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„Bumbăcăria Jilave" a fost depășit cu 2.000 kg. fire. Un 
calcul simplu : depășireg echi votează cu 15.000 <n. pinză 
Calitatea e grija cea mai mere a cotectvui.: de ~ -ncă de 
aici. Iordane Ghecghe șeta '■cbc-ctonjfj si Ete-c Mu—*an* 
laborontâ efectuează probee cu p-icepere și coaștincozitate.

Bumbăcăria Jilava" a fost depășit cu
calcul simplu : depășireg echi votează

2.000 kg. fire. Un
cu

Calitatea e grija cea mai mare c cotecbvi
aici. Iordona Ghec-ghe șeto 
loborontâ efectuează probe « cu p-icepere

15.000 «n. ptezâ.
de muncă de

H Șl Bena Murrteoa u
coaștinc:ozrtc»e.

Primirea de către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a ambasadorului Republicii 

Socialiste Cehoslovace la București
Simbătă 4 februarie 1961, 

tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu:Dej, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romin, a 
primit în audiență de prezen-

tare pe tov. Jaroslav Sykora, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste Cehoslovace la 
Eucurești.

Muncitor

Duminică 5 februarie 1961

In U.R.S.S. a fost lansat 
un mare satelit artificial

al Pâmîntului
• Greutatea satelitului, fără ultima treaptă a rachetei purtătoare 
este de 6.483 kg • Aparat a jul instalat pe bordul satelitului 

a funcționat normal • Sarcinile tehnico-șliințifice fixate 
în legătură cu lansarea satelitului au fost realizate

Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 
Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Chivu Stoica

MOSCOVA 4 (Ager
pres). — TASS transmi
te : In 
planul de realizare 
lansare a unor nave cos
mice cu greutate sporită, 
la 4 februarie 1961 în U- 
niunea Sovietică, cu aju
torul unei rachete perfec
ționate, cu mai multe 
trepte, a fost lansat un 
satelit artificial greu al 
Pămîntului. SATELITUL 
CINTAREȘTE. FARA 
ULTIMA TREAPTA A 
RACHETEI PURTĂTOA
RE, 6.483 kg.

Pe satelit se află insta
lat un sistem radiotele- 
metric pentru controlarea 
parametrilor elementelor 
constructive și un apara- 
taj pentru măsurarea tra
iectoriei. întregul apara- 
taj de pe bordul satelitu
lui a funcționat normal 
atît pe sectorul plasării pe 
orbită cît și în cursul, de
plasării ulterioare.

Datele preliminare ob
ținute cu ajutorul com
plexului de măsurători și 
calcule aflat pe Pămînt 
au permis stabilirea ur
mătorilor parametri ai 
orbitei satelitului: peri
oada de revoluție — 89,80 

peri-minute, înălțimea 
geului — 223,5 km; înăl
țimea apogeului — 327,6

In întâmpinarea
alegerilor

RĂSPUNDEM
LA ÎNTREBĂRILE

O ÎNTÎLNIRE LA CASA
ALEGATORULUI

TINERILOR
ALEGĂTORI

NASTASE PETRU - Su
ceava.

Sînt înscriși în listele 
de alegători toți cetățe
nii care se bucură de 
dreptul de vot. Tinerii 
care împlinesc 18 ani 
pină in ziua alegerilor 
inclusiv, dobîndesc drep
tul de vot Și prin urmare 
sint inscriși in listele de 
alegători. FIECARE ALE
GĂTOR ARE ÎNDATORI
REA SA VERIFICE DACA 
SE AFLĂ ÎNSCRIS IN A- 
CESTE LISTE.

Populare 
au împlinit 
ani, 
rasă 
sex,

de cultură,

fârâ 
sou 

reli-

Lucrurile s-au în- 
întimplat cit se 
poate de simplu- 
Elevii ultimei clase 
de la Școala medie 
nr. 3 din Constanța 
vin la Casa alegă
torului nr. 9, asistă 
la programele care 
se desfășoară aici, 
participă la confe
rințele care vorbesc 
despre realizările 
regimului nostru 
democrat-popular și 
participă la discuți
ile organizate pe 
diferite teme. Fap
tul în sine are o 
semnificație deose
bită. Tinerii au îm
plinit de curînd 
virsta de 18 ani și 
sînt cetățeni cu 
drepturi depline ai 
patriei. Ei vor vota 
pentru prima dată 
la 5 martie. Și poți 
fi oare indiferent 
cînd ți se acordă 
atîta cinste, de a 
participa și a hotărî 
prin votul tău în 
cele mai de seamă 
probleme ale țării ?

Dar iată că de 
curînd, tinerilor ce
tățeni le-a fost dat 
să se întîlnească la

unor oa-

Casa alegătorului 
cu comunistul Cu- 
pin Ion, om la a- 
proape 60 de ani, 
fost cazangiu în 
port. Văzîndu-i atît 
de activi și de in
teresați, tovarășul 
Cupin s-a apropiat 
de ei și le-a strîns 
mina ca
meni de ispravă și 
au făcut cunoștință. 
Tinerii au răspuns 
cu demnitate și 
mîndrie: Tamaș Ion, 
Gheorghiu Crum, 
Damu Elena, Geor
gescu Dorin, Ca- 
brancea Gherghina, 
Matache Emilia, Ia- 
cub Ismet.

Apoi 
ca un 
jurul 
și-au 
discute. Mai 
la cererea tovară
șului Cupin, au po
vestit cam ce ar 
vrea să facă fieca
re în viață.

Dorințele erau di
ferite : muncitor, 
inginer, medic...

— Sînteți destul 
de îndrăzneți, le-a 
răspuns tovarășul

s-au strîns 
ciorchine în 

bătrînului 
început să 

întîi,

Cupin. De altfel, 
aveți și motive. Ori
șice năzuință astăzi 
se poate împlini. 
N-a fost însă întot
deauna 
eram și eu 
ta voastră 
dorință a 
simplu era 
măcar cu ce-și as- 
tîmpăra foamea. Cît 
despre învățătură... 
cei care conduceau 
țara, moșierii și ca
pitaliștii n-aveau 
nevoie de oameni 
luminați din rin- 
dv.rile muncitorilor 
și țăranilor, ca să 
nu îndrăznească 
să-și ceară dreptu
rile. Din cauza asta, 
prin 1932, țin min
te, guvernul Iorga 
care a venit la pu
tere a dat ordin să 
se închidă școlile 
pedagogice, pentru 
că sînt prea mulți 
învățători. Dar toa
tă lumea știa că în 
multe sate nu exis
ta nici un învățător

așa. Cînd 
de vîrs- 
singura 
omului 

să aibă

G. MIHĂILESCU

km; înclinația orbitei — 
64 grade și 57 minute.

Parametrii constatați ai 
orbitei satelitului se apro
pie de cei 
calcul.

Sarcinile
țifice fixate in legături cu 
lansarea satelitului au 
fost realizate.

stabiliți pri:

tehnico-știin-

tioeretaioi studios la o participare și mai ac
tivi 1* întreaga viață politică și obștească a 
țării.

.Asociațiile iși vor spori aportul la educarea 
tiaeretalai universitar in spiritul patriotismu
lui socialist și al internaționalismului proletar, 
in spiritul prețuirii și apărării cuceririlor re- 
loluționiii ale poporului muncitor, al intran- 
sige*ței si combativității față de orice mani
festări ale ideologiei și moralei burgheze.

Asociațiile vor participa mai activ la rezol
vare* problemelor gospodărești, vor dezvolta 
coatis** la stndenți atitudinea plină de grijă 
fată 4e avutul obștesc, vor folosi cu mai multă 
chi brain tă însemnatele fonduri alocate de sta
tal «ostru pentru odihna și asistența socială 
a ssadeaților.

11—rlitJI'r vor milita pentru întărirea conti- 
aaă * legăturilor frățești cu tineretul și stu
denții din Uniunea Sovietică și din celelalte 
țări ieri «liste, vor dezvolta și mai departe re
lațiile de colaborare cu studenții progresiști 
di* țările capitaliste și coloniale, vor lupta 
pestra înfăptuirea unității in mișcarea stu- 
dențea—k mondială, aducindu-și contribuția la 
triumful politicii coexistenței pașnice, la întă
rire* prieteniei intre popoare, la apărarea pă
cii in lurae-

Asizurăm Partidul Muncitoresc Romin, Co
mitetul său Castrai, guvernul Republicii Popu
lare Romine. că studenții țării noastre can- 
știenți de răspunderea ce le revine, se vor pre
găti temeinic pentru activitatea creatoare 
care-i așteaptă pe întreg cuprinsul patriei, că 
vor merge la terminarea facultăților acolo 
unde este mai multă nevoie de ei, slujind cu 
abnegație și devotament poporul, dind operei 
de desăvârșire a construcției socialiste cuno
ștințele. talentul, întreaga lor capacitate de 
muncă.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin — forța 
conducătoare a societății noastre socialiste, Co
mitetul său Central. în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej!

Trăiască și înflorească scumpa noastră pa
trie — Republica Populară Romînă!

A Hl-a Conferință 
Uniunii Asociațiilor Studențilora

din Republica Populară Romînă

Elogiu constructorilor
Oriunde ți-ai îndruma pașii, 

de-a lungul și de-a latul țării, 
ai să-i întîlnești. De obicei cu 
pufoaică iarna, sau cu salo
petă cenușie-albastră vara, 
totdeauna suie schele, înalță. 
Șantierele îi cheamă pretu
tindeni. Poartă cu ei, din loc 
în loc, talentul, priceperea.

Zidesc acolo unde n-a fost 
nimic; pe un maidan, de pil
dă, ridicînd schelele pină sus, 
la al optulea etaj. Lasă in 
urmă-le balcoane cu flori 
ce par atît de vesele în dimi
nețile însorite. Toarnă beto
nul armat prin procedee ra
pide și economicoase în pre
fabricatele viitoarelor blocuri 
de locuințe. Fac ocolul țării 
de la o zare la alta, zidind 
mereu, înălțind mereu. Au 
zidit sute de mii de metri pa- 
trați. Au înălțat Năvodarii: o 
uzină și un oraș. Au zidit mi
nunatele clădiri de pe litoral, 
casele pescarilor de la Juri- 
lovea sau ale muncitorilor Fa- 
fricii „Rulmentul" din Bir- 
lad ; Fabrica de penicilină din 
Iași; cvartalele de locuințe și 
fabrica de zahăr din Bucecea; 
casele minerilor din Baia 
Mare sau arcurile semețe ale 
fabricilor de prelucrarea lem
nului de la Gherla, Blaj și 
Tg. Jiu. Uricani n-au fost 
niciodată pe harta țării, după 
cum n-a fost nici orașul Vic
toria. Ei le-au ridicat înscriin- 
du-le in topografia locului. 
După cum tot ei au turnat 
uriașul baraj de la Bicaz, ză-

găzuind sălbateca Bistriță. 
Au înălțat furnale la Hune
doara, au așezat șamota în 
cuptoarele Reșiței. Oțelul se 
zbate acum in zidurile ridica-

Oamenilor muncii le-au plă
cut totdeauna casele înalte, 
luminoase, frumoase. Dar ni
ciodată n-au avut parte de ele 
pină in zilele noastre- în tre-

Realizări
cu care ne mîndrim, 

perspective însuflețitoarc

de ei. Acum se pregătesc 
înalțe, pe cîmpul cîndva

te 
să __ , . .
pustiu de la marginea Gala- 
țiului, combinatul ce va da 
țării 4.000.000 de tone de oțel 
pe an.

Oamenii în salopete sau pu
foaice sînt pretutindeni unde 
se înalță azi mărețele edificii 
ale socialismului. Au dat ocol 
țării la chemarea partidului 
metamorfozînd viața, înălțind 
mereu: uzine, școli, locuințe, 
palate culturale. Escavatoriști, 
specialiști în beton armat, 
mozaicari sau zidari, zugravi, 
faianțari, vopsitori sau insta
latori — au înălțat edificii 
care rămîn adevărate monu
mente ale socialismului.

Truda lor e închinată vie
ții. Pentru că ei clădesc pen
tru oameni, pentru fericirea 
lor. Iar oamenii, la rindu-le, 
îi stimează, le prețuiesc tru
da.

cut poporul muncitor trăia în- 
tr-o mizerie cumplită, în case 
scunde și pline de igrasie, fără 
aer și fără soare. Vechile car-

tiere : Grivița în București, 
Nicotină în Iași, Dimbul ro
tund din Cluj sau Mehala în 
Timișoara au stat pînă nu de 
mult mărturie.

Dar au venit ei, oamenii pe 
care oriunde ți-ai îndruma pa
șii, de-a lungul și de-a latul 
țării, îi întîlnești. Grivița e- 
roică, Grivița Roșie și-a 
schimbat fața. Blocurile mun
citorești s-au înălțat din pă- 
mînt pe locul vechilor cocioa
be. După cum și Ferentarii 
consemnat în presa de demult

ROMULUS ZAHARIA

Al VI-lea Concurs
al formațiilor artistice de amatori
Echipele artistice de ama

tori ale căminelor culturale, 
cluburilor șj caselor de cultu
ră din regiunea Suceava des
fășoară o rodnică activitate 
în cadrul celui de al VI-lea 
concurs al formațiilor artisti
ce de amatori. La faza inter- 
comunală a concursului parti
cipă peste 1.400 de formații 
corale, coregrafice, brigăzi ar
tistice de agitație, orchestre, 
care grupează 25.000 artiști 
amatori.
Numărul formațiilor partici
pante este aproape dublu față 
de acelea care au luat parte 
la concursul anterior. în re
pertorii sînt cuprinse cîntece 
și versuri despre transforma
rea socialistă a agriculturii, 
educația patriotică a oameni-

Pînă acum pe 
la faza inter- 
clasat printre

lor muncii etc. 
primele locuri 
comunală s-au 
altele, formațiile corale ale
căminelor culturale din co
munele Liteni și Liveni, pre
cum și echipa de dansuri a 
căminului cultural din satul 
Chiscovată.

