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DECRET
pentru fixarea datei alegerii deputaților în Marea Adunare 

Naționala și în sfaturile populare și pentru stabilirea numărului șî 
delimitarea circumscripțiilor electorale ale Marii Adunări Naționale

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne decretează :
, . Ari. ț* Alegerile de deputati pentru Marea Adunare Națională, precum și pentru toate 

sfaturile populare vor avea loc la data de 5 martie 1961.
„„ 2- Numărul și delimitarea circumscripțiilor electorale pentru alegerea deputatilor în
Marea Adunare Națională sînt cele stabilite în tabelul anexă
prezentul decret.

București, 3 ianuarie 1961. 
Nr. 1 — 1961.

Pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională ce vor 
avea loc în ziua de 5 martie 1961, 
Prezidiul Marii Adunări Naționale, a 

număr de 465 cireum- 
'rale repartizate după

Argeș 29 circ'Jm -

acău 27 cii ț im-

mat 31 circum-

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 

ION GHEORGHE MAURER

♦ *
4. — Regiunea Brașov 26 circum

scripții electorale.
5. — Regiunea București 42 cir

cumscripții electorale.
6. — Regiunea Cluj 30 circum

scripții electorale.
7. — Regiunea Crișana 22 circum

scripții electorale.
8. — Regiunea Dobrogea 12 cir

cumscripții electorale.
9. — Regiunea Galați 27 circum

scripții electorale.
10. — Regiunea Hunedoara 16 cir

cumscripții electorale.
11. — Regiunea Iași 26 circum

scripții electorale.

care face parte integrantă din

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

GHEORGHE STOICA

12. — Regiunea Maramureș 19 
circumscripții electorale.

13- — Regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară 20 circumscripții electo
rale.

14. — Regiunea Oltenia 39 cir
cumscripții electorale.

15. — Regiunea Ploiești 36 cir
cumscripții electorale.

16. — Regiunea Suceava 25 cir
cumscripții electorale.

17. — Orașul București 34 cir
cumscripții electorale.

18. — Orașul Constanța 4 circum
scripții electorale.

Total : 465.

COMOARA 
SLOVELOR

Mersul pașnicei bătălii era ur- 
mărit pe o hartă amănunțită M 
comunei, aflată la căminul cultu
ral. In fiecare zi bibliotecarul și 
directorul căminului cultural 
mergeau din poartă în poartă cu 
servieta doldora de cărți. A doua 
zi dimineața înfigeau stegulețe 
roșii pe hartă, semn că în casele 
respective sînt acum cititori, in 
urma acestei strategii simple, cei 
vizitați făceau primii pași în lu
mea necunoscută de ei pînă 
atunci, a cărților, și își sporeau 
simțitor încrederea în forțele 
proprii. Și în fiecare zi se înmul
țea numărul stegulețelor roșii.w

S-a petrecut această bătălie la 
Apold, în raionul Sighișoara. Dar, 
tot atît de bine putea să se pe
treacă și în altă parte. La Boldu, 
prin părțile argeșene, să zicem. 
S-o urmărim puțin pe bibliote
cara de aici cum intră, ca din în-« 
tîmolare. la cîte un sătean. Și tot ,
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„din întîmplare“> bineînțeles, are j 
cu dînsa o carte din care se 
apucă să citească cu voce tare. 
Și astfel, cartea cîștigă pas cu 
pas tot mai mulți prieteni entuzi- ' 
așii și statornici.

In această luptă, pașnică, cei 
ce sînt cuceriți se transformă în 
cuceritori ; ei intră în stăpînirea 
comorii de care înainte nu știau, 
pe care înainte n-o prețuiau. O 
dată cuceriți de. partea cărții, 
încep să caute cu nesaț această1 
comoară neobișnuită care se în
mulțește cu atît mai mult, cu cît , 
se înfruptă mai mulți din ea. Stau 
noaptea, după zile de trudă, 
nesimțind oboseala, ca s-o afle. 
Pasionații sînt de găsit pretutin
deni. La orașe și sate, în marile 
centre muncitorești ca și în cel 
mai izolat cătun-

L-am aflat mai deunăzi adîncit 
în lectura unui volum de Shakes
peare, pe colectivistul Constantin 
Lungeanu din Braniștea, regiunea 
Galați. Citise omul peste 50 de 
cărți intr-un an de zile. Adică o 
carte în mai puțin de opt zile, 
sau, mai bine zis, opt seri, fiindcă 
în timpul zilei colectivistul Lun- 
geanu e la muncă, în brigadă. Cu 
alt prilej am ascultat-o pe tînăra 
Elena Apostol din comuna Fol- 
tești, ținînd o recenzie la căminul 
cultural. Aș fi rămas cu convin
gerea că e învățătoare sau pro
fesoară, dacă brigadierul Nicolae 
Dumitriu nu mi-ar fi vorbit de co
lectivista fruntașă Elena Apostol 
din brigada lui... Da, cultura 
devine realmente din ce în ce 
mai mult un bun al celor ce 
produc totul, fabricile și pîinea, 
blocurile și lăcașele de cultură.

Ce-ar fi să ne imaginăm un 
moment o hartă a mersului bătă- ■ 
liei pentru cultură, pe scara în
tregii țării ? Oare cîte stegulețe 
roșii ar trebui să se confecțio
neze pentru toate casele din 
țară unde sînt cititori ? Milioane* 
Milioane de cititori. Iată un lucru 
extraordinar, tocmai pentru că în 
zilele noastre a devenit ceva 
obișnuit.

E. MARTON



CINSTIRE MUNCII
La ora 9,45 precis, in fața casei lui 

moș Anghel opri o căruță frumos vop
sită, avînd in spate o canapea pe arcuri 
Învelită cu o cergă nouă. Căruța era 
trasă de doi bidivii de Dobrogea, bine 
țesălați și lucioși, cu coamele împletite 
ți’ copitele unse.

Din casă, ieșiră un uncheș și o bătrî- 
nică, soții Alexandru și Maria Anghel, 
primii colectiviști din comuna Peștera, 
regiunea Dobrogea. In straiele lor de 
sărbătoare, păreau oleacă stingheriți și 
emoționați. Mersul le era cumpănit, so
lemn, iar între pleoapele bătrinei mijea 
un bob de lacrimă.

— La mulți ani și să trăiți încă pe- 
atîta ! — le ură vizitiul, descoperindu-se. 
Ii ajută să se urce pe canapeaua moale 
din căruță, apoi porniră în trapul mă
runt și focos al cailor de olac.

In fața căminului cultural din Peștera, 
soții Alexandru și Maria Anghel fură 
întîmpinați de o grupă de pionieri. Ali- 
niați și salutînd în felul lor voios, a- 
ceștia le oferiră buchete de flori. Apoi, 
făcînd front, îi petrecură oină la intra
rea în sală.

Se aflau acolo, iiiâuimu, cneva sute 
de oameni. Cu toții se ridicară in pi
cioare și începură să aplaude. Bobul de 
lacrimă se desprinse dintre pleoapele 
bătrinei, rostogolindu-i-se pe obraz. Ea 
și-1 șterse iute cu colțul năframei și se 
înclină, ca și soțul ei, înaintea acestor 
oameni care aplaudau și strigau :

— Trăiască moș Anghel și mama Ma
ria 1 Cinste fruntașilor noștri !

Cineva îi conduse pe scenă. La masa 
prezidiului ședeau: Ion Drăgulin, pre
ședintele sfatului populat comunal, in
ginerul agronom Ciuhuleanu, — secreta
rul organizației de bază P.M.R. a gos
podăriei colective, Benali Nail, instruc
tor metodist al Casei raionale de cul
tură Medgidia și alți tovarăși.

Ca cititorul să aibă o imagine deplină 
a celor întîmplate la Paștera, într-o du
minică din decembrie, se cer lămurite o 
seamă de lucruri. Casa raională de cul
tură Medgidia, în dorința de a organiza 
manifestări culturale felurite și pline de 
miez, care să oglindească și să facă cu
noscute succesele celor mai destoinici 
colectiviști, a inițiat o acțiune demnă 
de toată lauda. Astfel, popularizării de 
către căminele culturale, prin toate mij
loacele, a colectiviștilor fruntași, i s-a 
adăugat cinstirea într-un fel deosebit, 
sărbătoresc, a unei singure familii frun
tașe, cea mai bună dintre cele bune.

*
Pe scurt, biografia soților Anghel este 

următoarea :
Moș Alexandru, odinioară a argățit ca 

văcar la moșierul Popia, pe mîncare și 
îmbrăcăminte. Timp de mulți ani, moșie
rul nu i-a dat nimic altceva. Maria era 
slujnică tot acolo. S-a căsătorit cu Ale
xandru Anghel și și-au trăit viața intr-o 
colibă mizeră, pînă cînd moșierii au fost 
alungați. în 1950, primul om din Peștera 
care a făcut cerere pentru gospodăria 
colectivă a fost Alexandru Anghel. Nu 
mai era sărac ca înainte, fusese împro
prietărit, avea pămîntul lui, căruță cu 
doi cai și mînz, dar își dădea bine sea
ma că belșugul nu poate fi clădit decît 
prin muncă laolaltă. Ca oștean al par
tidului, căci fusese primit în rîndurile 
comuniștilor, a ținut ca cererea lui să 
fie cea dintîi din comună.

Cu timpul, și el, și Mana, au cerut să 
lucreze la sectorul zootehnic. Li s-a dat 
în primire crescătoria de porci. An de 
an au lucrat acolo atît de bine, încît 
li s-a dus vestea în toată Dobrogea. 
Pentru rezultatele obținute în producție, 
au fost decorați amîndoi. In sfîișit, pe 
moș Anghel consătenii l-au ales și de
putat în sfatul popular comunal.

Și iată-i acum pe soții Maria șt Ale
xandru Anghel, argații de ieri, fruntașii 
de azi, primiți la căminul cultural în 
aplauzele sutelor de oameni. Iată-i emo
ționați, fericiți, luînd loc pe scenă, la o 
masă anume pregătită, cu un covor 
nou-nouț așternut la picioare, ascultînd 
cuvintele de prețuire ale vorbitorilor.

Moș Anghel fu rugat să vorbească și 
•L Își povesti viața, stăruind asupra a- 
uilor din urmă, cînd omul simplu a ■ I 
venit om cu adevărat, și, cu adîncă M 
cunoștință, arătă că viața fericită dl 
astăzi o datorește partidului.

Expunerea lui moș Anghel a fost ur
mată de un frumos program artistic în
chinat acestei familii fruntașe. Pionierii 
le-au dăruit celor doi soți cravate roșii 
și i-au declarat „pionieri de onoare". 
Conducerea colectivei le-a oferit în dar 
aoților Anghel cite un pachet cu haine 
și cărți, din care n-au lipsit, firește, bro
șurile zootehnice.

'Acțiunea de sărbătorire a acestei fa
milii fruntașe a fost de fapt o sărbă
toare a întregii comune, a marii familii 
colectiviste din Peștera. Ea a constituit 
nu numai o cinstire a meritelor țăranu
lui luminat, colectivist, dar și un în
demn înflăcărat la luptă neobosită, 
pasionată, pentru îndeplinirea mărețelor 
sarcini puse de partid în fața oamenilor 
muncii din agricultură.

C. NICOLAE

Cu plugușorul printre cei care au petrecut reve
lionul Ia Carnavalul tineretului din sălile Palatu

lui R.P.R.

neri din Basanabi și Si- 
minoc (Dobrogea), și-au 
sărbătorit majoratul îna
intea Anului Nou. Le 
închinăm paharul și le 
spunem „la mulți a.ni“ 
lor, ca ți pruncului de la 
maternitate, căruia jer
bele de artificii i-au lu
minat fețișoara în prima 
clipă a vieții.

La Sint Ana, la Lasieo 
sau Cobadrn, și in atitea 
comune în care gospodă
ria colectivă a făcut să 
intre în casele oamenilor 
belșugul, colectiviștii au 
sărbătorit împreună reve
lionul. Au închinat pentru 
sporul pămintului, pentru 
prosperitatea gospodăriei 
și a lor a fiecăruia în 
parte.

