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u un sentiment 
justificat de min- 
drie a primit po
porul nostru mun
citor, tineretul 
muncitor al pa
triei noastre Co 
municatui Direc

ției Centrale de Statistică a- 
supra îndeplinirii Planului de 
Stat al Republicii Populare 
Romine pe anul 1960. Reali
zările însemnate dobindite in 
îndeplinirea planului pe 1960. 
primul an ai planului de 6 
ani, constituie o expresie a 
justeței și înțelepciunii poli
ticii partidului nostru. Ele o- 
glindesc totodată hotărirea și 
entuziasmul cu care întregul 
nostru popor transpune în 
viață mărețul program trasat 
de cel de al III-lea Congres 
al P.M.R. In realizările în
semnate dobindite in dezvol
tarea economiei naționale și 
creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, realizări 
consemnate în Comunicat, fie
care dintre noi găsește un sti
mulent, un îndemn pentru 
noi înfăptuiri. pentru noi suc
cese in muncă.

Planul producției globale al 
întregii industrii a fost înde
plinit in proporție de 103,6 la 
sută. Planul anual de produc
ție a fost depășit la majorita
tea produselor importante. 
In comparație cu anul 1959 
volumul producției globale a 
întregii industrii a crescut cu 
16.9 la sută, realizindu-se o 
creștere superioară ritmului 
mediu anual prevăzut in pla
nul de șase ani (circa 13 la 
sută).

In industria siderurgică pro
ducția a crescut cu 32 Ia sută 
iar in industria construcțiilor 
de mașini și a prelucrării me
talelor cu 22 la sută. Aceasta 
arată încă odată consecvența 
cu care partidul nostru înfăp
tuiește politica de industriali
zare socialistă a țării, pe baza 
dezvoltării cu precădere a 
industriei grele cu pivotul ei 
— industria constructoare de 
mașini — condiție esențială 
pentru avintul intregii econo
mii, pentru creșterea continuă 
a bunăstării poporului.

Față de anul 1959 investiții
le in industrie au crescut cu

la 
în 
la

de

—•—

La Reșița

Cresc indicii
de utilizare a furnalelor

Furnaliștii de la Combinatul 
metalurgic din Reșița au dat 
peste plan de la începutul a- 
nului și pînă acum mai mult 
de 200 tone fontă. Acest suc
ces se datorește măsurilor ce 
le-au luat pentru creșterea 
indicilor de utilizare a agre
gatelor și pentru prelungirea 
duratei lor de funcționare.

Astfel, prin aprovizionarea 
furnalelor cu minereuri și 
cocs după o rețetă îmbunătă
țită, numărul de încărcături 
Pe furnal a crescut. De ase
menea, odată cu trecerea la 
folosirea mai rațională a com
bustibililor, temperatura aeru
lui insuflat în furnale a fost 
ridicată. .Toate acestea au a- 
jutat furnaliștilor reșițeni să 
obțină indici de utilizare a 
furnalelor superiori celor pla
nificați și să sporească pe a- 
ceastă cale 
metal.

Prime de vechime
pentru siderurgiști

53 Ia sută mai mult decit 
1959 ; 17.102 tractoare —
55 la sută mai mult decit 
anul precedent; cu 40 la

2,6 miliarde lei. Au fost con
struite și date în folosință noi 
capacități de producție. Aces 
te investiții au dat roade, au 
contribuit la creșterea pro
ducției în toate ramurile in
dustriale.

Așa cum se arată în Comu
nicat, în anul 1960 s-au pro
dus 1.806.000 tone oțel (de a- 
proape 7 ori mai mult decit 
in anul 1938) ; de asemenea, 
in 1960 s-au produs 1.255.000 
tone laminate finite pline — 
cu 
in 
cu 
in
sută mai multe mașini pentru 
așchierea metalelor ; cu 108 Ia 
sută mai multe semănători 
de cereale cu tracțiune meca
nică, etc. Față de anul 1959 
s-au produs cu 180 la 
mai multe fibre și fire 
tice, cu 36 la sută mai 
îngrășăminte chimice.

In anul 1960. odată cu dez
voltarea industriei grele și pe 
această bază, a continuat să 
crească și să se perfecționeze 
producția bunurilor de larg 

textilă producția a crescut ea 
17 ia sută, in cea a confecții
lor eu 
Uri ei. 
tei cu 
cu 96 
iuri comestibile și cu 62 la 
sută mai mult zahăr decit in 
1959.

Ca urmare a ridicării nive
lului tehnic al producției, a 
folosirii mai bune a capacită
ților de producție, a extinde
rii metodelor înaintate de lu
cru, productivitatea muncii pe 
întreaga 
cu 11 la 
1959. Pe 
bune a
oamenii muncii din industria 
republicană au reușit să re-

sută 
sinte- 
multc

41 la sulă, in cea a pie- 
blănăriei și încălțămin 
18 la sută ; s-au produs 
la sută mai multe ule-

industrie a crescut 
sută față de anul 
baza folosirii mai 

rezervelor interne,

ducă prețul de cost cu 2 
sută față de anul 1959, iar 
condițij comparabile cu 4 
sută.

Anul 1960 a fost un an
însemnate realizări și in do
meniul agriculturii. Așa cum 
se arată în Comunicat, la sfir- 
șitui anului 1960, ca urmare a 
aplicării politicii leniniste a 
partidului de transformare 
socialistă a agriculturii, secto
rul socialist din agricultură 
cuprindea 83.7 la sută din su
prafața arabilă a țării. S-a 
lărgit totodată baza tehnico- 
materială a agriculturii. 
1960 agricultura a 
trată cu 11.500 
14.500 semănători 
etc. Deși in multe 
țării, condițiile 
n-au fost favorabile, produc
ția agricolă obținută în 1960 
asigură pe deplin cerințele 
sporite de consum ale popu
lației și aprovizionarea indus
triei cu materii prime agri
cole.

Aportul sectorului socialist 
ia formarea fondului centra- 
Lzat de stat a atins 92 la sută 
la griu-secarâ, 91 la sută la 
porumb. 92 la sută la floarea- 
soarelui, 98 la sută la sfecla 
de zahăr. Superioritatea agri
culturii socialiste iese puter
nic la iveală prin aceea că 
producțiile medii ale gospodă
riilor agricole colective au fost 
mai mari cu aproape 60 la 
sută Ia griu și porumb, față 
de cele din gospodăriile agri
cole individuale și cu 32 la 
sută și respectiv 36 la sută 
față de cele din întovărășirile 
agricole.

Rezultatele 
producție de

In
fost inzes- 
tractoare, 
mecanice 

regiuni ale 
climaterice

dobindite in 
oamenii muncii

Scînteia tineretului"

„PRIVESC 
ASTĂZI 

ȚÂR Â MEA“

Pentru muncitorii 
forestieri

Muncitorii de la întreprin
derea forestieră Focșani au 
primit de curind in folosință 
15 cabane confortabile dotate 
cu mobilierul necesar, cu a- 
parate de radio și biblioteci, 
în exploatările forestiere din 
pădurile patriei noastre sint 
acum peste 4.300 de cabane, 
precum și peste 1.100 de lo
cuințe muncitorești. în trecut 
în așezările muncitorilor de 
Dădure nici nu se pomenea 
de f’ ■ - -
ră 
au 
de 
des:

Munca muncitorilor 
tieri, grea și istovitoare 
anii regimului burghezo-mo
șieresc, este acum ușurată și 
mai spornică, datorită meca
nizării lucrărilor care cer un 
efort fizic mare.

băi ori de asistență sanita- 
Astăzi muncitorii forestieri 
la dispoziție băi, peste 150 
dispensare și staționare 
ervite de medici și felceri.
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noi ramuri 
am ajuns ‘și 
întimplat « 
tunci firește co 
tinuat să se dezvo 
trecut au intrat peste 500 de 
familii in ea. Acum 80 la sută 
din locuitorii comunei sint co
lectiviști. Oamenii sint har
nici, au muncit cu toții cu tra
gere de inimă, sporind astfel 
mereu fondul de bază- Și pe 
această cale a crescut au de an 
și valoarea zilei-munci, a cres
cut bunăstarea lor personală. 
Oamenii de pe aici au fost 
tare săraci. Colectiviștii de 
astăzi sint strănepoții ioba
gilor. Buni gospodari, colecti
viștii au mărit treptat supra
fețele cultivate cu plante teh
nice și s-au străduit să aplice 
pe scară din ce in ce mai lar
gă metodele agrotehnice înain
tate cu scopul de a obține 
producții sporite. Așa se expli
că faptul că in anul trecut 
obținut o producție medie d 
4.700 kg. porumb boabe 
hectar. Gospodăria a progresat 
în fiecare an și a făcu: chel
tuieli ca să-și asigure mai 
apoi venituri crescinde.

V. CONSTANTINESCU

(Continuare ia pa#.

în satele Dobrogei de azi
Familia colectivistului Du- 

- mitru Șoplogu din comuna 
Comana, regiunea Dobrogea 
a primit pentru munca de
pusă în anul trecut în gospo
dăria colectivă, aproape un 
vagon de cereale și 21.000 lei.

Consolidarea economică a 
gospodăriilor colective a dus 
la mărirea averii obștești și#a 
veniturilor personale- ale co
lectiviștilor. Multe gospodă
rii printre care cele din co
munele Comana, Topraisar, 
Chirnogeni, Pecineaga, Coba- 
din, Topalu, Mihail Kogălni- 
ceanu au realizat venituri de 
3—5 milioane, ridicînd valoa
rea zilei-muncă la 30—40 lei. 
Semnele bunăstării, ale vieții 
noi, se întîlnesc la tot pasul. 
Se schimbă înfățișarea sate
lor dobrogene: se ridică 
mai multe case 
străzi pietruite, 
re și pomi 
margini, curți cu 
de piatră etc.

au 

la

tente. Aceasta 
mult decît s-a 
în 25 de ani în timpul regi
mului burghezo-moșieresc. 
Dacă în timpul burgheziei, în 
această parte a țării se gă
seau cîteva zeci de aparate 
de radio și acelea la chiaburi 
și moșieri, astăzi peste 25.000 
de colectiviști au aparate de 
radio. Mulți dintre ei și-au 
cumpărat mobilă, mașini de 
cusut, mașini aragaz, covoare, 
biciclete, motociclete.

reprezintă 
construit

ma 
aici

Și după discuții,

mai avut cite ceva de vorbit

Capitală.
Foto : S. NICULESCU

SIMPOZION
Peste 1200 de ti

neri din întreprin
derile, instituțiile și 
școlile orașului Cluj, 
care și-au sărbăto
rit de curind majo
ratul, au participat 
zilele acestea Ia un 
simpozion organizat 
pentru cei ce vor 
vota la 5 martie 
pentru prima oară. 
Aici ei s-au intilnit 
cu muncitori, acti
viști de partid și de 
stat care le-au vor
bit despre mascara
da alegerilor din 
trecut, precum și 
despre profundul

democratism al sis
temului nostru elec
toral. despre drep
turile și libertățile 
de care se bucură 
oamenii muncii din 
țara noastră, despre 
condițiile create de 
regimul democrat- 
popular tineretului 
pentru a participa 
activ Ia opera de 
desăvîrșire a con
strucției socialiste 
în țara noastră și 
la conducerea tre
burilor obștești.

în orașele și sa- 
regiunii Cluj

au fost organizate 
în ultimele zile nu
meroase asemenea 
manifestări pentru 
tinerii care iși vor 
da primul vot la 5 
martie. La casele a- 
lcgătorului. în în
treprinderi, institu
ții, la căminele cul
turale de la sate au 
avut loc convorbiri, 
conferințe, seri de 
întrebări și răspun
suri, consultații și 
programe artistice 
organizate special 
pentru tineret.

CREȘTEREA

PRODUCȚIEI

Foto : N. STELORIAN

producția

(Agerpres)

(Continuare in pag. 2-a)
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(Agerpres)

Producția
cunoaște limite

tot 
noi, apar 

cu trotua- 
plantați pe 

garduri 
Din veniturile 

realizate în gospodăriile 
lective 33.000 de familii 
colectiviști și-au construit 
ultimii ani case noi sau 
le-au renovat pe cele exis-

ix 
s
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Nicolae Dumitrașcu 
porte din brigada „23 Au
gust". Fiind brigada cea 
mai bună din secția a 11-a 
vagoane a Atelierelor C.F.R. 
„Grivița Roșie" tinerii Gheor- 
ghe Negrea, Eugen Udrea și 
Gheorghe Păduraru, din bri
gada de ajustori de la c- 
ceeași secție, au venit ia 
locul de muncă al lui Nico- 

Dumitrașcu. Motivul? 
schimb de experiență.

Zilele acestea, la Combina
tul metalurgie Reșița ău fost 
acordate prime de vechime 
unui număr mare de munci
tori și tehnicieni din sectorul 
siderurgic. Maistrul oțelar 
Matei Stubnya, de pildă, care 
are peste 30 de ani de activi
tate neîntreruptă în producție 
a primit 5.369 lei. însemnate 
sume de bani au mai primit 
maistrul oțelar Sebastian Ma- 
zilu, prim-laminoriștii Mihai 
Ponoran, loan Ianculovici, 
loan Szelep și alții.

Valoarea primelor de vechi
me acordate în acest an la 
Combinatul .metalurgic Reșița 
se ridică la peste 4.300.000 lei

(Agerpres)

570.000 tone mărfuri 
transportate peste plan

In dorința de a 
intîmpina cu rezul
tate deosebite în 
muncă alegerile de 
la 5 martie și apro
piata lor sărbătoa
re — Ziua ceferiști
lor, muncitorii fe
roviari din întreaga 
țară au transportat 
în luna ianuarie cu 
aproape 570.000 to
ne de mărfuri mai 
mult decit preve
dea planul.

