea conti
nuării organizării schimburi
lor de experiență între bri
găzi, necesitatea, organizării 
sistematice a unor consfătuiri 
de lucru în cadrul cărora să 
se generalizeze experiența ce
lor mai bune brigăzi. Și de 
acest lucru trebuie să se ocu
pe cu mai multă răspundere 
comitetul U.T.M.

în consfătuire s-a discutat 
despre faptul, că în cadrul a- 
țeliereloir datorită lipsei de în
drumare și control a comitetu
lui U.T.M.. mai sînt brigăzi 
care.nu pun pe primul plan în 
activitatea lor problema cali
tății produselor care dau re
buturi.

Există toate condițiile, s-a 
arătat în consfătuire, ca 
fiecare brigadă în întrecerea 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor să elimine din 
activitatea ei rebuturile, să 
dea numai produse de bună 
calitate. Pentru a sprijini 

munca tinerilor^ sarcini deo
sebite revin comitetului 
U.T.M. al atelierelor. A- 
cesta va trebui să îndrume și 
să ajute mai mult activitatea 
fiecărei brigăzi în parte, să 
facă cunoscut în mod con
cret experiența celor mai bune 
brigăzi. Comitetul U.T.M. va 
trebui să urmărească mai mult 
felul cum brigăzile își orga
nizează munca, cum se ocupă 
de ridicarea calificării tineri
lor. de aplicarea metodelor 
înaintate de muncă, de res
pectarea prevederilor tehno
logice, în scopul îmbunătățirii 
muncii fiecărui tînăr din bri
gadă.

Calitatea superioară a pro
duselor depinde și de activi
tatea pe care o desfășoară ală
turi de toți oamenii muncii 
fiecare tînăr muncitor, ingi
ner, tehnician la locul său de 
muncă. „Este o datorie de Cin
ste pentru fiecare muncitor, 
inginer, tehnician — se arată 

în Directivele Comitetul^ 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, cu privire la cri
teriile principale ale întrecerii ' 
socialiste în cinstea aniversă
rii a 40 de ani de la înființa
rea Partidului Comunist din 
Romînia — să producă mărfuri 
către să fie de o calitate echi- Ș 
valență cu aceea din țările cu . 
un înalt nivel tehnic. De pres
tigiul mărcii fabricii trebuie să j 
se preocupe fiecare colectiv de 
întreprindere, calitatea produ
selor sale fiind cartea de vi
zită cu care se prezintă în fața 
consumatorilor".

Consfătuirea organizată de 
Comitetul U.T.M. al Atelie
relor C.F.R. „Grivița Roșie" 
a constituit un bun schimb de 
experiență în lupta brigăzilor 
de producție ale tineretului 
pentru produse de calitate su
perioară.
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•y. SPRE VENUS!
Moi date despre stația interplanetară

L*. ?

sovietică

Să se pună capăt
agresiunii imperialiste

în Congo!
— Ecoul international al propunerilor U« R. S. S« 

conținute în mesajul lui N« S. Hrușciov adresat lui J. Nehru
DELHI 27 (Agerpres). — 

Ziarele indiene centrale pu
blică la loc de frunte sub 
titluri mari informații cu pri
vire la noua inițiativă a gu
vernului sovietic. Sînt releva
te îndeosebi propunerile gu
vernului sovietic de a se reor
ganiza O.N.U., de a se evacua 
toate țrupele O.N.U. din Con
go și de a fi demis Hammarsk- 
joeld din funcția de secretar 
general

★
VARȘOVIA 27 (Agerpres). 

— „Trybuna Ludu“ și „Zycie 
Warszawy" publică în primele 
pagini ample extrase din. me
sajul adresat de N. S. Hruș
ciov lui Jawaharlal Nehru. 
„Zycie Warszawy" scoate în 
evidență pasajul din mesaj 
consacrat O.N.U. și secretaru
lui ei general. Ziarul scrie: 
„Premierul sovietic a subli
niat că pentru ca „războiul 
rece" să nu devină tot mai 
înverșunat, pentru a împiedi
ca un război „cald", trebuie 
neapărat reorganizată struc
tura O.N.U.“.