Ne e viața tot mai fru
moasă și mai bogată, 
precum ne e și țara, Re
publica noastră dragă, o 
cărei zi am sărbătorit-o 
cu 24 de ceasuri mai ina. 
inte Anul trecut a fost 
bogat în fapte. Congresul 
al lll-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn a fă
cut bilanțul strălucitelor 
succese dobîndite pînă 
azi de poporul nostru 
muncitor, ne-a înfățișat 
programul de muncă și 
de luptă pentru anii care 
vin. Am pășit în clipa a- 
ceasta spre ei, cu fețe 
zimbitoane și cu siguranța 
in noi izbînzi.

La mulți ani *

O 
o o

La căminul cul
tural din Calopăr, 
raionul Segarcea, 
se țin conferințe 
lungi și plicticoase

— De ce a adus 
deșteptătorul ??

— Ca să-I tre
zească peste 3 ore, 
cînd s-o termina 
conferința...

(Desen de NIC. 
NICOLAESCU)
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Ce să eifim:
* * * Meșterul Manole — balade popu

lare, E.S.P.L.A. 356 pag. — 12,30 lei.

ALECU IVAN GHILIA: Ieșirea din a- 
pocalips — roman. Ed. tineretuli. 
176 pag. — 3,75 lei.

C. CHIBIȚĂ: Oțelul — roman. Ed. ti
neretului. 600 pag. — 13 lei.

I. STRĂUȚ: Drumul spre ziuă — schi
țe și povestiri. Ed. tineretului 132 
pag. — 3 lei.

ARNOLD ZWEIG : Școala Verdunuln 
(roman) E.S.P.L.A. 560 pag.
13,60 lei.
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RUBRICA NOUA

Am văzut di-n nou jer. 
bele de artificii brâzdînd 
cerul nopții. Mai apoi, îm- 
brâțișînd în căderea lor 
lină pămîntul, ne-au dez
văluit un peisaj fermecă
tor : blocurile cu tichie, 
înalte și zvelte, răsărite 
între două reveljoane, au 
solutat anul cel nou. La 
catul trei, la patru, la 
cinci și la șapte, au răsă
rit la ferestre chipuri ra
dioase. Aș fi fotografiat 
fațada aceasta de bloc, 
cu broderii de beton și 
sticlă, și-aș fi botezat-o cu 
titlul de mai sus.

Eram fericiți anul trecut 
cînd se schimba anul. 
Sîntem in clipa asta și 
mai fericiți. Fericirea ca
pătă cu trecerea fiecărui 
an dimensiuni noi, fiindcă 
în fiecare an temelia pe 
core stă e moi solidă. O 
clădim noi, cu mîinile 
acestea de făurari de fru
museți, ceas de ceas ți 
în clipa aceasta chiar.

Anul Nou i-a aflat lingă 
cuptoare pe oțelari, pe 
locomotive pe mecanici, 
pe marinari pe nave. Le 
închinăm lor primul pahar 
și prima urare. La Reșița 
furnoliștii ne-ou dăruit 
în chiar această noap
te primele 20 de tone 
de fontă peste plan. 
Radiostația direcției na
vigației civile a captat, 
din văzduhul de smoală, 
urările fierbinți ale ma
trozilor de pe vasele 
,,Be-ezrna", „Gheorghi Di
mitrov", „Mangalia", afla, 
te pe întinsul mărilor Ei 
transmit pămintului drag 
că-și îndeplinesc cu cinste 
misiunea încredințată.

630 de familii de mun. 
citori, tehnicieni și ingi. 
neri de la Uzinele „23 
August" au petrecut im. 
preună revelionul. Lumi
nate feeric, sălile de fes-

tivități de la Atelierele 
Grivița Roșie, Fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ și de la atitea mari 
întreprinderi din Capitală 
au adăpostit ceasuri în 
șir veselia revelionului. 
Oamenii ou ridicat pre
tutindeni paharul pentru 
succesele de pînă acum 
și pentru cele viitoare.

In sălile de marmoră 
ale palatului din care 
acum 13 ani ou fost 
alungați corbii regali, au 
petrecut cu voioșia și 
exuberanța caracteristică 
virstei lor de aur, 5.000 
de tineri din Capitală, 
muncitori, studenți și 
elevi, fruntași la muncă 
și la învățătură. Cit de 
frumoase le sint zilele 
vieții, cit de frumoase vi
sele ți cit de certă le este 
împlinirea. Atmosfera de 
petrecere de aici este 
greu de descris. Iți vine 
să întîrzii cu ochii pe fie
care chip, să-i descifrezi 
îndelung bucuria, dar ele 
sînt mii, iar noaptea a- 
ceasta prea plină de 
comori.

Am văzut in ultima zi a 
anului la un sfat popular 
comunal niște felicitări 
de un fel deosebit. Am 
citit pe prima : „Dragă 
tovarășe Olaru, cu prile
jul trecerii tale în rindul 
cetățenilor majori îți do
rim o viață fericită și 
succese..." Peste 30 de ti

Eram. înti-o seară de iarnă, neo
bișnuit de frumoasă, la biblioteca 
din comuna Maiga, raionul Caran
sebeș. Biblioteca era, ca de obicei, 
plină de oameni. La raftul liber to
varășul Mihai Margan căuta „ceva 
despre iernarea albinelor"; Anna 
Beg răsfoia un capitol din iomanu’ 
„Desculț", iar Rafild Diac, ridicat ir 
vîrful picioarelor, încerca să gc 
seas că „Isprăvile lui Păcală".

— Dumneata ? — am întrebat-o pe 
Lucreția Simionescu, care părea ne- 
hotârîtă în fața unei liste bibliogra- 
frice.

— Apăi, ne-o spus de la cerc să 
citim o carte din aceste. Și, cu de 
getul, mi-a subliniat cîteva titluri de 
căiți agrotehnice. Lista bibliografi
că cuprinde cărțile recomandcwe în 
bibliografia cursanțiloi de la cercul 
agrotehnic, pentru fiecare lecție în 
parte. De altfel, în ajutorul lor, la 
bibliotecă a fost amenajat un colț 
agrotehnic. Aici există o vitrină cu 
ultimele noutăți tipărite în Editura 
Agrosilvică, o mapă cu decupaje 
din ziare și reviste care se referă 
îndeosebi la experiența gospodr 
riilor agricole colective fruntașe 
întovărășirilor în ceea ce prive- 
întreținerea livezilor de pomi și ci 
tivarea viței de vie. De asemenea. 
„Calendarul muncilor agricole", în
tocmit lunar, oferă țăranilor mun
citori, în afara indicațiilor de teh
nică agrară, o notă bibliografică cu 
cărțile ce se pot studia pentru a 
efectua, după norme științifice, lu
crările agricole. Dar nu numai atît. 
In activitatea bibliotecii de la Mai
ga, pentru popularizarea cărții agro
tehnice există o deosebită preocu
pare.

Pe lingă munca de îndiurnaie in
dividuală a cititorilor, în cadrul bi
bliotecii se desfășoară o bogată ac
tivitate de masă. Astfel, se organi
zează, cu un număr mare de cititori, 
consfătuiri pe teme agrozootehnice, 
la care sint invitați să participe 
tehnicianul agronom, președintele 
întovărășirii și lectorii cercului a- 
grotehnic. De multe ori consfătuirile 
se încheie prin aplicații practice, 
pe lotul demonstrativ, sau pe tarla
lele întovărășirii. Așa de pildă, pur- 
tîndu-se o discuție despre planta
rea pomilor, țăranii muncitori au 
participat după aceea la plantarea 
pe terenul întovărășirii a 5.000 de 
pomi. Permanent, cînd sînt predate 
lecțiile la cercul agrotehnic sau în 
adunările generale ale întovărășirii 
se amenajează expoziții de căiți: 
„Știința agrotehnică — un aliat pre
țios al țăranilor muncitori", „Crește
rea animalelor, izvor de belșug 
pentru G.A.C. și întovărășiri" etc. 
Asemenea prilejuri oferă posibilita
tea difuzării cărții agrotehnice și 
atragerea unui număr cît mai mare 
de cititori.

Concursul „Cine știe cîștigă", se
rile ghicitoare cu teme ca : „Munca 
în livadă", sau «Cum putem mări 
producția de lapte și lină", organi
zate pe marginea unei bibliografii 
dinainte stabilită, au adus o con
tribuție însemnată în sprijinul pro
pagandei agricole. Un aport deo
sebit l-au dat cele 17 cercuri de 
citit din comună. La aceste cercuri 
s-au făcut scurte prezentări ale 
cărților agrotehnice, lecturi din di
ferite ziare și reviste

Acestea sînt doar cîteva asnecte 
ale activității bibliote 
ga în ceea ce pri 
rea cărții agrot- 
pînă ce Lucreț) 
tărît asupra I 
ei de cititoar 
rășa Maria 
rubrică nouă 
2.647-a carte 
care a fost ci 
muna Marga.

or



O parte a complexului de clădiri zootehnice ale g.a.s Bărboși, regiunea Galați.

Problema dezvol
tării sectorului zoo
tehnic trebuie privi
tă atît sub aspec
tul sporirii număru
lui de animale, cit
și, mai ales, a productivității lor. 
In ultima analiză, veniturile de pe 
urma unei ferme de vaci de lap
te, spre exemplu, cresc în măsu
ra în care sporește producția de 
lapte pe fiecare cap de vacă 
furajată. Se știe, totodată, că 
9porul realizat face să scadă 
prețul de cost al laptelui. Spo
rirea producției de lapte pe 
fiecare cap de animal nu se 
realizează însă oricum. Ea de
pinde de mai mulți factori. In 
primul rind trebuie să chibzuim : 
Ce fel de animale creștem ? De 
aici necesitatea imperioasă a 
selecției, adică a formării unui 
nucleu de animale de mare ran
dament. Se pune apoi și o altă 
întrebare : Cum îngrijim anima
lele ca să-și mențină și să-și 
sporească productivitatea ?
Ne-am preocupat de construirea 
unor adăposturi corespunzătoa
re ? Am luat măsuri de asigu
rarea unei furajări corespunză
toare, de apărarea sănătății a- 
nimalelor prin respectarea re
gulilor de igienă și asistență 
veterinară? Aceste măsuri cer, 
la rindul lor, pe lingă stăruință 
și hărnicie, un minim de cunoș
tințe pe de-o parte, iar pe de 
altă parte sprijin concret și 
eficient din partea cadrelor de 
specialitate.

Rîndurile ce urmează vor o- 
glindi, succint, măsurile luate in 
privința sporirii numărului ani
malelor și, îndeosebi, al vacilor 
cu lapte de mare randament și 
asigurarea unui sprijin calificat 
gospodăriilor colective din cu
prinsul raionului nostru

La 1 decembrie 1960, în ca
drul raionului Sibiu încărcătura 
de bovine la suta de hectare a 
ajuns la 30 taurine, din care 
vaci cu lapte 14 capete. O serie 
de gospodării colective au ob
ținut rezultate demne de toată 
lauda. Colectiviștii din Șura 
Mică, bunăoară, au la suta de 
hectare, 58 taurine, din ccrre 
vaci cu lapte 36, cei din Ocna 
Sibiului, 44 taurine din care 22 
vaci, iar gospodăria colectivă 
din Cisnădioara 40 taurine din 
care 20 vaci. Urmează apoi un 
număr de gospodării colective 
a că-ror încărcătură la suta de

SĂ CREĂM UN NUCLEU PROPRIU DE ANIMALE

Sprijin concret gospodăriilor colective
hectare este între 30-35 cape
te bovine, din care 15—20 vaci 
ou lapte. Pentru obținerea aces
tor rezultate au depus o activi
tate stăruitoare atît consiliile de 
conducere ale gospodăriilor co
lective, cît și organele c’e par
tid ți de stat raionale și locale. 
Această activitate a început 
imediat după consfătuirea de 
la Constanța. Analiza situației 
pe raion a dovedit că, deși în 
raionul nostru sînt condiții priel
nice creșterii animalelor, reali
zările existente la acea dată 
erau cu totul nesatisfăcătoare. 
Concluzia ? La condițiile priel
nice mai trebuiau adăugate mă
suri concrete și mai ales o 
competentă îndrumare și sprijin 
eficace gospodăriilor colective.

