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Cei mai buni fii ai poporului, propuși candidați
ai Frontului Democrației Populare

La București și în alte orașe și sate din (ară a în
ceput mărfi 10 ianuarie, desemnarea candidaților 
pentru alegerile in Marea Adunare Națională care 
vor avea loc la 5 martie 1961. In adunări ținute in
tr-o atmosferă entuziastă la care au participat mii 
de oameni ai muncii din fabrici și uzine, din gos
podării agricole colective, din instituții și cartiere 
ale orașelor, au fost desemnați drept candidați ai 
Frontului Democrației Populare cei mai iubiți fii ai 
poporului, conducătorii partidului și guvernului, nu
meroși muncitori și colectiviști fruntași, intelectuali, 
femei și tineri, oameni care prin munca lor, prin de
votamentul lor față de cauza socialismului și păcii 
și-au cîștigat stima, prețuirea și încrederea alegăto
rilor. Candidații desemnați sînt membri ai Partidu
lui Muncitoresc Romîn, ai Sindicatelor, ai Uniunii 
Tineretului Muncitor, ai cooperației și ai altor or
ganizații obștești, culturale și științifice care alcătu
iesc Frontul Democrației Populare — întruchipare a

unității politico-morale a întregului popor în jurul 
partidului.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost propus 
în circumscripția electorală nr. 1 „Grivița Roșie" din 
București.

Tovarășul Chivu Stoica a fost propus în circum
scripția electorală nr. 1 Ploiești-Est; în circumscrip
ția electorală nr. 1 Galați-Est a fost propus tovară
șul Gheorghe Apostol; în circumscripția electorală 
nr. 1 Iași-Vest, tovarășul Emil Bodnăraș; în circum
scripția electorală nr. 1 „Steagul Roșu“-oraș Brașov, 
tovarășul Petre Botilă; în circumscripția electorală 
nr. 1 oraș Pitești, tovarășul Nicolae Ceaușescu; în 
circumscripția electorală nr. 1 Hunedoara-Est, tova
rășul Alexandru Drăghici; în circumscripția electo
rală nr. 1 „Universității"-oraș Cluj, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer,- în circumscripția electorală nr. 1 
Tg. Mureș-Nord, tovarășul Alexandru Moghioroș.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
propus candidat al F. D. P. în circumscripția 

electorală nr. 1 „Grivița Roșie“
Noua și marea sală, frumos pa

voazată, a cantinei Atelierelor 
C.F.R. „Grivița Roșie1*, s-a dovedit 
marți după-amiazâ neîncăpătoare. 
Ea a găzduit mii de oameni ai 
muncii de la „Grivița Roșie', De
poul București-Călâtori, Depoul de 
Automotoare, Uzinele Metalurgice 
„Grivița", întreprinderea Textilă 
„Dacia", Centrul tehnic de formare 
a trenurilor, Fabrica de Medica
mente „Tableta" și alte întreprin
deri, precum și numeroși locuitori 
ai cartierului, întruniți aci spre a 
propune candidatul Frontului De
mocrației Populare pentru circum
scripția electorală nr. 1 „Grivița Ro
șie" în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională.

Luînd cuvîntul in cadrul adună
rii, tovarășul Florian Dănălache, 
prim-secretar al Comitetului Orășe
nesc București al P.M.R., președin
tele Consiliului Orășenesc F.D.P., a 
subliniat deosebita însemnătate po
litică a campaniei electorale și a a- 
legerilor — expresie vie a profundu
lui democratism al orînduirii noas
tre de stat — și a arătat condițiile în 
care se desfășoară aceste evenimen
te — atît condițiile internaționale, 
caracterizate prin creșterea forțelor 
socialismului și transformarea siste
mului mondial socialist în factorul 
determinant al dezvoltării societă
ții, cît și condițiile interne, ale 
luptei întregului popor pentru în
făptuirea grandiosului program de 
desăvîrșire a construcției socialiste, 
trasat de Congresul al III-lea al 
P.M.R.

Infățișînd un tablou al succeselor 
obținute de oamenii muncii din Ca
pitală în dezvoltarea economiei și 
culturii, vorbitorul a reliefat apoi 
un șir de rezultate obținute și în 
raionul „Grivița Roșie" — întreprin
deri noi sau modernizate, introdu
cerea tehnicii noi, realizări social- 
culturale, construcții care fac ca în 
multe locuri raionul să fie de ne
recunoscut. In primăvara anului 
1960 a început construcția complexu
lui de blocuri din Calea Griviței 
care vor totaliza peste 3.000 de a- 
partamente.

Participanții la adunare au primit 
cu însuflețire această trecere în re
vistă. Conștienți că izvorul tuturor 
realizărilor lor, ca și ale întregului 
popor, este conducerea de către 
partid, ei și-au exprimat prin repe
tate ovații atașamentul față de 
Partidul Muncitoresc Romîn* 
călăuza încercată a dezvoltării pa
triei noastre pe calea socialismului.

In această atmosferă însuflețită, 
cînd vorbitorul a arătat că adunarea 
trebuie sâ facă o propunere de can
didatură pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națională, 
zeci de participanți s-au ridicat ce- 
rînd să fie propus candidat al 
F.D.P., în circumscripția electorală 
nr. 1 „Grivița Roșie-**, tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Puternice aplauze, ovații prelungi
te și urale au constituit răspunsul 
adunării. In unanimitate propune
rea a fost adoptată, miile de parti- 
cipanți, într-un singur glas, aclamînd 
pentru Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Au luat apoi cuvîntul un șir de 
participant! la adunare.