La dispeceratul 
central al căilor- 
ferate au fost cen
tralizate și alte

date, care oglindesc 
succesele ceferiști
lor în îmbunătăți
rea continuă a in
dicelor de exploa
tare a trenurilor. 
Astfel, ca urmare 
a sporirii vitezei 
comerciale a trenu
rilor, mărfurile au 
putut ajunge la 
destinație, mai de
vreme. De aseme
nea prin utilizarea 
mai bună a capaci- 
tații de încărcare a 
vagoanelor au fost 
transportate în plus 
cu același parc de

vagoane, aproape 
15.000 tone dc 
mărfuri.

Activitatea rodni
că desfășurată în 
prima lună a anu
lui de colectivele 
stațiilor, depourilor 
și altor unități este 
oglindită în redu- 

■ cerea cu peste 6 la 
sută a rulajului va
gonului,' indice care 
sintetizează întrea
ga activitate de ex
ploatare feroviară.

(Agerpres)

Anul trecut gospodăria noa
stră colectivă a obținut o pro
ducție de 4.280 kg. de porumb 
boabe în medie la hectar. 
Este o producție bună pen
tru care colectiviștii noș
tri, atît vîrstnici cît și tineri, 
nu și-au precupețit nici o 
clipă eforturile. O producție 
cu care se mîndresc și pe care 
speră s-o depășească anul 'a- 
cesta și în anii viitori.

Ne-am gîndit că felul în 
care am muncit, noi, meto
dele pe care le-am aplicat în 
vederea obținerii acestei pro
ducții de porumb, îi intere
sează și pe alți colectiviști'și 
de aceea le vom spune în 
rîndurile care urmează. Tot
odată ne interesează și pe 
noi metodele folosite de frun
tașii în cultura porumbului, 
despre care vrem să aflăm 
cît mai curînd. Iată acum 
cum am muncit noi.

Mai întîi ținînd seama de 
rolul hotărâtor pe care il joa
că arăturile adinei de toam
nă, noi am arat cu tractoarele 
Ja 30 cm.iadîncime Ihtreag.. 

‘suprafață de 500 hectare pe 
care aveam de gînd să o în- 
sămînțăm cu porumb. Apoi, 
iarna, cu mult înainte de în
ceperea campaniei de primă-

vară, am repartizat loturile 
care aveau să fie însămînțate, 
fiecărei brigăzi, și fiecărei 
echipe în parte. Asta pentru 
ca brigadierii și respectiv șe
fii de echipe să se poată în
griji din vreme de pregătirea 
solului în vederea însămînță
rii. Am mai administrat în
grășăminte chimice pe 20 hec-

sămînțat s-au mai efectuat 
încă două, iar pe unele su
prafețe chiar trei asemenea 
grăpări. în acest fel am reu
șit să menținem în sol va
goane întregi de apă la cele 
500 hectare teren și totodată 
am distrus buruienile care 
începuseră să vegeteze.

La începutul lunii aprilie,

M CULTURA PORUM-BULUf

tare cu un sol mai slab, res
tul suprafețelor fiind îngră
șate încă din anii trecuți cu 
îngrășăminte naturale.

In primăvară, cum s-a fă
cut timpul bun de lucru, cînd 
condițiile au permis, am gră- 
pat în numai cîteva zile în
treaga suprafață destinată 
cultivării cu porumb- pentru 
a afina pămîntul în vederea 
menținerii apei înmagazinate 
din iarnă în sol, Pînă la în-

cînd condițiile specifice regiu
nii noastre sînt cele mai pro
pice însămînțării porumbu
lui, am efectuat și noi această 
lucrare. Am 
hectare teren 
rumb dublu 
ția I, iar pe 
dublu hibridă generația a II-a. 
Șefii de echipe care au lu
crat permanent pe mașinile 
de însămînțat. s-au îngrijit ca 
lucrarea să fie executată în

semănat pe 150 
sămînță de po- 
hibrid genera- 
restul sămînță

cele mai bune condițiuni, să 
nu se ivească goluri, să fie 
rîndurile drepte, fapt care a 
ușurat mult prașilele mecani
ce care s-au dat în perioa
dele următoare. La însămîn- 
țare s-a aplicat pe întreaga 
suprafață tăvălugitul, ceea ce 
a făcut ca semințele să ade
re mai bine la sol și încolți- 
rea plantelor să se facă mai 
repede.

Am dat apoi, în afară de 
sapa rotativă, trei prașile me
canice și trei prașile manuale 
la intervale de 8—10 zile, tot 
în vederea menținerii culturi
lor cît mai curate și în ve
derea păstrării apei în sol. în 
timpul primelor prașile ma
nuale, am asigurat și cea mai 
bună densitate a plantelor : 
26.000—27.000 fire la hectar.

Am aplicat toate aceste 
reguli, începînd de la însă- 
mînțare și pînă la recoltare, 
urmînd mereu indicațiile

Cetățenii din circumscripția 
electorală nr. 188 s-au adunat 
ieri Ia Casa alegătorului de Ia 
clubul Uzinelor ..Republica". 
Aici aveau să se întîlnească cu 
candidata lor pentru alegerile de 
la 5 martie. A început... întîl- 
nirea. Au început discuțiile des
pre problemele gospodărești ale 
circumscripției. Doar tînăra Ele
na Cazan, candidată, sc întîlni- 
sc de atîtea ori 
circumscripția 
nală nr. 188.

Ce fel de om 
dată, fata aceea 
la masa acoperită cu pînză ro
șie ? Toți cei prezenți știu, că 
doar ei au propus-o candidată 
în alegeri. Să vedem ce spun 
cîțiva din ei: „Pare timidă, însă 
e o fata plină dc energie, vred
nică și în gospodăria ci, vredni
că și în gospodăria cartierului”, 
afirmă tovarășul Ion Beiu, secre
tar al Comitetului raional dc 
partid ,,23 August44. „Fără Ele
na, această tînăra inimoasă, în
treprinzătoare, n-am fi reușit 
atîtea realizări frumoase în 
circa noastră'4 spune Constantin 
Grigore, sudor în secția motoa
re a Uzinelor „23 August .

Dar «lesțpre aceste acțiuni dc 
dezvoltare și înfrumusețare a cir
cumscripției au vorbit mulți din 
cei prezenți. Și vorbitorii au 
pomenit mereu numele tinerei 
candidate.

încep să amintesc pe scurt 
realizările din ultimii ani în 
acest cartier prin cuvintele ce
tățeanului Dumitru Mavropol. 
„Acum 10 ani cînd mergeam în 
oraș cei cu care nc întîlneam nc 
întîmpinau cu asemenea vorbe: 
„noi știm de unde sînteți ! 
După noroiul de pe încălțămin
te", știm ziceau ei: sînteți din 
cartierul „23 August". Iată că 
acuma nu nc mai cunosc după 
semnul acesta. Putem umbla în 
pantofi, putem ieși cu o haină 
curată. Mulțumim partidului și 
guvernului pentru ceea ce s-a 
realizat la noi în cartier"... 
Despre cele înfăptuite aici au 
mai vorbit tovarășii Dima Dobrc, 
Z aii aria Dumitru, Haiducu Flo
rian, Hătără Elena; NJtigu Con
stantina și mulți alții. Fiecare 
dîn ei pomeneau de faptul că 
s-a construit o ,1M ~
s-au construit 
Muncii zeci de 
muncitori etc.

în cuvîntul 
mai întîlnit o frază care se re
peta mereu : „dar mai avem 
încă multe de făcut". Și la acest 
capitol discuțiile s-au arătat 
rodnice. S-au făcut multe propu. 
neri bine judecate: să se pre
lungească Șoseaua Industriei, să 
se pună autobuz pentru deservi
rea cetățenilor din circumscrip
ție, să Se deschidă un atelier de 
croitorie, o frizerie „cu secție 
de coafură", un magazin ali
mentar, un aprozar, să se mă
rească centrul dc pîine etc.

— Dacă ne unim eforturile, 
a încheiat tînăra deputată Elena 
Cazan, dacă nc ajutăm în mun
că unul pe altul așa cum am 
văzut și pînă acum vom reuși 
să înfrumusețăm circumscripția 
noastră. Dacă Va fi nevoie vom 
mai merge iar noaptea să des
cărcăm vagoane cu materiale 
cum am mai făcut-o. Nimic nu-i 
prea greu, nici un efort nu-i 
prea mare cînd c vorba de traiul 
nostru, de casa și cartierul în 
care locuim...

VASILE CABULEA

cu cetățenii din 
electorală raio-

e tînăra
care s-a

candi-
asezat

școallă nouă, că 
pe Bulevardul 
blocuri pentru

cetățenilor am

NICOLAE HUDIȚEANU
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele G.A.C, „Fili- 
mon Sîrbu", comuna Co
mana, regiunea Dobrogea

(Continuare în pag, 2-a)

La Uzinele „Grigore Preoteasa" 
din Capitală — o ultimă verifi
care a funcționării centralelor 

telefonice automate



Bilanf rodnic —-
noi succeseimbold spre

(Urmare din pag. I-a)

ap
ia 
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a- 
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15 
cu

din industrie și agricultură au 
făcut să crească volumul măr
furilor puse la dispoziția 
populației. In 1930 volumul 
desfacerilor de mărfuri prin 
comerțul socialist a fost, în 
prețuri comparabile, cu 15,7 la 
sută mai mare decît în anul 
1959.

Realizările obținute in cursul 
anului trecut s-au reflectat 
nemijlocit în creșterea conti
nuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii. Salariul real 
a crescut cu circa 11 la sută 
în comparație cu anul 1959 și 
cu circa 18 la sută față de 
nul 1958. Oamenii muncii 
cumpărat în anul I960 cu 
la sută mai multe țesături,
18 la sută mai multe tricota
je și confecții, cu 17 la sută 
mai multă încălțăminte. Ca 
urmare a creșterii veniturilor 
populației, au sporit într-o 
măsură însemnată desfacerile 
mărfurilor de folosință înde
lungată ; la răcitoare electrice 
cu 35 la sută, televizoare cu 
55 la sută, motociclete și mo
torete cu 153 la sută, mobilă 
cu 38 la sută.

Urmărind ridicarea pe toate 
căile a nivelului de trai al 
poporului, statul nostru demo
crat-popular a cheltuit anul 
trecut sume însemnate — cu 
13 Ia sută mai mari decit in 
1959 — pentru finanțarea ac
țiunilor social-culturale. S-a 
lărgit baza materială a invă- 
țămintului și culturii. Au fost 
date în folosință 3.000 săli de 
clasă, noi cămine și cantine 
studențești, laboratoare și ate
liere, Sala Palatului R. P. Ro
mine, o nouă sală de concerte 
a Radioteleviziunii, case de 
cultură, cinematografe, cămi
ne culturale, case de citit și 
altele. în anul școlar 1960/1961 
au fost cuprinși în invățămin- 
tul de toate gradele un număr 
de 2.840.000 elevi și studenți, 
cu 11 la sută mai mulți decît 
in anul școlar precedent. Pes
te 62 la sută din numărul to
tal al studenților înscriși la 
cursurile de zi sînt bursieri.

în anul 1960 și-au petrecut 
concediile de odihnă în stațiu
nile balneo-climaterice un nu
măr de peste 575.000 persoane.

Au continuat să se îmbună
tățească condițiile de locuit 
ale oamenilor muncii dindu-se 
în folosință numai din fondu
rile statului un număr 
28.000 apartamente.

Oamenii muncii din țara 
noastră s-au convins pe baza 
propriei lor experiențe că — 
așa cum îi învață partidul — 
ridicarea nivelului lor de trai 
este direct legată de eforturile 
pe care le depun pentru creș
terea continuă a producției și 
productivității muncii, folosi
rea cît mai eficientă a capaci
tăților de producție, a materii
lor prime și materialelor, pen
tru realizarea a cit mai mari 
economii, pentru reducerea 
prețului de cost și îmbunătăți
rea continuă a calității produ
selor.

Succesele dobindite de oa
menii muncii din tara noastră 
in Înfăptuirea sarcinilor trasa
te de partid, în realizarea pla
nului de stat pe anul 1960 con
stituie o mărturie grăitoare a 
superiorității economiei noas
tre socialiste asupra putredei 
economii capitaliste. Aceste 
succese arată încă o dată, cu 
strălucire, ce resurse inepuiza
bile de energie creatoare a 
descătușat orinduirea noastră 
democrat-populară la baza că
reia se află lichidarea exploa
tării omului de către om, 
ducerea statului de către 
menii muncii, orînduire

stimulează inițiativa oamenilor 
muncii, asigură celor ce mun
cesc cele mai largi posibilități 
de afirmare a talentelor și 
titudinilor, de participare 
gospodărirea treburilor 
ștești.

Mindrindu-se, pe bună drep
tate, cu realizările dobindite in 
înfăptuirea politicii înțelepte a 
partidului, poporul nostru este 
conștient de faptul că aceste 
realizări sînt nemijlocit lega
te de colaborarea frățească cu 
țările lagărului socialist, în 
primul rînd de ajutorul U- 
niunii Sovietice.

Comunicatul Direcției Cen
trale de Statistică asupra în
deplinirii planului pe anul 
1960 găsește poporul nostru 
muncitor, tineretul, in plină 
luptă avintată pentru realiza
rea cu succes a planului pe a- 
nul în curs —' cel de-ai doilea 
an al planului pe șase ani.

Oamenii muncii sînt hotăriți 
să întâmpine cu noi și însem
nate succese in muncă, in în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid, alegerile de Ia 5 mar
tie — eveniment de mare în
semnătate politică.