La indicația și cu sprijinul e- 
fectiv al comitetului raional de 
partid, comitetul executiv al sfa
tului popular raional, prin sec
ția agricolă, a îndrumat apara
tul de specialitate să se preo
cupe cu multă atenție de unită
țile de care răspunde fiecare în 
parte. Sfatul popular raional a 
luat măsuri de asigurare a gos
podăriilor colective cu pășuni de 
cea mai bună calitate pe bază 
de contract.

O dată cu aceasta gospodă
riile colective au fost îndrumate 
să execute pe parcurs lucrări de 
întreținere a pășunilor, prin cu
rățirea lor periodică și mai ales 
prin aplicarea îngrășămintelor, 
urmărindu-se totodată o rațio
nală folosire a pășunilor prin 
pășunatul sistematic pe tarlale. 
Insușindu-și indicațiile plenarei 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie 1959, unitățile agricole so
cialiste din raionul nostru au 
dat importanța cuvenită însilo- 
zării porumbului. Anul trecut s-a 
ajuns la 10 tone siloz pe cap 
de vită mare și 5 tone pentru 
tineret.

Comitetul executiv al sfatului 
popular raiona'l acordă o mare 
atenție răspîndirii celor mai 
înaintate metode de muncă. 
Succesele obținute de gospodă
riile colective fruntașe amintite 
la început sînt îmbucurătoare. 
S>nt însă unele ca cele din 
Slimnic, Glîmboaca, Sacadate și 
alte cîteva oare au rămas >n

urmă cu sporirea numărului de 
animale pe de-o parte, iar pe 
de altă parte și cu producția de 
lapte. Astfel, în timp ce produc
ția medie pe raion este de 2.000 
litri pe oap de vacă furajată, 
în timp ce la gospodăriile colec
tive din Ruși, Turnișar, Șelimbăr 
și Alămor, producția de lapte 
este de 2.400—2.800 litri, la cele 
din Slimnic, Glîmboaca, Săcăda. 
te se obțin doar 1.500-1.800 litri, 
producție mult prea mică față de 
posibilitățile existente in raionul 
nostru. Firește că in asemenea 
condiții prețui de cost al lapte
lui in aceste gospodării este 
mai ridicat și, în consecință, ve
niturile realizate sînt mai mici. 
Se cerea deci ca metodele bune 
și priceperea celor din gospo
dăriile fruntașe să fie larg răs- 
pîndite în tot cuprinsul raionului. 
Ca atare, secția agricolă raio
nală a organizat in acest an 
două consfătuiri la care au par
ticipat brigadierii și lucrătorii 
din sectorul zootehnic, oare au 
dobîndit cele mai bune rezul
tate atît în creșterea tineretului, 
cît și in sporirea producției de 

Colectiviștii din Cobadin, regiunea Dobrogea, obțin venituri de pe urma sectorului zootehnic. In 
fotografie : ferma de păsări a gospodăriei colective.

lapte, l-n cadrul acestor consfă
tuiri, pe lingă că s-a făcut un 
prețios schimb de experiență 
privind furajarea, adăpostirea și 
îngrijirea corporală a animalelor 
s-a hotărit și luarea unor mă
suri organizatorice. Cu acest 
prilej au fost stabilite unitățile 
cu posibilitățile cele mai largi 
pentru creșterea tineretului bo
vin. Astfel, gospodăriile colecti
ve din Bradu și Cisnădioara vor 
crește cite un lot de 100 de 
viței de rasă „Pinzgau", iar cele 
din Șura Mică și Cristian vor 
crește cite 200 viței de rasă 
„Siementhal*4. Aceste unități, pe 
baza datelor ce se urmăresc la 
toate gospodăriile colective, vor 
cumpăra tineretul femei prove
nit de la vacile cu producție 
mare, pe care îl vor crește in 
condiții speciale, furnizîndu-se 
din acest material matoa de 
viitor a animalelor de producție 
in gospodăriile colective din 
cuprinsul raionului. Noi conside
răm această măsură deosebit 
de bună, ținînd seama de răs
punderea cu care trebuie pri
vită munoa de selecție și ifor- 

mare a viitoarelor fenme de vaci 
de mare productivitate. O altă 
măsură este îndrumarea gospo
dăriilor colective pentru fokx. 
sirea in construcție ae le tac 
a resurselor looale. Și in acea
stă problemă schimbul de expe
riență a fost de mare folos. Ast
fel a fost discutată experiența 
colectiviștilor din Șelimbăr. Ra- 
covița, Noul Hamba, unde va
loarea grajdurilor pe cop d«i 
vacă nu trece de 600 lei.

Secția agricolă a luat măsuri 
pentru îndrumarea calificată a 
gospodăriilor colective. Cadrele 
de specialitate : ingineri,. medici 
veterinari, tehnicieni, ou primit 
in grija lor cite o unitate de 
care vor răspunde pe tot ciclul 
de producție al unui an. atît sub 
aspectul realizării sarcinilor de 
plan, cit ți al creșterii nivelului 
profesional al membrilor colec
tiviști, întăririi economice și 

organizatorice a 
gospodăriilor colec
tive, reducerii pre
țului de cost al pro
duselor animal^ 
astfel ca in lumiry 
indicațiilor date Ut 
Congresul al llf-leș^

al P.M.R., fiecare gospodărie ca" 
lectivă să ajungă într-un thn( 
cit mai scurt la nivelul celor 
fruntașe.

Convingindu-se de necesitatea 
sporirii efectivelor de animale* 
care in cursul anului 1960 au 
asigurat gospodăriilor colectiva 
din raion peste 50 la sută din 
veniturile totale bănești, colec
tiviștii din cuprinsul raionului 
nostru și-au propus ca în anul 
1961 să sporească cu 100 la 
sută efectivul la taurine și cu 
120 la sută Ia vaci de lapte. 
La ovine se va ajunge ca la 
sfirșitul anului viitor să crească 
numărul de la 156 la 230 la suta 
de hectare. Cu 200 la sută vor 
spori nutrețurile însilozate.

îndeplinirea acestor măsuri va 
face ca în gospodăriile colec
tive din raionul nostru să se 
realizeze o importantă creștere 
a numărului de animale de mare 
productivitate.

NICOLAE ORLÂȚEANU 
șeful secției agricole a sfatului 

popular raional Sibiu, 
regiunea Brașov.

In sudul regiunii Oltenia, la numai 
patru kilometri depărtare de Dunăre, 
se întinde comuna Catane. Aici, ca 
și in multe comune și sate oltenești, 
s-au produs în anii regimului nostru 
democrat-popular profunde transfor
mări. Dacă mergi chiar numai așa, la 
întîmplare pe una din străzile comunei, 
nu poți să nu te oprești și să nu admiri 
casele mari și frumoase, trainice ce 
s-au ridicat in ultimii ani. Dar ceea ce 
este deosebit de important, e faptul că 
□ ici becurile electrice au luat definitiv 
locul lămpilor cu gaz

Hotărirea de a se trage lumină elec- 
i) trică în sat s-a luat în toamna anului 

1959 intr-o adunare populară. Atunoi, 
deputatul raional Mihai Pădureanu, a 

■ arătat că stă in putința lor ca odată cu 
J colectivizarea întregului sat, să înceapă
* și acțiunea de electrificare.
* - Cei din Perișoru, Rasu, Afumați, au
. început electrificarea încă din toamna
i anului 1958. Trebuie neapărat să le
i urmăm exemplul, și asta cit mai
* curînd, a spus el.
* Propunerea a mers la inima tuturor
: și a fost aprobată cu puternice aplau

ze, și nu mult după aceea s-a trecut la 
acțiune. După calculele făcute s-a sta
bilit că suma cheltuielilor ajunge la 
cifra de 106.116 lei. Suma s-a strins 
într-un termen scurt, apoi colectiviștii 
in frunte cu deputății Ștefan Sfetcu, 
lordache Simion, lordache Florea, au 
trecut la fapte. 700 de stilpi au fost 
transportați din pădurea Piscul Vechi

Lumină electrică
in satul

și fixați în gropi pe o distanță de 24 
kilometri. Prin ajutorul primit din par
tea sfatului popular raional și a mun
citorilor de Io Uzina „7 Noiembrie" din 
Craiova — care le-a pus la dispoziție 
motorul necesar uzinei electrice — în 
cîteva luni întreaga instalație a fost 
gata. Mai trebuie menționat aici un 
lucru deosebit de semnificativ : mun

citorii uzinei s-au angajat ca în cins
tea celui de al lll-lea Congres al par
tidului să termine primele lucrări. Și 
așa s-a întîmplat. Lucrarea a fost gata 
cu două luni înainte.

Peste sat a poposit înserarea. 
Oamenii așteptau nerăbdători. Știau 
cu toții că pe la ceasurile opt 
se va da cale liberă curentului elec

Catane
tric. Cei de la uzină însă aveau să 
facă încă o surpriză plăcută sătenilor, 
și iată că la ora 6, becurile au prins să 
lumineze puternic-

A fost o bucurie fără margini în sat. 
„Reușirăm și noi să faoem zi din noap
te" — a spus din mulțime colectivistul 
Gheorghe Băltărețu. Printre cei prezenți 
erau și socrii lui Sandu Petrescu. Au 

aproape 80 de ani și credeau că n-or 
să mai apuce să vadă lumina electri
că în Catane. Și iată că faptul s-a îm
plinit acum, în anii puterii populare. 
Sînt fericiți. S-a împlinit încă o dorință 
a lor. A doua după înființarea colecti
vei. Acum, pot asculta în liniște mu
zică frumoasă, întoncînd numai butonul 
aparatului de radio pe care l-a cum
părat de curînd fiul lor.

Aproape toți colectiviștii și-au tras lu
mină. Dar cei din Catane nu s-au o- 
prit aici. Acum se lucrează la radiofica- 
rea satului. Lumina electrică se întinde 
tot mai mult în satele regiunii. De alt
fel, în ultimii ani s-a extins mult în re
giunea Oltenia rețeaua de electrificare 
rurală. Numai în ultimii doi ani a pă
truns lumina electrică în 90 de comune. 
Pînă acum au fost electrificate în în
treaga regiune 218 comune. Cifra a- 
c ea sta capătă o semnificație și mai 
mare la gindul că sub regimul bur
ghezo moșieresc, în întreaga Oltenie, 
erau doar 11 sate electrificate.

MARIA CHIRCULESCU



Brigada de agitafie a căminului cultural din comuna Broscoii, raionul 
Vînjul Mare, regiunea Oltenia.

Seri culturale la Cristur

Chezășia belșugi

Le Cristur, regiunea Hunedoara, 
nu e seara în care încăperile cămi
nului să nu fie animate. Fie că re
petă corul, sau brigada, fie că e film 
sau vreo conferință.

In seara această până și biroul 
directorului este ocupat. Așezați în 
jurul unei mese, activiștii culturali 
discută despre munca lor. Iată un 
bun prilej de a afla de la ei, cum 
reușesc să organizeze și să mențină 
o activitate bogată și permanentă.

Primul își spune părerea tînărul 
director al căminului, tov. Victor 
Belciug:

— Avem un cămin nou și frumos, 
cu o sală care poate primi peste 400 
de spectatori. Ce facem noi pentru 
ca sutele de colectiviști să vină la 
cămin cu plăcere, să aibă ce învăța? 
Priviți planul nostru de activitate 
săptăminată și nu veți găsi nici o 
zi în care să nu fie prevăzută o ac
tivitate interesantă: conferințe, fil
me, cercuri de citit și de cultură ge
nerală, repetițiile echipelor artistice 
și cursurile școlii populare de mu
zică...

— Pentru că sintem la capitolul 
„artă“ — spune învățătoarea Valeri- 
ca Baungamer — să vorbesc și eu 
despre echipa sau, mai bine zis, des
pre echipele de teatru. Avem două 
formații, una în limba romînă, cea
laltă in limba maghiară. Prima e- 
chipă prezintă piesa „îndoiala**.

Cealaltă echipă dă spectacole cu 
piesa „Logodnă furtunoasă". Nu în- 
tîmplător ambele piese au subiecte 
inspirate din munca de colectiviza
re a agriculturii. Colectiva din Cris
tur cuprinde peste 95 la sută din fa
miliile comunei. Raza noastră de 
acțiune, după cum ați văzut, nu se 
termină la hotarul comunei, ci ne 
deplasăm și în satele vecine. Acum 
pregătim în cinstea aniversării par
tidului, piesa „Pentru fericirea 
poporului**.