(Agerpres)

-

MARIA VULPE - Beiuș, 
VASILE BANU - Drogă- 
nețti-Vlașca.

In baza articolului 94 
din Constituția Republicii 
Populare Romine, toți 
oamenii muncii, cetățeni 
ai Republicii 
Romine care 
virsta de 18 
deosebire de 
naționalitate, 
gie, grad
profesie sau durata do- 
micilierii au dreptul de 
a lua parte la alegerea 
deputaților, cu excepția 
celor lipsiți de facultă
țile mintale și a persoa
nelor condamnate prin 
hotărirea judecătorească 
la pierderea drepturilor 
electorale.

SANDU COLȚ AN - Tul- 
cea.

Alegătorii care din di
ferite motive (boală, 
validitate, etc.) in 
votării nu se vor putea 
deplasa pină la secția 
de votare, au totuși po
sibilitatea să voteze.

O comisie desemnată 
de președintele secției 
de votare se va deplasa 
cu o urnă specială și cu 
inaterialu-l necesar votă-

(Continuare în pag. 2-a)

(Continuare
în pag. 2-a)

Foto : P. DĂNILA

Utemistele Dorine Șerban și 
Smărăndica PintUie de la Uzi
nele Chimice Romine din Ca
pitală se evidențiază in secția 
de șoșoni pentru calitatea pro

duselor lucrate de ele.

Foto : AGERFRES

(Continuare în pag. 2-a)

sfîrșitul lunii 
90 la sută din 
vor fi folosite 
lucrărilor agri-

Mecanizatori
Mecanizatorii din stațiunile 

de mașini și tractoare au pre
gătit pînă la 
ianuarie circa 
tractoarele ce 
la executarea 
cole de primăvară. Aproape 
în aceeași proporție au fost 
revizuite și reparate și cele
lalte utilaje : pluguri de trac
tor, semănători, cultivatoare.

Sînt fruntași mecanizatorii 
din regiunile Ploiești, Crișana 
și Suceava, care au început 
reparațiile mai din vreme, 
au organizat mai bine munca 
și au recondiționat în atelie
rele stațiunilor un număr im
portant de piese.

(Agerpres)

FIECARE LUCRARE
ÎN TIMPUL OPTIM

Una din culturile care a a- 
rut și are o influență destul de 
însemnată în dezvoltarea econo
mică a gospodăriei noastre co
lective este și cultura porumbu
lui. Și iată de ce. Mărind trep
tat suprafețele cultivate cu po
rumb pentru boabe și obținînd 
an de an producții sporite la a- 
ceastă cultură, gospodăria noas
tră colectivă „M. I. Kalinin" din 
comuna Recaș, regiunea Banat, 
a asigurat din abundență hrană 
consistentă pentru animale, pu
țind astfel să dezvolte mult 
șeptelul proprietate obștească. 
Este firesc, deci, să ne preocu
păm în continuare de sporirea 
producției de porumb boabe. De 
aceea pentru noi și cred că pen
tru toți cultivatorii de porumb 
din țară, este foarte utilă discu
ția la „masa rotundă a frunta
șilor în cultura porumbului". Ca 
brigadier de cîmp la gospodăria 

la
ex- 
pe

prafața aceasta, am împrăștiat 
gunoi de grajd (se știe eă po
rumbul este foarte recunoscător 
la acest îngrășăminj încă din pri
mul an și mai ales în al doilea 
an), și în toamnă am executat 
arături adinei I» 28—30 cm, în 
primăvară am trecut o dată cu

tivă. Apoi, ca lucrări de între
ținere, am dat trei prașilc me
canice și trei manuale. Aceste 
lucrări le-am executat strict în 
timpul optim, astfel incit la 
începutul recoltării păioaselor — 
cînd, după cum se știe, e vîrf 
de muncă în campanie — noi am

M CULTURA PpRUPLBULU/

amintită, mă înscriu și eu 
această discuție și încerc să 
plic din experiența brigăzii 
care o conduc.

Noi am avut în anul trecut o 
suprafață de 190 hectare desti
nată culturii porumbului boabe. 
Cu un an înainte, pe toată eu-

discuitorul, perpendicular pe di
recția arăturii, ca să sfărîmăm 
bolovanii și să afinăm pămîntul. 
înainte de însămînțat am gră- 
pat terenul pentru ca să pregă
tim un bun pat germinativ se
mințelor. Semănatul! l-am execu
tat în a doua jumătate a lunii 
aprilie, la distanța de 80 cm în
tre rânduri. După răsărirea 
plantelor, mecanizatorii de la 
S.M.T. au afinat terenul și au 
distrus buruienile, cu sapa rota-

terminat cu toate prașilele. La 
recoltat — lucrare pe care am 
făcut-o în a doua jumătate a lu
nii septembrie, ca să eliberăm 
cît mai devreme terenul în ve
derea arăturilor și însămînțărilor 
de toamnă — am constatat cu 
bucurie că strădaniile noastre au 
fost răsplătite din plin. De pe 
cele 190 hectare de teren pe 
care lc-a avut brigada însămîn- 
țate cu porumb, am obținut o 
recoltă medie de 4.169 kg boa-

be la hectar. (Media planificată 
pe gospodărie a fost 
kg. boabe la hectar).

Rezultatul pe care 
ținut se datorește în 
rînd participării cu regularitate 
a tuturor membrilor brigăzii la 
muncă, fapt care ne-a dat po
sibilitatea să executăm toate lu
crările în timpul optim agroteh
nic. Experiența ne-a dovedit că 
aceasta este o condiție de bază 
în obținerea unor recolte mari, 
în același timp au ajutat să ob
ținem o recoltă mare, lucrările 
de bună calitate pe care le-au 
executat toți < ’ 
brigadă. în legătură cu 
vreau să fac o remarcă 
plăcut foarte mult cum 
crat tinerii pe care-i am 
gadă (și sînt destul de 
Au fost prezenți permanent

de 3.250

l-am ob- 
primul

colectiviștii din 
aceasta 
: mi-a 
au lu- 
în bri- 
mnlți).

1 la 
muncă, au lucrat frumos, astfel 
incit n-am fost nevoit niciodată

GHEORGHE MATO 
brigadier la gospodăria 

agricolă colectivă 
„M. 1. Kalinin" din comuna 

Recaș, regiunea Banat.

(Continuare în pag, 2-a)



totală de Soare de fa 15 februarie (D)
’7

Unde va putea fi 
observata eclipsa?

Peste eîteva zile, va avea 
loc o eclipsă de Soare, care 
va fi vizibilă ca eclipsă totală 
de pe teritoriul țării noastre. 
Aceasta este prima eclipsă to
tală de Soare, din ultimii 145 
de ani. care poate fi observa
tă din țara noastră.

După cum ați văzut din 
primul articol publicat în 
„Scânteia tineretului’4, eclipsa 
de Soare poate fi totală sau 
parțială, după cum Luna aco
peră întregul disc solar sau 
numai o parte din el.

Eclipsa de la 15 februarie 
ac., va fi totală. La această 
dată Luna în mișcarea ei de 
revoluție în jurul Pămîntuluî, 
va tăia linia dreaptă care 
unește Soarele cu PămintuJ. 
Aflîndu-se între Soare și Pă- 
mint, discul Lunii va acoperi 
pe cel al Soarelui și va împie
dica astfel, pentru scurt timp, 
ca razele fierbinți ale acestuia 
să ajungă pe Pămînt. Ca ori
care corp luminat dintr-o par
te de o sursă luminoasă, și 
Luna — corp ceresc luminat 
de Soare — aruncă în spațiu 
un con de umbră. In timpul 
eclipsei totale de Soare, conul 
de umbră al Lunii — dat fiind 
poziția în care se află Luna 
în acest moment — acoperă o 
suprafață mică de pe Pămint.

Datorită mișcării de revolu
ție a Lunii in jurul Pămin- 
tului, acest con de umbră se 
deplasează cu mare viteză pe 
suprafața planetei noastre, 
formînd o fișie îngustă și 
foarte lungă (fișie măturată 
de conul de umbră a Lunii). 
Pentru punctele de Pe Pă
mînt, situate în interiorul a- 
cestei fișii. eclipsa este to
tală, fapt pentru care ..fișia 
a fost numită „fișia totalită
ții". Deoarece după cum am 
spus, conul de umbră se miș
că cu mare viteză pe supra
fața Pămîntului, atingînd 
aproximativ 1 km secundă, 
durata totalității, adică a pe
rioadei cînd Soarele este 
complet acoperit de către su
prafața discului Lunii, este 
foarte scurtă. In general, ea 
este de 2—3 minute, iar în 
cele mai favorabile condiții 
durata maximă poate fi de 
S minute.

Pentru punctele de pe Pă-

mînt situate în afara conului 
de umbră dar în interiorul 
conului de penumbră, eclipsa 
este parțială, adică numai o 
parte din discul Soarelui este 
acoperită de către Lună, 
general, lățimea conului

In 
de

ți v» părăsi din nou țara 
noastră tra verși nd Dunărea 
în R.P. Bulgaria. Apoi linia 
aceasta intră iar în țară în 
sudul Dobrogei în apropierea 
comunelor Dobromiru din 
Vale și Băneasa. trece prin

Datele eclipsei pentru 
sectorul solar al Observatorului

diferite orașe, calculate de 
astronomic din București.

|
1

Localitatea începutul Faza maximă Sf irșitul

Turnu Severin Sh 40m, 5 9h50m, 5 11h Mm, 4
Reșița 8h 41 m, 0 9h 50m, 5 11h Mm, 0
Crciova th 41m, 0 9h 51m, 6 11h 07m, 9
T. Măgurele 3h 41m, 0 9h 52m, 3 11bi 09m,2
Caracal th 41m. 2 9h 52m, 0 11h 08m, 8
Timișoara »h 41m, 2 9n 50m, 9 11h 05m, 3
Zimnicea Sh 41m. 4 9h 52m . 8 Illi110m,0
Slating Sh 41m, 7 9h 52m,5 11h 09m, 0
București Sh 43m, 2 9h 54m, 8 11h 12m, 0
Călărași Sh 44m, 0 9h 54m, 3 11h 13m, 9
Cluj 8n Um, 6 9h 54m, 9 11h 10m, 2
Constanța Sh 45m, 3 9h 58m, 1 11h 16m, 1
Bala More Sh 44m, 3 9h 55m, 9 11h 11m, 2
TuJcea Sh 47m. 0 lOh 01m, 0 11h 17m, 3
Bacău Sh 47m, 5 9h 59m, 1 11h 15m, 5
Sulina Sh 47m, 9 lOh 01m,1 11h 18m, 8
lași Sh 49m, 0 lOh 00m, 6 11h 17m, 0

februarie 
un ten

penumbră care 1 
conul de umbră 
6.000—7.000 km.

Eclipsa de la 15 
va fi totală pentru
toriu ce formează o fișie care 
pornește de undeva din Co
ceanul Atlantic (in apropie
rea țărmurilor de sud-vest 
ale Franței) trece prin sudul 
Franței apoi prin Italia cen
trală, R.P.F. Iugoslavia, în 
nordul R.P. Bulgaria, în su
dul R.P. Romîne și se ter
mină în U.R.S.S. in nord-ves- 
tul Siberiei, după ce străbate 
Crimeea, sudul Ucrainei și 
munții Urali. In Franța eclip
sa începe odată cu răsăritul 
Soarelui, iar în Siberia se 
termină la apusul Soarelui.

Așadar și din partea de 
sud a teritoriului țării noas
tre — pe unde va trece fișia 
totalității — se va putea ob
serva eclipsa totală de Ia 15 
februarie. Linia care împarte 
în două fișia totalității și 
de-a lungul căreia durata e- 
clipsei totale este cea mai 
mare, va intra în țară în a- 
propierea orașului Zimnicea, 
va trece la nord de acest oraș

Drumul eclipsei totale pe su prefața Pămîntuluî. Mișcarea 
de revoluție a Lunii face ca um bra să se miște în direcția es
tică pe suprafața terestră. în interiorul umbrei, eclipsa este 
totală iar in interiorul cercului mai mare, al penumbrei, eclip

sa este parțială.

O întîlnire
alegătorului

(Vrmare din pag. l-a)

care să lumineze mintea 
copiilor.

— Dar cu alegerile cum 
era înainte ? a întrebat 
Gheorghiu Crum.

— Mai întîi trebuie să 
vă spun că tinerii de vîrsta 
voastră n-aveau voie să vo
teze. Iar fetele și femeile 
niciodată. Pe urmă, omul 
simplu și cinstit nu-și dă
dea votul de voie, ci de 
nevoie. Partidele burghezo- 
moșierești ca să vină la 
putere foloseau în alegeri, 
bîta, cîrciumile, discursu
rile mincioase și toate mij
loacele necinstite. In cam
pania electorală reprezen
tanții partidelor după ce ți
neau discursuri pline de 
promisiuni care nu se în
deplineau niciodată, anun
țau la sfîrșit: La restau
rantul cutare se poate bea 
în contul domnului Ghiță 
Popescu sau Horia Geor
gescu, mari comercianți. 
Bineînțeles că invitații 
erau agenți electorali, po
lițiști, oameni ai siguranței 
și tot felul de adunături 
care-i ajutau să fure votul 
oamenilor. In ziua alegeri
lor trăsurile erau rechizi
ționate pentru a-i căra la 
spital pe cei bătuți.

O parte din muncitorii 
din port n-au votat nici
odată. Aceștia făceau par
te din mișcarea muncito
rească. De obicei, în ajunul 
alegerilor ei erau invitați 
la siguranță pentru cine 
știe ce pricini și eliberați 
cînd se instala noul partid 
la putere. Asta pentru ori
ce prevedere, să nu pro
voace „tulburări" spuneau 
guvernanții.