— Tuturor — a arătat fierarul Ion 
Beja — ni s-au umplut inimile de 
mîndrie auzind cuvintele rostite de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la cel de-al III-lea Congres al par
tidului prin care arăta că în țara 
noastră a învins socialismul ! Pen
tru toate cele ce am înfăptuit pînă 
acum sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, a Comitetului său Cen
tral, pentru tot ce știm cu siguranță 
că vom înfăptui în anii viitori, 
sprijin cu toată căldura propune
rea făcută în această adunare.

un aspect din timpul adunării de la „Grivița Roșie* .

Susținînd de asemenea propune
rea, inginerul Cornel Burada a 
subliniat că, prin activitatea rodni
că depusă de Partidul Muncitoresc 
Romîn, prin conducerea chibzuită a 
construcției socialiste, prin politica 
externă de pace promovată cu con
secvență de partid și guvern, presti
giul internațional al patriei noastre 
a crescut considerabil.

Ne inspiră bucurie și încredere — 
a spus vorbitorul — că, în lumina 
istoricelor documente ale Consfă
tuirii de la Moscova a reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești, a reieșit și mai clar jus
tețea politicii interne și internațio
nale a partidului nostru.

Vorbind în numele textilistelor de 
la întreprinderea „Dacia1*, tovarășa 
Florica Dragotă a subliniat că re
gimul democrat-popular a asigurat 
femeilor muncitoare drepturi cetă
țenești, condiții de muncă și de via
ță cum nici nu puteau visa în tre
cut.

După ce profesorul Petre Mari
nescu, de la școala medie nr. 4, a 

scos în relief importantele reali
zări în domeniul culturii și învăță- 
mîntului obținute de poporul nostru 
în anii construcției socialiste, pen
sionarul Petre Crețu a vobit des 
pre marile construcții moderne care 
dau o nouă înfățișare cartierului 
Grivița, ca și întregului raion.

Au mai luat cuvîntul tovarășii 
Dumitru Miron, directorul Ateliere
lor C.F.R. „Grivița Roșie", maiștrii 
Nicolae Domișan și Dumitru Toma 
care, ca și ceilalți vorbitori, au 
susținut cu deosebită căldură pro 
punerea candidaturii tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în circum
scripția electorală nr. 1 „Grivița 
Roșie**. Ei au exprimat totodată ho- 
tărîrea colectivelor lor de muncă 
de a întîmpina importantul eveni
ment al alegerilor prin noi și cît 
mai însemnate succese în producție 
și în toate domeniile de activitate.

A fost adoptat apoi textul unei 
scrisori prin care tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej este rugat să 
accepte a candida din partea Fron
tului Democrației Populare în cir
cumscripția electorală . Grivița Ro
șie".

Adunarea — se spune m scrisoare 
— a propus în unanimitate, pentru 
alegerile în Marea Adunare Națio
nală, candidatura dumneavoastră, 
iubite tovarășe Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, conducător încercat al 
Partidului Muncitoresc Romîn și al 
întregului nostru popor, ridicat din 
rîndurile muncitorimii ceferiste. 
Lupta dumneavoastră neînfricată 
pentru victoria cauzei clasei munci
toare, activitatea neobosită pe care 
o desfășurați în fruntea Comitetului 
Central al P.M.R. pentru succesul 
operei de construire a socialismu
lui, pentru viitorul luminos și feri
cit al patriei noastre, constituie 
pentru noi o înaltă pildă de urmat 

în seara aceleiași zile, o delegație 
a adunării a depus la comisia elec
torală a circumscripției electorale 
nr. 1 „Grivița Roșie" procesul ver
bal de propunere a candidaturii to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în alegerile de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională
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Căminul nostru cultural își desfă
șoară activitatea pe raza unei comune 
destul de mari atît ca întindere cît și 
ca locuitori. Strădania noastră, a celor 
care răspundem și care desfășurăm ac
tivitatea culturală, este să lim întot
deauna în miezul problemelor care-i 
frămîntă pe oameni. Așa a fost de 
pildă, cu colectivizarea (astăzi comuna 
noastră este complet colectivizată). 
Pentru a sprijini această acțiune im
portantă în fruntea căreia au stat co
muniștii din comună, noi am căutat să 
folosim diferite forme de muncă cultu
rală pe.care le-am socotit a fi cele mai 
potrivite și care pină la urmă ne-au 
adus rezultate bune. Aceste rezultate 
ne-au îndemnat sâ împărtășim și altor 
activiști culturali din experiența noas
tră. tocmai pentru a le veni în sprijin. 
Se înțelege că nu avem pretenția să 
pretindem că am fi' epuizat noi toate 
foi mele bune de muncă culturală în 
«■opul spriiinirii acțiunii de colectivi
zare S.nt desigur și în alte locuri re
zultate bune și metode de muncă inte
resante care pot si trebuie să fie cu
noscute de cît mai mulți activiști cul
turali. Iată de ce e necesar ca fiecare 
activist cultural de la sate, care are re
zultate însemnate în muncă, să trans
mită și altora din experiența lui, folo
sind pentru aceasta paginile revistei 
„Albina". în acest fel am avea prilejul 
cu toții să ne îmbogățim cunoștințele în 
domeniul muncii culturale, să ne lărgim 
sfera metodelor de muncă și în ultima 
instanță să contribuim cu și mai multă 
eficacitate la măreața operă de trans
formare socialistă a agriculturii din 
țara noastră