Cu activiștii culturali din Cristur 
am mai discutat și despre echipa de 
dansuri și cor. Apoi a luat din 
nou cuvîntul Victor Belciug, dar de 
astădată în calitate de instructor al 
brigăzii artistice de agitație. El a 
arătat că programul creat cu forțe 
locale și intitulat „La șezătoare" 
este permanent actualizat cu fapte 
noi inspirate din munca de transfor
mare socialistă a agriculturii. Un 
lucru valoros realizat la Cristur îl 
constituie faptul că de obicei spec
tacolele sînt susținute nu numai de 
tuia sau două dintre formațiile artis
tice ale căminului. In fața spectato
rilor se prezintă nu o echipă, ci 
întreg ansamblul artistic.

Să-i dăm însă cuvîntul și profe
soarei Eleonora Max, responsabilă a 
cercului de cultură generală: „La 
noi în comună cercul are ca tema
tică: „Să ne cunoaștem patria". De 
două ori pe lună, în fața a 40 de 
cursanți încerc să redau prin cu
vinte frumusețile și bogățiile țării 
noastre. Expunerile sînt întregite de 
materialul didactic pe care-1 folo
sesc..."

Discuția a arătat că acolo unde 
există dragoste de muncă, viața cul
turală se face simțită în fiecare zi. 
Firește că la Cristur mai sânt încă 
multe posibilități pe care entuziaș
tii activiști culturali le pot folosi. 
Cîteva sugestii: seri de întrebări și 
răspunsuri, conferințe ținute de co
lectiviști fruntași, prezentări de fil
me urmate de discuții, proces lite
rar pe marginea unui roman etc.

Noul an ne va aduce fără îndoia
lă noi vești despre succesele obți
nute de activiștii culturali din Cris
tur, succese pe care le dorim și pe 
mai departe bogate și multilaterale.

ANDREI CROITORU

Cînd vii dinspre Giurgiu spre Stănești, 
cu trenul ori cu mașina, de-o parte și 
de cealaltă a drumului se-ntinde pă- 
mîntul negru, clisos, care prin însăși 
structura lui vorbește despre recolta bo
gată pe care o va da. Iar cînd ajungi 
în apropierea celor patru dealuri pe care 
este răspîndită comuna, frumusețea ca
selor este o chezășie că cele cîteva mii 
de oameni care le locuiesc se bucură 
de o viață îmbelșugată acum. Pentru că 
pămîntul le aparține. Pentru că rodul 
muncii le rămîne lor.

Altădată ? Monumentul din fața cămi
nului cultural arată că, în 1907, de pildă, 
flăcările răscoalei au pîrjolit și aceste 
meleaguri unde oamenii munceau pentru 
boieri și flămînzeau lingă bucate.

Dar belșugul de azi poate fi încă spo
rit. Cu mult. Cîteva zeci de familii din 
comună au întemeiat acum cîțiva ani o 
gospodărie agricolă colectivă. Alți nu
meroși țărani au început să lucreze în 
întovărășiri. Acum vor cu toții să unea
scă toată comuna într-o singură gospo
dărie colectivă mare, capabilă să dea 
atîta rod, cît n-a văzut comuna Stă
nești, nicicînd.

Dar sînt în comună unii care nu-nțe- 
leg încă bine avantajele muncii în co
mun. Și pentru că e această cumpănă în 
sufletul unora, Ia căminul cultural, nou 
construit, au avut loc o seamă de ma
nifestări culturale menite să dea răs
puns și ultimelor întrebări pe care și le 
pun oamenii înainte de a iscăli cererea 
de înscriere.

Era într-o duminică. In sala de peste 
400 de locuri a căminului, oamenii veni
seră în număr atît de mare încît abia 
încăpeau. Aflaseră că se va ține o con
ferință despre „Avantajele muncii în 
gospodăriile agricole colective** și voiau 
să se lămurească asupra multor proble
me din statut. Și intr-adevăr, cînd direc
torul școlii de 7 ani, profesorul Marin 
Arvat a luat cuvîntul, ei au avut multe 
de învățat. Ce se va întîmpla cu bătrî- 
nii care nu mai pot să muncească î — 

Mă plimbă prin lumină-această carte. 
Cine a scris-o? Care meșter faur 
incit fiece literă aparte 
e ca un semn tăiat frumos In aur ?

Coperțile deschid înțelepciune 
iar filele alcătuite-n rînduri 
adună-n ele o întreagă lume 
de sentimente-nalte și de gînduri.

Prietenă de seara, la hodfnă, 
această carte inspirată este 
prilej de desfătare și lumină 
și drum strălucitor ducînd spre creste.

NICOLAE CULCEA

Oiezăria gospodăriei colective nu era prea întinsă, număra 
vreo douăzeci de hectare. Oamenilor li se părea însă mare și fru
moasă, pentru că niciodată pînă la gospodăria colectivă nu mai 
văzuseră în sat la ei o asemenea oieza..,e. Agronomul spunea că 
vor scoate cinci tone la hectar. Era cev,. cinci tone 1 Dacă agrono
mul nu se înșela, însemna că la sfîrșitul lui septembrie puteau 
să încarce cu orez un tren de zece vagoane.

Pînă atunci, nu mai avuseseră orezârii decît Virgil Belivan și 
Gheorghe Cinaru. Indiguiseră cîte un petic de pămînt din baltă, 
nu mai mult de patru—cinci pogoane și lucraseră ca asociați, 
folosind o pompă de grădină. Scoseseră cam o tonă de orez la 
pogon, dar se certaseră și în al doilea an se despărțiseră.

Cearta pornise de la mohorul de pe canale și diguloțe. De 
bună seamă că mohorul din lan îl pliveau amîndoi. Cît despre 

i mohorul de pe canale și digulețe, pe acesta Virgil Belivan îl lăsa 
într-adins, ca să-și facă fîn.

— De ce, Virgile, nu cureți terenul ? — a izbucnit Cinaru într-o 
bună zi.

— Ți-am mai spus o dată. 11 dau la vite. Tu n-ai decîv să»-l 
arunci.

— Smulge-1, băiete, că ne strică orezul. Asta-i cel mai mare 
dușman al orezului. Se întinde ca rîia. N-o să am nici eu orez 
curat.

— îi dai într-una cu orezul tău 1
— Și tu cu vitele tale !
— Dacă mohorul ar fi în lan, aș mai zice, dar așa ? Am văzut 

și la alții.
—- Prostii 1 O să-l smulg eu, dacă nu vrei tu.
— Nu zău 1
— Măi Belivane t
— Măi tîrtane 1 Vezi să nu mă sperii 1
Se înălțaseră deodată pe canal, măsurîndu-se furioși, cu câu 

tătura răscolită, cu obrazul împietrit, cu pumnii strînși.

se întrebau unii. Cîte vite vom mai pu- 
tga ține pe lingă casă ? — ar fi vrut 
să știe alții. Ce zestre vor primi fetele 
la măritiș ? — gîndeau mamele. Confe
rențiarul, care discutase cu mulți dintre 
săteni, le cunoștea frămintările și a avut 
grijă să-și organizeze în așa fel mate
rialul expunerii, încît nimeni să nu plece 
nelămurit.

Fiindcă problema îngrijirii vitelor în 
gospodărie este una din cele mai im
portante, și fiindcă stăneștenii au ne- 
numărați cai, și vaci, și porci, și oi, me
dicul veterinar Marin Nicolae le-a vor
bit oamenilor, în continuare, despre mo
dul rațional de îngrijire a acestor ani
male și le-a arătat că ele pot fi mult 
mai bine supravegheate în condițiile a- 
dăpostirii lor in grajdurile amenajate ale 
gospodăriei și sub atenta pază a unor 
îngrijitori de specialitate (îndrumați de 
tehnicianul zootehnist și de medicul ve
terinar) decît în gospodăria individuală. 
O dovadă a spuselor sale este însăși fe
lul cum se prezintă vitele gospodăriei.

Parte dintre cei din sală erau colec
tiviști de mai multă vreme și aprobau 
spusele conferențiarilor, în timp ce alții 
de curînd înscriși sau întovărășiți, ar 
fi vrut noi și noi lămuriri. Li s-a expli
cat că după programul artistic, vor avea 
loc discuții și fiecare se va putea în
scrie la cuvînt.

Așa că, bucuroși, oamenii au aplaudat 
frenetic echipele de dansuri și soliștii 
vocali care s-au produs în fața lor, dar 
mai cu osebire le-a plăcut programul 
brigăzii artistice de agitație care a lău
dat realizările gospodăriei agricole co
lective existente, i-a criticat pe cei ră
mași în urmă și a arătat în mod concret 
ce avantaje au avut colectiviștii. Cînd 
întreaga brigadă a rostit pe melodie ver
surile :

...„Cu gospodăria noastră 
Se mîndrește-ntregul sat 
Prima-a fost la recoltat

țăranii car 
au aplaude 
pentru că 
întimplase.

Iar la sfi 
găzii a ins

„Semăi 
Cu toi 
Primii 
Repub)

Cînd b 
sală s-au 
plecat. Sp< 
tinue discu 
roși să po 
care-i fiărr

Ca să sc 
colectiviști 
părtată, Ci 
vină la ei 
o săptămîi 
min, că u> 
tovărășiți ■ 
lărașii Vei 
gă. Au vii 
tiviștilor, s 
în pivnițe, 
codit ham 
nești conv 
lectivizare. 
bunăstare.

Poate că 
col, In coi 
cîțiva săte 
tive. Este 
turală de 
lărașii Ve< 
iscăliseră 
dăria cole<

Iar păm 
aștepta 
un imeii& 
teaptă o 
gată.

Prima la tnsămtnțat...**

«* ft c «a
Prin ea viața noastră se per 
socialistă, năzuind departe. 
Tu însuți te-ntîlneșii, ca-nir-o 
pe tine însuți în această car

E darul care ți l-a dat pa 
ca învățind, să te întreci 
Deci tie-ți cartea prietenul 
cu care năzuești către mc

Căci e In slova el partinitate. 
Ca pe o inimă ții caitea-n m 
șl parcă simți cum inima ta 
cu-ncredere-n viață- și stc
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De atunci, stricase 
și nimeni nu aflase cc 
fiecare se întreba, nu 
ierat, căci amîndoi ei 

...Se ocoleau și c 
Virgil Belivan suprave 
lului principal, așa ci 
Gheorghe Cinaru, can 
Amîndoi veneau la oi 
rase pentru început o 
trebuia lăcută încontii 
livan. Evita să dea ocl 
Cinaru o respecta ver 
numai atîta cît era nev 
se zăreau de departe 
cealaltă. La ședințe, i 
căutau să-i imite. Pine 
după bărbați și fiecai 
vorbă sau să schimbi 
aceasta făcuse casă <

Altminteri, răcealc 
ales de cînd intraserc 
chiunuri nu mai folosi 
ar li gata să se împa 
sau măcar să-1 încerc

In prima dimineaț» 
înainte de recoltare, z 
livan veni primul. Cin

Alimentarea cu ap 
puseseră vane decît 
nu mai avuseseră chei 
parcelele lăturalnice 
două, trei palme. Cînc 
țulețele rînd pe rînd. 
cele din josul canalu 
cerea multă atenție, i 
s-ar fi putut surpa, ia 
lanul. Mereu cu grijă, 
săreau de colo-colo, 1 
încît cine îi privea dii

In așteptarea ape 
dig și fuma. Săpase c



Ill
încă în colectivă, 
vă cu colectiviștii, 
ntr-adevăr, așa se 

amului, apelul bri- 
'aga sală :

ibim 
zorim 
să fim, 
m •

răsif scena, iar în 
îinile, nimeni n-a 
m hotărîti să con
te. Și au fost bucu- 
i pune problemele

î însă și mai bine, 
na nu prea înde- 
hi, i-au invitat să 
■îi n-a trecut decît 
tîlnirea de la că- 
î 25 de țărani în- 
a pornit spre Că- 
acolo o zi întrea- 

ăria, casele colec- 
ooduri și au coborît 
în grajduri, au is- 
au întors la Stă- 
-adevăr numai co- 
aduce adevărata

1 apare acest arti
ști să mai fie doar 
gospodăriei colec- 
că după seara cul- 
după vizita la Că* 
dintre întovărășiți 
nscriere în gospo-

negni, clisos, îi 
3 hotărârea cu 

cwllă, cum își aș- 
cu masa îmbelșu-

JANA MAXY

Gospodăria agricolă de stat Mărgineni, regiunea Galați. Vedere generală.
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Drumețul care 
poposește vara aici 
nu știe ce să facă 
mai întâi : să ad
mire în depărtare 
culmea Ineului, al
bă și masivă, de 
o neasemuită fru
musețe sau să se piardă prin neefîr- 
șitele și ademenitoarele livezi de 
pomi fructiferi.