De prea multe ori n-am 
votat nici eu. Dar mi-aduc 
aminte ca, prin ajunul ce
lui de-al doilea război mon
dial, s-a pus la vot noua 
constituție. Am fost che
mați s-o votăm dar nimeni 
nu știa ce se spune în ea. 
La vot se intra în grupuri 
de cîte 7-8 inși. In față 
aveai urna de vot și alături 
stătea un locotenent 
jandarmi care dădea 
tinele și întreba :

— Da?
Unul din grup, om i 

lor, răspundea „Da!“ 
tru toată lumea.

— Ei, 'dacă e da, zicea 
locotenentul, puneți bule
tinele in urnă.

de 
bule-

de-al 
pen-

— Cînd am intrat și eu 
înăuntru și a întrebat loco
tenentul „da ?“ eu am lu
at-o înainte și-am zis „nu!" 
De ce „nu" a întrebat iar 
locotenentul. Pentru că nu 
știu ce scrie în constituție 
și nu știu ce votez. Și am 
dat să deschid buletinul. 
Locotenentul a sărit ca 
ars:

— Nu e voie, s-a răstit 
el. Asta înseamnă obrăzni
cie și insurgență.

— Dă buletinul încoace! 
Și m-am pomenit îmbrîn- 
ciț și scos afară pe altă 
ușă. Ce-am pățit pe urmă, 
nu mai eu știu. De data 
asta mă așteptau afară nu 
electoralii, ci jandarmii. Pe 
urmă în țară s-a instaurat 
dictatura antonesciană. A 
început războiul și țara a 
cunoscut cei mai întunecați 
ani din cîți au fost vreo
dată. Și cu toate acestea 
comuniștii luptau, mobili
zau masele pentru scutura
rea lanțurilor. Și la noi în 
port au fost oameni din- 
tr-aceștia neînfricați, ade- 
vărați eroi ai clasei mun
citoare. De Filimon Sîrbu 
iți auzit și voi. Mi-l amin
tesc ca acum. Era un copil 
cînd a intrat la S.N.C. L-au 
crescut comuniștii și pe ur
mă a devenit el însuși un 
luptător neînfricat în rân
dul celor care au adus țării 
libertatea de care ne bucu
răm azi. Dar despre el o să 
vă povestesc altădată pen
tru că acum începe ședin
ța.

Intr-adevăr, la masă au 
luat loc cîțiva tovarăși. Ci
neva a deschis ședința care 
avea ca scop propunerea 
candidatului F.D.P. pentru 
circumscripția electorală o- 
rășenească nr. 65.

Rind pe rind oamenii au 
vorbit despre realizările 
din țară, din oraș și din 
cartierul lor in ultimii ani.

Apoi, în unanimitate cei 
prezenți au aprobat propu
nerea ca in circumscripția 
lor să candideze lăcătușul 
fruntaș la I.P.S.A.D., co
munistul Sandu loan, des
pre care mulți vorbitori au 
spus că este un om pri
ceput, gospodar și plin de 
inițiativă.

Cei 7 elevi au aprobat și 
ei cu toată inima și cu toa
tă dragostea propunerea 
făcută.

comuna Basarabi și puțin la 
nord de Constanța. In timpul 
acestei eclipse, fișia totalității 
are lățimea de aproape 270 
km. adică lățimea maximă 
ce o poate avea. Eclipsa va 
fi totală în întreaga re
giune sudică a țării noas
tre sub o linie trecînd 
prin Tr. Severin, Pitești, Plo
iești, Brăila. Toate localitățile 
situate la sud de această li
nie, vor avea o eclipsă totală.

Durata eclipsei totale, este 
de aproximativ 2 minute și 
30 secunde, fiind ceva mai 
mare în apropiere de Cons
tanța. Această durată scade 
pe măsură ce ne apropiem 
de limita fîșiei totalității, a- 
jungînd pe această linie să 
fie de ordinul fracțiunilor de 
secundă. La București dura
ta eclipsei totale este de 2 
minute 10 secunde. La Cra
iova eclipsa totală va dura 
1 minut 38 secunde.

La București eclipsa începe 
la ora 8,43 minute 2 sec. și 
se termină la ora 11 și 12 mi
nute. Eclipsa totală începe la 
ora 9,53 minute 7 sec. și se 
termină la ora 9,55 minute 9 
sec. Locuitorii altor orașe pot 
vedea momentul începutului 
și sfîrșitului eclipsei în tabe
lul de mai sus.

Pentru celelalte regiuni ale 
țării eclipsa va fi parțială. 
Totuși chiar în punctele cele 
mai nordice ale țării, Luna 
va acoperi mai mult de 0,95 
din diametrul discului solar 
în timpul fazei maxime. Deci 
în acest moment Soarele va 
apare ca o seceră subțire 
avînd coarnele îndreptate în 
jos.

în timpul totalității. Soa
rele va apare ca o pată nea
gră avînd pe margine niște 
limbi ca de foc, roșiatice, 
care sînt numite protuberan
te. De jur împrejurul discu
lui solar se va putea vedea 
coroana solară formată din 
raze foarte fine, luminoase. 
Pe cer vor apare stelele cele 
mai strălucitoare precum și 
planetele aflate în apropiere. 
Astfel la est de Soare se vor 
putea vedea planetele Mercur 
și Venus, iar la vest plane
tele Jupiter și Saturn.

Eclipsele totale de Soare 
sînt un fenomen ceresc im
presionant și de o foarte mare 
importanță pentru cercetările 
ce se efectuează asupra Soa
relui.

In trecut, eclipsele au fost 
un izvor de groază și de cre
dințe false. Explicarea eclip
selor de către oamenii de 
știință, în zilele noastre, este 
o dovadă a puterii științei 
care reușește să calculeze cu 
precizie de secunde data unei 
eclipse cu sute de ani înainte.

CORNELIA CRISTESCU 
candidat in științe 
fizico-matematice

Răspundem
la întrebările

tinerilor
alegători

(Urmare din pag. l-a)

rii fa locul unde 
află alegătorul pentru a 
primi votul acestuia.

ANA MOISE - Bacău.
După încheierea liste

lor de alegători, în caz 
de schimbare a domici
liului, sau de plecare 
pentru ziua alegerilor din 
localitatea unde domici- 
liezi, Comitetul executiv 
al Sfatului popular care 
a întocmit listele de ale
gători va elibera alegă
torului o „adeverință 
pentru dreptul de a ale
ge'" făcîndu-se mențiune 
despre aceasta în lista 
de alegători.

In ziua alegerilor, Ic 
noul domiciliu sau acolo 
unde se află temporar în 
ziua alegerilor, alegăto
rul va fi trecut pe o listă 
de alegători separată și 
va vota pe baza 
verinței pentru 
de a alege“ și a 
de identitate.

„ade- 
dreptul 
actelor

0 zi obișnuită la Căminul săptămînal al Fabricii de Confecții „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Capitală. Foto s AGERPRES

Manifestare in cînsteâ 
aniversării semnării

Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență 
mutuală dintre R.P.R, 

și U. R. S. S.
după-amiază, laSimbătă

Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice din București, a avut 
loc o manifestare organi
zată de Consiliul General 
A.R.L.U.S. cu prilejul celei 
de-a 13-a aniversări a sem
nării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mu
tuală dintre R.P.R. și U.R.S.S.

La manifestare au partici
pat membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., academi
cieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, 
meroși oameni 
întreprinderile 
Capitalei.

Au fost de 
tanțj ai Ambasadei 
Sovietice la București.

Tov. Aurel Mălnășan. ad
junct al ministrului Afaceri
lor Externe, a vorbit despre 
relațiile de prietenie trainică 
și de nezdruncinat dintre 
R. P. Romînă și Uniunea So
vietică.

nu-
ai muncii din 

și instituțiile

fată reprezen- 
Uniunii

Cos-OPREA SILVIU 
tești-Argeș.

Împotriva omisiunilor, 
înscrierilor greșite și ero
rilor făcute cu ocazia 
trecerii în listele de ale
gători se face întâmpi
nare la Comitetul execu
tiv q| Sfatului popular al 
locului unde do<mieiliezi. 
Comitetul executiv al Sfa
tului popular rezolvă >n- 
tîmpinarea și afișează 
decizia dată.

împotriva acestei deci
zii se poate face
pinare în termen de 
zile de la afișare la 
bunalul popular în 
cumseripția căruia
făcut afișarea listelor de 
alegători.

Tribunalul 
obligat să 
în cel mult
la înregistrarea 
nării. Hotărîrea tribuna
lului popular este defini
tivă.

intim- 
trei 
tri- 
cir- 
s-a

popular este 
se pronunțe 
trei zile de 

întîmpi-

in virtejul jocului... Echipa 
de dansuri a clubului Uzine-, 
lor „Boleslav Bierut" din 
Capitală repeți nd un dans 
populor cuprins în progra
mul ce-1 pregătește in ve
derea evenimentului de Io 

5 martie — alegerile.

Turul Egiptului In regiunea Dobrogea
După cea de-a 7-a etapă 

Port Said-Zagazig (160 km) 
ciștigată de Bernard Barleben 
(R. D. Germană), turul ciclist 
internațional al Egiptului a 
continuat simbătă cu desfă
șurarea etapei Zagazig-Damie- 
tta (120 km). Comportindu-se 
din nou excelent rutierul so
vietic Alexandr Kulibin a re
purtat o frumoasă victorie cu 
timpul de 2h56’36”. Pe locurile 
următoare s-au clasat Barle
ben (R. D. Germană), Lothar 
Appier (R. D. Germană), An- 
drej Piechaczek (R. P. Polonă), 
Jan Sciborek (R. P. Polonă) și 
încă alți 5 alergători toți cro
nometrați în 2h57’06”.

în clasamentul general indi
vidual continuă să conducă 
polonezul Andrej Piechaczek 
cu 35h52’38” urmat de Kulibin 
35h55’34” și Kellerman (R. D. 
Germană) — 35h57'23”. Pe e- 
chipe pe primul loc se află 
R. D. Germană cu 107h46’56".

Vie participare la întrecerile

încheierea unui acord 
comercial 

între R. P. Romînă 
și Republica Sudan

spartachiadei
Zeci de mii de tineri mun

citori, țărani, mecanizatori, e- 
levi de pe cuprinsul regiunii 
Dobrogea au participat pină 
acum la numeroase competiții 
din cadrul marii întreceri 
sportive de masă Spartachiada 
de iarnă a tineretului. Numai 
la concursurile de șah și-au 

.disputat victoria mai mult de 
15.000 de tineri. La asociația 
sportivă „Oțelul Roșu" din co
muna Horia titlul de cel mai 
bun șahist a fost disputat de 
300 de colectiviști și mecani
zatori. Această asociație spor
tivă este fruntașă și în atra
gerea tineretului în competi-

Campionatele europene masculine
de patinaj viteză

țiile tenis de masă și haltere. 
Cu ocazia Spartachiadei acti
vitatea cu sportul halterelor 
capătă o dezvoltare din ce in 
ce mai mare în regiunea Do
brogea.

Tinerii din unitățile indus
triale își confecționează cu 
mijloace proprii halterele și 
materialele ajutătoare. La în
trecerile de haltere ale Spar
tachiadei tinerii din portul 
Constanța și cei de la Fabrica 
de acid sulfuric și superfosfați 
de la Năvodari s-au prezentat 
cu materiale executate în a- 
telierele acestor întreprinderi.

La concursurile de trîntă, 
sport care cunoaște o mare 
dezvoltare în această regiune, 
colectiviștii din comuna Ne
gru Vodă și mecanizatorii de 
la S.M.T. Remus Opreanu au 
obținut cele mai frumoase 
succese.

O delegație comercială ro
mînă, condusă de ing. Ion 
Marcu, prim-secretar econo
mic al Ambasadei R. P. Ro
mîne la Cairo, a vizitat în 
cursul lunii ianuarie Repu
blica Sudan. Cu acest prilej 
delegația comercială romînă 
a purtat discuții cu ministrul 
Comerțului, Industriei și A- 
provizkmării, Miralai Moha
med Ahmed Irwa. ministrul 
Finanțelor și Economiei, Sa
yed Abdelmagid Ahmed, și 
cu ministrul Afacerilor Exter
ne, Said Ahmed Kheir.

în urma tratativelor purta
te cu delegația sudaneză con
dusă de Sayed Mahgoub Mec- 
cawi, secretar general la Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
la 1 februarie s-a încheiat un 
acord comercial între 
Romînă și Republica 
Tratativele au decurs 
atmosferă prietenească 
înțelegere reciprocă. Din dis
cuțiile purtate a reieșit că 
există posibilități însemnate 
de a lărgi și dezvolta relațiile 
comerciale dintre R- P. Romi- 
nă și Republica Sudan.

R. P. 
Sudan.
într-o 

și de

«•

Simbătă au înce
put la Helsinki 
campionatele euro
pene masculine de 
patinaj viteză. Vn 
remarcabil succes 
au repurtat patina
torii sovietici, care

au cucerit două tit
luri prin Evghenie 
Grișin și Victor Ko- 
sicikin. In excelen
tă formă, Grișin a 
terminat pe primul 
loc in proba de 500

m cu timpul de 
42'3/10. Kosicikin 
a ciștigat cursa de 
5900 m cu un rezul
tat de 8'17°4/10. El 
a fast urmat de 
suedezul Nillson — 
8’25”4/10.