Folosind experiența bună 
ciștigată în anul care a trecut, 
organizațiile U.T.M. din indus
trie, transporturi, construcții, 
trebuie să-și intensifice mun
ca de mobilizare a tineretului 
in întrecerea socialistă, la 
lupta pentru creșterea produc
ției și productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și 
îmbunătățirea calității produ
selor. Organizațiile U.T.M. de 
la sate au datoria să-și inten
sifice munca politică in rîn
durile tinerilor mobilizindu-i 
la luptă pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gos
podăriilor colective, dezvolta
rea continuă a sectorului so- 
cialist-cooperatist, pentru spo
rirea producției vegetale 
dezvoltarea șeptelului.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică trebuie să-și spo
rească contribuția Ia lucrările 
de construcții industriale și 
social-culturale.

Cu dorința și hotărirea de a 
munci din ce în ce mai bine, 
pășim înainte, împreună cu 
întregul popor, sub conduce
rea partidului spre noi succese 
în dezvoltarea economiei și 
creșterea nivelului de trai, pe 
drumul desăvirșirii construc
ției socialiste în patria noastră.

Și

de

Unul din dormitoarele Cosei de copii „A. S. Makarenko" din Capitală.

Strănepoții foștilor iobagi
(Urmare din pog. l-a)

atrasă de o clădire mare, 
in roșu, cu un etaj.

— Noul cămin cultural — 
explică cineva.

Mai jos am văzut un ade
vărat centru comercial, un 
pare, case noi, arătoase. Pre
ședintele sfatului popular, to
varășul Petre Vereș, îmi ex
plică : z

— Păi de, a crescut nivelul 
de trai al colectiviștilor, au 
crescut și cerințele lor. Fiecare 
lucru făcut nou la noi răspun
de unei nevoi de îmbunătățire 
a vieții. Și la toate acestea am 
pus umărul cu toții iar depu
tății noștri au fost în frunte. 
De numele fiecăruia sînt le
gate cele mai importante rea
lizări ale noastre. Ei au ini
țiat, au sfătuit oamenii, au 
mobilizat. Cînd e vreo treabă 
de făcut, discuția începe aici,

con

Noi soiuri de flori Ic serele G.A.S. Mogoșoaia.
Foto : AGERPRES

la sfat, între deputați, conti
nuă printre oameni și nu pes
te multă vreme vedem cum 
crește din miinile noastre încă 
ceva nou și folositor.

Trăind mai bine, cîștigînd 
prin munca din gospodăria 
colectivă mai mult, oame
nii au simțit nevoia să se îm
brace, să se încalțe mai bine, 
mai cu gust. Vechiului maga
zin mixt i-au luat locul ma
gazine specializate: de încăl
țăminte, de confecții, alimen
tare etc. Comuna are acum 
chiar și un magazin de mo
bilă!—fiindcă oamenii au a- 
runcat undeva prin fundurile 
curților paturile și mesele 
vechi de seînduri. in casa să- 
lărdanului găsești acum și un 
șifonier și un aparat de radio. 
Iar casele foarte multe sînt 
noi. In fiecare an se ridică 10 
case noi.

Am aflat că deputății au 
mobilizat oamenii la construi
rea porțiunii drumului ce tre
ce prin comuna lor. Au venit 
locuitorii cu Căruțe, au cărat 
balastul, nisipul, au săpat. Ti
nerii au muncit și ei cot la cot 
cu vîrstnicii. Pe tineri i-a mo
bilizat organizația U.T.M. și 
la muncile ce s-au făcut pen
tru ridicarea noului cămin 
(un cămin cu sală de specta
cole, bibliotecă, încăperi pen
tru dans, lectură, șah etc., pen
tru că oamenii simt, acum ne
voia să ducă o cit mai bogată 
viață culturală).

S-a lărgit apoi rețeaua sa-

nitară. La spital sălărdenii be
neficiază de instalații noi, de 
un aparat modern de raze 
Rontgen. Și încă un fapt sem
nificativ. Cetățenii au cerut 
prin deputății lor kă se înfiin
țeze în comună o sucursală 
C.E.C. Nu de mult sucursala 
a luat ființă.

Văzînd că notez grăbit toate 
acestea tovarășul Vere? mă o- 
prește :

— Ar trebui să scrii și nu
mele deputaților. Cetățenii ii 
stimează și le apreciază acti
vitatea. Sînt 29. Poate nu poți 
să-i treci pe toți. Dar ți-o 
spun, ar merita. Mulți dintre 
ei sînt acum propuși a doua 
oară candidați ai F.D.P. E 
vorba de Iosif Pișcai, de So- 
loy Francisc, de Bolog Fran- 
cisc, de Danile Egry și de alții.

...Cînd să plec din comună, 
la Casa alegătorului se adu
naseră mai mulți cetățeni. 
Discutau despre candidați! pe 
care i-au propus. Discutînd 
despre acești oameni puneau 
de fapt ultima problemă care 
frămînta comuna, extinderea 
rețelei electrice. Vechea insta
lație și motorul producător de 
energie nu mai fac acum față 
cerințelor. Oamenii au apa
rate de radio, vor să citească 
seara mai mult, să vadă mai 
des filme. Așa că trebuie trase 
fire de la 'rețeaua cea mare 
iar viitorii deputați cu sigu
ranță că vor ajuta să se în
făptuiască și acest lucru.

♦

PE SCURT
Miercuri seara Kim Ben Dik, 

ambasadorul R. P. D. Coreene 
la București a oferit la sediul 
ambasadei un cocteil cu pri
lejul celei de-a 13-a aniver
sări a Armatei Populare Co
reene.

Au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri ai 
Forțelor noastre Armate.

Au fost de față atașați mi
litari ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

A fost prezentat filmul ar
tistic „Mugurii roșii1*, produc
ție a studiourilor cinematogra
fice din R. P. D. Coreeană.

trului de Stat din Brașov, un 
recital extraordinar de vioa
ră. Acompaniamentul la pian 
a fost susținut de Alexandr 
Dediuhin. Programul a cu
prins lucrări de 
Brahms, Prokofiev, 
vici-Țiganov, Saint 
Ravel.

Haendel, 
Șosțako- 

Saens și

i

Informație
Miercuri 8 februarie, vice

președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romine, Emil Bodnăraș, 
a primit in audiență pe 
ambasadorul Greciei la Bucu
rești, Alexandre Cimon Ar- 
gyropoulo.

(Agerpres)

Din activitatea
S. R. S. C.

„O brigadă științifică formată 
din specialiști în zootehnie a 
plecat intr-unui din «ațele raio
nului Titu”, „Conferința despre 
baletele lui Ceaikovski care a 
avut Ioc la Lectoratul Central 
S.R.S.C. s-a bucurat de un deo
sebit succes". „Broșura despre 
eclipsa de soare editată de co
lecția S.R.S.C., a găsit un larg 
răsunet în rîndurile cititorilor".

Zi de zi, presa, radioul 
transmit asemenea știri
să dovedească avîntul pe care i-a 
luat în țara noastră lupta iniția
tă și condusă de partid, pentru 
continua ridicare a nivelului 
cultural al maselor largi popu
lare.

Un 
largă 
șoară

ce
ne 

vin

rol important în această 
activitate care se 
în țara noastră 

pătrunderea științei 
în masele largi de 
muncii, îi revine și 
pentru Răspîndirea 
Culturii.

Societatea a desfășurat in ul
timii ani o intensă activitate 
pentru popularizarea cunoștințe
lor politice, științifice și tehni
ce în rîndurile maselor largi 
populare, pentru formarea unor 
oameni culți cu o concepție ști
ințifică despre natură și socie
tate,

Cîteva 
elocvente 
vedere.
organizate de S.R.S.C. au parti
cipat >n I960 17.250.000 audi
tori. Din cele peste 421 000 de 
manifestări organizate în peri
oada de la cel de al II-lea Con
gres al P.M.R. și pînă la sfîrși
tul anului 1960, 202.000 mani
festări au fost organizate în me
diul urban și 219.000 în mediul 
rural. în anul 1960 au fost 
elaborate 2.000 teme de confe
rințe din diferite domenii ale 
științei și au fost expuse 145.000 
conferințe. In anul trecut au 
fost editate 76 de titluri de bro
șuri de popularizare a științei 
și tehnicii in limba romînă și 
în limbile minorităților națio
nale intr-un tiraj total de 
1.300.000 exemplare. S.R.S.C. a 
organizat in colaborare eu sec
țiile de învățămînt și cultură ale 
sfaturilor populare, 527 brigăzi 
științifice permanente.

S.RS.C.-ul a organizat

desfă- 
pentru 

ți culturii 
oameni ai 

Societății 
Științei și

pe deplin 
punct de

cifre sînt 
din acest 
Astfel la manifestările

Cil 
mult succes trimiterea în multe 
orașe din țari. a unor persona
lități științifice care conferenți- 
ind în uzine și instituții, au ri
dicat prestigiul și nivelul mun
cii în popularizarea științei.

Prin conferințe, 
broșuri. S.R.S.C.-ui 
din plin contribuția 
pentru 
pentru 
culturale

culturalizarea 
înfăptuirea

expoziții, 
își aduce 
la lupta 

maselor, 
revolnției

S. IOACHIM
★

acestea, trei brigăzi 
ale S.R.S.C. au po-

cAt) a net ou ied
muzieată

un 
de 
cu

Înscriind două concerte pen
tru vioară, programul de 
acum trei săptăminî al Filar
monicii de Stat „George Enes- 
cu“ a prilejuit avancronicii 
noastre muzicale abordarea 
unor cunoștințe legate de apa
riția concertului și de evolu
ția concertului pentru vioară. 
Prezența, în viitorul program 
al Filarmonicii bucureștene — 
alături de Suita teatrală în 
stil clasic, de Theodor Grigo- 
riu și de Simfonia a Vil-a de 
Prokofiev — a unuia dintre 
cele mai grandioase concerte 
pentru pian — Concertul nr. 5 
de Beethoven — ne oferă o 
bună ocazie să ne referim de 
astădată ța creația de acest 
fel a titanului Simfoniei, crea
ție de răspintie in dezvoltarea 
genului.

Concertul ajunsese la 
stadiu înfloritor înainte 
Beethoven datorită mai
seamă activității desfășurate 
de Mozart în acest domeniu 
componistic, tn creația lui 
Mozart, concertul instrumen
tal atinge stadiul de cris
talizare clasică. Ba mai mult, 
in ultimele concerte ale sale, 
îndeosebi în Concertul în do 
minor și în cel în re minor, 
foarte evoluate din punct de 
vedere al conținutului emotiv, 
Mozart anticipează stilul de 
maturitate al marelui compo
zitor din veacul al 19-lea.

Beethoven pretindea clavia
turii să devină cantabilă, ex
presivă. Întreaga evoluție a 
pianisticii lui are acest sens. 
Beethoven se declara împotri
va virtuozității goale, de su
prafață.

Valori ficind experiența do- 
bîndită prin concertele, sona
tele de pian și chiar simfoni
ce date la iveală mai înainte, 
Beethoven realizează un uriaș 
progres creator în 
sale două concerte 
pian și orchestră: nr. 
tind din 1806 
din 1809.

Nu mai este 
zică în care 
chestral era redus la rolul de 
acompaniator al solistului, al 
performanțelor lui tehnice, 
cum se întîmplă în multe lu
crări scrise înainte vreme. 
Dînd protagonistului posibili
tatea desfășurării resurselor 
expresive ale instrumentului 
și libertatea de a-și manifesta 
virtuozitatea, Beethoven acor
dă in același timp orchestrei 
un rol egal, bine individuali
zat. Ultimele sale concerte 
depășesc limitele obișnuite ale 
lucrărilor concertistice intrînd 
în sfera simfoniilor cu pian.

Concertul nr. 5 pe care-l 
vom asculta (se va radiodifu
za duminică dimineața. în 
jurul orei 11) este o lucrare 
de mare respirație a unui mu
zician ajuns la conștiința de
plinei stăpiniri a mijloacelor 
artei sale. Conceput în aceeași 
tonalitate ca ți Simfonia a 
lll-a „Eroica", se deschide în 
mod neobișnuit cu o cadență

și nr. 5

ultimele 
pentru 

4 da- 
datînd

o mu-vorba de 
ansamblul or-

solistică asemenea unui prolog 
Shakespearean.

In pofida predominației ca
racterului eroic, imprimat d: i 
capul locului de cadența pia
nistică și apoi de tema întîia 
adusă de orchestră in cuprin
sul primei părți (o mișcare 
vioaie, allegro) își fac loc ima
gini de o nespusă gingășie 
poetică, Ele sînt însoțite de o 
melodie îmbietoare, cu sunete 
perlate, pe care o vom auzi 
de asemenea, pentru prima 
oară în așa numita parte de 
expoziție orchestrală a mate
rialului tematic.

In însuși miezul primei 
părți a lucrării gîndirea muzi
cală beethoveniană revoluțio
nează scriitura concertistică 
pentru pian prin efectele cu 
totul, noi pe care i le pretin
dea. in destăinuirea simțirii 
sale, plină de contraste acute, 
compozitorul punea în joc o 
mare gamă de nuanțe.

După dezlănțuirile zgudui
toare ale primei părți, mijlo
cul concertului ne apare ca o 
calmă meditație asupra fru
museților și măreției vieții. 
Ascultați melodia tăcută pur
tată la început de instrumen
tele cu coarde și acea curgere 
agale a sunetelor pianului... 
veți trăi unele din cele mai 
alese simțăminte ce au izvorît 
vreodată din inima vreunui 
compozitor.