★
ATENA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarul

„Ethnikos Kirix“ a publicat 
o expunere a mesajului lui 
N. S. Hrușciov adresat lui 
J. Nehru sub titlul: „Hrușciov 
propune ca toți străinii să 
părăsească Congoul, sprijini
rea guvernului legal al lui 
Gizenga, îndepărtarea lui 
Hammarskjoeld din postul 
de secretar general al O.N.U. 
și demască politica imperia
listă a puterilor occidentale".

Comentatorii burghezi nu-și 
ascund deruta și îngrijorarea 
provocate de mesajul lui N. S. 
Hrușciov. Ei sînt speriațî în
deosebi de propunerea ca 
problemele Africii să fie re-

zolvate de înșiși africanii. A- 
ceastă propunere, subliniază 
ei, va găsi un larg ecou în 
rîndurile opiniei publice 
multe țări afro-asiatice, 
cum și din alte țări.

★
MEXICO CITY 27 (Ager

pres). — Mesajul lui N. S. 
Hrușciov adresat lui Jawahar
lal Nehru este în centrul a- 
tenției presei mexicane. Zia
rul „Diario de la Tarde" pu
blică informația cu privire la 
mesaj sub titlul ,Jos mîinile 
de pe Africa ! Hrușciov cere 
să fie respectată suveranita
tea populației de culoare".

„Țara mea va ști
să-și apere libertatea

din 
pre-

Semnarea planului de muncă 
pentru aplicarea convenției 

de colaborare culturală 
dintre R. P. Romînă și R. P. Ungară

BUDAPESTA 27 Corespon
dentul Agerpres transmite: La 
27 februarie a fost semnat la 
Budapesta planul de muncă pe 
anii 1961—1962 pentru aplica
rea convenției de colaborare 
culturală dintre R. P. Romînă 
și R. P. Ungară.

Planul de muncă a fost 
semnat din partea romînă de 
către Constanța Crăciun, ad
junct al ministrului învăță
mântului șj Culturii, iar din 
partea ungară de către 
Gyorgy Aczel, prim locțiitor 
al ministrului Culturii.

La solemnitate au fost pre- 
zențj Gyula Kallai, prim vice
președinte al Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar, Valeria Benko, 
ministrul Culturii, Gyula Or- 
tutay, secretar general al 
Consiliului Național al Fron
tului Popular Patriotic și nu
meroși alți reprezentanți ai 
vieții culturale din R. P. Un
gară. A participat de aseme
nea Comeliu Mănescu, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne la 
Budapesta.

i

TRUPELE
GUVERNULUI

LEGAL
ÎNAINTEAZĂ

SPRE
LEOPOLDVILLE

Au fost ocupate 
două orașe princi
pale din provin
cia Kasai
La Leopoldville 
domnește panica 
Trupele O.N.U. 
sprijină bande
le iui Mobutu 
și Chombe

LEOPOLDVILLE 27 (Ager
pres). — Trupele guvernului 
legal condus de Antoine Gi
zenga care au ocupat fără să 
tragă un singur foc de armă 
principalul oraș al provinciei 
Kasai — Luiuabourg, precum 
și orașul Port-Franqui, conti
nuă să înainteze cu succes.

Corespondentul agenției As
sociated Press transmite că 
duminică trupele credincioase 
defunctului Patrice Lumumba, 
bine înarmate, au înaintat 
spre Leopoldville, bucurîn- 
du se de sprijinul populației 
în timp ce la Leopoldville 
domneau haosul și apatia.

După cum anunță corespon
dentul din Leopoldville al a- 
gențiej UPI, trupele guvernu
lui legal s-au apropiat de o- 
ra.șul Kikwit, situat pe terito
riul provinciei Leopoldville. 
Corespondentul anunță că tru
pele guvernului legai „nu în
tâmpină absolut nici o împo
trivire. Garnizoanele care erau 
considerate antilumumbiste, se 
predau fără să tragă nici un 
foc, iar apoi se alătură trupe
lor guvernamentale”.

In același timp însă, trupele 
O.N.U. aflate în Congo, care 
sprijină bandele lui Mobutu și 
Chombe, ridică tot felul de 
obstacole în calea înaintării 
trupelor guvernului legal con
dus de Gizenga.