W
In ce privește formele noastre de 

muncă trebuie să arăt din capul locu
lui că nu e vorba de ceva de care nu 
s-a mal vorbit sau folosit. Atîta doar 
vreau să subliniez că am fost cit se 
poate de ater.ți și am pregătit toate ac
țiunile noastre culturale cu multă mi
gală. că n-am făcut nimic la voia în- 
1imr,lăr-; d- pildă, exista la un
moment dat o părere limitată printre 
urni activișt culturali. care gîndeau 
cam așa: „Cum să sprijinim noi co
lectivizarea ? Foarte simplu. Ținem o 
ccnîerlnță. două, despre superioritatea 
sistemului socialist al agriculturii, le 
recomandăm oamenilor să citească căr
țile și broșurile care vorbesc despre 
avantajele muncii in comun, îi ci
tăm la eazeta de perete sau îi criticăm 
cu aujtorul brigăzii artistice, pe cei ce 
se lasă mai greu convinși de superio
ritatea ' colectivizării Asemenea con
cepții formale de înțelegere și de 
tratare a problemei amintite noi le-am 
lichidat însă de multă vreme.

Trebuie să mai spun că la noi exis- 
tînd deja o gospodărie colectivă înfiin
țată cu eîțiva ani in urmă și în care in
traseră o mare parte din țăranii mun
citori. obiectivul principal a fost dea-i 
convinge și pe ceilalți să ia drumul co
lectivei îndrumat de comitetul comu
nal de partid, consiliul de conducere al 
căminului cultural s a gîndit că cel mai 
bine ar fi dacă nu ne-am limita numai 
la munca politică de lămurire a țărani
lor muncitori ci am îmbina-o cu ase
menea metode care să ducă la întărirea 
la consolidarea gospodăriei colective. 
De ce 9 Dacă colectiva noastră, am zis 
noi, este puternică, dă rezultate din 
cele mai bune, atunci cu siguranță că 
și ceilalți săteni vor avea în față exem
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\ Deseori colecti- J vi.știi Tttdor Chi- \ rine și Petre Savu 
' sc întîlnesc pentru ț a mai vorbi des

pre traiul greu 
<’ din trecut și bucu

ria vieții- noi, îm- 
belșugate dc azi.
Iată-i din nou im- 

$ preună în casa lui î Tudor Chiriac, in- 
t, chiuind un pahar 
S de vin in cinstea 
' belșvrgului de pro- 
\ duse primite anul 

acesta.
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plul cel mai viu, cel mai convingător.
De aceea ani trecut de la început la o 

serie de acțiuni, urmărind acest scop. 
Așa au fost, pe lingă conferințele des
pre pregătirea terenului pentru însă- 
mînțare expuse în fața colectiviștilor 
de tov. ing. Viorica Țicovan, și cele 
despre „întreținerea culturii de grîu“ 
sau „minimum trei sape la porumb".

Așa că in activitatea noastră de spri
jinire a colectivizării agriculturii am 
pornit din două direcții cu intenția de 
a face joncțiunea asemenea acelora care 
pornesc să foreze un tunel din două ca
pete opuse ale muntelui.^

Că și omul cel mai nehotărît se du
mirește atunci cînd vede cu ochii lui 
avantajele muncii în comun, am învă
țat-o și mai bine dm istoria lui Tro
cars, de la noi din sat. Acesta, pe ade
văratul lui nume Dumitru I. Dumitru 
nu vroia in 1959 de fel să se înscrie în 
colectivă. Toți cîți am discutat cu el 
pe atunci, nu l-am putut convinge. 
Anul trecut prin septembrie, pe cînd 
mă aflam la sediul gospodăriei, îl văd 
că vine cu cererea: „Am fost cînd a 
vorbit tov. Mogcș, președintele, despre 
ce au realizat în G.A.C., am fost și la 
seara ceea de discuții despre venituri. 
Pe mine mai de mult mă batea gîn- 
dul, spunea Trocan parcă puțin stin
gherit. Am ascultat și am văzut, am 
luat plaivazul și am gocotit".

Dacă și înainte am mai folosit noi 
comparații pentru a dovedi avantajele 
colectiviștilor, apoi după întînțplarea 
cu cererea lui Trocan am pus tot mai I 
mare bază pe acest lucru. Am avut 
grijă ea totdeauna, fa panourile .Cine 
e mai cîștigat" sau la serile de calcul 
să punem față în față oameni cu posi
bilități egale: cu tot atitea brațe de 
muncă în familie sau țărani care îna
inte de a intra în colectivă aveau tot 
atîta pămmt ca și cel cu care îl com
param. Așa am prezentat veniturile 
obținute de colec1 vistul Tânase Costea, 
care a ci șt; gat de trei ori atîta cit a 
ciștigaț țăranul individual Marin Dor- 
uea.

Mare interes au slirnit la noi serile 
de calcul. în una din aceste seri am 
arătat fntovărșșiuxlui Constantin Co 
man că deși cișVlgâ mult mai bine în 
comparație cu vremea cînd era indi
vidual, totuși, colectivistul Ion Mocanu 
îl întrece cu mult, deoarece și formele 
de muncă din colectivă sint mai dez
voltate ca în întovărășire.