■

„Cînd înfloresc migdalii
De bună seamă că piesa, din 

considerente de spațiu și de 
construcție dramatică, n-a 
putut cuprinde tot materialul 
aflător în cartea „Zilele vieții 
noastre". Din 
chiar anumite 
i-ar fi dat un 
convingător, mai multă forță, 
uneori scenele sînt statice, 
fiorul liric al însemnărilor 
Marinei nu este redat la a- 
ceeași tensiune în dramatizare. 
Nu este însă mai puțin ade
vărat că lucrarea „Cînd înflo
resc migdalii" are un merit 
de necontestat și anume: 
crearea unei figuri de comu
nist și de om care devine 
propiat spectatorului și i 
întipărește în memorie. 
vorba de Licia Alberti (așa 
numește Marina Sereni 
dramatizare) — o prezență 
plină de vitalitate și farmec, 
un om pe care nu poți să nu-l 
îndrăgești.

Toate actele Liciei poar
tă amprenta deosebitei ei 
purități sufletești, a admira
bilei forțe morale pe care o 
ascunde trupu-i firav de feti
ță. Iată, de pildă, dragostea ei 
eu Antonio. Și în dragoste, 
Licia știe să fie de o mare 
înțelepciune și profunzime. Ea 
îl iubește pe Antonio dar nu 
e geloasă pe preocupările ca
re-i răpesc majoritatea orelor 
zilei. Dimpotrivă, ea se stră
duiește să-l înțeleagă, să pri
ceapă pasiunea cu care el se 
avîntă în luptă, să-și însu
șească idealul țui de viață. 
Prin Antonio ea ia contact cu 
partidul, cu clasa muncitoare

piesă lipsesc 
aspecte care 
caracter mai

a- 
se 
E 
se 
în

la

Fiecare lucrare
în timpul optim

(Urmare din pag. I-a)
refacă 
dato-

•44

recepție să-i pun să 
vreo lucrare. Aceasta se 
rește și activității pe care a des
fășurat-o organizația U.T.M. 
din brigada noastră. Periodic în 
cadrul ședințelor de organizație 
s-a analizat munca tinerilor, s-au 
trasat sarcini concrete fiecărui 
tînăr, iar dacă vreunul greșea, 
apoi se luau măsuri pe loc și 
lucrurile se îndreptau înainte de 
a fi nevoie să intervin eu.

Acestea sînt „secretele" ----
cesului nostru. Totuși, 
să obținem rezultate și 
bune dacă tratam semințele cu 
îngrășăminte bacteriene. Și, în 
general, producția medie realiza
tă pe gospodărie (3.262 kg.
boabe la hectar) putea fi mai 
mare dacă erau respectate 
întregime regulile agrotehnice și 
dacă toți colectiviștii executau 
numai lucrări de bună calitate. 
Faptul că în toamna anului 1959 
nu au fost făcute ogoare adinei 
pe întreaga suprafață ce urma 
să fie însămînțată în primăvară, 
faptul că unii colectiviști din 
celelalte brigăzi (din brigada 
I de exemplu) în goană după 
zile-muncă au făcut lucrări de 
slabă calitate, și mai ales au în- 
tirziat prășitul. au contribuit în 
mare măsură Ia obținerea unei 
recolte sub posibilitățile noastre

Hotărîți ca în anul acesta să 
obținem o producție mai mare 
de porumb boabe (planul gos
podăriei prevede 3.500 kg la 
hectar, dar se poate realiza și

suc- 
puteam 

mai

în

devotează cauzei comu- 
nu mai puțin decît so- 
ei. Licia vede în ajuto- 
lui Antonio nu numai o

și se 
niște 
țului 
rarea 
dovadă a dragostei ei ci și o
muncă de partid, sprijinirea 
activității unui militant de 
răspundere.

Educată de partid, Licia 
crește ca om și ca activist; 
pentru ea nu există o viață 
personală despărțită de mun
ca de organizație, fiecare cli
pă a traiului și-o închină 
luptei pentru popor. Cît de 
mult se deosebește, prin ma
turitate politică, experiență și

i le gătește!) Iat-o pe Licia 
inventivă, ajutînd la tipărirea 
organului ilegal al partidului. 
Este și de astă dată veselă și 
zglobie dar aceasta n-o îm
piedică să aibă o nuanță de 
gravitate în glas. Acesta e 
doar glasul unui om care a 
înțeles deja ce răspundere a- 
pasă asupra lui in lupta pen
tru eliberarea poporului de 
sub jugul fascist. Cită sigu
ranță de sine, stăpînire și pu
tere de convingere, iscusință 
și perseverență dovedește mai 
tîrziu Licia — Liliana To
mescu, în acțiunea urmă-

CRONICA DRAMATICA
calm, Licia de la sfîrșitul pie
sei față de cea de la început 
și totuși cit seamănă în ceea 
ce a avut și are mai profund 
această femeie cu suflet de 
eroină.

Nu se poate vorbi despre 
Licia Alberti ca personaj al 
piesei, fără să amintești des
pre întruchiparea excelentă 
pe care i-a dat-o pe scenă Li
liana Tomescu care folosește o 
gamă variată de mijloace sce
nice în portretizarea eroi
nei. Iat-o pe Licia proaspăt 
căsătorită, îndrăgostită, de o 
veselie spontană, copilărească, 
întrebîndu-se dacă merită 
dragostea lui Antonio (doar 
arde toate mâncările pe care

et iu
de la 
Păcat 
serios

rind să-l scape pe Anto
nio din mina hitleriștilor. 
Pentru ca, in final, Licia să 
apară ca un om care se sacri
fică pentru fericirea celorlalți, 
care nu lasă ca boala 
curabilă să-i distrugă 
muncă pe cei apropiați. 
că sfîrșitul piesei este
viciat de melodramatism, ceea 
ce impietează și asupra mo
mentelor foarte importante 
ale creației Lilianei Tomescu.

Cristea Avram de la Tea
trul de Stat din Timișoara, a 
secondat-o cu pricepere pe 
Liliana Tomescu, în rolul lui 
Antonio Alberti. El a scos în 
evidență entuziasmul dar și 
chibzuință luptătorului duio
șia soțului și tatălui. Au 
jucat bine George Cim-

peanu (Gianino) și Napoleon 
Crețu în rolul zănatecului 
prieten și tovarăș al lui Anto
nio — Vittore, cel atît de „ne
serios" incit o pune pe gînduri 
pe Licia, dar care se dovedeș
te pină la urmă a fi un ade
vărat erou. Dacă personaje ca 
Terezina, Rea, Stella, Celesti
na au fost interpretate auten
tic și cald de către Athena 
Marcopol, Mariana Oprescu, 
Vera Lazăr și Lily Popovici, 
nu se poate spune același lu
cru despre Angela Teodorescu 
(D-na Durand), despre inter
pretul avocatului Bianchi. I- 
negalitățile acestea nu pot 
știrbi însă meritele spectaco
lului, plin de avînt, patos și 
căldură, un spectacol care pla
ce mult publicului teatrului.

Meritul pentru acest succes 
revine regizorului Mircea 
Avram care a dat spectacolu
lui nota sobră dar nu rece, 
care și-a concentrat atenția 
asupra eroilor principali, și a 
combinat cu măiestrie toate 
elementele pe care le-a avut 
la dispoziție (să nu uităm de
corul rezolvat cu pricepere) 
spre a realiza un lucru de va
loare pe scena Teatrului Ar
matei. Ne-am bucurat să-l în- 
tîlnim pe Ion Punea, de astă 
dată în rolul nevăzut dar nu 
lipsit de importanță, de asis
tent de regie.

„Cînd înfloresc migdalii" 
este un spectacol reușit care 
contribuie la educarea în spi
rit comunist a tinerilor.

B. DUMITRESCU

mai mult) am luat din timp o 
serie de măsuri. întreaga supra
față rezervată însămînțărilor 
primăvară a fost arată adine 
toamna trecută. Conductorii 
atelaje, (foarte mulți dintre 
sînt tineri) au transportat

de 
în 
de 
ei 
ți 

continuă să transporte îngrășă
minte naturale pe cîmp. Ne-am 
propus 
rumbul cu îngrășăminte chimice, 
ceea ce n-am făcut anul trecut. 
Pentru a îmbogăți bagajul cu
noștințelor profesionale ale co
lectiviștilor, aceștia s-au înscris 
și frecventează cu regularitate 
cursurile agrotehnice pe care le 
ține tînărul nostru inginer agro
nom Ion Nichita.

Pe această linie, văd că orga
nizația de bază U.T.M. din gos
podărie a luat o măsură foarte 
bună : A convins pe toți tine
rii colectiviști să se înscrie la 
învățămîntul agrozootehnic și se 
îngrijește de frecvența lor ia 
cursuri și de felul cum învață. 
Astfel pregătiți, sîntem convinși 
că în anul acesta vom obține o 
producție sporită de porumb boa
be. Avem de acum o experiență 
bună pe care o vom folosi. To
tuși, e departe de noi gindul că 
nu avem nimic de învățat Dim
potrivă, vrem să știm din ce în 
ce mai mult. De aceea așteptăm 
cu mult interes la rubrica „Masa 
rotundă a fruntașilor în cultu
ra porumbului" cuvântul culti
vatorilor de porumb din țară. 
Vrem să învățăm din experiența 
lor.

«ă îngrăsăm fazi al po-
- - - - ■

Elogiu constructorilor
(Urmare din pag. l-a)

„miasme pestilențiale", Ni-cu
colina și atîtea altele. Pretu
tindeni în țara noastră condi
țiile de locuit ale poporului 
muncitor sînt în continuă îm
bunătățire. Cartierele Bucu- 
reștiului, Clujului și lașului, 
ale Timișoarei și Craiovei, 
Brașovului și Sibiului își 
schimbă înfățișarea. Numai în
tre anii 1956—1960 s-au con
struit în orașe 94.000 aparta
mente din fondurile de stat. 
Cu ajutorul creditelor 117.000 
familii s-au instalat in locu
ințe spațioase, pline de lumi
nă.

Ca niciodată satul trăiește și 
el febra înnoirii. Intre 1955— 
1959 au fost construite în me
diul rural 330.000 de case. In
tre anii 1951—1960 fiecare a 
șasea gospodărie țărănească a 
construit casă nouă. Cit 
deosebită este această stare 
lucruri față de trecut cînd, 
pildă, în 1929, din 3.080.000 
locuințe țărănești 33,81 la sută 
erau case de lut și bordei, 
72,42 la sută aveau una sau 
două camere, 71,08 la sută nu 
aveau dușumele, iar 27,42 la 
sută era 
stuf.

Acum, 
veni, vă

de 
de 
de 
de

acoperite cu paie și

ca și în anii ce vor 
veți întîlni oriunde,

de-a lungul și de-a latul țării, 
cu constructorii. Ei vor fi pre- 
zenți peste tot. Vor înălța mai 
mult, mai bine, vor construi 
pentru bunăstarea semenilor 
lor. Pentru că pină in 1975 
vor clădi o suprafață locuibilă 
mai mare decit întreaga su
prafață existentă în prezent în 
orașe și centre muncitorești. 
Prin truda lor, problema lo
cuințelor va fi practic rezol
vată.

Inălțînd schelele, turnînd 
betonul, tencuind și zugrăvind, 
constructorii vor construi în
tre 1960—1965 circa 300.000 de 
apartamente, de peste trei ori 
mai mult decît au construit în 
cei șase ani precedenți. Ast
fel, într-un singur an vor con
strui 65.000—70.000 de aparta
mente, atît cit s-a construit in 
întreaga perioadă a anilor 1954 
—1959. Mîinile de aur ale con
structorilor vor înălța în 1970, 
deci într-un singur an, 100.000 
—120.000 de apartamente, un 
volum ce reprezintă trei ora
șe de mărimea Clujului.

Mîinile de aur, la chemarea 
partidului, așează cărămidă pe 
cărămidă. Așează temeiuri de 
viață nouă, de belșug, de civi
lizație. Hotărîrile Congresului 
al III-lea al partidului că
lăuzesc munca lor nobilă, în
chinată fericirii oamenilor 
muncii.



TRĂIM ANI MINUNA ȚI
înainte de alegeri tinerii compară viața de azi a patriei, cu cea din trecut

iînâr
Sorzești-Onești, așezare 

omenească a cărei exiș- 
tență se pierde în negu

ra istoriei era prezentată la
pidar în ghidul turistic editat 
acum 20 de ani: „Comună ru
rală, localitate pitorească sub
carpatică, locul de naștere al 
lui Ștefan cel Mare“.

Atît. Nici un cuvint care să 
înfățișeze adevărata imagine a 
acestei localități rurale. Căc: 
aici la Onești, majoritatea ță
ranilor nu știau carte, pela
gra, dădea anual un procent 
de mortalitate de 27 la sută, 
o moșiereasă deținea peste 
24.000 ha. pămînt in timp ce 
sute de familii țărănești pose
dau cîțiva ari de pămînt fie
care.

Aceasta era adevărata înfă
țișare a comunei Borzești-O- 
nești, înfățișare pe n-a cunos
cut nici o schimbare veacuri 
de-a rîndul, pînă acum cind 
prin lupta poporului nostru 
condus de partid, avea să în
florească și aci o viață nouă.

ea tali tied de la Rafinăria 10 
Onești întilnim pe tinărul 
maistru Nichita Stănescu. A 
absolvit liceul teoretic în ora
șul Ploiești. Visa însă o pro
fesie practică. S-a angajat 
muncitor necalificat la o rafi
nărie de petrol din Ploiești. In 
trei ani s-a calificat rafinor, 
apoi maistru în cracare catali
tică. A fost trimis pentru spe
cializare în U.R.S.S. A făcut 
practică la Baku. A învățat 
de la petroliștii sovietici cele 
mai noi cuceriri ale științei în 
domeniul cracării catalitice. 
La sfîrșitul perioadei de spe-

Bucelea, pe întregul complex 
de șantiere Onești, s-au obți
nut în anul 1960 econom:i in 
valoare de 7 milioane lei. De 
curînd făurar.: noului Onești 
l-au propus pe Gheorghe Bu
celea candidat al FJJ.P. pen
tru alegerile în Marea Adu
nare Națională.