După cum anunță corespon
dentul din Leopoldville al a- 
genției France Presse, „Co
mandamentul O.N.U. l-a aver
tizat la 27 februarie pe Antoi
ne Gizenga împotriva conti
nuării înaintării trupelor sale, 
cerând să fie luate grabnice 
măsuri pentru înapoierea aces
tor trupe la bazele de plecare 
din provincia Orientală".

In legătură cu aceasta după 
cum anunță corespondentul 
din Leopoldville al agenției 
United Press International, 
trupele O.N.U. din Congo au 
instaurat „controlul" asupra 
aerodromului orașului Lulua
bourg, ocupat de trupele gu
vernului legal.

Evenimentele de la Lulua
bourg și Port Franqui au pro
vocat o adevărată stare de a- 
larmă în rîndurile diferitelor 
clici trădătoare ale poporului 
congolez.

Agenția France Presse anun- 
ță că așa-numitul „șef al gu
vernului" de la Leopoldville, 
IIeo, care a fost numit ilegal 
de Kasavubu, împreună cu 
mai niulțiidin „miniștrii" săi 
a plecat la Elisăbethviile pen
tru a se întâlni cu trădătorul 
Chombe.

Agenția Reuter relatează că 
mercenarii lui Mobutu terori
zează, jefuiesc populația din 
provincia Ecuatorială. Popu
lația din localitățile Gemena 
și Lisala din această provincie 
a demonstrat împotriva fără
delegilor bandelor lui Mobutu. 
Intre aceste bande șj popu
lație au avut Ioc mai multe 
ciocniri.

Corespondentul agenției Reu
ter anunță că ofițerii din sta
tul major al lui Mobutu își 
exprimă îndoiala că vor reuși 
să „stăvilească înaintarea tru
pelor din Stanleyville" cu for
țele de care dispun.

și independența"
Ultima scrisoare a lui P. Lumumba 

adresată soției sale —
TUNIS 27 (Agerpres). — 

Sub titlul „Ultima scrisoa
re a.lui Lumumba", săptă- 
mînalul tunisian „Afrique 
Action" a publicat o scri
soare adresată de conducă
torul poporului congolez, 
Patrice Lumumba, soției 
sale, Pauline.

Iată textui acestei scri
sori :

cele ce se eliberează din 
toate colțurile lumii, vor fi 
totdeauna alături de mili
oanele de congolezi, care 
nu-și vor înceta lupta atît 
timp cit în țara noastră va 
rămîne măcar un singur 
colonialist sau mercenar al 
lui.

Vreau să spun fiilor mei 
pe care îi las și, poate, nu 
îi voi mai revedea că vii
torul Congoului este minu
nat și că aștept de la ei, ca 
și de la fiecare congolez, 
îndeplinirea sarcinii sfinte 
a restabilirii independenței 
și suveranității noastre. A- 
ceasta, deoarece fără dem
nitate nu există libertate,

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul Cen- 
trai al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au conside
rat necesar să reorganizeze și 
să îmbunătățească organizarea 
achizițiilor de stat de produse 
agricole și să treacă la achiziții 
de stat de cereale, carne, lapte, 
culturi tehnice, legume și alte 
produse agricole și materii pri
me prin sistemul de contractări, 
adică prin încheierea de con
tracte Cu colhozurile și sovho
zurile.

în hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. se arată că în condi
țiile economiei socialiste metoda 
contractărilor este cea mai bună 
metodă de lărgire și întărire a 
legăturilor între agricultură și 
industria de prelucrare a pro
duselor și materiilor prime agri
cole.

Contractele se încheie pe ter
men de 2—5 ani (fiind defalea-

La Stockholm:

de ing. D. St. Andreescu
Amănuntele privitoare la zborul și construcția stației au

tomate sovietice spre Venus, publicate în ziarul .,Pravda" 
din 26 februarie 1961, au determinat o creștere a interesu
lui cu care este urmărită în (ara noastră desfășurarea neo
bișnuitului eveniment — călătoria stațiunii interplanetare 
automate spre Venus. Cunoscind acest fapt, însoțim relata
rea noilor date despre stația 
scurte explicații.

Cum este construită

l

automată sovietică de unele

stația
interplanetară ?