Cred că cele mai bune metode prin 
care căminul cultural trebuie să îndru
me țăranii muncitori pe calea colec
tivei, pe drumul spre belșug, sint pe de 
o parte acele acțiuni care să sprijine 
dezvoltarea gospodăriei colective exis
tente, iar pe de altă parte sînt 
comparațiile directe între viața unui 
țăran care a intrat în colectivă 
și a unuia care mai stă încă pe gîn- 
duri. Că aceste acțiuni ale căminu
lui cultural se bucură de cel mai mare 
interes din partea sătenilor și că ele 
influențează foarte mult, este o învă
țătură cale se poate trage din munca 
căminului nostru și din rezultatele ob
ținute. La faptul că în ultima vreme 
au depus cereri de intrare în colectivă 
137 de familii și că Lehliu-sat a pășit 
în noul an în întregime colectivizat, a 
contribuit și activitatea din căminul 
cultural

CONSTANTIN VLASCEANU 
directorul căminului cultural 

„M. Eminescu" din comuna Lehliu

LA GOSPODĂRIE 
COLECTIVĂ NOUA = 
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Timp de trei ani de zile țăranii munci
tori din comuna Sfințești, raionul Roșiori, 
și-au lucrat pămintaj în cadrul întovărășirii 
agricole. In toți acești ani ei au obținut 
recolte moi mari ca atunci cînd lucrau ca 
individuali. întovărășirea a fost pentru ei 
o treaptă avansată, i-c deprins cu mun
ca în comun, cu intr-ajutorarea și cu me
todele agrotehnice înaintate. întovărășiți! 
s-au convins de faptul că munca unită și 
mecanizată pe tarlalele întinse, e mai 
ușoara și aduce venituri mai mari.

— Am ajuns să scoatem cu vreo 400 kg. 
grîu și cu vreo 800 kg. porumb mai mult 
la hectar, de cînd lucrăm în întovărășire 
— spune VosUe Prunaru. — Dar* ci
tind prin ziare și raviste că gos
podăriile colective, prin mai buna organi
zare a Tiuwii, ne iou înainte ocr—- on de 
on superioare, o inceout să ne
frominte ideea treceri; la gosoodoria co
lectivă. Șj pentru a ne converge din plin 
de ava-rtojele muncii in colectrrâ, am ho- 
torrt să facem o vizită gospodăriei „Tim
puri Noi“ din Belitori, desore de cărei 
succese am auzit mai demult...

*

La sediul acestei gospodării intovorășițiî 
au ajuns secrc, așa că s-au dus direct pe 
la casele colectiviștilor, urmînd ca a doua 
zi să viziteze gospodăria. Au picat cum 
s-ar spune pe nepusă masă, dar totuși 
cele ce au văzut în casele lor i-a dumirit 
pe deplin. A doua zi, cînd ei eu vizitat 
averea gospodăriei, s-au lămurit de 
unde vine acest belșug. Președintele 
gospodăriei, Marin FH-ip, conducînd 
oaspeții prin gospodărie, le-a vorbit de 
întreaga dezvoltare a ei.

— Gnd, acum zece ani, a luat ființă 
gospodăria, eram doar o mină de oameni. 
Cele 72 familii au înfruntat greutățile în
ceputului și au dovedit superioritatea gos
podăriei. Astăzi, întreaga comună e colec
tivizată.

Președintele le-a arătat că viața oame
nilor s-a îmbunătățit an de an. Valoarea 
zHei-muncă s-a ridicat la 40 lei, iar fon

dul de bază a ajuns la aproape șase mi
lioane lei. Veniturile gospodăriei se ridică 
la cifra de 3.500.000 lei. Peste 200 de co
lectiviști și-au construit case noi și mulți 
dintre ei și-au cumpărat biciclete și chiar 
motociclete.

In fața magaziilor și pătulelor pline, în- 
tovărășiții au aflat că recoltele anului a-
cesta au fost bune : 2.200 kg. ghiu la
hectar și 3.500 kg. porumb. Această bo
găție de recolte se datorește faptului că 
la culturile de cimp s-a aplicat întreg 
complexul de metode agrotehnice. Buna 
organizare a muncii a dus implicit Ia creș
terea veniturilor. Președintele le-a expli
cat că în gospodărie fiecare colectivist își 
cunoaște locul de muncă și răspunde de 
Calitatea muncii e'ectuote.

Peste tot inte-orăJ* ou fact bime pri
miți. CcJert'.Ylștii ou um* cu ce so-i pri
mească și ce so le orate.

întorși «cosă, intevărâ-, ou oovestft 
tuturor desp* cele văsuțe m colectivă. 
Tudor MocasRj. de pildă, a rămas uimit de 
cele ce a văzut la colectivistul FI or ea 
’Cojocar  u.

Pentru cele 771 ziie-munca, spunea el 
oamenilor, a luat 3.855 kg. griu, 7.710 kg. 
porumb și aproape 10.000 lei. Pe lingă a- 
cestea, a mai primit și brrnză, miere, zar
zavaturi și furaje. In cosa nouă avea mo
bilă tot nouă și aparat de radio. Pentru 
că, spunea colectivista! Cojocar u, așa-l 
stă bine unui colectivist. In' bătătură avea 
zece oi, doi porci și o vacă.