Scrisoare de la postul 
de corespondenți 

voluntari ai 
„Scinteii tineretului"

Peisajul vechi al Văii 
Trotușului a dispărut. 
Pe o distanță de pes

te 7 kilometri s-a înăl
țat o pădure imensă de con
ducte argintii, de hornuri și 
instalații înalte de 100 de me
tri în vîrfurile cărora sclipesc 
ca niște adevărați luceferi ai 
Zilelor noastre flăcările vii ale 
aparatelor de sudat, flăcări ce 
te vestesc că iureșul construc
ției continuă, că aici se înalță 
un stejar mai falnic decît cel 
din vechea legendă istorică: 
centrul industrial Onești — 
mîndrie a industriei chimice 
romînești.

La chemarea partidului, «m 
poposit pe Vclea TroJușxIsâ 
mii de tineri muncitori- Prrn 
munca lor, alături ce manoto
rii pirstnici, in ar.ii următori 
dealurile subcarpatice din jur 
au fost întrecute în îiiălțime 
de instalațiile rafinăriei 10 O- 
nești, de clădirile impunătoare 
ale Combinatului de produse 
chimice, de combinatul de 
cauciuc, complexe industriale 
unde țițeiul, sarea, cărbunele 
se transformă in bene 
șoară, îngrășăminte 
produse chimice, iar in 
în cauciuc sintetic și 
plastice.

cializare a cerut să lucreze la 
montarea rafinăriei 10 Onești.

Gheorghe Bucelea, fierar- 
betonist, responsabilul unei 
cunoscute brigăzi de producție 
a tineretului, lucrează pe 
schelele combinatului de cau
ciuc. Are 26 de ani. A învă
țat meserie lucrînd pe diverse 
șantiere. La Onești s-a fă
cut cunoscut prin hărnicie, 
prin spiritul său de bun orga
nizator. Gospodărind 
bine fierul folosit la 
marea betonului el și-a dat 
seama că a descoperit o sursă 
importantă de economii. îm
preună cu toți membrii brigă
zii a chibzuit, a calculat și 
apoi a chemat pe toți cox- 

egusxee Bacsu

'r.

i da

mai 
ar

coxmmuhu specific de mete- 
r.z.e. A reușit să reducă con
sumul de fier cu 2,5 la sută. 
Prin aplicarea inițiativei tî- 
nărului comunist Gheorghe

și alte 
: curind

mase

c nouluiine sînt făuritorii
peisaj al Oneștiului ? O- 
mul acela suspendat pe 

schela Combinatului de cau- 
comunist 
Fiu de 

arta su- 
atelierele 

mine. îndrăgostit de 
a simțit chema- 

a contribui cu apa
ratul de sudură la ridicarea 
construcțiilor monumentale 
ale industriei socialiste. Pen
tru asta a venit la Onești. A- 
cum e mulțumit. Uneori pri
vește la instalațiile rafinăriei 
și spune: „Acolo sus, la 70 
metri am cunoscut prima oară 
în viață, satisfacția datoriei 
împlinite

instalația de cracare

duc este tinărul 
Gheorghe Lipianu. 
miner, a învățat 
dării oțelului în 
unei 
meserie 
rea de

Â ici în colț e prevă- 
AI sut blocul turn de 

9 etaje, dincolo va fi 
clădirea teatrului.

In urmă cu 20 de ani o ast
fel de discuție la Onești nu-și 
avea rostul și nu era cu pu
tință. Azi, cvartale noi ce în
sumează peste 3.200 de apar
tamente așezate de-a lungul 
magistralei sînt o realitate. Și 
asta e doar inceputuL La O- 
nești, în fiecare zi se constru
iesc 7 apartamente. Pînă in 
anul 1965 Oneștiul va avea 
7000 de apartamente. Alături 
de blocurile acestea s-au ri
dicat o școală medie modernă, 
in care învață 1.000 de tineri 
elevi-muncitori.

Cifrele au glas, ele ne vor
besc cu precizie de Oneștiul 
nou, socialist. Un spital, 9 dis
pensare, 5 farmacii, 60 de me
dici și 174 surori. O casă de 
cultură, un cinematograf al 
orașului și 4 cinematografe de 
cluburi, 14 biblioteci cu peste 
60.000 volume, 7 echipe de 
fotbal, 20 echipe de 
maiori...

Ne oprim doar la 
fre. Ele ilustrează 
viața nouă a celor 
oameni din Onești,

artiști a-

aceste ci- 
elocvent 

30.000 de 
ilustrează 

condiții minunate de muscă 
și oieță create de partid per.-

■lit

N. NICHIFOK 
secretar al comite, 

orășenesc U.T.M. 
CONSTANTIN BUTE 

mecanic
GHEORGHE NASTASE 

mecanic

ului

Oaspeții stadioanelor
Am trecut într-o zi prin 

comuna Sagna din raio
nul Roman. Cu o noap

te înainte, ninsese din belșug, 
iar dealurile din împrejurimi 
erau îmbrăcate în mantia albă 
de nea. Mai la marginea co
munei am auzit strigăte ve
sele. larmă mare. Pe o pîrtie 
amenajată la iuțeală, un grup 
de tineri și copii alunecau la 
vale pe schiuri cu o viteză 
amețitoare, stîrnind în urmă 
nori de zăpadă. O adevărată 
întrecere. Erau și unii care 
abia acum învățau. — 
voiam să plec 
mine un tinăr 
tuia :

— Vedem noi 
min dacă ești mai tare la șah 
și tenis de masă I

N-am mai avut timp să 
văd și această întrecere, dar 
de un lucru eram sigur : ti
nerii săteni se bucură de bi
nefacerile sportului, îl prac
tică cu regularitate.

Tocmai 
cind de lingă 
se adresă al

diseară la că-

nici o aso- 
nici un te- 
există 59 a- 
sătețtj care

15.000 de

Ce făceau tinerii de la sate 
înainte vreme ? Se înfundau 
in cîrciumi, iar cind ieșeau de 
acolo se luau la bătaie, ori se 
închideau în casă de unde nu 
mai ieșeau pînă dimineața.

Azi, pe lingă numeroasele 
activități educative și cultu- 
ral-artistice la care șînt an
grenați, pot practica cultura 
fizică și sportul. Pentru a- 
ceasta au fost create toate 
condițiile necesare. înainte 
de 23 August 1944, în raionul 
Roman nu exista 
ciație sportivă și 
ren de sport ; azi 
scciațiî sportive
grupează aproape 
membri. S-au construit nu
mai în ultimii ani 30 terenuri 
de fotbal, 52 de volei, 3 piste 
de atletism, 36 gropi de sări
turi, 4 popicarii și multe al
tele. Nu mai socotim sutele 
de garnituri de șah. 
tenis și schiuri.

Numărul tinerilor 
panți la competițiile 
de masă crește an de an. La 
„Cupa Moldovei- au partici
pat aproape 8.000 de tineri; 
la concursul cultural-sportiv 
al tineretului, peste 9.000, iar 
la actuala ediție a Spartachia- 
dei satelor numărul partici- 
panților va trece de 10.000,

Tinerii din raionul Roman 
iubesc cultura fizică și spor
tul și se bucură din plin de 
minunatele condiții materiale 
create de partid și stațul nos
tru democrat-popular. Alături 
de celelalte activități cultural- 
artistice, sportul este unul din 
prietenii apropiați ai tinerilor 
țărani muncitori care le că
lește organismul, să fie ageri, 
sănătoși.

OLGUȚ PRICOP 
tehnician

mese de

part ici- 
sportive

Pentru studenții clujeni au fost construite și date recent in fo
losință trei cămine mederne cu circa 1.000 de locuri în total. 
Construirea de noi cămine continuă și anul acesta. Studenții 
vor primi în folosință cite citeva noi cămine, lată în fotografia 
nopșțră unul din noile cămine în care locuiesc studenții clu-

J£n Foto : V. CONSTANTINESCU

★ ★

In cadrul concursului nos
tru, la redacție sosesc 
zilnic numeroase scri

sori. Unele dintre ele vorbesc 
despre minunatele condiții de 
viață și învățătură create de 
partid pentru studenți — sau 
ne vorbesc despre viața grea 
plină de privațiuni a studenți
lor în trecut-

Să citim citeva :

„Preful benevol"

„Prețul benevol" există o fra
ză cutremurătoare : „Subsem- 
nații studenți St. Gheorghe și 
Emil Dumitrescu de la Insti
tutul Politehnic vindem poe
ziile de mai jos cu prețul de 
la 1 leu ca să putem isprăvi 
cursurile universitare chiar de 
ajungem cu universitatea ser
genți de stradă, însoțitori de 
trenuri, șomeri ca și mulți 
colegi de-ai noștri".

Consider că acest docu-
Șînt pensionar. Am muncit 

de la vîrsta de 12 ani, tru
dind din greu pe la diferiți 
patroni. Deși eram dornic să 
învăț, să pătrund tainele ști
inței, nu am reușit să-mi ter
min nici studiile medii. Eram 
copil de om sărac, iar în Ro- 
minia burghezo-moșierească 
învățătura era un lux, un pri
vilegiu de clasă pentru ex- 
plpgtațori.

Păstrez din acele timpuri 
Un document grăitor și tragic 
asupra condițiilor de trai și 
învățătură ale studenților în 
trecut, o hîrtie pe care, sub 
titlul tipărit cu litere marii

Kî

LA AVARE

Pe-

LA MUNTE SAU

■i :: ie

PE SCURT

este to- 
ir se Moldori 

Borsec, 
Vatra 
stațiuni
muncitorii 
uzine Vulcan 
na

Cosa nouă a apicultorului llie Lazăr, colectivist >n G.A.C. „Drumul belșugului" comuna 
Ștefănești raionul Drăgășani.

RÎNDURI
DESPRE 

SATUL MEU

trecu»

ca icuuc- 
petrecut 

.1 cesele
iiuxe on

condițiile in care-și 
petreceau concediul 
muncitorii in ve
chea uzină Vulcan. 
Pe atunci specifi
cul uzinei era pro
ducția de poduri.

cu posibilitatea 
ici să respire cu 

nesaț aerul ozonat 
al stațiunilor de 
munte, să se bucu
re de nisipul fier
binte al litoralului 
însorit sau sc soar
bă di* izvoarele să
nătății de la Slănic 

i, Olănești, 
Her culane, 

Dorn ei — 
de care 

vechii 
nici 

auziseră măcar. 
MIHAI 

NICULESCU 
oțelar 

Uzinele „Mao Țze- 
dun"

• In tero noost'o funcțio
nează in cadrul asistențe: sa
nitare ae urgență 17 siații ale 
oriabei scr -tere. In cursul a- 
naiai I960, aceste stații au 
fost ânestrato cu 30 de noi 
aricane. PiloțS criatiei sani
tare au ezecutot anul trecut 
21.925 ore de zbor, transpor
ted peste 16.000 de bolnavi, 
medici de specialitate și în
soțitori precum și o cantitate 
de 68.013 kg. medicamente.

• In anii puterii populare, 
în raionul Ir.eu, ritmul con
strucției de case noi a cres
cut an de an. Astfel, in pe
rioada 1950—1960 in satele 
raionului Ineu au fost con
struite 5.100 case pe o su
prafață de 248.087 mp. A- 
cestea sînt construite după 
sistemul caselor orășenești 
cu geamuri mari, luminoase, 
in majoritatea lor din cără
midă și acoperite cu țiglă.
• In comuna Lazuri, raio

nul Beiuș, s-au înregistrat în 
anul I960, 892 cițitțsri care au 
citit 7163 de volume, și un 
număr de 56 de purtători ai 
insignei de „Prieten al căr
ții".

9 In anii puterii populare 
comuna Almaș-Huedin a fost 
in întregime electrificată- A- 
cum in casele țăranilor mun
citori ard 1347 de becuri e- 
lectrice. Pe case au apărut 
150 de antene de radio.

• In anul 1938, in comu
na Breaza din raionul Mizil 
eiista un singur operat de 
radio. Astăzi ezistă 150 apa
rate de radio mari, plus cele 
cu galena.

• Anul trecut în raionul 
Bozovici au fost construite 
incă 7 cămine culturale in 
comunele Dalboșeț, Prigor, 
Pătaș, Moceriș, Prilipeți și 
oițele. La —! 
au muncit 
tineri din 
de muncă
Corespondențe trimise de :

ION PROTOPOPESCU - 
funcționar. TEODOR SA- 
RAC — activist al Comite
tului raional P.M.R-Ineu 
CIREȘ ION — corespondent 
voluntar, GHEORGHE DA
VID, colectivist, GH. BĂ- 
DULESCU — țăran munci
tor, SOFIA GEAC - func
ționară.

aceste construcții 
neobosiți sute de 
brigăzile utemiste 
patriotică.
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COLECTIVIȘTI LA ȘCOALA 
MEDIE SERALĂ

Nu de mult mulți tineri 
colectiviști din raionul Medgi
dia au fost in vacanță. Fap
tul pare neobișnuit, ținînd 
seama că în gospodăriile co
lective munca nu încetează 
nici iarna. Cu toate acestea 
vacanța colectiviștilor este o 
realitate. Ea nu se referă la 
munca ogoarelor, ci la școala 
medie unde colectiviștii figu
rează în cataloage ca elevi.

După munca din gospodărie, 
colectiviștii llie Vasile de la 
G.A.C. „Scînteia", Rusu Va- 
siie de la G.A.C. „Ștefan 
Gheorghiu" și mulți alții din 
raionul Medgidia își concen
trează atenția asupra învăță
turii. La școlile medii din 
Medgidia și Cernavodă se în- 
tîlnesc harnicii colectiviști din 
gospodăriile agricole colective 
..Brazdă Nouă", „Scînteia", „E- 
caterina Varga", „Ștefan Ghe
orghiu" și altele.