Din daitele publicate și din 
fotografiile apărute rezultă că 
stația automată sovietică este 
un adevărat laborator cosmic : 
un corp metalic cilindric, bine 
ermetizat, lung de peste doi 
metri (2035 mm) și cu diame
trul mai mare de un metru 
(1.050 mm). în interiorul sta
ției se găsește un aparataj 
complex care asigură îndepli
nirea programului de cercetări 
științifice încredințat acestei 
nave-laborator. Pentru menți
nerea condițiilor inițiale stabi-

se rezolvă asemenea sarcini 
științifice complexe, deosebit 
de importante pentru știință.

în vederea unei corecte șl 
precise înregistrări a fiecăruia 
din parametri menționați, co
lectorii de probe, captorii și 
alte „tentacule" ale aparataju- 
lui științific trebuie să se gă
sească într-o poziție bine de
terminată față de direcția de 
mișcare a stației. Tocmai pen
tru eliminarea rotației arbitra
re a stației și pentru așezarea 
ei în fiecare moment într-o po
ziție bine stabilită față de 
Soare, a fost prevăzut siste
mul de orientare amintit.

Evident, informațiile culese 
de aparatele înregistratoare 
precum și datele privitoare la 
condițiile interioare sau la lo-

lor, pe baza cărora se nea'-- 
zează urmărirea automată a 
stației pe orbită.

Cum a fost lansată
stația automată

sovietică ?
Faptul că stația automată 

sovietică a fost lansată de la 
bordul unui satelit greu al 
Pământului, constituie o altă 
importantă _____1______
științifică. învingând marile 
dificultăți care se ivesc la 
introducerea unui satelit gi
gant într-o orbită aproape 
circulară, specialiștii sovietici 
au lansat la 12 februarie un 
asemenea sputnic al cărui pe- 
rigeu s-a aflat la 223 km, iar 
apogeul de 280 km depărtare 
de suprafața planetei noas
tre. Intr-un punct de pe or
bită dinainte stabilit, s-a dat 
comanda de desprindere a ra
chetei port-stație. Sisteme te- 
lemetrice perfecționate au

noutate tehnico-

P. Lumumba cu unul din copiii 
săi în brațe.

S-a deschis 
Conferința 

de solidaritate 
cu tineretul 
din Algeria

STOCKHOLM 27 (Ager- 
pres). — La 27 februarie s-a 
deschis la Stockholm o con
ferință de solidaritate a ti
neretului din diferite țări 
cu tineretul luptător din 
Algeria. In capitala Suediei 
au sosit delegații din partea 
a 70 de organizații de tine
ret din țări de pe toate con
tinentele. Pe ordinea de zi 
a conferinței figurează pro
blema ajutorării tineretului 
din Algeria în lupta lui 
pentru independența țării.

te pe ani), 
de achiziții 
agricole și : 
pectivă privind dezvoltarea pro
ducției agricole în colhozuri și 
sovhozuri.

Pentru organizarea achizițio
nării tuturor produselor și ma
teriilor prime agricole este ne
cesară constituirea unor inspec
torate de stat pentru achiziții, 
care vor fi conduse de inspec
tori de stat.

★
MOSCOVA 27 (Agerpres).— 

TASS transmite : . Comitetul 
Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. 
au găsit necesar ca coopera
ția de consum să intensifice 
achiziționarea de la colhozuri 
și mai cu seamă de la colhoz
nici a surplusurilor de pro
duse agricole pentru a le vin
de atît pe piața locală cît și 
în alte regiuni din țară la 
prețurile de pe piețele locale.

Examinînd problema îmbu
nătățirii organizării desface
rii surplusurilor de produse 
agricole ale colhoznicilor și 
colhozurilor, C.C. al P.C.UB. 
și Consiliul de Miniștri sub
liniază că, datorită noului 
sistem colhoznicii nu vor mai 
fi nevoiți să-și transporte la 
mari depărtări surplusurile 
produselor agricole pentru a 
le vinde.

S-a stabilit că achiziționa
rea de către cooperația de 
consum a surplusurilor de 
produse agricole de la colhoz
nici și alți cetățeni trebuie 
efectuată la prețuri stabilite 
prin înțelegere. De la colho
zuri (după ce își vor fi înde
plinit angajamentele de vân
zare a produselor agricole 
către stat) achiziționarea se 
va face pe bază de comision, 
potrivit înțelegerii cu colho
zurile, cooperația de consum 
acordîndu-le un avans de 75 
Ia sută.