Dacă nimerești toamna, cînd pomii 
sînt încărcați de rod, belșugul fruc
telor și varietatea culorilor îți in
cintă ochiul. Parfumul poamelor 
coapte, mai ales al merelor, te îm
bată. Dar acest bazin fructifer este 
destinat mai ales mărului. Soiurile: 
Pătul, Jonathan, Parmen auriu, 
Renete-Blenheim, Renete-Ponfelia și 
altele, se dezvoltă în condițiuni deo- - 
sebit de favorabile. Nici părului nu-i 
merge rău. Doar pe pînzele pictori
lor vezi pere atât de frumoase ca 
aici. Soiurile Cure, Untoase Bosc, 
Wiliams, Klape și altele, dau cele 
mai bune rezultate. Prune din soiu
rile Bistrița, Vînăt de Italia, Ren- 
glote : aurii, vinete, galbene, ocupă 
o bună parte din bazinul pomicol. 
Cireșii și vișinii își au și ei locul de 
frunte.

Nu întîmplător acum zece ani a 
luat ființă aici Stațiunea Experimen
tală Pomicolă Bistrița, căreia îi 
revin sarcini deosebit de importante 
în ceea ce privește pomicultura. In
tr-adevăr, obiectivul principal al sta
țiunii este găsirea metodelor cele 
mai potrivite pe regiune, pentru ca 
de pe unitatea de suprafață și pom să 
se obțină cît mai multe fructe și de 
calitate cit mai bună. Stațiunea își 
atinge acest scop prin recomandările 
care le face, dar mai ales prin acțiu
nile directe, potrivit fiecărui a- 
notimp.

In prezent bazinul pomicol Bistrița 
se întinde pe o suprafață de 2.500 
hectare, dar el trebuie să ajungă la

3.500 hectare. Planul va fi îndeplinit 
prin • scarificarea terenurilor în 
pantă, care nu corespund culturilor 
agricole. Mărul, care în prezent 
ocupă 50 la sută din suprafață, va 
trebui să ajungă la 60 la sută. Părul* 
de asemenea, de la 5 la sută, va a- 
junge la 8 la sută, iar cireșul, Care 
în prezent ocupă numai 
din suprafață, va ajunge 
la 6 la sută.

Asigurarea materialului 
face cu grijă, dîndu-se 
sortimentelor stabdfle, potrivit raio- 
nării. Stațiunea indică metoda de 
plantare, dând îndrumări cadrelor

2 la sută 
în curind

săditor se 
prioritate

tul, cum să se facă tăierile la ramă 
pentru ca pomul 
crească. Nu se va 
că pomii au mulți 
se va arăta cum 
bolile și dăunătorii, cum se prepară 
soluțiile,

Activitatea în stațiune nu se în
trerupe niciodată. In prezent se scot 
pomii și se predau delegaților din 
gospodăriile agricole de stat și colec
tive, se fac gropi pentru plantări 
experimentale pe o suprafață de 30 
hectare cu măr, cireș ; se desfundă 
terenul pe o întindere de 10 hectare 
la 60 cm. adîncime, pentru replan-

să rodească și să 
neglija nici faptul 
dușmani. De aceea 
trebuie combătute

producția de fructe va putea ajunge in 1965 
la circa 1.700.000 tone^.*

(Din Raportul prezentat de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej la

din gospodăriile colective și de stat. 
In acest scop, iarna trecută, stațiunea 
a ținut un curs cu inginerii si briga
dierii din toată țara. Cursul a fost 
mult apreciat si a dat bune rezul
tate. In vară, stațiunea a făcut 
demonstrații la locul de muncă, în 
gospodăriile colective. S-au luat 
loturi experimentale de 2 hectare 
pînă la 5 hectare pe care s-au apli
cat toate măsurile recomandate.

In iama aceasta, un accent deose
bit se va pune pe cursurile ce se vor 
organiza cu președinții și brigadierii 
din gospodăriile agricole colective. 
La aceste cursuri se vor arăta: 
metoda de plantare a materialului 
săditor, apoi modul de întreținere a 
plantațiilor, cum să se dea îngră- 
șămintele, cum să se lucreze pămân-

cel de al

cu
Și

111-lea Congres ai P.M.R.)

viță de vie. In siloz se veri- 
se aranjează fructele. Pe

tare 
fică 
timpul iernii rozătoarele fac pagube 
însemnate, de aceea în prezent este 
pe sfirșite operațiunea de învelirea 
pomilor la trunchiuri. Tot acum e 
timpul prielnic de amenajarea dre- 
nurilor și canalelor de scurgere la 
terenurile în pantă.

Datorită acestor măsuri, stațiunea 
a reușit să înlăture periodicitatea în 
producție. De zece ani se obțin 
recolte ritmice, vară de vară. De pe 
un teren experimental stațiunea a 
obținut aproape două vagoane și 
jumătate de mere Jonathan la hec
tar. Aceasta constituie o însemnată 
realizare.

Un 
din

grup de ingineri cercetători, 
care nu lipsesc elementele

tinere, entuziaste^
■ 0! A ■ Kl nici 0/1vîrstniee^ 

cu experiență, asi
gură în laboratoa
re executarea ce-

J _ lor mai variate
■■■■■■■■■■■■■■ lucrări, repartiza

te pe sectoare. 
Iată-1 pe inginerul Bodi Ioachim* 
veșnic în mișcare, neobosit. El asi
gură latura pepinieristică cu . specii
le stabilite și soiurile cele mai bune.

Se știe că la noi, pînă acum, lucră
rile s-au făcut pe portaltoi sălbatic. 
In ceea ce privește mărul, la un 
hectar nu puteau intra mai mult de 
150 de pomi. Experiment£ndu-se 
portaltoiul vegetativ, s-a ajuns la 
plantațiile pitice, pe care se pune 
multă bază în prezent. Avantaje 3 
860 de pomi la hectar (în loc de 1501* 
în al treilea an intră pe rod (nu în 
al șaptelea), lucrările de întreținere 
se fac mult mai ușor. Din al patru
lea an se obține un vagon de mere 
la hectar, față de numai 6.000 kg. 
cît se obțin din celelalte livezi.

Se pune deci baza pe culturile 
intensive, de mare productivitate^ 
părăsindu-se treptat cele extensive^ 
cu o rentabilitate mai scăzută.

Inginerul cercetător Gherghi 
Andrei se ocupă cu analiza fructelor 
din punct de vedere chimic. El este 
și secretarul științific al stațiunii. 
Cu multă însuflețire vorbește el de 
frumoasele rezultate obținute. Dar 
nu numai el, ci întregul colectiv ai 
Stațiunii muncește cu entuziasm 
pentru refacerea și extinderea patri
moniului pomicol în bazinul Bistrița. 
In curind, livezile bistrițene vor 
cunoaște un și mai mare avînt de 
dezvoltare.

VASILE FULGEANU

i. Le era însă rușine de oameni 
1 un pas de bătaie. In sinea lor, 
, ce-ar li ieșit dacă s-ar fi încă- 
:uți și vînjoși.
lucrau ca vadagii în colectivă 
atea de orezărie din josul cana 
î treacă pe lîngă parcelele Iuti 
umătatea dinspre motopompă. 
oaptea-n cap. Colectiva cumpă- 
jtopompă și alimentarea cu apă 
pe canal trecea întotdeauna Be- 
i Era o înțelegere tacită, pe care 
na al doilea. De vorbit, vorbeau 
ri puțin cu putință. Pe uliță, dacă 
e ei trecea neapărat pe partea 
u niciodată alături. Nevestele lor 
fuseseră prietene. Acum se luau 
ă ar fi fost o trădare să intre în 
cu fosta prietenă, de vreme ce 

al soțului ei.
ițea în suflet ca un ghimpe, mai 
aria colectivă, unde vechile ran- 
. Oricare dintre ei 
lălăit ar veni să-i 
ă bună.

își spunea că 
întindă mina.

trei săptămâniitorie, deci cu vreo
i începu la fel ca totdeauna. Be
et.
destul de anevoios. Tîmplarii nu 
principal. Pentru cele secundare 
:eea, Cinaru și Belivan alimentau 
talazuri cite un șănțuleț lat de 
ea la nivelul dorit, astupau șăn- 
pleau parcelele lui Cinaru, apoi 
r îngrijea Belivan. Treaba asta 
îlețele, sub presiunea șuvoiului, 
ită din strîmtoare, ar fi pomostit 
ce pornea apa, cei doi vadagii 
n șănțuleț, ba astupînd un altul, 
ar fi zis că sînt niște capre.
ivan stătea ca de obicei pe un 
două șănțulețe, la parcelele în-

vecinate cu ale lui Cinaru. Stînd și fumînd, observă că apa vine 
mai tare ca de obicei. Cercetă cu privirea fiecare taluz. La al trei
lea, numărînd de jos în sus șănțulețul săpat de Cinaru se surpase. 
Apa mînca din el văzînd cu ochii. Buza taluzului se năruia mereu.

— Gheorgheee ! — se pomeni strigînd Belivan.
Cinaru nu-1 auzi. Se afla tocmai în ce llalt capăt al otezăriei. 

Șanțul se lățise de vreun metru, apa cădea cu spume. „O să culce 
toată parcela”, gîndi Belivan

OREZARII

Lepădă țigara și se repezi acolo, strigînd cît îl ținea gura :
— Săi degrabă, Gheorghe, tu n-auzi ?
Cinaru se întoarse, câtă încoace, dar nu se urni din loc pînă 

nu pricepu despre ce e vorba. Cînd ajunse, îl găsi pe Belivan 
întins peste gura șanțului. închisese spărtura cu trupul lui.

— Ce stai, pune-mi repede pămint la spate 1 — gîfîi Belivan. — 
Pune că ține 1

— Pun, uite că pun.
— Am încercat eu și singur, da’ n-a mers. Bătucește cu pi

ciorul.
— Acuș, acuș.
Spărtura fu astupată. Belivan se ridică întîi într-un cot, apoi In 

genunchi. Cinaru îl Bălță de umeri.
— Măi, ce treabă 1 Te-ai înnomolit tot.
— Lasă, că...
— Da‘ cum de-ai văzut ?
— Așa, mă uitam.
— Să fi știut, nu te lăsam eu... pe parcela mea...
— Ce mai. e și-a mea, a noastră. Parcă tu. dacă erai în locul 

meu...
Cinaru continua să-1 țină de umeri.
— Și-acum, cît o să mă ții așa ? — se scutură Belivan.
— Mă uit că ești ud leoarcă. Ia flanela asta a mea.
— Vezi-ți de treabă, nu te dezbrăca. Hai mai bine să isprăvim 

și plec acasă.
— Am eu grijă. Tu du-te. Să bei o țuică, ceva, că e cam frig.
— Nu, nu plec, kitîi să isprăvim.
— Știi ce, atunci o bem împreună.
— Ce?
— Țuica, măi frate. Ce zici ?
— S-a făcut. Da' la mine 1
— Vedem noi.
Trecură din nou la treabă și după ce făcură alimentarea, Ci

naru repetă propunerea.
— Ei, mergem ?
— Așa nu pot — zise Belivan. Să dau întîi pe-acasă, să mă 

schimb și eu.
— Atunci... ia-o și pe nevastă-ta.
— Știu și eu, s-o iau ?
— Negreșit 1
— Să vezi ce ochi are să facă !
— Da' a mea ?
Și izbucniră amîndoi înti-un rîs plin, sănătos, nestăvilit
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Csutak 
Lat în 
vin jos, 
aspre,

numit medic veterinar la Sa

Intr o după-amiază zăpușitoare de vară, 
Pete' stătea dus pe gînduri, în bucătărie... 
spete, cu cămașa desfăcută larg pe pieptu-t 
învi>-tea SUpărat în mîiniîe i butucănoase șl 
o sc-isoa-e... Privea la ea pe sub sprincenele în- 
c~un’aie in vreme ce mustăți le-i sure și țepoase, 
se zburleau amenințător

Nevastă sa o femeie măruntă și pirplrie, gtr- 
bovită de bătrînețe privea cu neliniște bine cu
noscutele semne prevestitoare de furtună.