Colectivistul Tone Lazăr de 
la G.A.C. „Scînteia" din co
muna Nisipari ezte un om 
încă tinăr. Părinții și bunicii 
săi apăsați de griji și nevoi, 
fără posibilități nici nu se pu
teau gîndi măcar la școală. 
Astăzi, colectivistul Lazăr 
Tone învață la școala me
die serală. Ceea ce cu ani în 
urmă i s-ar fi părut de neîn
chipuit a devenit astăzi o rea
litate. Și el, ca și Aurelia Min- 
cu de la G.A.C. „Ecaterina 
Varga" din comuna Poarta 
Albă, pășesc pragul școlii, în 
urmă cu ani deschisă numai 
celor avuți. Și, firește, năzuin-

țele lor nu se opresc aici. 
După terminarea școlii medii, 
colectiviștii de azi vor păși 
pragul facultăților pentru a 
deveni inginerii agronomi de 
mîine.

Astfel vacanța colectiviștilor 
iese din cadrul unui fapt di
vers. Ea oglindește adînca 
transformare petrecută în via
ța țăranului eliberat, setos de 
cunoștințe, însuflețit de do
rința de a fi cit mai folositor 
vieții noi care se construiește 
în patria noastră, sub condu
cerea partidului.

GHEORGHE TOPINESCU 
colectivist

Sînt învățător de mai 
mulți ani De peste 
trei decenii. Am apu

cat vremurile cind biciul ve
chilului șuiera năpraznic pe 
spinările țăranilor nevoia»!, 
îmi amintesc cum șiruri 
lunți de oameni se îndrep- 
tau cu căciulile în mîini, 
toamna, ceară cu împru
mut boierului Tăutu un 
eâuș de făină și o sarcină de 
paie.

Astăzi în cea mai frumoa
să clădire din sat se află că
minul cultural, cu aparat de 
proiecție cinematografică și 
bibliotecă cu mii de volume. 
Alături — dispensarul medi
cal cu medic de specialitate. 
Magazinul cooperativei este 
aprovizionat cu cele mai va
riate mărfuri. O scurtă vizită 
la acest magazin dă oricui o 
dovadă deosebit de semnifica
tivă privind profunda trans
formare prin care a trecut 
satul. E destul sa-mi alcătu
iesc în minte inventarul du- 
ghenii satului de odinioară. 
Se găseau aici opinci din 
piele de porc cu păr pe ele, 
nojițe din păr de cal, lămpi 
eu petrol, străchini și ulcele 
de lut ar«, linguri de lemn, 
rogojini, bieiuște, fluiere etc. 
Iată ?i din mărfurile care se 
desfac acum în magazinul 
modestului nostru sat : far
furii de faianță și porțelan, 
vase emailate, fiare electrice 
de călcat, difuzoare și apa
rate de radio, becuri, țesă
turi de tot felul, îmbrăcămin
te, încălțăminte etc., etc. De 
remarcat că o parte din lo
cuitorii comunei Dagîța, raio
nul Negrești, au astăzi 
biciclete și motociclete, iar 
plimbările în grup cu 
aceste vehicole au devenit 
obișnuite.

în prezent satul Dagîța 
este electrificat și în parte 
radioficat. Becurile electrice 
strălucesc nu numai în case, 
ci și în curțile oamenilor.

Dar asta nu e tot. Mai tre
buie amintit ceva. Locuitorii 
din satele comunei Dagîța nu 
mai umblă cu opinci și cu 
saci pe cap pe vreme de 
ploaie, ca în timpurile de 
mult apuse, ci cu cizme și 
impermeabile.

Ochii robului de ieri nu 
mai caută în pămînt. Co
lectivistul și în to vărăși tul de 
astăzi răspunde demn și răs
picat Și e firesc. Munca po
litică desfășurată de organi
zațiile de partid și de or
ganizațiile U.T.M., activita
tea culturală la cămin sau 
cele peste 3.000 de volume 
din bibliotecă, citite în între
gime, au contribuit nu numai 
la transformarea satelor co
munei ci și a conștiinței lo
cuitorilor săi. Colectiviștii și 
întovărășiții participă asțăzi 
cu însuflețire la conducerea 
treburilor obștești. Iată-1 bu
năoară pe comunistul Ion 
Pitea. Cine era acest om ? 
Atît părinții lui cît și el au 
fost argați care au muncit 
o viață întreagă la curtea bo
ierului. Cine e el acum ? 
Președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular al 
comunei Dagîța. Un om pe 
care gospodărirea comunei îl 
preocupă mai mult ca orice. 
Iată pentru ce noi locuitorii 
acestei comune, vîrstnici și 
tineri, vom vota cu încre
dere candidații Frontului De
mocrației Populare.

ION TRIFAN 
învățător

Studenție
ment este un adevărat act de 
acuzare, o mărturie a trage
diei studenților de altă dată.

ALEXANDRU GONZEA 
pensionar — Botoșani

Grijă părintească
în imediata apropiere zi 

podului Coțroceni din Capi
tală se află pavilioanele că
minului studențesc nr. 1 al 
Institutului politehnic Bucu
rești. Zi de zi acest oraș stu
dențesc cunoaște o activitate 
febrilă. în sala de festivități 
sau de marmoră cum o nu
mesc studenții, îp sala de lec
tură a bibliotecii, pe terenul 
de sport, în camerele spați
oase, mobilate elegant, cu fe
restre largi în spatele cărora 
animate de căldura calorife-

PREȚUL BENEVOL
, : țiptft ni powna mei jos» ev J

relor unduie perdele lungi 
de voal, peste 1.000 de stu
denți îșj petrec timpul liber.

Acesta este însă doar unul 
din cele 5 cămine ale institu
tului nostru. La fel arată și 
noul complex social de pe 
strada Ștefan Furtună, unde 
începînd din acest an, locu
iesc peste 900 de studenți.

Statul nostru democrat- 
popular acordă anual studen
ților Institutului politehnic 
un fond de burse de peste 
zece milioane Iei. iar în luna 
februarie peste 550 de studenți 
de la institutul nostru își 
vor petrece vacanța de iarnă 
în stațiunile de odihnă și ta
berele sportive de pe Valea 
Prahovei. Sînt cîteva din nu
meroasele mărturii care 
primă elocvent grija pâri 
tească pe care partidul 
acordă condițiilor de viață 
învățătură ale studenților

aristicA brînzan 
student, Institutul Politehnic 

București
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Anul universitar I960—1961 
ne-a oferit șl nouă studer.':- 
lor Institutului Politehnic 
București, ca de altfel zecilor 
de mii de studenți din patria 
noastră, nenumărate bucurii.

La institutul nostru s-a în
ființat o secție nouă care pre
gătește ingineri fizicieni.

Czle 54 de laboratoare ale

Uzinele ne așteaptă

Să bem un pahar și pentru ei 
săracii, că au fost băieți buni, 
votat întotdeauna cu noi.

2 Ne-a promis case și 
văr... și-a făcut casă.

intr-ade-

De-acum s-a învățat minte și 
n-o să mai îndrăznească așa ceva 

pe Viitor.

Desene de : CONSTANTIN CIOSU 
tehnician — Moinești

ieri și azi

ex- 
•in- 

o 
Și

institutului au fost înzestrate 
cu noi aparate moderne de 
cercetare științifică cum sînt: 
un microscop electronic, o in
stalație pentru metalizare și 
alte aparate a căror valoare 
se ridică la peste 2.500.000 lei. 
Fondul bibliotecii noastre, 
a atins în acest an un 
număr de circa 300.000 volu
me, punîndu-li-se astfel la 
dispoziție în mod gratuit, la 
toți studenții, cursurile și ma
nualele de care au nevoie.

Prima sesiune din noul an 
universitar s-a încheiat. Ca și 
în alți ani studenții Iorga Au
rel, din anul II, Facultatea de 
mecanică, fost muncitor fre
zor la Industria tehnico-me- 
dicală, Ion Niculescu din anul 
II — Facultatea de mecanică, 
fost muncitor constructor pe 
șantierul Hidrocentralei „V. I. 
Lenin"-Bicaz. Ion Vîrcolam 
anul IV Facultatea de meta
lurgie, fost oțelar la Uzinele 
. Mao Țze-dun" și alții s-au 
situat printre studenții frun
tași la învățătură,

Uriașul combinat siderurgic 
care se construiește la Galați, 
uzinele moderne, puternicele 
obiective industriale care se 
înalță în anii șesenalului aș
teaptă cadre de specialiști cu 
o înaltă calificare, oferindu-le 
un cîmp vast de activitate. '

NEAGU UDROIU 
student anul II faculta
tea de metalurgie — 

Institutul politehnic 
București

ALEGERILE 
DE ALTĂ DATĂ
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PRIETENIA DINTRE POPOARELE 
SOVIETIC Șl ROMÎN 

SE ÎNTĂREȘTE CONTINUU

0 NOUA VICTORIE REMARCABILA 
A ȘTIINJEI Șl TEHNICII SOVIETICE

Ecoul internațional al lansării noului satelit sovietic
WASHINGTON 4 (Ager

pres). — TASS transmite: 
Știrea agenției TASS cu pri
vire la lansarea în Uniunea 
Sovietică a unui nou satelit 
artificial, greu, al Pămîntului, 
a stîrnit un viu interes în ca
pitala S.U.A. Această știre a 
fost transmisă imediat de 
toate posturile de radio și 
televiziune americane. Cores
pondenții care s-au adunat la 
Departamentul Presei în aș
teptarea unei conferințe de 
presă îșj exprimau în unani
mitate admirația în legătură 
cu greutatea „extraordinară44 
a noului satelit artificial so
vietic. Mulți corespondenți 
spuneau că nu se îndoiesc cî- 
tuși de puțin că primul om 
care va ajunge în Cosmos va 
fi un om sovietic.

Răspunzînd la numeroasele 
întrebări ale ziariștilor, 
linger, reprezentantul
Albe pentru problemele pre
sei, a declarat că Uniunea So
vietică a lansat un satelit 
greu și că acest lucru a fost 
adus la cunoștința președin
telui Kennedy de îndată 
s-a stabilit că satelitul 
plasat pe orbită.

Centrul american de con
trol pentru supravegherea 
spațiului cosmic a anunțat că 
toate stațiunile din întreaga 
lume, subordonate acestui 
centru, au primit dispoziția 
să urmărească satelitul sovie
tic. Circa 100 de stațiuni 
transmit date despre zborul 
„uriașului satelit sovietic44.

în legătură cu aceasta, a- 
genția United Press Interna
tional subliniază că „lansarea 
în Uniunea Sovietică a unui 
nou satelit gigant a demons
trat încă o dată un fapt bine 
cunoscut oamenilor de știin-

ță americani, și anume că 
rușii au rachete mult mai pu
ternice'4.

nici un impediment în calea 
zborului omului în jurul lu
nii44.

Sa-
Casei

ce 
s-a

•k

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Posturile de radio ale socie
tății britanice de radiodifuzi
une BBC au transmis în ca
drul emisiunii lor de știri ști
rea lansării unui nou satelit 
artificial sovietic. în știre se 
subliniază că acesta este cel 
mai greu satelit artificial lan-

• Admirație unani
mă în S.U A.
• Greutatea mare a 
sputnicului dovedește 
superioritatea tehnicii 
sovietice a rachetelor.
• Leonard Carter: 
Nu mai există nici 
un impediment în 
calea zborului omu
lui în jurul lunii.

sat pînă acum în Cosmos și 
menționează date comparative 
cu sateliții anteriori.

★

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Leonard Carter, secretar al 
Societății interplanetare bri
tanice, a calificat lansarea 
noii nave cosmice sovietice 
drept „un mare pas înainte14. 
Prin lansarea unei nave cos
mice de C/z tone, a spus Car
ter, „rușii au demonstrat fără 
nici o umbră de îndoială 
dificultățile care 
zborului omului 
fost învinse. Nu

că
stau în fața 
pe orbită au 
mai există

Noutăți științifice din țara 
constructorilor comunismului

Știința sovietică în avangarda 
științei mondiale

de Științe a U.R.S.S., 
a discutat rezultatele

La Moscova și-a încheiat 
lucrările adunarea ge
nerală anuală a Acade

miei 
care
dezvoltării științei sovietice în 
1960.

La adunare s-a subliniat că 
trăsătura cea mai caracteris
tică în etapa actuală de dez
voltare a științei o constituie 
interpătrunderea din ce în ce 
mai accentuată a diferitelor 
discipline științifice. Aceasta 
permite deja realizarea de 
descoperiri principial noi și 
asaltarea noilor culmi ale cu
noașterii.

Participanții la adunare au

adoptat un apel adresat oa
menilor de știință din Uniu
nea Sovietică, în care arată că 
este de datoria oamenilor de 
știință sovietici să lupte pen
tru pace, să sprijine politica 
de pace a guvernului U.R.S.S. 
în apel se spune de asemenea 
că țelul principal al oameni
lor de știință sovietici este 
lupta pentru ca știința sovie
tică să pășească în avangar
dă în toate direcțiile princi
pale, așa cum s-a și realizat 
în ceea 
energiei 
pașnice, 
mos și 
cunoașterii.

ce privește folosirea 
atomice în scopuri 

pătrunderea în Cos- 
în alte domenii ale

Descoperiri în astronomie

Za adunarea generală a 
j secției de științe fizieo-
matematice a Academiei 

de Științe a U.R.S.S,, Viktor Vit- 
kevici, șeful laboratorului de 
diaastronomie al Institutului 
fizică, a prezentat un referat 
privire la încheierea ciclului 
lucrări în domeniul studierii 
dioastronomice a Soarelui și

ra
de
cu 
de 
ra- 

a 
spațiului perisolar. Omul de ști
ință sovietic a arătat că supraco- 
roana solară se compune din 
conglomerate separate de ma
terie. Ele au o formă lunguiață 
și sînt așezate in spațiul periso
lar de-a lungul liniilor magne-

lice de forță care, după ât se 
pare, sînt orientate radial din
spre Soare.