Intr-un moment dramatic al 
celui de al doilea război mon
dial, povestește Romain Rol
land ...„în mintea-mi obosită 
de huruitul continuu al cava
leriei motorizate, amenințat 
de inamic, mi-a apărut, nu se 
știe de unde și de ce. minu
natul cîntec din Concertul în 
mi bemol. Trei zile și trei 
nopți acesta a răsunat, a trăit 
în mine. Domina, curat 
limpede, deasupra ruinelor 
lumii..."

Un efect psihologic nemai
întâlnit, creează închegarea 
celulei muzicale de la care 
pornește finalul Concertului 
nr. 5 de Beethoven. Această 
ultimă parte (o mișcare dina
mică allegro) se leagă de cea 
precedentă tot așa precum 
ultima parte a Simfoniei a 
V-a „A destinului", decurgea, 
fără nici o întrerupere, din 
scherzo.

Întemeiată pe o temă dan
santă, ce revine de cîteva ori 
ca un refren, ultima parte a 
Concertului nr. 5 reprezintă 
cel din urmă cuvint spus de 
maestru în acest domeniu de 
creație pe care l-a ilustrat cu 
lucrări rămase pină astăzi a- 
devărate pietre de încercare 
pentru 
deni.

Prin 
șea un 
de ieșire a concertului instru
mental din cadrul îngust de 
salon, în lumea cuprinzătoare 
a celor multi, dornici să-și în
frupte sensibilitatea din bine
facerile ariei.

EUGEN

pianiștii de pretutin-

Beethoven, se desăvîr- 
întreg proces istoric

PRICOPE

Producția nu cunoaște limite

Miercuri în cadrul compe
tiției internaționale „Sparta- 
chiada de iarnă a Armatelor 
prietene" de la Zacopane 
schiorul romin Gh. Bălan a 
repurtat o admirabilă victo
rie cucerind proba de slalom 
uriaș.

*

Violonistul Rafail Sobo
lewski din U.R.S.S., laureat al 
mai multor concursuri și fes
tivaluri internaționale, a dat 
miercuri seara, în sala Tea-

• ★

Ambasadorul R.P. Polone 
la București, Janusz Zam- 
browicz, a organizat miercuri 
după-amiază, la locuința sa, 
un recital susținut de cunos
cuta pianistă poloneză Bar
bara Hessa-Bukowska.

Ir
Cu spectacolul de miercuri 

seara, piesa lui Victor Ion 
Popa — ..Tache, Ianke și Ca- 
dîr“ a ajuns la cea de-a 500-a 
reprezentație.

Zilele 
științifice 
posit in comunele l'icovul de 
Jos, Satu Mare și Moldovița din 
regiunea Suceava. Membrii lor 
au răspuns la întrebările țărani
lor în legătură cu eclipsa de 
Soare de la 15 februarie. Pentru 
explicarea aceluiași fenomen 
natural, au plecat la sale, în re
giunile București, Cluj, lași, 
Brașov, Banat și altele, sule de 
asemenea brigăzi. Concomitent, 
în întreprinderi, instituții, 
buri, cămine culturale au 
expuse conferințe însoțite 
diafilme, despre eclipsele 
lare.

(Urmare din pag l-a)

le dădea
Echipa de

clu- 
fost 

de 
so-

i' Agerpres)

științifice pe care ni 
inginerul nostru agronom. Și 
iată că toamna, așa cum am 
spus mai sus. am strîns 4.280 
kg 
la 
ar 
de 
Pe 
sămînță dublu hibridă genee 
rația I-a, care la noi în gos-' 
podărie a dat o producție me
die de peste 5.000 kg. boabe 
la hectar.

Tinerii din gospodărie au 
contribuit și ei activ la obți
nerea acestor rezultate. Mo
bilizați de organizația U.T.M. 
ei au participat permanent 
la lucru ajutîndu-ne astfel să 
facem totul la timp și în

porumb boabe în medie 
hectar. Această producție 
fi fost și mai mare, dacă, 
exemplu, am fi însămînțat 
întreaga suprafață numai

★

După meciul susținut marți 
în compania echipei R. S. Ce
hoslovace, selecționata R. P. 
Romîne de hochei pe gheață 
care participă la Spartachia- 
da de iarnă a Armatelor Prie
tene a întâlnit miercuri seara 
la Torun reprezentativa R. D. 
Germane. Hocheiștii romîni'au 
terminat învingători cu sco
rul de 5—2 (2—2 ; 1—0 ; 2—0) 
prin punctele realizate 
Czaka (2), Szabo, Peter și 
grafi.

de
Zo-

★
Vineri cu începere de la 

17 în incinta sălii de festivi
tăți a Uzinelor „23 August" se 
va desfășura o reuniune de 
box în cadrul căreia vor evo
lua pugiliști de la Metalul, 
Dinamo și C.C.A. Cu acest 
prilej amatorii de sport vor 
urmări ultimele întîlniri de 
verificare ale pugiliștilor de 
la C.C.A. în vederea apropia
tului turneu din R. S. Ceho
slovacă.

ora

★

sporturilor de la 
s-au desfășurat 

întîl-

în sala 
Floreasca 
miercuri primele două 
niri din cadrul competiției 
internaționale feminine de 
handbal pentru „Cupa ora
șului București". Jucînd foar
te bine echipa selecționată a 
orașului București a învins 
cu scorul de 13—6 (9—4) echi
pa orașului Berlin.

Astăzi competiția progra
mează întîlnirile: București 
(tineret) — București și Buda
pesta—Belgrad. Programul în
cepe la ora 17,15 cu disputa
rea întîlnirii amicale dintre 
echipele masculine Dinamo și 
Rapid.

(Agerpres)

Un fenomen astronomic cum 
este eclipsa totală de Soare 
de la 15 februarie 1961, con
stituie un eveniment de sea
mă nu numai pentru astro
nomi, ci pentru 
tor al planetei

Faptul că un 
nomen — cum este eclipsa to
tală de soare are loc pentru 
același punct de pe glob cam 
odată la 400 de ani (în timp 
ce . eclipsele parțiale se repetă 
mult mai des, de pildă, în ța
ra noastră ele au avut loc la 
25 februarie 1952, 30 iunie 
1954, 14 decembrie 1955, 2 oc
tombrie 1959) a făcut ca el să 
fie considerat de oameni ca 
un fenomen neobișnuit.

Așa se face că în legătură 
cu el au fost emise numeroa
se credințe mistice, false, 
care veacuri de-a rîndul au 
înfricoșat pe oameni. In zilele 
noastre, în condițiile în care 
lumina științei pătrunde în 
cele mai îndepărtate sate ale 
patriei, cînd oamenii s-au ri
dicat din bezna neștiinței și 
inculturii, sînt tot mai puțini 
cei care ar mai putea crede 
în bazaconiile mistice după 
care, chipurile, în timpul e- 
clipsei Soarele ar fi mîncat de 
vîrcolaci ; că o astfel de eclip
să ar fi însoțită de cutremure 
puternice, ajungîndu-se pînă 
la absurda concluzie după 
care ar avea loc ..sfîrșitul lu
mii" ; că un asemenea feno
men ar fi un semn ceresc tri
mis chipurile de dumnezeu 
drept pedeapsă împotriva oa
menilor „păcătoși".

Desigur, eclipse au mai fost 
și după cum se știe, n-au a- 
vut loc nici cutremure, nici 
„sfîrșitul lumii", nici alte ne
norociri propovăduite de mis
ticism. Și n-au. avut Ipc din 
simplu motiv că: eclipsa to
tală de Soare este un feno
men natural, firesc, studiat și 
cunoscut în zilele noastre 
pînă și de copiii care merg 
la școală. El n-are nici o le
gătură cu ființe supranaturale

fiecare locui- 
noastre. 
asemenea fe-

CE VOM PUTEA OBSERVA
IN TIMPUL ECLIPSEI ?

deoarece asemenea ființe nu 
există. Dacă în trecut o e- 
elipsă de Soare era motiv de 

dată fiind neștiința 
ea este 

un fenomen 
un prilej 
om de a 
observații 
Astrono-

groază 
oamenilor — astăzi 
considerată ca 
măreț al naturii, 
unic în viața unui 
face cercetări și 
științifice prețioase, 
mii amatori, fiecare dintre 
noi putem în timpul eclipsei 
de la 15 februarie, să facem 
observații și chiar fotografii 
interesante. Ați văzut din ce
lelalte două articole cu privi
re la eclipsă, publicate în 
..Scînteia tineretului", că din 
locul pe unde va trece conul 
de umbră al Lunii, eclipsa de 
Soare se va vedea ca o eclip
să totală, iar din locul pe 
unde va trece penumbra, se 
va vedea ca o eclipsă parțială. 
Să căutăm să explicăm in ar
ticolul acesta, cum va de
curge fază cu fază eclipsa și 
ce vom putea face noi pentru 
a observa cit mai bine acest 
impresionant fenomen natu
ral.

Incepînd din momentul în 
care s-a anunțat începutul e- 
clipsei. Soarele va începe să 
fie eclipsat tot mai mult de 
către discul întunecat al Lu
nii.

Treptat, în timp ce discul 
Lunii avansează tot mai mult 
în dreptul Soarelui, lumina 
începe să scadă ușor. Eclipsa 
va începe prin suprapunerea 
discului întunecat al Lunii pe 
discul solar în partea dreaptă 
de sus a acestuia din urmă.

Discul Soarelui este apoi aco
perit treptat, pînă ce nu se 
mai vede (din regiunile unde 
eclipsa va fi parțială) decît 
ca o seceră subțire, străluci
toare.

In regiunile unde eclipsa 
va putea fi văzută ca totală, 
adică în partea de sud a țării, 
pe măsură ce se va apropia 
momentul acoperirii totale a 
discului solar de către Lună, 
secera solară va scădea trep
tat pînă ce ea se va fragmen
ta într-o serie de „grăunțe" 
luminoase care însă nu vor 
intîrzia să dispară : începe 
faza totală !

Cum putem observa eclipsa 
in fazele ei parțiale ?

Pentru a putea observa e- 
ciipsa în fazele ei parțiale, ne 
este necesară o bucată de sti
clă de culoare închisă : filtru 
de sudură, placă fotografică 
sau film voalat, fără a mai 
pomeni de clasica bucată de 
geam afumat la fumul unei 
luminări. Un asemenea „in
strument" la îndemîna oricui 
este însă indispensabil, pen
tru a ne proteja ochiul împo
triva luminii Soarelui.

Un interes deosebit îl pre
zintă fotografiile executate în 
această fază a eclipsei. Pentru 
a executa fotografii reușite a- 
supra fenomenului, este bine 
să se utilizeze un film sensi
bil (Isopan F sau Isopan ISS). 
în timpul fazelor parțiale, fo
tografiile vor fi executate cu 
diafragma cea mai mică 
(1:1«,1:22) expuneri foarte 
scurte (1/300 secunde... 1/1000

secunde) iar obiectivul apara
tului va fi prevăzut cu un fil
tru roșu închis. Dacă aparatul 
are o distanță focală mai 
mare, imaginea Soarelui va fi 
și ea mai mare. Astfel, pentru 
aparatele cu focar de 5 cm., 
diametrul imaginii Soarelui pe 
film este de 0,5 mm la distan
ța focală de 13,5 cm.

Curînd eclipsa parțială se 
apropie acum tot mai mult de 
așa numita fază a totalității, 
cînd întreg discul Soarelui va 
fi acoperit timp de 2—3 minu
te, ziua prefăcîndu-se pentru 
scurt timp în noapte.

în momentul trecerii de la 
eclipsa parțială la eclipsa to
tală, în jurul nostru culorile 
par mai închise, cerul se în
tunecă tocmai pentru că ra
zele Soarelui sînt tot mai mult 
împiedecate de Lună să lumi
neze Pămîntul. Stelele și pla
netele cele mai strălucitoare 
apar pe cer: în cazul eclipsei 
de la 15 februarie, în dreapta 
Soarelui se vor vedea plane
tele Jupiter și Saturn, la stin
gă Mercur, apoi spre orizont 
.Venus.

în jurul discului întunecat 
al Lunii care acoperă Soarele 
se va vedea un inel subțire 
roșiatic, cu unele mici ridică- 
turi. Acest inel este atmosfera

joasă a Soarelui, numită cro- 
mosferă.

Dincolo de cromosferă, sub 
forma unei aureole alb-afgin- 
tii se întinde atmosfera înaltă 
a Soarelui, numită coroana so
lară. Aceasta se pierde treptat 
pe fondul cerului, trimițînd un 
fel de raze luminoase ca niște 
raze : jeturile coronale.

Eclipsa continuă. După 2 
minute și 10 secunde (la Bucu
rești) de la începutul totalită
ții, faza totală ia sfîrșit. O 
rază de Soare apoi din ce în 
ce mai multe, sfîșie întuneri
cul. Reapare o seceră lumi
noasă, în timp ce coroana și 
protuberantele dispar din cau
za luminii solare. Eclipsa to
tală a luat sfîrșit.

De acum eclipsa continuă ca 
și înainte de totalitate, cu fa
zele ei parțiale, dar în sens 
invers. Treptat, Luna părăseș
te discul Soarelui. în timp ce 
lumina revine la normal. Și la 
orele 11 și 12 minute (tot pen
tru București) eclipsa se ter
mină. Luna iese din dreptul 
discului solar exact prin par
tea stingă.

în linii mari cam aceasta 
ar fi desfășurarea eclipsei. 
Este de remarcat faptul că 
întuneric mai puternic nu este 
decît în timpul fazei totale a

eclipsei; în rest, deși lumina 
este mai scăzută totuși ea 
predomină.

Spre deosebire de eclipsa 
parțială, în timpul fazei tota
le. observațiile vor fi făcute 
cu ochiul liber, fără sticla a- 
fumats.