- Ei ce scrie ? — izbucni ea.
Annuș. fiica lor, o codană numai bună de mări

tat aștepta și ea chinuită de nerăbdare și în același 
timo de o teamă nelămurită.

De la plecarea fratelui ei mai mare — și tre
cuseră aproape șase ani de atunci — ea deschidea 
toate scrisorile venite de la el și care, la drept 
vorbind erau destul de rare. Bătrînul abia dacă 
trăgea cu urechea, așa, intr-o doară, atunci cînd 
ea se așezase pentru a le citi, pe îndelete, mamei. 
Cît deso-e bătrîn, să-l fl tăiat mîna șl tot n-ar fi 
scr s un rînd feciorului său. care, după ce absol
vise '■’acul*-ițea fusese 
lonta

De nună seama că 
fi ostenit să desfacă 
lînsjă numele sau. așternut cu litere mari și apă
sate n ar fi observat, scris cu slove și mai vizibile, 
cuvînttil .personal".

- Het, Peter — îl îmboldi din. nou nevasta — al 
de gînd să ne spui o dată ce e ?...
- Uite scrisoarea... Citește-o 1 — mormăi CșutaK 

șt, fără a învrednici maca.- cu o privire mîncarea 
ca-e aștepta pe masă, dădu buzna afară și se așe
ză De

Cu biiatu! erau certați de multă vreme. Trecu
seră 
-estul 
nară 
iui Lross lovaki. Satul vorbea de căsătoria lor ca 
despre un lucru de la slne înțeles. Cînd Iată, că în 
ultimul an de facultate, după examenul de stat, 
Ioska înnebunise de-a binelea — cel puțin aceasta 
era părerea bătrânului. Și cum putea fi altfel de 
vreme ce. o dată cu diploma de doctor veterinar, 
ioska venise de la 
în deget, li sucise 
rești

Scria rar și fără 
îl în lepărtase de ai săi. Cu vreo trei ani în urmă, 
au p-imit de ia el și o poză a fiului său, dar nici 
atunci inima bâtrînulul Csutak nu s-a înmuiat iar 
vechea supărare a continuat să-l roadă ca șl mat 
înainte

iată de pildă, scrisoarea... Nici urmă de rugă
minți sau de explicații în ea. Dimpotrivă, bătrînul 
era înc-edințat că în cuvintele băiatului, răzbate 
un ton po ~un ci tor și trufaș. Scrie că ar dori să vină 
pe acasă. în ospeție, împreună cu soția șl copilul... 
Iar dacă nu vor să i primească, bătrînlt n-au decît 
să-i t-imită o telegramă și n-or mai veni...

butucul de tăiat lemne.

vreo zece ani de atunci. Cînd a dat bacalau- 
olecînd la Facultatea de Medicină Veteri- 

ioska era ca și logodit cu Aniko. fata vecinu-

Arad și cu un inel de logodnă 
capul o desenatoare din Bucu-

a face vreo aluzie la cearta care
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limpezi gîndurile după atîta tra
pe Erâss lovakl, odihnindu se pe

vecine. îl salută lovakl, cu voioșie
in 
fl
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Csutak Peter piecase de acasă îmboldit de do
rința de a și mai 
mîntare II văzu 
prispă

— Seară bună.
glas. Hai abate-te olecuță pe la noi, că doar n-oi 
chiar atît de grăbit precum pari...
lovaki. bărbat la fel de volnic șl de înalt ca 

Csutak dar mult mai gras, tocmai cobora, răsu- 
fiind greu, din cerdac.

— Hai și-om bea un păhărel, două ca să uităm 
de cele necazuri

— Da. pentru asta se poate bea, zise Peter, ur- 
cînd treptele cerdacului.

Din una alta. ajunseră cu vorba la eveni
mentele care frămîntau și preocupau de la o vreme 
întregul sat. Comuna mergea cu pași repezi pe 
dnjmul de belșug șl de bucurii al colectivizării. In 
fata țăranilor muncitori se deschideau zorit unei 
vieți noi

Csutak Peter avusese parte de multe nopți de 
nesomn, pînă ce. în sfîrșit. luase hotărârea de a se 
înscrie în gosoodărla colectivă. Căutase o vreme să 
se însele De sine însuși șrf să-l înșele șl pe alții, 
sup cuvînt că averea nu era numai a hii cl și a 

fetei șt a băiatului stabilit ia Saionta Dacă nu l-ar 
fl încercat teama aceasta, de ceea ce vor spune 
copiii. Csutak s ar fi înscris de mult în gospodărie. 
Adeseori, cînd se gîndea la gospodărie, bătrînul 
Csutak se bucura nespus la gîndul că Ioska, pe 
care îl dăduse la învățătură nu se va mai uita, 
desigur, la acea umătate de hectar care-i revenea 
drept moștenire. în ceea ce o privea pe Annuș, ea 
nu ridica nici un fei de pretenții, dat fiind că 
pețitorul ei, Veres Mărci, era unul dintre fondatorii 
colectivei din sat.

— Șl cu asta, spuse el în tLmp ce gazda umplea 
paharele, sper că am terminat cu toate încurcătu
rile Dar tu cum te-ai gîndit ?

- Eu. în nici un fel — făcu lovaki apăsat și 
cu ironie în glas. Nu vezi cît de bolund ești, măi, 
Peter. Te grăbești să intri în colectivă... Dar copii
lor ce-o să le dai ?... Hei, Peter, Peter... rău taci... 
Oricum ai să socotești, al să vezi că odată șl odată 
tot va veni fiu-tău și te va întreba: „Ce mi ai

nici de oaia aceasta nu s-ar 
scrisoarea dacă sub adresă,

Povestire de TODO£ ȘANDOR. 
scriitor maghiar din R.P.R.

(Fragmente)

In romînește de RUSALIN MUREȘANU 
și NICOLAE POPESCU

lăsat din ceea ce șl dumneata al primit de la 
părinți?" Vezi, de aia nu mă înscriu eu în colecti
vă. El, dar să lăsam toate astea, adăugă el ridicind 
paharul : „noroc șl pace I“.

Puțini se pricep să prepare o țuică atît de par
fumată și de dulce ca lovakl. Ori de cite ori vine 
vorba de țuica vecinului. Peter nu este de loc 
zgîrcit cu laudele. Dar acum, în zadar încerca să-i 
aprecieze aroma, în zadar încerca s-o laude... Gîn- 
durile îi fugeau cu totul în altă parte. Se gîndea 
la Ioska. Pînă acum nu se întrebase niciodată de 
ce s-o fi grăbind atît de tare Ioska să vină să-și 
vadă casa părintească. S-ar nu tea oare să vină 
pentru ceea ce spunea vecinul ?...

„Da. s-ar putea prea bine să vină pentru asta — 
reluă Peter șirul întrerupt al gîndurilor. Au aflat 
desigur — că doar nu-i secret pentru nimeni — 
despre schimbările care au loc în sat și s-au hotă- 
rît... adică nu, în mod precis că numai nevasta-sa 
este vinovată. Ea I a îmboldit desigur pe Ioska, spu- 
nîndu i „Să mergem, poate mai apucăm ceva“.

Csutak simți crescînd în el o hotărîre de ne
clintit : „Dacă așa stau lucrurile — și nu pot sta 
altfel — n-au decît să rămînă acasă".

Se înserase de a binelea cînd se hotărî să se ri
dice de la masă.

— încotro vecine? —îl întrebă gazda.
— La poștă, am o chestiune urgentă de rezol

vat...
In drum spre poștă. Csutak îșt făcea pla

nul că în telegrama pe care l-o va trimite lut 
Ioska, nu va fi nevoie decît de un singur cuvînt: 
„Rămîi I” „Rămîi sau du-te la neamurile neves
tei"...

Ajuns în fața poștei, nu se putu opri să nu tragă 
o înjurătură strașnică ; era tîrziu și poșta se închi
sese.

Annuș nu s-a amestecat în discuția bătrâni
lor îșl Iubea mult fratele și-l era dor de el, dar 
gîndui că tocmai acum, înaintea nunții ei. ioska se 
pregătea să vină pentru a-șl cere dreptul ia moș
tenire, o chinuia și o făcea să se închidă în ea. mo- 
horît.ă și îndurerată.

Mai erau cîteva ore pîna la sosirea trenului. 
Roza-neni se văicări, piînse imploră, dar nu-l putu 
îndupleca pe bătrîn să meargă la gară... Annuș 
trebui să rămînă și ea la cîmp, împreună cu tatăl 
său

Așa se face că Roza-neni se văzu nevoită sa 
plece singură in întîmoinarea feciorului șt nurorii.

— Spune-le ..domnilor" că noi secerăm... N avem 
timp de plimbări la gară — mormăi morocănos 
Peter șl-șl văzu mai departe de treburi...

Cînd trenul îșl încetini mersul, oprind lîngă 
p&ron, bătrina învălui cu priviri nerăbdătoare fe
restrele deschise ale vagoanelor. Și deodată, îl 
zări pe Ioska... lnlma-i bătea de parcă voia să 

sară afară din piept. II văzu apărînd pe scara va
gonului. cu un băiețel blond în brațe... In urma lui, 
cobora o femeie tînără și înaltă, îmbrăcată în haine 
înflorate și subțiri de vară.

Bătrînei nu-i venea parcă să creadă că orășanul 
acesta voinic șl frumos îmbrăcat, care-i săruta 
mîinile și o îmbrățișează, e fiul el.

— Cît ai mal crescut, băiatule I — spuse ea in 
sfîrșit cu fața udă de lacrămi.

— Da-- tata șl „puștanca" pe unde umblă ? în
trebă Ioska privind împrejur. Tot supărat îl bă
trînul ?

— O. nu... Cum ar putea să mai fie. dar sînt la 
cîmp... Seceră... S au temut că o veni ploaia și nu 
s-au îndurat să lase bunătate de grîu risipit pe 
cîmp.

In vremea asia, soția .ut Ioska stătea la o parte, 
zîmbind intimidată și strîngîndu-l instinctiv în bra
țe pe copilul cu pir bălai.

— Kezet csokolom. spuse ea pe ungurește, apro- 
plindu se de bătrână și dînd sal sărute mîna

— Vai. nu se poate, „nu slobod", se apără Roza 
amestecînd cuvintele ungurești cu cele romînești. 
Roza se pomeni spunîndu-șl că nasul acvilin și pu
ternic al copilului, semăna grozav cu nasul de vul
tur al lut Csutak Peter.

— Dumneata ești bunicuța mea ? o întrebă deo
dată nepoțeluL

— O. ciupite-ar cocoșul, că deștept flăcău mal 
ești...

Porniră. Pe drum, Petrtcă se interesă dacă bu
nicii au mînz... dar viței ? — Dacă Roza-neni știe 
să spună povești și cîte altele.

In acest timp, Roza îșl studia pe-ndelete nora. 
De-abia acum își dădea seama cît se înșelase a- 
supra el — cel puțin în ce privește înfățișarea. „Nu 
se rujează, nu-și dă cu pudră, nu se ține fudulă I”...

Ajunși acasă, în vreme ce nora se spata în bu
cătărie, Roza îl luă de o parte pe fiul său:

— Ioska, Iojika, suflețelul meu. cine ar fi cre
zut că al o nevastă atît de cumsecade... Șl oopilul, 
cît îi de cuminte și de frumușel 1 Cînd l-o vedea 
taică-tău, ai să vezi cum s-or schimba toate. Dar 
acum, la început, nu-t spune nimic, nu l întreba... 
Eu te înțeleg, fiule, șl crede-mă, îți vom da șl 
țle tot ce s-o putea. Dar acum nu spune nimic des
pre asta

Fiul privi îngîndurat la maică-sa.
— Unde seceră ?
— Pe dealul lui Matias...

Csutak Peter șt cu fiică-sa Annuș tocmai clă
deau ultimele clăi de snoouri, cînd. de la capătul 
holde* cineva le dădu binețe.