. pe baza . planurilor 
i de stat de produse 
a planurilor de pers-

Medalia aflată în interiorul fanionului in formă de sferă (stingă). Fanionul in formă de sferă, 
plăcile pentagonale și cealaltă față a medaliei (dreapta).

lite (regim termic normal, pre
siune 900 mm col-mercur etc.), 
stația este prevăzută cu un sis
tem de termoreglare perfecțio
nat- Acest sistem va asigura 
condiții normale în interiorul 
stației chiar cînd aceasta se 
va apropia de Soare pînă la 
110 milioane km. Menținerea 
presiunii și temperaturii inte
rioare în limite acceptabile, 
îngăduie corecta funcționare a 
întregului aparataj științific. 
Pentru funcționarea îndelun
gată a aparatelor au fost pre
văzute surse chimice de ali
mentare cu energie electrică, 
care sînt reîncărcate în mod 
neîntrerupt cu ajutorul bate
riilor solare. Dispozitive spe
ciale (cu sisteme fotoelectrice) 
realizează permanenta orien
tare spre Soare a parametrilor 
pe care sînt fixate fotoelemen- 
tele acestor baterii.

O aparatură cu înalte carac
teristici tehnice permite să se 
efectueze studii în spațiul cos
mic departe de planete- Este 
vorba de cercetarea razelor 
cosmice, a cîmpurilor magne
tice, a compoziției gazului in
terplanetar. (particule încăr
cate), a fluxurilor corpuscula- 
re ale Soarelui, a densității de 
materie micrometeoritică (frec
vența ciocnirilor învelișului 
stației) etc. Pentru prima oară

cui și la poziția stației față de 
Pămînt, trebuie comunicate 
spre planeta noastră. în acest 
scop stația dispune de un com
plex radiotehnic cu caracteris
tici superioare. Comandat pe 
bază de program sau prin 
semnale emise de stațiile te
restre de urmărire, complexul 
radiotehnic asigură menține
rea unei legături strânse, bila
terale, „stație—Pămînt".

Așa cum se știe, la bordul 
stației automate sovietice se 
află un fanion cu stema de 
Stat a U.R.S.S. — semn că pri
ma țară din lume care a izbu-

a-
pomirea rachetei

controlat această lansare, 
sigurînd 
exact în momentul calculat

Cînd racheta cosmică a 
atins — față de Pămînt — vi
teza de 11,34 km/s (depășind 
cu 66 m/s cea de-a doua vite
ză cosmică), a fost comanda
tă oprirea motorului și des
prinderea stațiej automate. 
De aceste condiții . inițiale a 
depins de fapt continuarea 
zborului spre Venus, pe o 
traiectorie dinainte stabilită. 
Cît timp stația s-a deplasat 
în interiorul sferei de atrac
ție a Pământului, traiectoria 
sa a fost aproape hiperbolică. 
Mai departe, mișeîndu-se cu 
viteza de 27,7 km's în raport

’•—
Succesul violonistului

Ștefan Ruha 
la Moscova

Declarația comună 
ce hoslovaco-ungară

speranță 
cerut să ne

există 
fără indepen- 
exista oameni

„Scumpa mea soție, îți 
scriu aceste cuvinte fără 
să știu dacă ele vor ajunge 
vreodată la tine și cînd vor 
ajunge și dacă eu voi mai 
fi în viață cînd tu le vei 
citi. In cursul întregii mele 
lupte pentru independența 
țării noastre, 
nu ni-am în
doit niciodată 
de victoria cau. 
zei noastre sfin
te, căreia eu și 
tovarășii mei 
ne-am consa
crat întreaga 
viață. Singurul 
lucru pe care 
l-am dorit pen
tru țara noas
tră este drep
tul la o viață 
demnă, la dem
nitate fără per
fidie, la inde
pendență fără 
îngrădiri. Acest 
lucru nu l-au 
dorit niciodată 
colonialiștii bel
gieni și aliații 
lor occidentali, 
care au găsit 
un sprijin di
rect sau indi
rect, fățiș sau 
ascuns la unii 
funcționari sus- 
puși ai Organi
zației Națiuni
lor Unite, acel 
organ în care 
noi ne-am pus 
întreaga noastră 
cînd i-arn 
acorde ajutor.