în referat se spune în con
tinuare că cu ajutorul radioas- 
tronomiei a fost descoperită 
supracoroana solară însăși, adică 
straturile exterioare cele mai 
îndepărtate ale atmosferei Soa
relui, situate la o distanță de 
cîteva zeci de raze solare de 
suprafața astrului. Supracoroana 
solară ocupă un spațiu imens 
care se întinde aproximativ pe 
o distanță egală cu o cincime 
din distanța dintre Pământ și 
Soare,

★
SOFIA 4 (Agerpres). — 

B.T.A. transmite : Vestea des
pre lansarea noului sputnik 
sovietic al Pămîntului s-a răs- 
pîndit ca fulgerul în întreaga 
R. P. Bulgaria. S-a făcut o 
nouă încercare reușită de 
lansare în Cosmos a unui sa
telit gigant care va permite 
să se culeagă noi date, ceea 
ce va apropia foarte mult 
ziua cînd primul om astronaut 
își va lua zborul spre Cos
mos.

Greutatea mare a sputniku- 
lui dovedește superioritatea 
tehnicii sovietice a rachetelor 
asupra celei americane. Noul 
sputnik sovietic este de peste 
3,5 ori mai greu decît sateli
tul american ,,Samos-2“, lan
sat acum cîteva zile.

ic

BERLIN 4 (Agerpres). — 
Lansarea cu succes în Uniu
nea Sovietică a noului satelit 
gigant a stîrnit un viu interes 
în rîndurile populației din Re
publica Democrată Germană. 
Posturile de radio din R.D.G. 
și-au întrerupt emisiunile 
pentru a comunica ascultăto
rilor știrea remarcabilei victo
rii a științei și tehnicii sovie
tice. In primele știri scurte 
transmise de posturile de ra
dio se atrage atenția asupra 
greutății noului satelit, pre
cum și asupra faptului că în
tregul aparataj aflat la bordul 
satelitului a funcționat nor
mal.

Știrea cu privire la lansarea 
satelitului artificial greu a 
fost transmisă de către agen
ția ADN ca telegramă fulger.

★

ROMA 4 (Agerpres). — Ști
rea lansării unui nou satelit 
artificial sovietic a stîrnit mult 
interes în Italia. Postul de 
radio Roma și-a întrerupt e- 
misiunea obișnuită pentru a 
transmite ascultătorilor noul 
succes remarcabil al științei și 
tehnicii sovietice. Această 
știre a fost de îndată trans
misă ziarelor de către agenția 
de informații ANSA, în afara 
programului ei obișnuit.

MOSCOVA 4. - Corespon
dentul Agerpres transmite : O 
serie de ziare centrale sovie
tice au publicat ieri articole 
consacrate celei de-a 13-a ani
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între R.P. Romî
nă și Uniunea Sovietică. In ar
ticolul publicat în „Pravda" de 
corespondentul ziarului la Bucu
rești se arată că anii care au 
trecut de la semnarea Tratatu
lui „au întărit unitatea ță
rilor surori în lupta comună 
pentru idealurile luminoase ale 
socialismului și comunismului, 
au demonstrat marea forță vi
tală a Tratatului sovieto-romiîn, 
au ilustrat însemnătatea lui ca 
factor al întăririi păcii în Bal
cani și în întreaga lume".

Un amplu articol publică 
ziarul „Izvestia", „in anii ace
știa — scrie ziarul — între țările 
noastre a crescut și s-a întărit 
o prietenie cordială, s-au dez
voltat spre folosul reciproc, le
găturile economice și colabo
rarea culturală. Prietenia fră
țească între U.R.S.S. și Romî
nia are manifestări tot mai pro
funde. Fie ca șî în viitor să se 
întărească prietenia cordială 
între popoarele sovietic și ro
mîn".

In articolul său 
cestui eveniment,

consacrat a- 
ziorul „Sel-

skaio Jizn", trecând în revistă 
rezultatele obținute de poporul 
Tomîn în dezvoltarea economiei 
scrie : „în Republica Populară 
Romînă s-a creat o puternică 
bază economică a socialismu
lui, și nu este departe timpul 
cînd poporul romîn, sub condu
cerea gloriosului Partid Munci
toresc Romîn, va desăvîrși con
struirea societății socialiste. Ga
ranția acestui fapt este entu
ziasmul mereu crescînd al po
porului, întărirea continuă a 
prieteniei Romîniei cu Uniunea 
Sovietică și țările socialiste, 
unitatea de nezdruncinat a pu
ternicului lagăr socialist".

★

LENINGRAD 4 (Agerpres). 
— TASS transmite: La Le
ningrad s-a creat o filială a 
Asociației de prietenie sovie- 
to-romînă.

La ședința de constituire, 
care a avut loc la 3 februa
rie, a luat cuvîntul Valerian 
Stan, consilier al ambasadei 
R. P. Romîne în U.R.S.S. El 
a vorbit despre succesele po
porului romîn în construcția 
socialismului, subliniind că 
aceste succese au fost dobîn- 
dite datorită colaborării fră
țești a R. P. Romîne 
nea Sovietică și cu 
țări ale lagărului

cu Uniu- 
celelalte 
socialist.

a 80-a 
a lui K.

MOSCOVA. - Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adresat lui Kli
ment Voroșilov un mesaj de 
salut cu prilejul împlinirii a 
80 de ani.

„Vă dorim din toată inima, 
scumpul nostru tovarăș Kli-

aniversare 
Voroșilov 
ment Efremovici, sănătate și 
viață îndelungată pentru bi
nele societății sovietice44 — se 
spune în mesaj.

Printr-un decret al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în legătură cu îm
plinirea a 80 de ani de la 
naștere, Kliment Voroșilov a 
fost decorat cu ordinul Lenin.

Sesiuiiea
Mondial

Consilmlui 
al Păcii

(Agerpres). — în- 
martie a.c. la Delhi 
sesiunea ordinară a

Un grup de portughezi care trăiesc :n exil în Canada mani
festează în fața consulatului a merican exprtmîndu-și simpatia 
cu insurgenții de pe „Santa Maria". Pe placardele lor se 
poate citi : „Democrație împotriva fascismului", „Pentru Delga

do împotriva lui Salazar".

Primele hotărîri

politicii externe
BRASILIA 4 (Agerpres). — 

Agențiile de presă occidentale 
anunță că noul președinte al 
Braziliei, Janio Quadros. a 
luat vineri primele sale hotă- 
rîri în domeniul politicii 
externe. Se subliniază că el a 
însărcinat pe ministrul Aface
rilor Externe să întreprindă 
acțiuni in vederea restabilirii 
relațiilor diplomatice și eco
nomice cu Bulgaria, Rominia 
și Ungaria.

Quadros, a dat totodată in
strucțiuni consilierilor săi să 
studieze posibilitatea efectuă
rii de schimburi comerciale 
cu unele țări socialiste printre 
care și Romînia.

CONGO: Guvernul Gizenga se bucură

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — 
După cum anunță corespon
dentul special al agenției 
P.A.P., în provincia Orientală 
a Congoului domnește liniș
tea. Guvernul Gizenga se 
bucură de sprijinul deplin al 
maselor. Pretutindeni își des
fășoară activitatea organele 
puterii guvernului congelez. 
Armata regulată a rămas cre
dincioasă guvernului legal. 
Am parcurs peste 1.200 km. 
prin întreaga provincie Orien
tală și am constatat că pretu
tindeni se desfășoară o acti
vitate normală, școlile func
ționează, magazinele sînt des
chise.

Primul ministru ad-interim, 
Gizenga a declarat într-un in
terviu acordat corespondentu
lui agenției P.A.P. că guver
nul congolez controlează în 
întregime situația din această 
provincie. Aparatul . puterii 
funcționează bine. Sarcina 
principală este întărirea pu
terii și unificarea Congoului.

Recent, 
Olandei și 
cetățenilor 
recurgă la 
O.N.U. din

fac eforturi disperate pentru 
a înjgheba o alianță împotri
va forțelor guvernului legal 
Lumumba—Gizenga. Corespon
dentul agenției France Presse 
relatează că la 2 februarie 
Chombe și Kalonji au semnat 
la ElisabethviUe un acord cu 
privire la „colaborare" între 
Katanga și așa-zisul „stat mi
ner" din Kasai de sud „în 
domeniile militar, economic și 
financiar".

CAIRO 4 (Agerpres). — Bi
roul permanent al Asociației 
juriștilor arabi de la Cairo a 
hotărît să creeze un organ 
special format din participan- 
ții la cea de-a șasea confe
rință a juriștilor din țările 
arabe, care se ține la Cairo, 
pentru a interveni pe lingă 
organizațiile internaționale 
pentru eliberarea șefului gu
vernului legal al Republicii 
Congo, Patrice Lumumba.

Doi agenti ai serviciilor de spionaj occidentale 
s-au predat autorităților poloneze

Agenții au mărturisit că 
au fost recrutați de către 
servicii de spionaj străine pe 
teritoriul Belgiei și Angliei 
acum cîțiva ani pentru a 
desfășura o activitate de 
spionaj împotriva Republicii 
Populare Polone și Uniunii 
Sovietice. Spionii au fost in- 
struiți în Italia și R.F. Ger
mană, iar în 1959 au fost 
strecurați ilegal în Polonia.

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — 
Recent la organele de secu
ritate poloneze s-au prezentat 
doi agenți ai unor servicii de 
spionaj străine — J. Gajniak 
și P. Lewicki.

Ei au predat organelor de 
securitate posturi de radio 
portative, arme, cifruri și in
strucțiuni cu care au fost a- 
provizionați pentru desfășu
rarea în Polonia a unei ac
tivități cu caracter de spio
naj.

DELHI 4 
tre 24 și 29 
va avea loc 
Consiliului Mondial al Păcii. La 
lucrările sesiunii vor lua parte 
peste 300 de delegați din 70 
de țări ale lumii — membri ai 
parlamentelor, conducători ai 
diferitelor organizații de masă, 
scriitori, oameni de știință, ar
tiști, ziariști, muncitori, juriști, 
reprezentanți oi tuturor pături
lor populației de pe globul pă- 
mîntesc.

La lucrările sesiunii vor lua 
parte și delegați din Algeria 
luptătoare, din Republica Congo, 
Uniunea Sud-Africană, Kenya,

coloniile portugheze Angola 
Mozambic.

La conferința de presă care 
a avut loc la 3 
Delhi, convocată 
Păcii pe întreaga 
ralul Sahib Singh 
noscut fruntaș al 
din India și om 
membru al Consiliului Mondial 
ol Păcii, a declarat că ordinea 
de zi a sesiunii nu a fost încă 
elaborată, totuși se poate spune 
că sesiunea va examina fără 
îndoială probleme atît de im
portante ale contemporaneității 
ca dezarmarea și lupta pentru 
lichidarea colonialismului si al

februarie la 
de Consiliul 
Indie, gene- 
Sokhey, cu- 

vieții publice 
de știință —

guvernele Belgiei, 
Franței au cerut 
lor ca aceștia să 
protecția trupelor 
provincia Orienta

lă și din provincia Kivu, în
trucât în aceste provincii, chi
purile, este practicată teroa
rea împotriva populației albe.

★

Un Robinson Crusoe 
al anului 1961

NEW YORK 4 (Agerpres).— 
Recent, marinarii de pe un 
spărgător de gheață american 
au descoperit pe una din insu- 

nelocuite din Ocean ul Pa
cific un om care trăia după 
modelul lui Robinson Crusoe. 
S-a stabilit că numele aces
tuia este Tom Nil și că este 
originar din Noua Zeelandă.

Stînd de vorbă cu cel pe 
care vroiau să-l salveze de pe 
insulă, marinarii au descope
rit că Tom Nil era „decepțio-

ELISABETHVILLE 4 (Ager
pres). rionetele din
Congo bizuie pe spri
jinul ’ nialiste.

nat de viață" și a devenit de 
bună voie un Robinson Cru
soe. Tom Nil s-a instalai pe 
insula nelocuită cu trei ani in 
urmă. El a luat eu sine gaz 
lampant, chibrituri. schim
buri, săpun etc. El se hrănește 
cu pește, cu castraveți și do- 
vleci săibatici și cu ouă de 
broască țestoasă.

Robinson Crusoe al anului 
1961 nu a vrut să se întoarcă 
în Noua Zeelandă.

Marea 
de a-

Miting la Tokio împotriva inter 
venției imperialiștilor americani 
în treburile interne ale Lao- 

sul ui.

Cea mai mare conductă

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
TASS transmite : După cum a 
declarat unui corespondent al 
ziarului „Sovetskaia Rossia" 
Aleksei Kortunov, șeful Direc
ției generale a industriei ga
zelor din U.R.S.S., conducta 
magistrală de țiței care va 
lega malurile Volgăi de Du
năre și Oder va fi cea mai 
mare din lume sub aspectul 
lungimii și capacității de 
transport. A și început con
struirea acestei conducte de 
țiței care va avea o lungime 
totală de 4.500 km.

După părerea Iui Kortunov, 
transportarea țițeiului direct 
spre porturile de Pe 
Baltică va fi deosebit 
vantajoasă pentru cumpărăto
rii de țiței sovietic de peste 
hotare.

blN„VI ATA Copii lipsiți de copilărie

lAOl: In provincia Luang Prabang 
a fost creat un organ local al puterii
HANOI 4 (Agerpres). 

După cum transmite 
de radio „Vocea Laosului", 
indicația guvernului legal 
Laosului în luna ianuarie 
provincia Luang Prabang 
fost creat un organ local 
puterii.