— Așa trai mai zic și eu — rise unul din 
mulțime.

— Și parcă noi nu l-om putea ovea 1 
Numai să vrem...

<
— Tot în gospodărie e mai bine — in

tervine și Ursu Paraschiv. — N-ai văzut ce 
ferme aveau colectiviștii ? Numai din creț, 
tereo animalelor scot sute de mii de lei.

Prunaru Vasile, Tudor Mocanu, Pa- 
naschiv Ursu și Vasile Cristea depuseseră 
deja cererile pentru trecerea la gospo
dăria colectivă. Cuntnd le-o urmat și alții 
exemplul. Munca de lămurire a început a 
da roade. In mai puțin de o lună de zile 
majoritatea întovărășirilor semnaseră 
cererile.

Cele 236 familii din Sfințești au urmat 
exemplul țăranilor din Beditori, inaugurîn- 
du-și colectiva, căreia Lau dat numele de 
„7 Noiembrie".

MARIA CHIRCULESeU

Aflăm că
...în ultimii ani peste 2.000 colec

tiviști și întovărășiți din raionul Ne
grești, și-au construit case noi. A- 
proape 800 din familiile amintite 
și-au cumpărat aparate de radio. 
Alte 2.420 de familii din același 
raion sînt abonate la radioficare.

„.colectiviștii din satul Oprișe- 
nești, regiunea Galați, vor vinde a- 
nui acesta statului, pe bază de con
tract, 310 tone griu și porumb, 115 
tone floarea-soarehii. 250 porci 
grași, 118.000 litri de lapte de vacă 
și oaie. 3.500 kg. lină și peste 3 000 
păsări. Veniturile colectiviștilor vor 
crește anul aceșla la aproape două 
milioane lei, iar fondul de bază va 
trece de 2.400 000 lei.



Mădărășenii i. 
și-au alcătuit planul
De curînd, colectiviștii din 

Mădăraș au analizat în adunare 
generala proiectul de plan de 
producție și bugetul de venituri 
și cheltuieli pe anul 1961, pre
zentat de către tov. Teodor Ma- 
ghear, președintele gospodăriei.

Ce se desprinde din noul plan 
de producție? Mai înlii, recol
tele medii planificate să se ob
țină sînt mai mari ca cele rea
lizate în anul 1960. La grîu și 
orz de toamnă s-a prevăzut o 
sporire de 400 kg, la hectar. Mai 
mari vor fi și recoltele la po
rumb și floarea soarelui. In mod 
corespunzător s-a prevăzut și in
troducerea de noi metode agro
tehnice avansate, folosirea în 
mai mare măsură a îngrășămin
telor chimice, însămînțarea cu 
semințe de soi și altele.

Convingindu-se că sectorul 
zootehnic aduce venituri mari 
gospodăriei (aproape 40 la sută 
din totalul veniturilor bănești), 
colectiviștii din Mădăraș au ho- 
tărît ca în anul 1961 să sporea
scă în continuare efectivul de 
animale, ajungînd Ia 414 capete 
taurine, din care 200 vaci, 630 
capete porcine, din care 100 
scroafe, 1,500 capete ovine.

Dar numărul de animale nu 
este totul. îmbunătățind hrana, 
și îngrijirea animalelor, gospo
dăria va ridica producția pe cap 
de animal la 2.500 I. lapte pe 
cap de vaca furajată, 4,6 kg. lină 
fină pe cap de oaie tunsă, 13 
purcei de la fiecare scroafă. In 
vederea sporirii efectivului de 
animale și producției pe cap de 
animal, s-a acordat atenția cuve
nită . asigurării bazei furajere.

Trecînd la discutarea reparti
zării producției globale, colec
tiviștii din Mădăraș au hotărî! 
ca după crearea fondurilor sta
tutare și asigurarea cantităților 
ce vor fi repartizate la ziua 
muncă, întregul surplus de pro
duse vegetale și animale să fie 
vîndut statului, conștienți fiind 
că în acest fel își măresc veni
turile bănești și contribuie la 
întărirea economiei naționale.

Astfel, în anul acesta s-a pla
nificat să se livreze statului; 
14,8 vagoane grîu, 19 vagoane 
porumb, întreaga producție de 
sfeclă de zahăr (240 vagoane) 
și de floarea soarelui (5,4 vagoa
ne), 480 porci grași, 206 capete 
taurine, aproape 500 capete o- 
vine, 10.000 pui de frigare; 
5.800 kg. lînă fină. 31 vagoane 
lapte etc.

In vederea realizării obiecti
velor planificate colectiviștii din 
Mădăraș au luat o serie de mă
suri tehnico-organizatorice. Au 
pregătit 2 hectare teren pentru 
lotul experimental, au făcut ară
turi adinei de toamnă pe toată 
suprafața ce va fi însămînțată 
în anul viitor, au planificat în- 
grășarea solului atît cu gunoiul 
de grajd rezultat de la fermele 
de animale cit și cu 10 vagoane 
de îngrășăminte chimice planifi
cate a fi aplicate în acest an.