în timpul fazei totale, foto
grafierea se face cu totul alt
fel. Filtrul roșu al obiectivului 
se scoate ; diafragma se des
chide complet, iar timpul de 
expunere este mult mai lung. 
Aparatul fiind montat pe tre
pied, se fac fotografii cu ‘A, 
1, 2, 3, 4 maximum 5 secunde. 
Aceasta pentru a obține cît 
mai multe detalii ale coroanei 
(cu timpuri foarte lungi de 
3—5 secunde) și ale cromosfe- 
rei (*/» secunde).

în orice caz, pentru toate 
observațiile se recomandă a 
se nota orele exacte ale exe
cutării lor, spre a putea fi u- 
tilizate.

Iată dar. cîteva lucruri le
gate de impresionantul feno
men cosmic ce va avea loc 
peste cîțeva zile. Și, în fața 
explicațiilor științifice. în fața 
puterii, de neînvins a științei, 
ne simțim mîndri de puterea 
oamenilor înarmați cu cunoș
tințe științifice care au reușit 
să pătrundă, rînd pe rînd, toa
te tainele naturii și să preva
dă nu numai aceste eclipse 
pentru zeci și sute de ani 
înainte dar să și explice se
cundă cu secundă cum se va 
desfășura acest interesant fe
nomen natural.

bune condițiuni. 
tineret din brigada I de cîmp, 
condusă de secretarul organi
zației U.T.M.. Dumitru Bor
can a obținut producții de 
porumb superioare celor rea
lizate in medie pe gospodă
rie (4.650 kg boabe la hectar).

Acesta ar fi pe scurt felul 
in care am muncit noi anul 
trecut pentru mărirea produc
ției de' porumb-boabe la 
hectar.

Dar munca aceasta nu-i 
decît o continuare firească a 
efortului depus în această 
direcție de către colectiviștii 
de la noi din Comana încă 
de la înființarea gospodăriei 
colective. Fiindcă, de atunci 
și pînă acum, prin aplicarea 
din ce în ce mai largă 
gulilor științei agricole, 
am urcat continuu pe 
producțiilor mari, 
un tablou al 
semnificativ

a re- 
noi 

scara 
aici 
ani,

Iată 
ultimilor 

în acest sens :

Producții de
Anul : rumb obținute in 

medie la hectar:
1954 1.500 kg
1955 2.400 .,
1956 2.550 „
1957 2.800 „
1958 3.200 „
1959 3.600 „
1960 4.280 „

Și gîndiți-vă că la început
pe loturile gospodăriei noa
stre obțineam numai 800 kg 
porumb-boabe în medie la 
hectar !

Iată de ce sîntem siguri că 
respectînd cu și mai mare 
strictețe regulile agrotehnice 
superioare, muncind și mai 
bine anul acesta, vom depăși 
producția de 4.280 kg. porumb 
obținută în toamna trecută. 
Cu ajutorul științei, producția 
nu cunoaște limite !

ANUNȚ
CONSERVATORUL DE 
MUZICA „CIPRIAN PO- 
RUMBESCU" din București 
str. Știrbei Vodă nr. 33, or
ganizează pentru elevii cla
selor X și XI ale școlilor 

medii :

CONSULTAȚII

MATEI ALECSESCU
Director al Observatorului 

Astronomic Popular- 
București

in vederea participării la 
concursul de admitere pen
tru anul școlar 1961/1962 și 

1962/1963.

Evoluția Ufioî «elipse porției e eh Soare din «nul 1954.

Consultațiile se vor ține in 
fiecare duminică la ora 10. 
cu începere din ziua de 12 
februarie a.c. cînd are loc 
prima întâlnire cu acei care 
doresc să le frecventeze.

Informații suplimentare Ia 
telefon nr. 135150 și 

14.82.72,



\

PRIVESC ASTAZI ȚARA MEA
Poezii populare noi

!<

Ori de cite ori citim sau 
recitim una din foarte 
multele culegeri de poe

zii populare, ne putem con
vinge ușor că poporul nostru, 
înzestrat cu daruri artistice 
excepționale, a fost obligat 
să-și cînte, veacuri de-a rîn- 
dul, prea rarele clipe de bucu
rie și nesfîrșitele zile și nopți 
de tristețe și amărăciune. 
Veacuri de-a rîndul, pină a a- 
juns să poată zice clipei „ră- 
mîi, că ești atîta de frumoasă", 
ea fiind clipa unui început de 
eră nouă, a libertății, a socia
lismului.

Și totuși, în acele rare clipe 
de bucurie din cîntecul nostru 
popular sînt condensate ma
rile virtuți ale poporului ro- 
mîn : nesecata lui dragoste de 
viață, revolta împotriva asu
pritorilor, ironia sa incisivă, 
suflul eroic din legende și ba
lade. In cele mai felurite ge
nuri și modalități de exprima
re, versurile populare aduc 
mărturia nedreptăților și umi
lințelor la care erau .supuși 
cei mulți, ca urmare firească 
a caracterului profund reacțio
nar al rînduielilor din acea 
vreme. In angrenajul de

ai clasei muncitoare, «i între
gului popor.

Numai încununindu-se de 
victorie lupta maselor popu
lare, dusă pină la capăt de 
comuniști, numai în anii noș
tri de democrație populară, 
cîrmele țării au ajuns în mîi- 
nile adevăraților reprezentanți

plumb al mașinăriei de Opri
mare a poporului, o roată ble
stemată era aceea a alegeri
lor de așa-Jiși „reprezentanți*. 
Cine erau domnii aceia, știm 
prea bine. Demagogia îi obli
ga să pronunțe, pe tonuri cît 
mai diferit gîlgîitoare și sfo
răitoare, cuvinte ca „popor" și 
„democrație", avînd la spate, ai poporului, aleși de el însuși 
bineînțeles, jandarmul și cio
magul. Ce răspundeau alegă
torii de rind, după ce se des- 
meticeau din zăpăceala pum
nilor verbali, sau mai puțin 
verbali, se poate vedea și din 
citeva versuri ale unui cîntec 
cules în anul 1930 într-un
din Oltenia :

Cine șint ei, p spune și poe
tul popular in cînteceîe sate. 
Parcă răspunzind peste ani a- 
mărăciunii cintărețului ano
nim din Oltenia de altădată, 
un cintăreț din Țara Oașului 
de azi zice, chiuind :

sat

„Stau in loc și mă gîndesc 
Pe cine să mai votez.
Votai crucea liberală
Și-am rămas in pielea goală... 
Cu-aceste partide
Sint sătul pînă-n

„Hai și joacă, mâi Gheorghică, 
Că de mult n-ai fost nimica... 
Azi de popor ești ales 
Cum îi griul de pe șes, 
Să fii om de frunte-n sat 
Asesor și deputat".

vechi 
urechi!“

și știa că a-Poporul simțea 
devărații lui reprezentanți nu 
erau domnii de la cirma țării. 
Erau aceia pe care toate gu
vernele burghezo-moșierești, 
la rind, ii aruncau în închi
sori și lanțuri, fii cei mai buni

Azi de popor
ești ales

Hai ți joacă, măi Gheorghică, 
Că de mult n-ai fost nimica, 
Fosta-i numa' cine râu 
La popă ți la birău.
Cind spuneai că nu-i dreptate 
Te făceau negru pe spate 
Cind cuțitu l-ascuțai
In temniță putrezeai
...Azi de popor ești ales 
Cum ii griul de pe șes, 
Să fii om de frunte-n sat, 
Asesor și deputat.
Și să duci poporului 
Cuvintu partidului.
Sus Ic Marea Adunare
Să scrii in cortea cea mart : 
„Comuna mea este toată 
Complet colectivizată*.

<■>> 
>>

Culeasă din comuna Prilog- 
reg. Maramureș

Negura de ieri
s-a dus

înMarea bucurie de-a trăi 
aceste zile de împlinire a tu
turor visurilor și aspirațiilor 
circulă ca un flux înnoitor de 
viață, ca o sevă ce-a deschis 
nenumărate flori in marea 
grădină a cintecului popular. 
Oamenii își exprimă direct, 
sincer, într-o bogată gamă ex-

presivă, atașamentul și dra
gostea nețărmurită față de 
politica partidului nostru, fe
ricirea de-a munci în socia
lism. Versurile vorbesc despre 
caracterul profund democratic 
al orinduirii noastre de stat și 
pun fn lumină, cu mijloacele 
lor specifice, posibilitățile ne
limitate de dezvoltare Și îm
plinire a omului muncitqr, 
frumusețea lui morală proiec
tată pe fundalul uriaș al tutu
ror înnoirilor. Aceste cintece 
izvorăsc din inima poporului, 
din acea vatră ca de soare, la 
lumina căreia se profilează și 
mai distinct statura gigantică 
a noilor furnale, combinate și 
uzine din țara pe care dom
nilor le plăcea s-o numească 
„eminamente agricolă"; se 
vede pîinea îmbelșugată de pe 
mesele colectiviștilor, și 
porul 
trîni, 
toate 
strui 
ieri și miine ceea 
azi.

Dar să dăm mai 
tul chiar cîntărețului popular, 
prin aceste citeva flori alese 
ale inimii sale !

po- 
întreg de tineri și bă- 
care învață la școli de 
gradele, pentru a con- 
azi ceea ce

Frumoaso ca porvmteca 
A muls de la voci est o" 
Cinci mii litri peste p»c- 
Oamer.ii-o loudo-n set 
Și-i fotă de rr.crtot 
Tractoristul Viorel 
l-a luot de-our mei 
Cir.d se coace rodu-e r.e 
Vor merge Io cununie 
Și-o fi nuntă o mirdne 
Că-i nuntă n gospedone. 
Satul nostru nu-i sat more 
Toată fats drăguț ore 
Drăguț din gospodărie 
Harnic ți de omenie. 
Satul nostru-i sat bogat 
Că-i tot colectivizct 
Dragostea ți tinerețea 
Și-au impietit frumusețea 
Trăim trai imbelțugat 
Mulțumim cui ni l-a dot

Ier

Dărj-6 cu brațul larg 
Trandafirii inimii
Că ne-ai dat mari bucurii. 
Cendu-ne partid iubit 
Spre cetirile de granit. 
De hjptut știm să luptăm 
înainte ne avintom 
CoaoMsmu, măreț gind 
Să-l toceai fapt mai curind.

Ctitrai *;t CM'«. -eg 3-aș^r.

Culeasă din comuna Șercaia, 
raional Făgăraș 3
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Aruncai privirea-n jos, 
Mindru-i satul ți frumos ; 
Aruncai privirea-n sus, 
Negura de ieri s-a dus. 
Bolta sus e stropi de rouă 
Cum ni-i viața astăzi, nouă. 
Suflă vintul printre brazi, 
Ce-a fost ieri ți ce e azi I 
Ieri trudeam ziua, noaptea, 
Foamea adine ne-ncolțea. 
Adunam griul cu carul 
Umpleam la boier hambarul, 
Noi trăgeam din greu amarul. 
Dar veni o zi-nsoritâ 
Peste țara mea iubită 
Lanțul ce ne-a ferecat 
In țăndări l-am sfărimat. 
Mulțam cui ne-a sprijinit, 
Fraților din Răsărit. 
Am plivit mindra grădină 
De ciulini ți de neghină. 
Astăzi țara mea iubită 
E grădină înflorită. 
Cuvîntul de la viteaz 
Ne-a scos pe toți din necaz 
Uniți in gospodărie 
Am scăpat din sărăcie 
Și trăim cu bucurie. 
Plin e cîmpul nostru mare 
De zumzetul de tractoare 
Și de tril de ciocirlie 
Că-i o nouă plugărie. 
Muncitorii buni frățini 
Trimit mereu noi mașini 
Munca să ne-o ușureze 
Griul să ne inundeze. 
Și noi cu drag i-ajutăm 
Din belșugul ce-adunăm. 
Frunzuliță măr mustos 
Mindru-i satul ți frumos, 
Ieri căsuțe mici in vatră 
Azi case ’nalte de piatră, 
Noul cămin cultural 
E-un mărgean, e un cristal. 
Ieri neștiutori de carte, 
Azi școală cit o cetate 
Din noroi ne-am ridicat

am plănuit 
ce plănuim

bine cuvîn-

ION BRAD

Și toți carte-am învățat. 
Motociclete la sat 
Nu e lucru de mirat 
Și ne bate un dor mare 
Să luăm televizoare.
Viața nouă ce-o avem 
Partid drag ți-o datorăm 
Că tu ești acel viteaz 
Ce ne-ai scăpat de necaz.

Culeasă din Feldioa-a, 
reg. Brașov

ce vezi amu
Zi bade cu fluiera 
Că ne-am innoit țara ; 
Zi bade cu fluieru' 
Că stâpini sintem amu' 
Pe muncă ți pe hodină, 
Pe roade ți pe lumină. 
Zi bade cu fluieru’ 
Că-i frumos ce vezi amu', 
Cum cresc fabrici și palate 
De miini meștere lucrate 
Cum se înmulțesc aici 
Becurile lui llici. 
Zi bade cu fluieru, 
Să crească mare griu’ 
Bob de our, aromat, 
Cum e bun la măcinat, 
S-avem tot pită gustoasă 
Cum ni-i viața de frumoasă 
Am mincat pită amară 
Cu lacrimi ți cu ocară. 
Zi bade cu fluieru' 
Că-i mai darnic pămintu' 
De cind toți ne-am înfrății 
Ogorul a-ntinerit 
Cu tractoare ți-azotat 
Rodul muncii s-a dublat. 
Zi bade cu fluiera 
Să pască bine turma 
Să creștem mindre mioare 
In poeni ți pe pripoare, 
S-adunăm brinzâ ți caș 
Pentru frații din oraș 
Și tone de lină fină 
Că-i așteptată să vină 
De harnicii țesători 
De vrednicii muncitori, 
S-avem haine fiecare 
După gust, măi frâțitare. 
Zi bade cu fluiera 
Cum ii place la mindra. 
Bine zici, bine ți-«i da 
Ochii ți cu gurița. 
Dragostea noastră cea nouă 
E ca picura de rouă.