— Bun lucru, gazdă dragă l.„ EI, cum stăm cu 
recolta în ăst an ?

Amîndoi priviră încremeniți către drumeagul 
dinspre capătul ogorului.

— Ioska ! îngăimă Csutak șl răimase încremenit 
locului.

— Ioska, țipă și Annuș, azvîrlindu-se drept în 
brațele lui.

— M-ai recunoscut, „puștanco" I — spuse fra
tele strîngînd-o la pieptul lui puternie. Ce fată 
frumoasă te-ai făcut, broscuțo l

Apoi, se duse la taică-său. îșl strînseră în tă
cere mîinile șl Ioska îl îmbrățișa pe bătrîn, dar 
Csutak se ținu tare șl nu-i răspunse la îmbrățișare.

— Așadar... venirățl...
— Am fi venit cu toții în calea dumitale, să te 

întîmpinăim, dragă tată, dacă nu m-aș fi temut să 
n-o superi cu ceva pe soția mea. Mal mult nu-ți 
spun deocamdată.

— Nu, hat 7
— Nu... Mi s-a reamintit că am ceva avere — 

partea mea — pe aici...
— Și, cine ți-a adus aminte de asta, dacă-ml 

dai voie să te întreb? Nu cumva înălțimea sa, ne- 
vastă-ta ? — își dădu drumul Csutak Peter.

— Nu... Dumneata I
— Cine, mă ?l Eu ?l — se aplecă spre el bătrâ

nul, nevenindu-1 să-șl creadă urechilor. Eu, zici ?
— Așa cum spun. Chiar dumneata f In urmă cu 

vreo lună de zile, mă oprește secretarul de partid : 
„Aud, doctore, că te pregătești să te faci latifun»- 
diar“ Eu îi răspund că așa e, dar abia după a- 
ceea bag de seamă că nu e glumă șl aflu, cu sur
prindere, că dumneata, dragă tată, ai refuzat să in
tri în colectivă cu întreaga suprafață pe care o al, 
șl că o parte ml-ai lăsat-o mie.

Un fel de bucurie sclipi atunci în ochii larg 
deschiși al bătrînului.

— Șl, acum ai venit să-ți iei partea, nu ? Ai cam 
binevoit să întîrzil „domnule doctor'*, și asta te 
costă... Află că de patru zile m am înscris cu tot 
pămîntifl pe care-1 aveam.

— Apoi, de asta am și venit, tată. Am ținut mult 
să-ți spun că n-am așteptat niciodată vreo moște
nire de ia dumneata. Mi-ațl dat destul învățîn- 
du-mă carte.. Și să ți mai 3pun un lucru, tată. 
Știu, și știi șl dumneata prea bine, că pînă mîlne 
grîul nu s-ar fi scuturat, chiar dacă l-ați fl lăsat 
pe ogor șj ați fl venit la gară.

Obrajii bătrînului se făcură roșii ca focul. Tul
burat se aplecă după un spic imaginar și-i zise 
fetei

— Hai Annuș. să strîngem snopii ăștia.
ioska își dezbrăcă haina șl începu să le ajute... 
Mergînd spre casă, bătrînului îi veni în minte 

discuția cu Erass lovaki. „Trebuie să stau de 
vorbă cu el. Altfel, bolundul ăsta o să rămînă în 
sihăstria lui, chinuit de tot felul de gînduri și în
doieli prostești, așa cum am făcut și eu pînă mal 
adineauri. Va trebui să vină șt el în colectivă, ală
turi de noi"

in vremea asta, acasă, femeile se pregăteau să 
întindă masa

Petrică reușise să sperie toate găinile din curte 
cu zbenguielile și chiotele lui.

Csutak Peter mîngîie încet creștetul copilului. 
Avea ochii în lacrimi șl deodată simți cum se ri
dică în el. cuprinzîndu-1 întreaga, ființă, o căldură 
$1 o liniște mare cum nu mai simțise de mult în 
inima lui

Numai în ochii nurorii nu îndrăzni să se uite

»
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mult timo după aceea. 
Ii era rușine.
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Maniiestanți din Casbah (Algeria). Ei poartă pancarte
„Trăiască frontul Eliberării Naționale l

Terenuri militare 
în loc de ogoare roditoare

Mărturii tot mai numeroase 
vin să vorbească despre viața 
grea a țăranilor din țările 
capitaliste. Știrile ce provin 
din diverse țări aflate în 
sfera pactelor agresive impe
rialiste N.A.T.O., C.E.N.T.O. 
și S.E.A.T.O. arată că sute de 
mii de gospodării țărănești se 
ruinează ca urmare a rechi
ziționărilor masive de terenuri 

- arabile în scopuri militare.
In Germania occidentală, 

de pildă, chiar Ministerul 
Agriculturii de la Bonn re
cunoaște că în anul trecut au 
fost expropriate în scopuri 
militare 95.000 ha. de pămînt 
arabil. (De fapt, în ultimii 
au confiscat 400.000 ha., 
anul trecut 120.000 ha.)

Chronicle" din Filipine. Zia
rul demască faptul că mii de 
țărani din insula Luzon, cea 
mai mare din Filipine. au fost 
siliți să-și părăsească satele 
pentru a face loc unei baze 
navale americane. în Coreea 
de Sud, unde imperialiștii a- 
mericani și-au dispersat im
portante forțe militare, mili
oane de țărani îndură lipsuri. 
„Sate întregi — recunoaște 
ziarul „Pusam Ilbo" — au fost 
ca și rase de pe pămînt atunci 
cînd unitățile americane de 
artilerie au făcut exerciții tac
tice. Snflul exploziilor a nă
ruit cocioabele țăranilor, pen
tru că aliafii folosesc obuze 
reale, nu de manevră" De 
asemenea, ziarul „Teunan 
Ilbo" arată că „peste 400 000

Cronica evenimentelor internaționale
Manevrele colonialiștilor 

francezi în Algeria
Cercurile guvernante din Franța se loc 

luntre și punte să dea problemei algeriene 
o rezolvare cit mai pe placul lor. In acest 
scop, aceste cercuri au recurs la o serie de 
manevre, dintre care ultima este aceea cu 
referendumul ce urmează să aibă loc 
la 8 ianuarie în Franța și Algeria. In cursul 
acestui referendum, alegătorii vor trebui să 
răspundă la întrebarea: „Aprobați proiectul 
de lege în legătură cu autodeterminarea 
populației din Algeria și cu organizarea pu
terii de stat din Algeria pînă la autodetermi
nare prezentat spre examinare poporului 
francez ?“.

Din cite se vede întrebarea a iost astfel 
formulată îneît să aducă cît mai multe răs
punsuri afirmative, dat fiind faptul că atît in 
Franța cît și în Algeria există un mare nu
măr de adepți ai autodeterminării. Numai că, 
socotelile făcute în cabinetele capitonate ale 
oficialităților franceze nu se prea potrivesc 
cu realitățile de pe teren.

In Algeria ca și în Franța sînt tot mai mulți 
aceia care-și dau seama că planul lui 
De Gaulle cu privire la o «Algerie a algerieni
lor" este o mascaradă abil ticluită, și de 
aceea resping cu indignare acest plan. In 
această privință este grăitoare poziția Parti
dului Comunist Francez care s-a declarat de 
la început împotriva proiectului de lege gu
vernamental referitor la Algeria și a cerut, 
într-un apel adresat alegătorilor, să răspun
dă „NU" la referendum. O poziție asemănă
toare au adoptat și partidul socialist unitar. 
Confederația Generală a Muncii și un mare 
număr de organizații obștești din Franța.

în ceea ce privește atitudinea majorității 
populației algeriene, referendumul — se 
poate spune — că a și avut loc. Ea a răspuns 
la acest referendum printr-un „NU“ catego
ric. Și acest lucru s-a văzut clar cu ocazia 
ultimelor evenimente din Algeria, cînd zeci 
de mii de algerieni au demonstrat sub lozin
cile: „Trăiască Frontul de Eliberare Națio
nală „Trăiască Ferhat Abbas 1*. „Algeria 
a algerienilor !“...

Referendum înseamnă de fapt o consultare 
a întregului popor spre a hotărî prin vot a- 
supra unei probleme de stat de importan
ță vitală. Oricine își poate închipui însă 
cum va putea poporul algerian să-și spu
nă deschis părerea, atîta timp cît votul 
se face în condițiile existenței în Alge
ria a unei armate franceze de peste 500.000 
de oameni și cînd — așa cum anunță ulti- 
mile știri — guvernul francez a luat măsura 
să trimită flota militară franceză din Marea 
Mediterană în apropierea coastelor Algeriei, 

cu indicația ca la nevoie să organizeze de
barcări pentru „asigurarea votării".

Impasul în care se află oficialitățile fran
ceze In problema algeriană nu poate fi so
luționat decît prin încetarea războiului din 
Algeria. Acest război nu poate fi lichidat 
însă decît numai pe calea tratativelor cu 
reprezentanții guvernului provizoriu al Repu
blicii Algeria. Poporul algerian nu va accepta 
niciodată soluții de compromis și el este 
hotărît, așa cum a declarat Ferhat Abbas, să 
continue lupta pînă la eliberarea definitivă 
de sub jugul colonialiștilor francezi.

Evenimentele din Laos
în Laos, după alungarea de la pu

tere a guvernului pioamerican condus de 
Tao Somsanit, a fost adus la cîrma țării gu
vernul prințului Suvanna Fumma. Acest 
guvern a proclamat de la început neutrali
tatea Laosului și dorința poporului laoțian 
de a stabili relații de prietenie cu toate po
poarele lumii. Lucrul acesta n-a fost însă pe 
placul guvernanților din S.U.A. De aceea, ei 
încearcă să înlăture de la putere guvernul 
Suvanna Fumma. In acest scop monopoliștii 
din S.U.A. s-au folosit de trădători de teapa 
generalului rebel Fummi Nosavan și a lui 
Boun Oum, șeful guvernului marionetă din 
Laos. Rebelii, sprijiniți cu bani și armament 
de către S.U.A., au reușit să ocupe o serie de 
localități importante din țară, printre care 
și Vientiane, capitala țării.

Trupele guvernului legal al Laosului, în 
colaborare cu unitățile de luptă Patet Lao, 
au dat și continuă să dea lovituri zdrobitoa
re cotropitorilor. în ultimele zile aceste torțe 
au reușit să elibereze regiuni întinse din 
Laos, printre care și orașul Xieng-Kuang șl 
capitala provinciei Fong-Sali. Eliberarea ora
șului Xieng-Kuang, după cum se arată în co
municatul dat publicității de guvernul legal 
al Laosului „are o mare importanță politică 
și militară".

Pentru a justifica intervenția în Laos, cercu
rile guvernante din S.U.A. au lansat zvonul 
că trupele nord-vietnameze ar fi invadat 
Laosul. Falsitatea acestor atirmații este ară
tată chiar de partenerii S.U A. Astfel, un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Angliei a declarat recent că „în 
ciuda afirmațiilor americanilor, guvernul en
glez nu are dovezi în legătură cu prezența 
vreunor trupe nord-vietnameze în Laos’. 
Același lucru îl susțin și oficialitățile fran
ceze.

Washingtonul se află intr-o situație peni
bilă. După cît se vede, nici chiar cei mai 
apropiați colaboratori ai Americii nu sînt 
dispuși să dea crezare calomniilor menite să 
justifice intervenția militară fățișă a S.U.A. 
și a blocului S.E.A.T.O. în treburile interne 
ale Laosului.

Spania, bazele militare și 
poligoanele de instrucție ame
ricane, precum și terenurile 
puse acum la dispoziția Bun- 
deswehrului se întind pe a- 
proape 100.000 hectare. „Ast
fel, șomajul și mizeria care 
bintuie și așa în Spania — 
scrie ziarul francez „Libera
tion" — au mai năpăstuit alți 
aproape 100.000 de țărani 
numai in 1960".

Așa se petrec lucrurile și în

alte țări. Iranul, spre exem
plu, țară în care imperialiștii 
americani stăpînesc mai dihai 
ca la ei acasă, este un exem
plu tipic al mizeriei crîncene 
în care trăiesc masele largi 
populare. „Țărănimea, mai a- 
les, — scrie săptămînalul tu
nisian „Afrique Action" — 
indura o viață groznică. Nu
mai în ultimii ani manevrele 
militare aJe C.E.N.T.O. (fostul 
pact de la Bagdad) au ucis 
„din greșeală" sute de țărani. 
De asemenea, zeci de mii de 
hectare de păminturi fertile 
au fost răpite țăranilor și așa 
înfometați și lipsiți de pă
mînt".