De asemenea, s-au mai luat 
măsuri pentru îmbunătățirea or

Gospodăria colectivă „Partizanul Roșu" din Curteni, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, și-a dezvoltat mult sectorul zooteh
nic. în fotografie: urmi din grajdurile de vaci construit de curînd.

ganizării și retribuirii muncii. 
S-au revizuit normele de mun
că, adaptându-se noilor condiții 
de muncă. De exemplu, la ferma 
de vaci de lapte din mecanizarea 
adăpatului și evacuării gunoiu
lui s-a creat posibilitatea măririi 
normei de deservire la 15 vaci 
de fiecare îngrijitor.

Conducerea gospodăriei a ho
tărî t să extindă munca în acord 
individual și retribuirea după 
producție la toate ramurile de 
producție, ceea ce cointeresează 
pe colectiviști să muncească cu 
mai mult elan ca să obțină pro
ducții mari de pe parcelele lu
crate sau de Ia animalele îngri
jite.

Pentru anul 1961 fondul de 
bază al gospodăriei va crește Ta 
5 milioane de lei, iar mărimea 
retribuirii unei zile-muncă va 
crește la 35 de lei. Veniturile 
bănești planificate în anul 1961 
se ridică la peste 4.200.000 lei 
din care mai mult de două mi
lioane și jumătate vor fi repar
tizate colectiviștilor pentru zi- 
lele-munca. Mergjnd pe linia 
creării unor condițiuni de trai 
cit mai. bune colectiviștilor, 
gospodăria.a planificat construi
rea în acest an a unei băi popu
lare și a unui nou local pentru 
grădinița de copii.

Noul plan de producție al 
gospodăriei este oglinda fidelă a 
hărniciei și conștiinței colectiviș
tilor care îndrumați de partid 
luptă pentru sporirea continuă a 
producției și întărirea economi
co-organizatorică a gospodăriei 
lor colective, convinși că în mă
sura dezvoltării avutului obștesc, 
sporirii producției vegetale și a- 
nimale, valorificării pe bază de 
contract a surplusului de produ
se va speri și belșugul în casele 
lor.

NICOLAE DAVID

Colectiviștii din Maglavit 
s-au întrunit în adunare ge
nerală. Aceasta s-a petrecut 
cu cîtva timp în urmă, cu pri
lejul dezbaterii dării de sea
mă, prezentată de președin
tele colectivei tov. Florea 
Fîntină. Cum era și firesc, or
dinea de zi a stirnit interes 
deosebit. Darea de seamă, la 
siîrșit de an constituie doar 
nu numai bilanțul activității 
gospodăriei pe an, ci și punct 
de plecare pentru dezvolta
rea pe mai departe a colec
tivei.

S-a subliniat, bunăoară, 
faptul că față de anul 1959 
gospodăria s-a dezvoltat 
mult. Fondul de bază a cres
cut la aproape 4 milioane. 
Colectiviștii au vîndut statu-

La gospodăria colectivă din Urziceni, raionul Cărei, președintele tov. Carol Kulin, împreună 
cu brigadierii și contabi lai șei discută proiectul de plan pe 1961.

In fiecare an mai
La ceasul cînd citiți aceste 

rînduri, colectiviștii din Basarabi 
(Dobrogea) au și pășit la treabă 
pe noul an. In 1961 sînt desigur 
sarcini mai mari, pe măsura do
rințelor și a puterii colectivei. 
Ele sînt înscrise în plan și 
constituie obiectivele gospodă
riei pe anul în curs. Obiecti
vele sînt stabilite dinții de con
siliul de conducere al gospodă
riei. Proiectul de plan, prima 
formă a planului, exprimă, desi
gur, părerea competentă a con
siliului. Și cu toate astea ai să 
întâlnești aici în proiect și unele 
măsuri luate cu multă prudență. 
După obicei adunarea generală a 
colectiviștilor dezbate planul, îl 
îmbunătățește și îl îmbogățește 
ținînd seama de realitățile con
crete ale fiecărui sector în parte..

, dA m » 5[ mm mm
lui pe bază de contract 125 
vagoane grîu și porumb. Pes
te două milioane și jumătate 
lei din venitul bănesc plus 
vreo 260 vagoane cereale au 
fost distribuite membrilor 
pentru zilele-muncă efectuate. 
In cursul anului trecut s-au 
executat o serie de construc
ții, iar altele sînt în curs de 
terminare, sau în fază de 
proiect. Cu satisfacție deose
bită au primit colectiviștii 
măsurile de ajutorare a celor 
peste 730 de membri caro 
din pricina bătrîneții sau a 
unor infirmități și-au pierdui 
capacitatea de muncă.

Capitolul privind modul 
cum s-a muncit pentru înde
plinirea planului de produc
ție a prilejuit discuții aprinse. 
Comuniștii Vasilo Radu, Gh. 
Fîntînă, Dumitru Vasile, Aurel 
Pînă și alții, au arătat că la 
cîteva obiective, și în special 
la grîu și porumb, planul nu 
a tost îndeplinit. Cauza ? 
„Condițiile de climă ', au sus
ținut unii. Dar numai - atît ? 
Oare s-au respectat întocmai 
regulile agrotehnice? Faptele 
dovedesc că acolo unde s-au 
respectat, producția a fost 
foarte bună. Pe 300 hectare 
s-au scos cîte 5600 kg. po
rumb la hectar. Pe alte cîteva 
sute de hectare producția a 
atins 4000—4430 kg. la hectar. 
Brigada condusă de comunis
tul Popa Nistor a scos 4436 
kg în medie la hectar, iar 
cea condusă de Gneorghe 
Rudăreanu peste 4300. Cinste 
lor și celorlalți ca ei. Dar de 
ce brigăzile conduse de Ște
fan Crețu, Nicolae Toma, Va
sile Vișan au obținut doar în 
jurul a 3.000 kg. ? Impriciuații 
au fost, și pe buna dreptate, 
aspru criticați pentru faptul

,Jn fiecare an mai mult" e 
îndemnul cu care colectivistul a- 
runcă sămînța în brazdă primă
vara și el nu sună ca o profe
ție. Natura gospodăriei colective, 
rînduielile1 de aici și în primul 
rînd oamenii, îi asigură împli
nirea.