Ei au ademenit pe unii 
din compatrioții noștri, i-au 
corupt pe alții, au făcut to
tul pentru a denatura ade
vărul și a păta independen
ta noastră. Ceea ce pot 
spune încă este că, viu sau 
mort, liber sau aruncat în 
închisoare — nu este vor
ba de persoana mea. Prin
cipalul este Congoul, po
porul nostru nefericit, a că
rui independență e călcată 
în picioare. De aceea am 
fost aruncați în închisoare 
și sîntem ținuți departe de 
popor. Credința mea însă 
rămîne nestrămutată!

Știu și simt în adîncul 
sufletului că, mai curînd 
sau mai tîrziu, poporul meu 
va fi izbăvit de dușmanii 
săi interni și externi, că el 
se va ridica ca un singur 
om pentru a spune „nu!“ 
colonialismului, unui colo
nialism nerușinat, muri
bund, pentru a-și cuceri 
demnitatea pe un pămînt 
curat.

Nu sîntem singuri. Africa, 
Asia, popoarele libere și

fără dreptate nu 
demnitate și 
dență nu pot 
liberi.

Cruzimile, 
torturile nu au putut nici
odată să mă silească să cer 
indurare, deoarece prefer 
să mor cu capul sus, cu 
credința neclintită și con
vingerea profundă în ceea 
ce privește soarta țării 
noastre, decît să trăiesc 
supus și să renunț la prin
cipiile sacre pentru mine.

Va veni ziua cînd istoria 
își va spune cuvîntul. Dar 
aceasta nu va fi istoria pre
dată la Bruxelles, Paris, 
Washington sau în O.N.U. 
Aceasta va fi istoria pre
dată în țările care s-au eli
berat de sub jugul colonia
lismului și al marionetelor 
lui. Africa își va scrie pro
pria istorie, în nord ca și 
în sud — o istorie a gloriei 
și demnității.

Nu plînge după mine, 
soția mea. Știu că țara mea 
martiră va ști să-și apere 
libertatea și independența.

Trăiască Congo! 
Trăiască Africa!
PATRICE LUMUMBA" 

închisoarea din Thysville

batjocurile și

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 27 februa
rie și-a încheiat turneul la 
Moscova tînărul violonist romîn 
Ștefan Ruha. Ultimul său con
cert a avut loc în sala Ceaikov
ski. In prezența a peste 2000 de 
ascultători, Ruha a executat 
Ciaccona de Vitali, sonata „Tri
lurile diavolului" de Tartini- 
Kreisler, romanța în fa major de 
Beethoven, poemul de Chaus- 
son, „Dansuri romînești" de Bar- 
tok, adagio de Kodaly, sonata II 
de Enescu, „Melodii țigănești" 
de Sarasate. Ruha a fost acom
paniat de pianistul romîn Fer
dinand Weiss.

Ștefan Ruha a devenit foarte 
popular la Moscova după con
cursul internațional „Ceaikovski” 
care a avut loc în 1958. Sensibi
litatea și virtuozitatea tânărului 
violonist i-au asigurat un mare 
succes.

In cercurile muzicale din Mos
cova se subliniază că după con
cursul „Ceaikovski", în arta in
terpretativă a Iui Ruha s-au pro
dus schimbări însemnate. El și-a 
lărgit repertoriul. Un mare loc 
in repertoriu îl ocupă operele 
contemporanilor, pe care violo
nistul romîn le interpretează cu 
sensibilitate și originalitate.

Săptămîna trecută violonistul 
romîn a mai dat două recitaluri 
în cele mai bune săli de concert 
din Moscova. El a interpretat cu 
mult succes opere de Bach, Beet
hoven, Saint-Sans, Prokofiev.

—

PE SCURT
LONDRA. — In „Wiston-Hou. 

se“ în apropierea orășelului 
Staning (comitatul Sussex) s-a 
încheiat întîlnirea reprezen
tanților opiniei publice engle
ze și sovietice, consacrată 
examinării problemelor coexis
tenței pașnice.

MOSCOVA. - Nikolai Igna
tov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a fost numit președinte al 
Comitetului de stat pentru 
achiziții.