Culeasă din Huedin, reg. Cluj
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Muncitorii-s

la putere
înainte cum 
Cind boierii 
Fabrici, mine ți uzine
La patroni erau, vezi bine, 
Iar făina de la mori 
Pe mina chiaburilor. 
Muncitorii sufereau, 
Chin ți foame indurau 
Ba și gloanțe căpătau.

era 
guverna ?

Nu mai poruncește-n sat 
Sfaturile populare
Tin gospodăria mare 
Pentru lumea muncitoare 
Și viață-nfloritoare 
S-avem fabrici ți uzine, 
Case noi ți multă piine. 
Să muncim cu mic cu more 
Pentru pace-ntre popoare 
Și s-ovem de toate-n țară. 
Pluguri, grape ți tractoare, 
Să trăiască scumpa țară 
Republica Populară.

Culeasă din Vișău, 
reg. Maramureș
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Culeasă din comuna Ghimber, 
raionul Codlea.

Scoatem roade

Colo-n Cluj

la facultate
I
<

Leogănă-te virf de brad 
Că ți eu <n-om legănat 
După cine mi-a fost drag. 
Leagănă te tai fogui 
Doev-ai din suflet să-l spui 
Să zboare ca rindunica, 
Pină unde-i mindrulica. 
Ca gradul iute să zboare 
Pe mindra să mi-o-nconjoort. 
A plecat mindra, plecat 
Din colectiva din sat 
Colo-n Cuj la facultate 
Să învețe multă carte 
Și agronom să ne vie 
Tot ad n gospodărie. 
Leogănă te virf de brad 
Mmdre diplomă a luat 
Dună cinci ani de-nvățat. 
Leogănă-te tu făgui 
De miine am cui să-i spui 
Fora poștă și scrisoare 
Doru-mi curat ca o floare. 
Doco-n trecut n-aveam parte 
Să mergem la școli înalte 
Azi regimu* nostru drag 
Neo deschis porțile larg. 
Eu sint mecanizator 
Și vom lucra cu mult spor 
Pe infrățitul ogor.
Griu ca aurul să crească 
Colectiva să-nfloreaseă 
Și la nuntă am să-nchin 
Cel dinții pahar cu vin 
Dragului nostru partid 
Că ne-a dot trai fericit J

A plecat badea la plug 
Nu cu boi ori vacKla jug 
Ci cu-un rominesc tractor 
Și cu al mindruții dor. 
Tractoru-i bună mașină 
Mulțam celor din uzină 
Și le dorim sănătate 
Și noi tractoare la sate 
Că ți noi bucuroși dăm 
Din belșugul ce-adunăm. 
Cind ziulica mijește 
Badea traetoru-l pornește 
Trage plug cu cinci brăzdore 
Pe unitele ogoare.
Din brazdele-alcturate 
Scoatem roade mai bogate 
Bogăția holdelor
Bucuria tuturor.
Ară bade, ară bine, 
Că viu ți eu lingă tine 
Ți-cduc prinzul cu corfița 
Și dragostea cu gurița. 
Cind tu prinzu-l vei prinzi 
Mindra te va-n locui

Mindrâ-i
Țara Moților

h

Astăzi vremec s-c schimbat 
Și moțul s-a deșteptat 
Nu mai e „bqfut de soartă" 
Să umble din poertă-n poartă. 
Azi el cintâ și nu-i pasă, 
Că-i stăpin la el acasă. 
Are viață-ndestulată 
Cum nu i-c fost niciodată. 
Mindră-i Țara Moților 
Ca brazii Ccrpaților I 
Hai măi Horia, tată bun. 
Scoală din mormint ocum 
Să ii vezi pe-ai tăi feciori 
Cu chipul scăldat in sori. 
Pentru cite sint și vin, 
Partid iubit te slăvim 
Pentru ce ne-ai dăruit, 
Mulțumim partid iubit! 
Cuvintul ți-l ascultăm 
înainte ne-avintăm.
De muncit știm să muncim 
Viață nouă făurim, 
De lucrat știm să lucrăm 
Țara știm s-o apărăm I

Culeasă din comuna Luncani, 
raionul Turda.
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Culeasă din Huedin, reg. Cluj.

trecut 
ți vint

Frumusețe-i multă-n 
In garoafe și cicori

Dar mai multă-au adunat 
Fetele noastre din sat. 
Crini, zambile ți lalele 
Le-admiri cu multă plăcere 
Că sint flori de farmec plin 
Parcă-s colț de cer senin 
Dar nu sînt flori de-o potrivă 
Fetelor din colectivă. 
Brigadiera noastră. Ileana 
Stele poartă 
Iar pe buze 
Să te-mbete 
Steagul roșu 
Și e albină
Sprintenă imi e la horă 
La nevoie-i ca o soră 
Laudele nu-i prea plac 
Feciorii ochi dulci ii fac. 
Fetele de la legume 
Nu sint garofițe-n lume 
Nici narcize, brumărele 

Să se-asemene cu ele.

Ochii lor sînt rupți din soare 

Și sint fete

Că și-n pieptu-i arde dorul 
Ca să are cu tractorul.

Culeasă din Codlea, reg. Brașov

Ciocirlie

Privesc astăzi

sub sprinceană 
stropi de miere 
de plăcere, 
nu ți-l lasă 
acasă

I

dimineața

Veni mindra

Deschide soață poarta 
Că ne-aducem răsplata ; 
Șapte care de bucate, 
Nu știu podul de le poate 
Să ie mai țină in spate. 
Colectiva noastră dragă 
Ne-a scos din viața beteagă 
Și ne-a adus azi in sate 
Bunăstare, sănătate. 
Mai ții minte, Mărioară 
Cind trudeam odinioară 
De-i ingrășam pe găzdaci 
Și noi ne uscam săraci ? 
Lacrimi scăldau fața suptă 
Și-aveam inimioara ruptă. 
Osteneala, traiul rău 
Iți secară pieptul tău 
Și-ntr-o zi pâmintul, norul, 
Ne-au smuls dintre noi, odorul.., 
Pierire-ar, unde mai sint, 
Boierii ca fumu-n vint I 
Acum sintem soțioară, 
Născuți pentru a doua oară 
După o noapte cu ceață 
Veni mindra dimineață, 
Este noua noastră viață. 
Muncim astăzi împreună 
lriima-i cu voie bună 
Parcelele betejite, 
Azi în tarlale unite 
Parcă sînt flori înflorite. 
Arăm cîmpul cu tractorul 
Și semănăm cum ni-i dorul 
Cu mașina, nu cu mina 
Și recoltăm cu combina. 
Stringem munți de griu ca jarul

Foicica măr bătut 
Prin grefe zile-am 
Prin furtună, ploi 
Dar inflăcărați de-un gind : 
Că ți peste-a noastră țară 
Va veni o primăvară, 
Soarele strălucitor 
Trup ți suflet din popor 
Zi de zi ne-a-nsuflețit 
Și in luptă am biruit. 
Privesc astăzi țara mea 
Și imi crește inima. 
C-a venit primăvara 
Pe-ale ei plaiuri iubite 
Tot zambile înflorite 
De-ale noastre miini sădite. 
Soarele strălucitor 
Ne-ncălzețte, ne ia-n zbor. 
Să sădim pe rouă-n zoiri 
Noi zambile, noi bujori. 
Cine-i soarele cel cald 
Inimilor noastre drag ? 
Tu ești, scumpul nost’ partid, 
De poporu-ntreg slăvit I. 
C-am sfărimat jugul de boi 
Și c-am ieșit din nevoi 
E că ne-ai călăuzit 
Scumpul nostru, drag partid I 
C-am zidit fabrici, orașe, 
Tării haine de mătase 
E c-ai fost ți ești mereu 
Intre noi, partidul meu. 
Cind văd noile tractoare 
Cîntind pe-ntinse ogoare 
Cind văd rodu-n colectivă 
An de an cum crețte-n stivă 
Iți simt brațul iscusit 
Scumpul meu partid, iubit I 

Cind văd becurile-n sate 

Școli moderne ți palate 

Copiii bujori în floare 
Te iubesc, mărite soare I 
Cele mai frumoase flori 

Crini, trandafiri ți bujori 

Sint prea sărace, părinte, 
Să ți le-ațtemem ’nainte. 
Primește, partide drag

Ciocirlie cu zbor lin 
Ce te-nalți spre cer senin 
Cintă-ți dragă cintecol 
Că-mi bucură sufletul. 
Ieri cind la boier trudeam 
Tu cintai ți noi plingeam 
Azi cind vremurile-s noi 
Cinți ți tu, eîntăm ți npi. 
Nu ne mai plîng astăzi pruncii 
Colea la marginea luncii 
Azi se joacă, nu le pasă, 
Au pîine cit vor pe masă. 
Cerul nu mai e-norat 
Nu mai este jale-n sat. 
Ceru-i limpezit de soare 
Noi ne-am făcut viața floare. 
Cimpuriie noastre dragi 
Făr’ de trîntori ți gazdaci 
Răsplătesc cu grine stivă 
Munca noastrâ-n colectivă. 
Cit privirea-n zări cuprinde 
Bucurie-i orișiunde.
Chipul Republicii mele 
Azi e-mpodobit cu stele. 
Ciocirlie, soră dragă, 
Dorul de țară ne leagă 
Ea ni-e mamă, ea ni-e tată 
In ea-i fericirea toiatâ. 
Cum oare să nu-ți iubești 
Plaiurile strămoșești.
Cind aicea ne-am născut 
Și tot-ce-i azi am făcut ? 
Cu partidul nost’ iubit 
Casă nouă, ne-am zidit

Obrajii roții

muncitoare.
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a/'./'/' s\ 
/V v/V’

11

Piine dulce ca zaharul, 
Recoltăm cartofi, trifoi 
Și creștem turme de oi 
Porumb siloz cu vagoane 
Lapte in mii de bidoane ; 
Las’sâ fie mii ți mii 
Bucurie la copii 
Să crească mindri, frumoși 
Cum ni-s anii luminoși.

Culeasă din comuna Bod, 
reg. Brașov

Dar acuma nu-i ața, 
Pe ciocoi dracu să-i ia I 
Și acuma vezi, măi vere, 
Muncitorii-s la putere, 
Țărănimea muncitoare 
E stăpină pe ogoare 
Și chiaburu-i detronat,

Obrajii roții bujori 
Dragoste pentru feciori. 
La grădină ori la cămin 
Unde-s ele totu-i plin 
De viață ți voie bună 
Faină-i munca împreună.
Marioara ocheșica

Pa aii culese de Institutul de 
folclor, I. BRAGHEȘ (Brașov), 

ISIDOR RIPA (Baia Mare)



La Moscova va avea loc

Dezbaterile din Consiliul de Securitate

Este necesar să se adopte 
cît mai grabnic hotărîrî 

pentru restabilirea legalității în Congo
NEW YORK 8 (Agerpres).- 

TASS transmite: La ședința 
din după-amiaza zilei de 7 fe
bruarie a Consiliului de Secu
ritate, primul a luat cuvîntul 
așa-zisul „reprezentant" al 
Republicii Congo cu capitala 
la Leopoldville, Evariste Lo- 
liki, delegatul grupului Kasa- 
vubu-Mobutu. El s-a dedat la 
atacuri dușmănoase împotriva 
țărilor africane participante 
la conferința de la Casablan
ca, care au cerut restabilirea 
păcii și legalității în Congo, și 
a încercat să-1 calomnieze pe 
fiul credincios al poporului 
congolez, primul ministru Lu
mumba, și pe partizanii săi.

Fără a propune soluții con
crete, delegatul Ecuadorului 
și-a exprimat speranța că 
membrii Consiliului de Secu
ritate și în primul rînd, ma
rile puteri vor găsi căi reale 
de restabilire a păcii în 
Congo.

Caracterizând situația din a- 
ceastă republică africană, el a 
relevat că arestarea primului 
ministru Lumumba „nu cores
punde, după cît se pare, legi
lor țării". El a recunoscut de 
asemenea că acțiunile lui Mo
butu care a dizolvat parla
mentul congolez sînt ilegale.

Autoritatea actualului gu
vern al Congoului, a continuat 
el. devine tot mai îndoielnică.

Reprezentantul Franței 
apărat politica 
falimentară a țărilor N.A.T.O. 
care a dus la impas rezolva
rea problemei congoleze.

Folosind dreptul la replică, 
delegații Guineei, indiei și 
R.A.U. au dat o ripostă vehe
mentă „reprezentantului Con- 
go-ului“. Delegații țărilor 
afro-asiatice au subliniat că 
în atacurile sale reprezentan-

tul grupării Kasavubu—Mobu
tu—Chombe a repetat născoci
rile colonialiștilor.

Delegatul Angliei, președin
tele Consiliului de Securitate, 
a propus ca ședința să fie în
chisă și ca Consiliul de Secu
ritate să se întrunească din 
nou la 10 sau la 14 februarie, 
motivînd această întrerupere

prin aceea că sînt necesare 
consultări între delegații.

Șeful delegației U.R.S.S. a 
subliniat necesitatea reluării 
cît mai grabnice a lucrărilor 
Consiliului de Securitate pen
tru a se adopta hotărâri me
nite să ducă la restabilirea le
galității și la întărirea păcii în 
Congo.

J. NEHRU: „P. Lumumba 
este cel mai popular lider politic 

din Congo"
CANBERRA 8 (Agerpres). 