în 1960 au scos de pe fiecare 
hectar 300 kg. porumb mai mult, 
tot atîta floarea soarelui, iar de 
la ferma de oi- au ayu.t un spor 
de un, vagon de lapte. Și-au pro
pus în acest an să obțină un ve
nit de 1.375.000 lei, dar au tre- 
2ut cu mult peste el. Și fiindcă 
sectorul zootehnic s-a dovedit a- 
ducător de venituri bune, comu
nistul Ibram Sabadin, brigadier 
zootehnic, a propus pe bună 
dreptate să se cumpere în acest 
an de la I.C.Z. Palas 150 de mie- 
luțe Merinos, care să grăbească 
acțiunea de merinorizare începu- 

că dacă ar fi muncit după in
dicațiile date, gospodăria ax 
fi cîștigat încă zeci de va
goane de grîu și porumb în 
plus. Aceasta ar fi îmbogățit 
mai mult averea obștească și, 
bineînțeles, ar fi mărit retri
buirea la ziua-muncă.

N-au fost cruțați nici tovară
șii din consiliul de conducere 
și nici cei care lucrează în 
sectorul zootehnic. Realizările 
obținute în acest sector nu i-a 
mulțumit pe colectiviști nici 
în privința îndeplinirii planu
lui și nici a modului cum se 
îngrijesc animalele și cum se 
gospodăresc furajele.

Discuțiile, argumentele a- 
duse în criticarea tovără
șească demonstrează nivelul- 
tot mai ridicat al pregătirii 
colectiviștilor din comuna 
unde altădată trona ob
scurantismul unde cu ani în 
urmă totul se aștepta să vină 
din minunile cerești. „...Minu
nile s-au dovedit a fi pe su
tele de hectare unde s-au res
pectat indicațiile științei. A- 
plicarea de îngrășăminte or
ganice și chimice, patru pra- 
șile, pricepere și hărnicie, 
egal 5600 kg. la hectar. Unde 
nu, rezultatul este mai puțin 
cu aproape jumătate..." au 
subliniat vorbitorii. De aici 
au pornit membrii gospodă
riei colective în pregătirea 
planului de producție pe a- 
nul 1961, plan care în aceste 
zile va căpăta forma defini
tivă. învățămintele anului 
1960 dovedesc că gospodăria 
s-a dezvoltat în general bine, 
dar se putea muncii și mai 
bine.

CL. MUNTEANU

mult
tă acum doi ani. Propunerea a 
fost adoptată. Un alt comunist 
Nairn Geafar s-a declarat nemul
țumit cu producția de lapte a 
fermei de vaci (nu a fost de alt
fel singurul care a mărturisit-o) 
și arătînd că posibilități există, 
a cerut adunării să mărească 
cantitatea de lapte prevăzută 
în plan pentru 1961 cu încă 100 
litri pe cap de vacă.

In 1960 via a adus gospodăriei 
un ciștig de . 100.000 lei. Iată 
temei pentru Dinu Marin de la 
brigada viticolă să propună mă
suri pentru dezvoltarea ei.

Discuțiile se încing'. Planul, 
cristalizînd entuziasmul și hărni
cia oamenilor, capătă neîncetat 
noi dimensiuni. Se înscrie la 
discuții și Trofim Ipate de la „a 
doua de cîmp". — Cred — spune 
el — că 280 liectare, cîte s-au 
repartizat pentru porumb, e prea 
puțin. Și ține morțiș să se mă
rească suprafața. Aici însă a fost 
nevoie să se lămurească urmă
toarea problemă : sporirea pro
ducției de porumb nu se rezolvă 
mărind suprafața, suprafețele de 
pămînt nu sînt de gumilastic să 
se întindă sau să se siringă la 
bunul nostru plac, așa că toată 
atenția trebuie acordată îndeo
sebi sporirii producției la hec
tar. Iar dacă anul trecut a- 
cest lucru s-a putut face, de ce 
nu s-ar putea și acum. Lucrînd 
în sistemul retribuției suplimen
tare, Ion Girip cu nevasta a ob
ținut de pe o suprafață de 2 ha., 
12.590 kg. porumb șiiuleți în loo 
de 3.525 kg., iar Murat Rtdvau 
a obținut singur G.370 kg. po
rumb în loc de 3.525 kg. Ei au 
aplicat prașiiele la timp, și au 
făcut-o cu atîta sîrg că nici n-au 
mai așteptat praștia mecanică.

Omer- Nuridim face propuneri 
privind-buna organizare a mun
cii. EI amintește faptul că cei 
doi șefi de echipe de Ia grădina 
de legume s-au ocupat tot anul 
trecut de munca la canalele de 
irigare. în acest timp eehipde 
au stat mai mult fără conducă
tori și n-a fost bine.