CAIRO. — Agențiile occi
dentale de presă relatează că 
în urma hotăririi Belgiei de 
a rupe relațiile diplomatice 
cu Republica Arabă Unită

postul de radio Cairo a anun
țat hotărârea guvernului 
R.A.U. de a sechestra toate 
proprietățile belgiene naționa
lizate din R.A.U.

PRAGA. — La Fraga a apă
rut lucrarea ,,Trecutul averti
zează" publicată de Institutul 
pentru legături internaționale 
și economice din Fraga și In
stitutul de Istorie al Acade
miei de Științe Cehoslovace. 
Lucrarea este menită să rea
mintească omenirii planurile 
de dominație mondială ale 
hitlerișiilor și să atragă aten
ția opiniei publice mondiale 
asupra pericolului actual al 
militarismului revanșist vest- 
german.

a-RABAT. — După cum 
nunță agenția France Presse, 
la 26 februarie ora 16,30 (ora 
locală) regele Marocului, Mo
hammed al V-Iea a încetat 
din viață în clinica unde fu
sese 
a fi 
sept.

In

internat în ajun pentru 
operat de deviație de

seara zilei de 26 fe
bruarie, prințul moștenitor 
Moulay Hassan a fost procla
mat rege al Marocului.

PARIS. — Luni s-au desfă
șurat la castelul Rambouillet 
de lingă Paris tratative între 
președintele Franței, De Gau
lle, și președintele Republicii 
Tunisia, Habib Burghiba.

BUDAPESTA 27 (Agerpres). 
— în Declarația comună ceho- 
slovaco-ungară cu privire la 
vizita de prietenie făcută în 
Ungaria de Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia și președintele R. S. 
Cehoslovace, se spune că re
lațiile dintre R. S. Ceho
slovacă șî R. P. Ungară se 
dezvoltă cu succes și contri
buie Ia creșterea continuă a 
puterii și la întărirea unității 
întregului lagăr socialist. De
clarația subliniază că Ceho
slovacia și Ungaria vor con
tribui în comun la întărirea

continuă a unității și coeziu
nii țărilor sistemului mondial 
socialist și la ridicarea conti
nuă a puterii lui politice, eco
nomice și de apărare. Cele 
două părți vor sprijini și pe 
viitor, cu fermitate, propune
rile U.R.S.S. cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

Participanții la tratative au 
subliniat că Declarația Con
sfătuirii de la Moscova a re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești și A- 
pelul adresat popoarelor din 
lumea întreagă sînt documen
te călăuzitoare de bază

La Bhilai se va ridica

Un obelisc închinat 
colaborării sovieto-indiene

MADRAS 27 (Agerpres). — 
în dimineața zilei de 26 fe
bruarie la Bhilai a avut loc un 
mare miting consacrat ridică
rii unui obelisc în cinstea co
laborării dintre muncitorii și 
inginerii sovietici și indieni 
care au- construit combinatul 
siderurgic de la Bhilai-

La festivitatea care a avut 
loc cu prilejul acestui eveni
ment important au participat 
A. N. Kosîghin, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. precum și 
celelalte personalități care îl 
însoțesc în vizita în India.

în aplauze furtunoase, N. A. 
Kosîghin, a așezat prima pia
tră la temelia obeliscului- Pe 
obelisc vor fi scrise cuvintele:

„Prietenia noastră trebuie

să fie tot atît de puternică ca 
și metalul care va fi produs la 
combinatul siderurgic de la 
Bhilai.

N. S. HRUȘCIOV.
5 februarie 1959“.
„Visul devine realitate : Bhi

lai — este unul din acele locuri 
care au rămas întipărite în 
conștiința națiunilor ca un 
simbol de cea mai mare im
portanță al noii epoci a Indiei.

...In urma vizitei și a con
tactului personal s-a creat im
presia că visul de demult în
cepe să se concretizeze și de
vine realitate — simbol și steag 
al viitoarei Indii.

JAWAHARLAL NEHRU.
16 decembrie 1957".