într-o declarație a acestui 
organ, se arată că autoritățile 
locale vor colabora strîns cu 
populația și vor lupta hotărît 
pentru transpunerea în viață 
a politicii de pace, neutralita
te și armonie națională, pro
clamată de guvernul legal al 
lui Suvanna Fumma.

postul 
la 
al 
în 
a 

al

HANOI 4 (Agerpres). — 
Postul de radio al unităților 
Patet Lao a transmis declara
ția unui purtător de cuvînt al 
C.C. al Partidului Neo Lao 
Haksat care condamnă hotărî- 
reă secretarului general al 
O.N.U., Hammarskjoeld, de a 
trimite în Laos un reprezen
tant special. Purtătorul de 
cuvînt a arătat că această ac
țiune este menită să sprijine 
eforturile S.U.A. și ale altor 
puteri occidentale de a „lega
liza" regimul marionetă al 
clicii rebele.

0 școală
„O ȘCOALĂ SE DĂRIMĂ 

PESTE 40 ELEVI4* - iată titlul 
unei informații apărută recent 
in ziarul „Unita". Să nu se 
creadă că școala a fost dărî- 
mată în mod intenționat. Nici
decum. Clădirea s-a dărîmat... 
singură. Din ce cauză ? Pentru 
că respectiva școală, construită 
în urmă cu zece ani, n-a mai 
rezistat intemperiilor naturii și 
într-o bună zi zidurile clădirii 
s-au prăbușit peste elevi și pro
fesori. Cazul s-a întîmplat 
Italia, la cîțiva kilometri 
Iglesias, în apropiere de 
gliari.

Trebuie arătat că în această 
clădire continuau să se țină 
cursuri în ciuda repetatelor a- 
vertismente. Autoritățile însă 
rămîneau surde la numeroasele 
cereri de a se ține seamă de 
faptul că- întreaga clădire, în 
zidurile căreia apa s-a infiltrat 
puternic, constituie un pericol 
pentru viața elevilor. Școala 
trebuia mutată într-o altă clă
dire. In Italia însă, cu greu se 
atribuie clădiri unor asemenea 
instituții.

Lipsa de școli și săli de 
cursuri nu este o problemă 
nouă în Italia. Astăzi, această

se dărîmă peste 40 elevi
■mai mult 
Roma 
3.000

problemă s-a agravat 
ca oricînd. Numai la 
capitala țării, lipsesc 
școli, cifră minimă pentru a se 
putea face față cerințelor ur
gente. lată cauza pentru care 
numeroase școli funcționează în 
localuri destinate de fapt unor 
magazii sau prăvălii. Aci, în 
cămăruțe minuscule Se adună 
sute de elevi. Ziarul „II Messa
ge rro“ scria că la școala 
„U. Batolomei“ copii de

de

Căci, în loc ca Italia să chel
tuiască anual imensa sumă de 
aproximativ 300 miliarde de 
lire pentru înarmare, acești 
bani ar putea fi destinați rezol
vării unor numeroase probleme 
de viață ale întregului popor 
italian, printre care și construi
rea de școli pentru copii.

L. ROLEA

ine n-a auzit de faimoa
sele covoare persane ?, 
Sînt într-adevăr o ade

vărată operă de artă. Dar pu
țini știu însă în ce condiții și 

, cine lucrează la ele. Iată o 
imagine : în fața unui război 
rudimentar stau ghemuiți co
pii mici. Unii dintre ei nici 
nu au împlinit 4 ani. Niciunul 
dintre ei nu a cunoscut și nici 
nu cunoaște bucuriile copilă
riei. Fețe palide. întunecate, 
lipsite de acei zîmbet cuceri
tor specific vîrstei, sînt încor-

6—1
în ani sînt „nevoiți să stea timp

de de 4 ore neîntrerupte in pi-
Ca- cioare, în frig, umezeală cu

cărțile în miini" iar la școala 
„Don Basco“ zeci de copii stau 
„într-un demisol cu pereții aco- 
periți de igrasie și cu două fe
restruici la nivelul trotuarului*. 
De notat că este vorba de școli 
aflate chiar în capitala țării.

La școala de lingă Iglesias, 
40 de elevi au scăpat, din feri
cire, cu viață. Grav răniți, multi 
schilodiți și Cu o spaimă pe 
care nu o vor uita toată viața, 
lată urmările condițiilor în care 
învață elevii italieni. Și aceasta 
este doar o consecință a an
gajării Italiei în cursa febrilă a 
înarmărilor, promovată de către 
cercurile agresive imperialiste.

„Irbeiter Zeitung44 despre 
situația din școlile austriece

pesa occidentală 
i zil

nic despre lip- 
■școli, despre 

de clasă neco-

Presa occid 
relatează

Numeroși tineri francezi nu pot urma 
invățâmîntui superior

Din numărul total al stu
denților de la universitățile și 
colegiile 
Gaudez, numai 4 ia sută pro
vin din familii de muncitori. 
Din acest număr infim doar o 
cincime primesc bursă. în a- 
ceeași situație se află și ti
nerii apartinînd familiilor de 
țărani săraci.

Ziarul „Le Monde" a publi
cat un articol semnat de Pier
re Gaudez, președintele Uniu
nii naționale a studenților 
francezi, care subliniază că 
ictualul sistem al învățămîn- 
tului din Franța împiedică 
practic accesul unui mare nu
măr de tineri Ia studii supe
rioare

franceze, a arătat

sa de 
sălile 
respunzătoare, despre 
taxele școlare ridi
cate, și despre 
greutăți pe care 
întîmpină tinerii 
ritori să învețe 
țările Europei i 
sene.

Ziarul,, ARBEITER 
ZEITUNG" ocupîn- 
du-se de situația șco
lilor din Austria 
scrie : „Supraaglome
rarea existentă în 
clădirile școlare face 
ca elevii să-și pe
treacă recreația în 
clase, deoarece nu 
există un spațiu sor
tit anume recreației; 
ei nu se pot nici 
măcar ridica în pi
cioare deoarece spa
țiul nu îngăduie așa 
ceva. Școli, care ar 
trebui să întrunească 
maximum 350—400

alte 
le 

do- 
în 

aipu-

de școlari, sînt 
frecventate actual
mente de un număr 
de 1.000-1.200 e- 
lcvi".

Același ziar arată 
că la Graz funcțio
nează 10 școli medii 
care trebuie să-și 
împartă aceeași clă
dire. La școala co
mercială din Salz
burg, un număr de 
1.000 de școlari tre
buie să se mulțu
mească cu 13 săli de 
clasă. Ziarul vienez 
scoate în evidență 
faptul că o deosebită 
neglijență se mani
festă față de popu
lația din cartierele 
muncitorești. La V ie
rta, de pildă, în 
cartierele Florisdorf, 
Donanstadt, Meidling 
și altele, numărul de 
școli este cu totul in
suficient La sate si
tuația este și mai di
ficilă. Acolo „sînt 
districte întregi care

n-au nici o școală 
medie".

In ceea ce privește 
învățămîntul supe
rior, „Arbeiter Zei
tung" scrie că 
situația lui „nu 
mai bună44.

Săli de clasă 
care elevii nu se 
ridica în picioare și 
în care trebuie să-și 
petreacă și recreația, 
1200 de elevi înghe- 
suiți în localuri unde 
în mod normal încap 
doar 350, districte 
întregi fără nici o 
școală medie — iată 
doar cîteva aspecte 
cu privire 
din școlile 
pe care le 
„Arbeiter 
Această situație exer
cită fără îndoială o 
influiență negativă 
asupra pregătirii ti
nerei generații din 
Austria.

nici 
este

în 
pot

la situația 
austriece 

dezvăluie 
Zeitung".

I. D. GOIA

date, concentrate în muncă — 
ei țes covoare. Este o treabă 
grea și migăloasă. Pentru un 
covor de 4 m.p., cinci fetițe 
lucrează 3 ani!

Nu este vorba de un caz 
izolat. în Iran copiii muncesc 
din cea mai fragedă vîrstă 
cîte 6 pînă la 10 ore pe zi.

Speculanții cumpără la preț 
derizoriu produsele de la pro
prietarii micilor ateliere de 
covoare, iar țesătoarele pentru 
munca lor istovitoare primesc 
o plată care nu le ajunge nici 
pentru a-și duce zilele de azi 
pe mîine. Relevînd situația 
tragică a copiilor din Iran, re
vista vest-germană „Der 
Stern“ sublinia că „...fiecare 
al doilea copil moare din 
cauza subalimentației, iar cei 
care supraviețuiesc nu știu 
ce înseamnă copilărie...".

Care este cauza acestei si
tuații ? Exploatarea feudală 
care apasă greu asupra țăra
nilor săraci — marea majori
tate a populației — face ca 
aceștia să nu-și poată hrăni 
familiile. în timp ce marii 
feudali au în proprietatea lor 
zeci de sate (unele proprietăți 
ajung pînă la 100 de sate), 60 
la sută din numărul familiilor 
țărănești nu posedă nici o 
palmă de pămînt. „Satul ira
nian, arată revista amintită, 
nu este o comunitate de țărani 
liberi, el este 
muncă care 
singur om”.

Iranul este 
15.000.000 de țărani care se 
zbat în nevoi, 1.000.000 de no
mazi care umblă în zdrențe, 
3.000.000 de orășeni care tră
iesc în mizerie. Este o țară în 
care copiii nu apucă să se 
bucure de frumusețea copilă
riei pentru că viața-i zdro
bește de timpuriu.

un lagăr de 
aparține unui

țara celor

GH. PURCĂREA

PARIS 4 (Agerpres). — Co
respondentul din Brazilia al 
agenției France Presse trans
mite că Quadros, președintele 
Braziliei a hotărit să predea

guvernului portughez trans* 
atlanticul „Santa Maria", an
corat în prezent în portul Re
cife din Brazilia.

★

XIENG-KUANG 4 (Ager
pres). — După cum a anunțat 
postul de radio „Vocea Lao
sului44, în provincia Xieng- 
Kuang a fost constituit Comi
tetul pentru pace, neutralita
te, conciliere națională și uni
ficare, în cadrul unui miting 
la care au luat parte repre
zentanți ai tuturor păturilor 
populației, precum și ai parti
delor politice patriotice din 
provincie.

Cum trăiesc cowboyii 
in realitate...

ry ăptămînaluț „The Wor- 
ker" publică un repor
taj al redactorului său 

Mike Newberry care s-a de
plasat în singuraticele regiuni 
muntoase din sud-vestul 
S.U.A. pentru a vedea cum 
trăiesc cowboyii, care păzesc 
cirezile de vite și care în fil
mele „Hollywoodului sînt pre
zentați într-o lumină foarte 
îndepărtată de realitate.

„Cocioabe și iar cocioabe a- 
tîrnau parcă de panta mun
telui. Erau făcute din seînduri 
simple, pe care erau lipite 
ziare vechi, de altfel ca și în 
ferestrele cu geamurile sparte 
prin care pătrundea vîntul 
rece de munte unde noaptea, 
chiar și în timpul verii, tem
peratura scade sub zero gra
de. Podelele cocioabelor erau 
pline cu bălegar. Cînd cow
boyii sînt plecați, vacile intră 
nestingherite și se culcă pe 
culcușurile de paie. Podelele 
sînt atît de putrede îneît la 
un pas greșit piciorul intră în 
găuri pline cu șerpi și păian
jeni care deobicei sălășluiesc 
sub aceste colibe.

în marea lor majoritate, a- 
cești cowboy sînt de origină 
mexicană și, ca atare, sînt su
puși discriminării rasiale. Ei 
sînt tratați, sau mai curînd

maltratați, la fel ca și mun
citorii agricoli sezonieri.

De obicei, cowboyii nu au 
de lucru permanent. Ei sînt 
angajați pentru sezon și apoi 
concediați. Averea lor nu se 
compune de cele mai multe 
ori decît dintr-un geamantan 
uzat conținînd efectele lor 
personale. Nici măcar caii pe 
care îi călăresc nu sînt ai lor.

Vara trecută, locuitorii din 
Trinidad au avut un subiect 
nou de conversație. Cowboyii 
au început să-și strîngă rîn
durile, să se organizeze. Mul
tora nu le venea să creadă. 
„Cowboy în sindicate ?... N-am 
auzit încă niciodată așa ceva", 
a declarat un ziarist. Dar lo
cuitorii din Trinidad 
tat să se mai mire 
cowboyii au semnat 
expunînd doleanțele 
vernatorului statului
do. în petiție se protesta îm
potriva încercărilor marilor 
societăți de a le înrăutăți con
dițiile lor de muncă.

„Ar fi interesant de știut 
dacă Hollywoodul sau televi
ziunea ar prezenta un film 
avînd ca erou principal un 
cowboy — organizator sin
dical I" — scrie Newberry în 
încheiere.

au înce- 
după ce 
o petiție 

lor gu- 
Colora-

PE SCURT
BERLIN. — Walter UI 

bricht, președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germa
ne, î-a primit pe participant!! 
la cea de-a 22-a sesiune a Co
mitetului Executiv al Fede
rației Sindicale Mondiale. W. 
Ulbricht a declarat că popu
lația R. D. Germane salută 
lupta activă a F.S.M. pentru 
coexistența pașnică și o pace 
trainică.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum a 
declarat unui corespondent al 
ziarului „Pravda" Piotr Gu- 
senkov, locțiitor al ministru
lui Ocrotirii Sănătății al 
U.R.S.S., a fost terminată e- 
laborarea sarcinii de proiec
tare pentru construirea unei 
fabrici de antibiotice și pre
parate chimico-farmaceutice 
la Cairo.

ATENA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Oamenii 
muncii din Grecia continuă 
să lupte cu îndîrjire în apă
rarea drepturilor lor. în luna 
ianuarie și în primele zile ale 
lunii februarie, în țară au 
avut loc noi greve ale meta- 
lurgiștilor. minerilor, învăță
torilor, mecanicilor și unor 
muncitori de alte profesii, la 
care au participat în total cî
teva zeci de mii de persoane.
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