—•Situația din Congo s-a în
răutățit simțitor în ultimele 
luni, a declarat Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al In
diei într-un interYiu acordat 
corespondentului din Delhi al 
ziarului „Sydney Morning He
rald".

Cauza principală a agravă
rii situației din Congo o con
stituie înapoierea trupelor 
belgiene în această țară.

După toate probabilitățile, 
a arătat Nehru, actualmente 
în Congo există pericolul in
staurării unei dictaturi de tip

fascist. Puterea este deținută 
de personalități militare care 
încasează sume enorme de 
bani nu se știe din ce surse. 
Potrivit informațiilor de care 
dispun, a spus Nehru, Patrice 
Lumumba este astăzi cel mai 
popular lider politic din 
Congo. După părerea noastră, 
Lumumba trebuie pus imediat 
în libertate, ca și ceilalți de
ținuți politici. Pentru rezolva
rea crizei politice din Congo 
este necesar să se pună capăt 
amestecului din afară în 
burile Congoului, mai cu 
mă din partea Belgiei.

COHGO: Marionetele pregătesc o expediție

tre- 
sea-

a
colonialistă armată împotriva provinciilor Ecuatoriala

Șl
LONDRA 8 (Agerpres).

TASS transmite: După cum 
anunță agenția Reuter, Mobu
tu. căpetenia rebelilor congo
lezi, și-a adus trupele în stare 
de luptă.

în

adresat Adunării
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: In numele gu
vernului U.R.S.S., Nikita Hrușciov 
și-a exprimat speranța că parti- 
cipanții la cea de-a 14-a Adu
nare Generală a Organizației 
Mondiale a Sănătății de la 
Delhi nu vor sta la o parte de 
mișcarea istorică progresistă a 
popoarelor în lupta pentru pace, 
pentru acordarea independenței 
tuturor țărilor cofoniaile și își 
vor aduce contribuția prețioasă 
la această cauză justă.

In mesajul său de salut adre
sat Adunării Generale, condu
cătorul guvernului sovietic a 
subliniat că ea își începe acti
vitatea într-o conjunctură inter
națională cînd se dă o luptă

încordată între forțele reacțîunii, 
care apără imperialismul, și for
țele mereu crescînde ale pro
gresului, care caută, să 
întregii omeniri o viață 
toasă și fericită.

Guvernul sovietic și 
popor sovietic, arată

asigure 
sânâ-

întregul
Nikita 

Hrușciov, fac și vor continua să 
facă tot ce este posibil pentru 
consolidarea păcii și dezvolta
rea colaborării multilaterale 
dintre popoare, inclusiv și a co
laborării internaționale în do
meniul medicinii și ocrotirii să
nătății.

N. S. Hrușciov a urat Adună
rii Generale a O.M.S. succes în 
activitatea ei nobilă spre binele 
omenirii.

Semnarea acordului cultural 
dintre R. P. Romînă 
și R. S. Cehoslovacă

LAOS: Numeroase atacuri
lansate de forțele patriotice

HANOI 8 (Agerpres). — 
Postul de radio Vocea Laosu- 
lui a transmis la 8 februarie 
un comunicat al Comitetului 
militar national laoțian în 
care se arată că forțele arma
te ale guvernului legal al Lao- 
sului și unitățile Patet-Lao au 
încercuit localitatea Tha 
Thom, ultima poziție întărită 
a rebelilor în provincia Xieng 
Kuang și au lansat atacuri 
succesive împotriva acestei lo
calități.

în provincia Xieng Kuang 
rebelii și-au concentrat forțele 
în localitățile Ban Ban și 
Xieng Khong (respectiv la 
nord-est și sud de orașul 
Xieng Kuang) și cu noi întă
riri în trupe și armament au 
lansat un contraatac cu scopul

de a reocupa Valea Ulcioare- 
lor și orașul Xieng Kuang. 
Operațiunea rebelilor a eșuat 
și ei au fost nevoiți să aban
doneze Ban Ban, Xieng Khong, 
Tha Vieng, Ban Lu și Ban 
Thiee.

Postul de radio relatează 
de asemenea că la 6 februa
rie trupele guvernului legal și 
unitățile Patet Lao au atacat 
forțele rebele din Sala Fuhun. 
în cursul acestui atac un nu
măr de peste 20 de rebeli au 
fost uciși sau răniți, printre 
care un căpitan.

Postul de radio al unităților 
Patet-Lao a relatat că un con
silier militar american a fost 
ucis recent la Vientiane de 
către soldați ai clicii rebele.

Cîteva sute de soldați 
frunte cu Mobutu s-au îmbar
cat la 7 februarie în portul 
Leopoldville pe niște nave 
fluviale. După cum anunță a- 
genția France Presse în a- 
celași timp are loc încărcarea 
a 50 cțp autocamioane, 15 jeep
uri cu mitraliere grele, 4 tu
nuri, muniții și alte materiale 
militare. Agenția arată că de
tașamentul mobutiștilor „se 
îndreaptă spre frontiera pro
vinciilor Ecuatorială și Orien
tală".

Soldații care iau parte la 
această expediție fac parte din 
unitatea militară cea mai „si
gură" a armatei lui Mobutu — 
brigada de parașutiști din 
Thysville.

PRAGA 8 (Agerpres). — La 
8 februarie a avut loc la Pra- 
ga semnarea Planului pentru 
aplicarea pe 1961—1962 a acor
dului cultural dintre Republi
ca Populară Romînă și Repu
blica Socialistă Cehoslovacă.

Din partea romînă Planul a 
fost semnat de prof. Mihail 
Hașeganu, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne în R. S. Ceho
slovacă iar din partea ceho
slovacă de prof. dr. Vaclav 
Kristek, prim locțiitor al mi
nistrului învățământului și 
Culturii.

Planul prevede o lărgire a 
schimburilor în domeniile ști-

inței, învățământului, culturii 
și artei. Se vor face schimburi 
de cadre didactice, studenți și 
lucrători științifici. De aseme
nea ambele părți vor face 
schimb de soliști, formații ar
tistice și oameni de teatru.

lon Voice răsplătit 
cu ovații la Viena

Corespondentul
Limon, trans- 

seara violonistul

Chombe recrutează aventurieri, 
criminali din țări occidentale 
pentru formarea „legiunii stră
ine' (Ziarele)
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VIENA 8. — 
Agerpres, lloria 
mite: Marți 
Ion Voicu a reapărut în fața 
publicului vienez repetind con
certul de duminică. Cei aproape 
1.800 de auditori care umpleau 
sala cea mare de la „Musik- 
Verein" au răsplătit eu aplauze 
prelungite și ovații calitatea in
terpretării solistului roaun, obli- 
gîndu-i să biseze de două ori.

Presa xieneză este unanimă in 
a elogia calitățile muzicianului 
romin. Franz Tassio, criticul 
ziarului „Express" nu-și precu
pețește nici superlativele: „Voi
cu este un violonist admirobil 
înzestrot, care îmbină o intona
ție strălucită cu o tehnică 
marcabilă. Interpretarea lui 
entuziastă, captivantă, de o 
flăcărare plină de forță... în 
Voicu, publicul a cunoscut
excelent violonist a cărei revede
re îți poate procura o deosebită 
bucurie". La rîndul său criticul 
ziarului „Das Kleine Volksblatt" 
are o înaltă apreciere pentru 
arta interpretativă a solistului 
romin. „Violonistul Ion Voicu 
■— scrie el — părea a fi descins 
direct din împărăția de vrajă a 
lui Paganini în marea sală de 
la „Musik-Verein”.

re- 
este 
in

ion 
un

Populația din capitala Ghanei, 
Accra, demonstrează împotriva 
colonialismului în Africa, pen

tru libertatea Africii.

IRAN : Măsuri
represive împotriva 

celor care critică 
falsificarea 
„alegerilor”

TEHERAN 8 (Agerpres). — 
în timp ce în diferite localități 
din Iran continuă să se desfă
șoare „alegerile" pentru parla
ment, guvernul iranian ia mă
suri represive împotriva forțe
lor care critică falsificarea re
zultatelor „alegerilor". Potrivit 
relatărilor agenției France 
Presse. la Teheran s-a anunțat 
in mod oficial că in ultimele 
zile au fost arestați 45 de ira
nieni învinuiți de a fi organi
zat recentele demonstrații an
tiguvernamentale ale studenți
lor Universității din Teheran.

-----•-----

japonia : Fapte după 
recentele „alegeri"
TOKIO 8 (Agerpres). — 

După cum anunță ziarul „Mai- 
niți", organele de anchetă pe
nală au încheiat în linii ge
nerale anchetarea faptelor în 
legătură cu violarea legii e- 
lectorale în timpul recentelor 
alegeri pentru parlamentul 
japonez.

Potrivit datelor Procura
turii generale și ale Ministe
rului Justiției, pentru viola
rea legii electorale au și fost 
arestate aproximativ 50.000 
de persoane

Alegerile recente, sublinia
ză ziarul pot fi calificate ca 
alegeri scandaloase deoarece 
88 la sută din numărul total • 
al încălcărilor legii electorale 
sint reprezentate de mituiri.

IN REZERVAȚIILE INDIENILOR 
DIN S. U. A.

e Jumătate milion de indieni trăiesc 
în mizerabile colibe de lut ® Bolile 
fac ravagii • Media vieții unui 
indian — 39 ani • Iarna — anotimpul 
foametei • Hrana se compune dintr-o 
fiertură de ierburi • Drepturile și 
libertățile cetățenești sînt refuzate 

indienilor americani

închis pentru crimă... eliberat pentru crimă I
Desen de V. VASILIU

Conferința unionala 
a tinerilor

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
- TASS transmite: Potri
vit Comunicatului oficial 
al Comitetului Central ai 
P.C.U.S. și al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., în
tre 9 și 11 martie va avea 
Ioc la Moscovă în Palatul 
Mare al Kremlinului, Con
sfătuirea unională a tineri
lor constructori.

Participanții la consfătui
re vor discuta sarcinile ti
nerilor constructori în ce
privește accelerarea ritmu-

constructori
lui de construcție a princi
palelor întreprinderi și în
deplinirea înainte de ter
men a prevederilor septe- 
nalului (1959-1965).

La lucrările consfătuirii 
vor participa inovatori de 
la cele mai mari șantiere 
de construcții și întreprin
deri ale industriei construc
toare, oameni de știință și 
specialiști, reprezentanți ai 
organizațiilor de partid, 
sindicale și de comsomol.

Consfătuire a conducătorilor
organizațiilor de copii

BUDAPESTA (Corespon
dență specială pentru „Scin- 
teia tineretului"). —

Recent, a avut loc, la se
diul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, o con
sfătuire a conducătorilor or
ganizațiilor de copii din 
Austria, Belgia, R. P. Chine
ză, R.P.D. Coreeană, Cipru, 
Cuba, R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungară, Franța, Finlanda, 
R. P. Polonă, R. D. .Germa
nă, R. P. Romînă, R. S. Ceho
slovacă, Uniunea Sovietică.

Participanțiî la consfătuire 
au subliniat importanța ac
tivității pe care o depune 
F.M.T.D. in rindurile copii
lor. Un rol important pentru 
desfășurarea acestei activi
tăți l-cu avut seminariile 
organizate de către F.M.T.D. 
cu participarea unor condu
cători a' organizațiilor de 
copii din diverse țări la 
Bruxelles și Varșovia. In ca
drul consfătuirii a fost rele
vată importanța primei tabe
re Internaționale a copiilor 
organizată de F.M.T.D. și 
organizația de pionieri „Ernst 
ThăJImann" în vara anului 
1960 în R.D.G. la care au 
participat 1.400 de copii din

32 de țări ale lumii. S-a pro
pus ca asemenea tabere să’ 
devină tradiționale și să fie 
organizate de către F.M.T.D. 
la 2 sau 3 ani. Această ta
bără a constituit un bun pri
lej de cunoaștere reciprocă, 
de întărire a prieteniei co
piilor din întreaga lume.

Consfătuirea de la Buda
pesta a salutat organizarea 
Forumului Mondial al Tine
retului care va avea Ioc în 
acest an Ia Moscova și a 
hotărît să contribuie la pre
gătirile Comisiei de studii, 
care va discuta „Declarația 
Organizației Națiunilor Uni
te privind drepturile copii
lor".

Participanții la consfătuire 
au adoptat un apel de soli
daritate cu copiii algerieni 
și cubani. Cu prilejul Zilei 
Internaționale a Copilului 
vor avea loc manifestări de 
solidaritate cu copiii din a- 
ceste două țări.

Consfătuirea a aprobat 
formarea Comitetului inter
național al organizațiilor de 
copii de pe lingă F.M.T.D. 
care va iniția, ajuta și coor
dona activitatea in rindurile 
organizațiilor de copii.

Crește mișcarea de protest 
împotriva discriminării rasiale 

. în S. LI. A,
în Statele Unite demon

strațiile studenților negri 
se extind. Tinerii conducă
tori ai acestei mișcări de 
masă, la care iau parte în

PE SCURT
7 februarie Bi- 
Chaliha. minis- 
al statului As-

DELHI. La 
mol» Prasad 
irul principal 
sam, a vizitat regiunea unde
efectuează prospectări petroli
fere specialiștii sovietici, ro- 
mini și indieni. El a mulțumit 
Uniunii Sovietice pentru li
vrarea utilajului și pentru 
descoperirea zăcămintelor pe
trolifere în Assam. Ministrul a 
adus de asemenea mulțumiri 
specialiștilor romîni care aju
tă la construirea în Gauhati 
a unei rafinării de petrol.

GENEVA. La Muzeul de 
artă și istorie din Geneva a 
avut loc o seară de filme ro- 
minești, in cadrul căreia au 
fost prezentate filmele: „Șapte 
arte", „Scurtă istorie", „Album 
de artă populară", „Luchian și 
Aman".