LAOS: Rebelii se retrag 
în panică

HANOI 27 (Agerpres). - In 
Laos continuă luptele dintre 
trupele guvernamentale și re
beli. La 24 februarie rebelii 
au încercat de patru ori să a- 
tace punctul întărit Fusung din 
Valea Ulcioarelor. Primele 
două atacuri au fost respinse 
de focul artileriei trupelor gu-

vernamentale. In timpul celui 
de-al patrulea atac rebelii, 
care au dat peste un cîmp de 
mine și au nimerit sub focul 
puternic al trupelor guverna
mentale s-au retras în panică, 
lăsînd pe cîmpul de luptă zeci 
de morți și răniți.
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Stația interplanetară pe suportul de montaj, privită lateral.

tit să trimită o navă cosmică 
automată spre o altă planetă, 
este țara constructorilor co
munismului — Uniunea Sovie
tică.

Cum se asigură
legătura radio

cu stația ?
fe-Marele succes de la 12 

bruarie este deosebit de im
portant și pentru faptul că da
torită acestei realizări, proble
ma comunicațiilor interplane
tare a căpătat o soluționare 
încurajatoare. în vederea co
municării prin radio pînă la 
distanță fantastică de 70 mi
lioane km (cît va fi depărta
rea stației de Pămînt la 19-20 
mai cînd se va găsi cel mai a- 
proăpe de Venus — sub 100 mii 
de km) și chiar mai departe, 
pînă la circa 100 milioane km. 
s-au organizat puncte speciale 
de observare în cadrul centru
lui de radio-comunicații cos
mice. în aceste puncte au fost 
instalate sisteme de antene 
mari care pot fi. îndreptate cu 
mare precizie spre orice punct 
al sferei cerești. Și tot aici se 
găsesc perfecționate dispozitive 
radiotehnice de emisie și re
cepție — înregistrare, antene 
parabolice cu sisteme tehnice 
de punere Ia punct pe bază 
de program- Receptoare de 
construcție specială, cu bandă 
îngustă, servesc pentru obține
rea semnalelor transmise de 
aparatajul radiotehnic aflat la 
bordul stației-

Mașini electronice de calcul 
cu mare viteză de funcționare, 
rezolvă aproape instantaneu 
problemele complicate privi
toare Ia urmărirea stației pe 
tot timpul zborului și la in
terpretarea informațiilor do
bândite. într-o asemenea ma
șină de calcul se introduc pro
gramele de dirijare a antene-

de Soare, stația s-a 
într-o orbită închisă 
cu unul din focare în centrul 
Soarelui), ca și planetele. A- 
jungînd în sfera de atracție a 
planetei Venus (se apropie de 
ea pînă la mai puțin de 
100.000 km), stația îșj va mo
difica din nou traiectoria, des
criind din nou o hiperbolă (cu 
focaiul în centrul planetei 
Venus). Așadar, stația sosește 
în regiunea planetei Venus 
după ce parcurge 
de jumătate din 
cumsolară. Zborul 
stabilit cu un atît 
grad de precizie încît prin a- 
ceastă lansare se pot face 
precizări asupra unității as
tronomice (depărtarea medie 
Pămînt—Soare se consideră o 
unitate astronomică, planeta 
Venus fiind situată la 0,73 
u'.a., iar planeta Marte la 1;52 
u.a. depărtare de Soare). Mă
surând diferitele devieri ne
prevăzute ale traiectoriei sta
ției se poate ști cît de exacte 
sînt cunoștințele noastre 
despre poziția planetei Venus.

Evident, însăși înscrierea 
acestui obiectiv în programul 
științific încredințat stației 
automate interplanetare so
vietice este ceva cu totul 
neobișnuit, dacă avem în ve
dere gradul înalt de precizie 
în efectuarea fiecărei etape a 
lansării de la 12 februarie. 
Astfel, ar fi fost suficient să 
se strecoare erori de 1—3 m/s 
în stabilirea vitezei finale a 
rachetei cosmice (să raportăm 
3 m/s la 12.000 m/s !), sau de 
numai 0,1—0,3 grade în orien
tarea aceleiași viteze, pentru 
ca punctul de apropiere a 
stației de Venus să fie deviat 
cu peste 100-000 km. Și 
aceeași abatere ar fi dus și 
o întârziere sau o grăbire cu 
numai un minut a momentu
lui calculat pentru startul 
rachetei.

Stația interplanetară sovie
tică se îndreaptă spre Venus. 
Este un sol glorios al Pămân
tului, semn de triumfală 
izbândă a științei, tehnicii și 
industriei marii Uniuni So
vietice.

STAS 3452 52.

înscris 
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mai puțin 
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ei a fost 
de înalt