„în locul ogoarelor — tere
nuri militare, iată cum arată 
progresul și democrația noa
stră" — scria ziarul „Maniela

de țărani au fost alungați in 
ultimii 6 ani din vetrele lor 
de către forțele militare ali
ate" (ocupanții americani — 
n.r.). Același lucru se întîmplă 
în Vietnamul de Sud și Tai- 
landa. în Tailanda, de pil
dă. ca nu cumva țăranii 
din regiunile învecinate cu 
Laosul să împiedice acțiu
nile trupelor rebelului Fum- 
mi Nosavan, guvernul de 
la Bangkok a strămutat cu 

Oamenii muncii din Japonia manilestînd împotriva bazelor mili
tare americane. Pe pancarte scrie: „Americani, cărați-vă acasă!".., 

„Există sate fără școli, dar baze militare sînt nenumărate f1

forța peste 25.000 de săteni în 
alte regiuni. „Această nele
giuire a fost săvirșită in unna 
indicațiilor ambasadei ameri
cane din Tailanda" — a de
clarat la radio prințul Sufa- 
nuvong, conducătorul forțelor 
Patet-Lao.

Asemenea fapte îngrozitoa
re sînt astăzi la ordinea zilei 
în așa-zisa „lume liberă" unde 
domnesc crincenele legi ale 
asupririi și exploatării !

P. TATARU

In patru rînduri
In Anglia a fost majo

rat prețul zahărului.
Bind ceai ’nainte să se culce, 
Englezul spune lapidar :
— La gust o fi zahărul dulce, 
Insă Ia preț... tare i amar !

Trecutul...
Și... viitorul colonialismului

(Desene de V. Vasiliu)

Ziarele guvernului de 
la Bonn pretind că în 
R.F.G. nu există nici o 
mișcare nazistă clandes
tină.

Afirmația e plină 
De-adevăr, fără-ndoială.
Cum să fie clandestină. 
Dacă e... oficială ?

In ultimii 6 ani S.U.A. 
au predat Spaniei fran- 
chiste 22 vase de război.

(Zio/efe)

De Ia un timp franchiștii vor 
Să-șj tot sporească flota lor : 
încep, se parc, să priceapă 
Că vor intra eurind la apă...



La G.A.C. „l Mai" din comuna Cuza Vodă, 
regiunea București, funcționează trei cercuri de 
învățămînt agrozootehnic, cu peste 100 de 
cursanți. €U ZlWBETUL

r i ■

■— Ce-i cu registrul ăsta uriaș, tovarășe tehnician I Faci vre
un recensămînt ?

— Nu, e catalogul colectiviștilor 
nic_

de la cursul agrozooteh- 
(Desen de C. CRĂCIUN)

PANOU 
DE ONOARE

Plutașii de la între
prinderea forestieră Va
tra Dornei au transpor
tat pe calea apei 15.800 
m.c. bușteni peste pla
nul anual, Iar cei de la 
întreprinderea forestieră 
lacobeni — 12.200 m.c.

Au muncit cu sîrg plutașii, 
Cărînd plute toată vara. 
Și-acum iată că plutește 
Faima lor in toată tara.

I. TERBESCU

DUPĂ MUNCĂ ȘI RĂSPLATĂ

Zile~somn„

I PROSOPUL... NAZDRAVAN^
La mătușa Saveta, care lo

cuiește în comuna Codeni, am 
picat — cum se spune — pe 
nepusă masă. Nu ne mai văzu
sem de aproape patru ani, așa 
că vă închipuiți bucurie pe ea 
cînd a dat cu ochii de mine în 
poartă. Se uita lung și parcă 
tot nu-i venea să creadă.

— Bine mă ștrengarule — 
m-a luat ea în primire de cum 
s-a dezmeticit oleacă — se poa
te să nu mă anunți tu cu o 
scrisoare că vii ?

Cîteva minute mai tîrziu șe
deam la masă discutînd amîn- 
doi despre una și alta.

— Ascultă, tușică — o în
treb eu — ce-ti face văcuța a- 
ceea despre care îmi scriai că 
s-a rătăcit trei zile în pădure ?

— Ce să facă? Iaca mănîn- 
că și dă și ea acolo oleacă de 
lapte.

Spunînd aceasta, mătușa s-a 
întristat, așa deodată, de parcă 
ar fi spus cine știe ce veste 
rea.

— Ce s-a întîmplat, tușico ? 
Mi se pare mie, >ri ești necă
jită ? — mă interesez eu. — 
Dacă-i așa, care-i pricina ?

— Lelea Ținea, vecina, dînsa 
e pricina.

— E bolnavă?...
— Nn ea, vaca.
— Vaca ei ?...
— Nu frate, vaca mea I
Ridic din umeri a nedumerire 

și încerc s-o descos :
— Și ce legătură e între le

lea Ținea și boala vacii dumi- 
tale, mătușă Saveto ?

— Păi, Ținea e de vină, că

EPIGRAME
Bibliotecarei fruntașe 

Amet Merzie, din corn. 
Valu-Traian, reg. Do- 
brogea.

Toată lumea te Iubește, 
Sfatul bun îți prețuiește; 
De belșug cu toți au parte. 
Că lucrează... ca la carte I

Tînâra Seitabla Perian 
este îngrijitoare fruntașă 
la ferma de păsări a 
g.a.c. „Albina** din satul 
Tătaru, regiunea Do- 
brogea.

îngrijitoarea cu pricina 
aduce numai bucurie: 
de cînd muncește la „Albina* 
e un model de... hărnicie.

La S.M.T. Podul Iloa- 
iei, regiunea Iași, se des
fășoară o slabă activi
tate culturală.

In domeniul cultural 
Cum nu se prea activează. 
Munca asta-n stațiune 
Deseori... staționează!

mi-a vrăjit vaca și mi-a luat 
laptele pe nevăzute I

— Și unde l-a dus ?
— L-a dat vacilor ei!... A- 

cum vacile de care îngrijește 
Ținea, acolo la ea, la colectivă, 
dau cîte 15 și chiar 20 de kg. 
de lapte pe zi, iar vaca mea 
dă acum numai cîteva kilogra
me

— Să știi că s-au înțeles va
cile între ele I — rîd eu.

Mătușa Saveta mă privește 
scurt și continuă.

— Dar i-am găsit eu ac de 
cojoc. M-a învățat o babă : 
mulg ștergarul.

Eu o privesc năuc, neștiind 
ce să cred.

— Da! Mîine agăț ștergarul 
în tindă și-l mulg pînă l-or găsi 
năbădăile, — repetă ea.

— Cum mătușico ? Ai un 
prosop care dă lapte? Păi, da
că-i așa, dumneata nu mai ai 
nevoie de vacă !... Dar ia spu
ne, cine a făcut minunea asta 
de ți-a dăruit un astfel de pro
sop năzdrăvan? Și — adăugai 
eu — cum faci cînd duci pro
sopul la pășune și la apă ?

— Păi, nu-1 duc la nici o pă
șune, că doar nu prosopul îmi 
dă lapte.

— Atunci cine ?
— Vaca I
Eu eram din ce în ce mai 

convins că mătușa e răcită la 
cap

— Vaca ? Și atunci de ce 
mulgi prosopul ? Pesemne dum
neata procedezi de-a-ndoaselea: 
prosopul îl mulgi și cu vaca te 
ștergi după ce te speli...

— Măi nepoate, înțelege și 
tu : mulg prosopul ca să-mi a- 
duc laptele înapoi de la vacile 
lelei Tinea. E drept că mulg 
prosopul de trei zile și vacii 
mele tot nu i s-a întors lapte
le, dar eu am răbdare și tot 
mai încerc.

l-AU IEȘIT CU PLIN ÎN CALE 
Șl N-A MAI PRIVIT ÎN VALE...I (Desen de ȘT. MUNTEANUl

Spre seară am intrat în 
grajd și-am dat cu ochii de 
Joiana, o vacă slabă, neîngri
jită, de-i puteai număra coas
tele. Părea și bolnavă. Am vă
zut și vacile lelei Ținea: sănă
toase, grase, bine îngrijite. 
Aflai că lelea Ținea, spre deo
sebire de mălușă-mea, a in
trat de mult în colectivă și că 
lucrează la ferma de vaci. Era 
limpede I

Mă înapoiai în casă :
— Mătușă Saveta, poți mul

ge nu un prosop, ci zece, poți 
mulge și un cearșaf de baie, 
și-o pătură l De la vaca dumi- 
tale tot puțin lapte o să ca
peți!...

— De ce, maică ?...
— Nu mă miră că nu dă 

lapte, mă miră că nu își dă su
fletul. în loc s-o îngrijești, 
dumneata te iei după bazaco
nii. Nu vezi ce slabă e ?

Mătușa Saveta s-a supărat foc 
și a doua zi nici nu s-a mai ui
tat la mine. S-a uitat la... vete
rinar, că-1 chemase de diminea
ță, la stăruințele mele. Iar ve
terinarul a sfătuit-o să nu o 
mai ocolească pe Ținea și să 
nu-i mai cate pricină, ci să în
vețe de Ia ea

k

Azi am primit o scrisoare 
de la mătușa Saveta, care m-a 
bucurat mult. îmi scrie printre 
altele : „Vei știi că vaca se 
simte bine de cînd o îngrijesc 
mai acătării și dă lapte cum 
nici n-aș fi crezut. Și mai află 
că am devenit și eu colecti
vistă. Că sînt tare mulțumită 
și te rog ceva : nu mai spune 
și altora de chestia cu proso- 
pu'“...

Iar eu uite că m-am ținut de 
cuvînt. N-am spus nimănui. 
Am scris.

1. AVIAN

...și zile-muncă I
(Desen de V. VASILIU)

Tot bărbatul e de vină!
Petre Velclu stă pe gînduri 
Cam de pe la ora șase, 
Frâmintindu-se în taină
Că nevasta... vrea să-l lase 1 
De ce vrea să-1 lase Dina, 
Asta ar putea s-o spună 
Și Ilie Nedelcioiu
Și mulți alții din comună — 
Că, să vezi cum stă povestea: 
Velciu Dina-i împotrivă. 
Deși el se hotărîse
Ca să intre-n colectivă. 
Și atuncea îi spusese 
La iuțeală cuvînt greu :
— Dacă intri-n colectivă, 
Nu mai ești bărbatul meu. 
Încercase să-i explice 
Secretara din comună
Că recolta-n colectivă
E mai mare și mai bună —a 
însă Dina,
Bat-o vina,
O ținea neapărat:
— Ori renunță el la asta. 
Ori renunț eu... la bărbat I 
Iată pentru ce-1 frămîntă 
Pe bărbat problema asta: 
Dacă intră-n colectivă. 
Cum rămîne cu... nevasta ?
* ■ . a « e

Ieri, trecind iar prin comună 
Văd un lung convoi de care 
Pline vîrf cu saci de grîne

Și sătenii-n sărbătoare, — 
Iar in fruntea lor, voioasă 
Harnică precum albina, 
Cine chiuia mai tare ?
N-o să credeți l Velciu DinaJ 
îndemna de zor căluții
De-ai fl zis că-i bagă-n draci, 
Căci era cam grea povara 
Celor douăzeci de sacî 1
— Ce faci, bre ? 
Iar ea. sprințară.
O privire îmi aruncă :
— Păi, nu vezi ? Ducem

venitul 
Pentru zilele de muncă 
Și mă lupt cu murgulețil 
Fiindcă nu-s obișnuiți 
Ca să care dintr-o dată 
Ditamai saci ghiftuiți I
— Păi... intrași în colectivă ? 
Iar femeia : — Precum vezi I 
Am intrat din primăvară I
— Cum, și nu mai... divorțezi? 
Rtde Dina, arătindu-și
Dinții de mărgăritar :
— Bun băiat este Petrică, 
Dar nu-i... autoritar I
Am pierdut doi ani degeaba 
Ciondănindu-ne atît.
Da* și el este de vină 
Că... n-a fost mai hotărît I

VALERIU F1LIMON
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