CAIRO. — Adunarea Națio
nală a R.A.U. a constituit un 
comitet pentru elaborarea noii 
constituții permanente 
R.A.U. Din comitet 
90 de deputați.

k a
fac paste

DELHI. - La 8 
a sosit la Delhi S. 
kov, conducătorul 
guvernamentale sovietice, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru relații econo
mice externe. Delegația vă 
duce tratative în vederea în
cheierii unui acord cu privire 
la acordarea 
credit în sumă 
ne ruble după 
(112,5 milioane 
noul curs) și in 
mirii listei obiectivelor care 
se vor construi în India pe 
seama acestui credit.

februarie 
A. Skaci- 
delegației

Indiei a unui 
de 500 milioa- 

vechiul curs 
ruble după 

vederea intoc-

prezent zeci de mii de ce
tățeni negri din statele su
dice, și-au ales drept cen
tru cțl activității lor impor
tantul centru textil Rock 
Hill (Carolina de sud). A- 
cum cîteva săptămîni stu
denții de la colegiul pentru 
negri din Rock Hill, denu
mit „colegiul prieteniei", 
au organizat o demonstra
ție în bufetul unui maga
zin din centrul orașului. 
Zece stmjțenți- au fost are
stați. La. 1 februarie ei au 
fșst judecați, găsiți vino- 
vați Și: condamnați la cite 
30 zile închisoare sau 100 
dolari amendă. Toți 
zece au refuzat să 
tească amenda și au 
întemnițați.

Mișcarea de protest 
potriva discriminării . _ 
stale continuă cu putere 
neslăbită și în alte regiuni 
ale țării. Corespondentul 
ziarului „New York Times" 
transmite din Lynchburg 
(Virginia) că la 6 februarie 
șase studenți au fost con
damnați la 30 de zile în
chisoare pentru faptul că 
au desfășurat demonstrații 
în bufete pentru albi.

cei 
plă- 
fost

îm-
ra-

la acești indieni este de 39 de 
ani față de 65 la albi.

Iarna este pentru indieni și 
un anotimp al foametei. Cînd 
recoltele lor sărăcăcioase se e- 
puizează și indienii nu mai gă
sesc de lucru, hrana lor se
compune dintr-o fiertură de 

ierburi la care

The

Worker
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se adaugă pi
per pentru a-i 
da „gust". Din 
cauza acestei 
„diete" circa 50 
la sută din co
piii indienilor, 
suferă de boli 
digestive. Pro
centul decese

Recent in ziarul american 
„The IVorker" a apărut un ar
ticol intitulat: „Colonialismul 
și indienii americani" pe care 
ii reproducem prescurtat.

„Este iarnă acum în țara 
indienilor. Vînturi reci și vis
cole de zăpadă se abat asu
pra mizerelor colibe de 
lut pe care o 
jumătate de 
milion de in
dieni le nu
mesc „cămine
le" lor. Pe
scîndtirile pu
trezite ce țin 
loc de podea 
sau chiar pe 
pămintul gol 
familii întregi
zgribulite de frig se în
ghesuie în jurul unui foc a- 
nemic. Fericiți cei care dispun 
de. o sobiță. Multe din fami
liile de indieni de pe rezer
vațiile dezolante și izolate nu 
dispun decît de cele mai pri
mitive mijloace pentru a se 
încălzi — un butuc, cîteva 
vreascuri, o flacără care de 
abia pîlpîie.

In singura cambra care slu
jește drept locuință pentru 
întreaga familie, femei și co
piii în zdrențe stau strînși cît 
mai aproape unul de altul 
pentru a se încălzi. Aerul ire
spirabil și condițiile de mize
rie creează climatul, cel mai 
favorabil răspîndirii bolilor, 
îndată ce un copil este bolnav 
se îmbolnăvesc și ceilalți. Iar
na, gripa și pneumonia fac 
cele mai multe victime. In re
zervația tribului Navajo, de 
pildă, procentul deceselor de 
pe urma acestor două boli era 
in 1955 cu 400 la sută mai 
ridicat decît în rindurile 
populației albe din S.U.A., iar 
meningita a dat cu 1500 la 
>ută mai multe victime decit 
n restul țării. Mortalitatea in
fantilă este cu 300 Ia sută 
mai mare decît în rîndul 
populației albe. Media , vieții

lor de pe urma 
dizenteriei și altor afecțiuni 
ale tubului digestiv este cu 
1500 Ia sută mai ridicat decit
la copiii albi.

Pământul sterp, șomajul 
cronic, discriminarea rasială 
și foametea au făcut din cei 
o jumătate de milion de in
dieni cel mai oprimat grup 
național din Statele Unite. 
Drepturile cetățenești și liber
tățile cetățenești sint refuzate 
indienilor americani. Nicicînd 
în istoria S.U.A. vreun repre
zentant al poporului indian 
nu a fost ales în Congres. 
Nici un indian nu a fost nu
mit în vreo funcție de stat. 
Pînă de curînd indienii nu a- 
veau nici măcar dreptul de 
vot.

Istoria tratamentului apli
cat de guvernanții noștri in
dienilor americani este istoria 
murdară a domniei colonia
liste. Și acest colonialism con
tinuă să existe în „bastionul 
lumii libere". Cum poate gu
vernul nostru să ia atitudine 
împotriva colonialismului în 
O.N.U. cînd el singur menține 
această politică în propria sa 
țară?"

TRATATIVE 
„SECRETE"

Domnul II Hyung, Cuin, 
ministrul Afacerilor 
Externe al guvernului 

sud-coreean a descoperit din- 
tr-odată că are treburi foarte 
urgente în Statele Unite. 
Faptul părea extrem de cu
rios. Coreea de Sud continua 
doar să primească „ajutor" 
in armament și bani din 
S.U.A., la orizont nu se în
trevedea nici o criză de gu
vern astfel incit Cuin să fie 
nevoit să ceară sprijinul 
Washington-ului pentru a-șî 
menține fotoliul ministerial 
și, in general, nimeni nu-și 
explica ce rost avea această 
călătorie urgentă. Nimeni, în 
afara ministrului care a a- 
nunțat presei că pleacă Ia 
New York pentru a purta 
tratative „secrete" în legă
tură cu... admiterea Coreei 
de Sud la O.N.U.

Despre rezultatul acestor 
„tratative" nu s-a aflat ni
mic. Nici nu era de altfel ce 
să se afle, pentru că ele... nu 
au avut loc. în schimb, d-l 
II Hyung Cuin a folosit zile
le șederii sale in Statele 
Unite pentru a face tot felul 
de... cumpărături. Nu din 
banii lui cum, doamne fereș
te, s-ar putea crede, ci din- 
tr-un fond de 10.000 dolari 
al ambasadei sud-coreene Ia 
Washington.

Nimic de spus -„rezultatul" 
tratativelor purtate de mi
nistrul sud-coreean merita o 
deplasare urgentă în Statele 
Unite. Bieții contribuabili 
sud-coreeni, care trebuie să 
plătească pînă și cumpărătu
rile miniștrilor de la Seul, 
camuflate sub pretexte de 
loc... diplomatice !

I. RETEGAN

Se clatină pozițiile colonialiste

j- a 4 februarie in Luanda J . (oraș principal al Angolei,
colonie portugheză) a iz

bucnit o răscoală. Grupuri de 
oameni înarmați au atacat închi
soarea militară și civilă din Lu
anda, unde sînt întemnițați pa- 
trioții din Angola. De asemenea 
a fost atacată și direcția gene
rală a poliției. Ziarul londonez 
„PEOPLE" apreciază evenimen
tele din Luanda ca o „răscoală 
împotriva tiraniei dictatorului 
Salazar". După ziarul portughez 
„O SECULO" numărul morților 
înregistrați în luptele de la Lu
anda se ridică la 24.

Teritoriul Angolei, situat în 
vestul continentului african, se 
întinde pe o suprafață de 
1.247.000 km. p. Populația se 
cifrează la 4.500.000 locuitori, 
dintre care numai 2 la sută sînt 
europeni. Principala ramură a e- 
conomiei este agricultura (se 
cultivă : cafea, trestie de zahăr 
și bumbac). Subsolul este bogat 
în zăcăminte de cupru, diamant 
și aur. Toate bogățiile se află în 
mîinile colonialiștilor. Exploata
rea sălbatică la care sînt supuși 
africanii nu cunoaște margini. 
Ei îndură o adevărată sclavie. In 
Angola se practică munca for
țată „legalizată". Africanii sînt 
lipsiți de cele mai elementare 
drepturi și sînt siliți să trăiască 
înlr-o cruntă mizerie. Bolile de 
tot soiul fac ravagii (la 80.000 
locuitori revine un singur me
dic), analfabetismul atinge a- 
proape 100 la sută. Un ziar fran
cez scria că situația muncitori
lor angolezi „este mai rea decit 
sclavia".

In ciuda faptului că, pentru a 
înăbuși mișcarea de eliberare na
țională colonialiștii portughezi 
au împinzit Angola cu lagăre de 
concentrare și iau măsuri extre
me împotriva patrioților, pe zi

în Angola
ce trece 
crește tot 
rea acțiune a patrioților portu
ghezi care au capturat trans
atlanticul „Santa Maria** a dat un 
puternic imbold forțelor care a- 
tît în metropolă cît și în colonii 
se pronunță împotriva odiosului 
regim salazarist.

In rîndul colonialiștilor portu-

lupta anticolonialistă 
mai mult, Răsunătoa-

ghezi domnește panică. Sînt tri
miși la Luanda un mare număr 
de mercenari ai regimului lui 
Sala zar — scrie un preot angolez 
în scrisoarea sa publicată la 5 
februarie in ziarul londonez 
„OBSERVER". Aici ei primesc 
de la poliția politică secretă ar
me. In prezent toți colonialiștii 
portughezi din Angola sînt înar
mați. Ei amenință că „toți ne
grii care nu vor fi loiali față de 
Porlugalip vor fi exterminați”. 
In scoțnil intimidării locuitori
lor, deasupra localităților afri
cane zboară la mică distanță a- 
vioane militare portugheze. Cu 
toate acestea chiar și în Luanda 
apar tot mai des lozinci care cer 
acordarea imediată a libertății 
Angolei. Autorul scrisorii din 
„Observer" citează fapte ce do
vedesc crunta teroare la care 
sint supuși africanii. In multe o- 
rașe pot fi văzuți africani pur-

tați pe străzi cu mîinile încătu
șate, In localitățile unde sînt 
amplasate trupele colonialiste, 
soldații torturează pe localnici. 
Un canadian care a asistat la o 
represiune efectuată la Luanda 
a declarat că avea impresia că 
se află într-un abator.

Toate acestea dovedesc că re
gimul fascist de la Lisabona este 
neputincios în fața creșterii valu
lui mișcării de eliberare națio
nală din Angola. Dar, în prezent, 
nimic nu mai poate salva odio
sul sistem colonial de la pieirea 
sa definitivă. Libertatea va pă
trunde și în temnița portugheză. 
Măsurile de ultimă oră luate de 
colonialiștii portughezi pentru 
a-și menține cu orice preț do
minația asupra Angolei, nu vor 
da rezultatele scontate V intui 
libertății este prea puternic pen
tru a mai putea fi oprit... El va 
mătura dominația tiranului Sa
lazar.

GH. PURCĂREA

in Iordania crește teroarea împotriva patrioților. Fotografia de 
mai sus este grăitoare.

Cum se comportă specialiștii 
vest-germani în India

După cum anunță ziarul 
„New Age", la Rurkela, unde 
se construiește o uzină meta-

Peste 86»000»000 analfabeți 
in America Latină

Z ierul „El Espec- 
tador", organ 
al Partidului 

Liberal din Colum
bia publică un arti
col prin care cheamă 
la lichidarea analfa
betismului în Ameri
ca Latină.

Articolul sublinia
ză că în acest conti
nent sînt 
milioane 
ceea ce 
peste 43 
întreaga 
Americii

peste 86 
analfabeți, 
reprezintă 

la sută din 
populație a 
Latine,

Lichidarea analfa
betismului, relevă 
ziarul, trebuie făcu
tă prin schimbarea 
structurii sociale din 
fiecare țară lalino-a- 
mericană, prin demo
cratizare și prin îm
părțirea pămînturi- 
lor acaparate de o 
mină de latifundiari 
hrăpăreți. Acest lu
cru va duce la crea
rea unor posibilități 
materiale reale cla
selor nevoiașe care 
le va permite să du-

că lupta împotriva a- 
cestei plăgi

„El Especlador" 
arată că în Columbia 
peste 48 la sută din 
populația țării este 
analfabetă. Mii de 
copii se retrag din 
școli înainte de a le 
absolvi întrucît pă
rinții lor nu au po
sibilitatea materială 
să-i țină în școli, ast
fel că numărul absol
venților este extrem 
de redus.

lurgică în colaborare cu fir
me vest-germane, specialiștii 
din R.F.G. au un spital, clu
buri și bazine de înot la care 
indienii nu au acces. Cu toate 
că salariul acestor specialiști 
atinge cifra record de 100 ru- 
piipezi, ei nu sînt mulțumiți, 
pretinzînd ca 80 la sută să li se 
plătească în aur și dolari. în 
această localitate înflorește 
bursa neagră la care sînt vîn- 
dute mărfuri vest-germane. Ul
tima acțiune huliganică a unui 
inginer vest-german care a in
sultat și a bătut fără nici un 
motiv pe un specialist indian, 
a trezit indignarea unanimă. 
Colectivul inginerilor indieni 
a cerut ca huliganul să fie pe
depsit pentru fapta sa. Admi
nistrația uzinei a anunțai că 
acest exponent ai educației 
fasciste a fost invitat să pără
sească țara.
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