Are forțe colectiva să îndepli
nească cu succes lot ce ș<-au pus 
de gînd harnicii gospodari din 
Basarabi ? Are. Ba ore încă și 
resurse nefolosite. Vusilica. Sa- 
rivan, președinta comisiei de 
femei, amintește faptul că a- 
nul trecut multe femei n-au 
participat la muncă. „Cît s-ar 
putea face dacă ar veni la mun
că toate. Și doar în cîștigul nos
tru am face-o“. Lucru pe care 
îl întărește însăși Ion Bucșan, se
cretarul organizației de bază: 
„Dacă punem toți urmărul, tot 
ce-ain plănuit aici va fi ușor 
realizat". Aceasta este de altfel 
hotărîrea fermă cu care aduna
rea generală a colectiviștilor din 
Basarabi și-a încheiat dezbate
rile.

V. TO SO



1A n perioada aceasta (nici nu ști cum să-i zici, o fi 
iarnă sau ba ?), cînd pămîntul nu poate fi cul
tivat, oamenii se cultivă ps» ei înșiși, caută izvoa

rele minunate ale științei și culturii. O muncă cultu
rală intensă, rodnică, interesantă, se desfășoară în 
toată țara. Să aruncăm o privire în regiunea Suceava, 
să vedem cum își îndeplinesc sarcinile ce le revin 
activiștii culturali de aici.

săptămî- 
care să 

manifestări

ir

La multe cămine culturale și biblioteci activitatea 
culturală înregistrează un permanent și simțitor pro
gres. Astfel, în comunele Vicovu de Sus, Marginea, 
Arbore, Hudești, Suharău, Horodiște, Dolhești și altele, 
instituțiile culturale desfășoară o activitate intensă, 
cu un conținut bogat și variat, legat de cerințele lo
cale

Programele săptămînale de activitate ale acestor 
unități întrunesc manifestări cultural-artistice intere
sante, la care participă numeroși țărani muncitori.

In comune ca : Putna, Vicovu de Jos, Marginea, 
Hudești, Forăști, Dolhești funcționează cercuri agro
zootehnice cu tematică legată de necesitatea pro
ducției agricole locale, cu lecții bine întocmite, înso
țite de material didactic și intuitiv.

Căminul cultural din Vicovu de Jos, de pildă, a or
ganizat iarna aceasta un cerc agropomicol cu 30 de 
cursanți. La gospodăria agricolă colectivă din Forăști, 
cei 30 de cursanți ai cercului zootehnic au primit în 
același timp cu retribuția în bani cuvenită pe anul 
1960 și broșurile pentru învățămîntul agricol de masă.

Antrenate în concursul bienal „Biblioteca' în slujba 
construcției socialiste", bibliotecile și-au îmbunătățit, 
de asemenea, activitatea. Numărul cititorilor și al căr
ților difuzate a crescut în aproape toate unitățile. Se 
organizează mai multe acțiuni de popularizare a căr
ții, s-a extins activitatea cercurilor de citit, aprovizio
narea cu publicații este mai judicioasă.

Biblioteca raională Rădăuți, de pildă, pînă la 15 de
cembrie avea 4.166 cititori (în 1959 — 2-628) și a difuzat 
60.847 exemplare (în 1959 — 46.755). în același raion, 
în fiecare din bibliotecile comunale, sînt peste 1.000 
cititori (Marginea — 1.233, Vicovu de Sus — 2.165, 
Arbore — 2.539).

Aceste bune rezultate se datoresc și faptului că pe 
lingă obișnuitele acțiuni cu cartea (expoziții, recenzii, 
seri literare etc.), s-au folosit și alte metode de popu
larizare a bibliotecilor și fondurilor de cărți ale aces
tora. Astfel, biblioteca raională Rădăuți folosește pen
tru atragerea oamenilor muncii la lectură invitații in
dividuale și colective. în același raion unele biblioteci 
comunale întocmesc pentru brigadieri și președinți ai 
G.A.C., planuri speciale de lectură.

în domeniul activității artistice de amatori este îm
bucurător faptul că la fiecare cămin cultural activează 
cel puțin o formație artistică, iar, în majoritatea lor, 
aceste formații susțin spectacole, în localitate sau de
plasare, cel puțin o dată pe lună.

Un stimulent deosebii în această direcție, l-a consti
tuit organizarea „Festivalului regional cultural-spor- 
tiv'' care a antrenat un mare număr de formații și ar
tiști amatori.

★

Rezultatele pozitive obținute în munca cultural-edu- 
cativă de masă în regiunea Suceava sînt însă de
parte de posibilitățile reale existente 
țele concrete locale.

Nu a fost asigurată încă la toate 
rale și bibliotecile sătești o activitate

cît și de cerin-

căminele cultu- 
iitmică pe baza

unor programe 
nale, în 
cuprinse 
nice.

O serie 
prevederi ale planurilor de 
muncă pentru perioada de 
iarnă au fost, fie total ne
glijate, fie urmărite super
ficial. Așa se explică, de 
pildă, faptul că prevederile 
cultură generală n-au fost aduse peste tot la îndepli
nire. In raionul Fălticeni, bunăoară, nu funcționa pînă 
la 26 decembrie 1960 nici un cerc de popularizare a 
științei, iar în satele fostului raion Dărăbani, din to
talul de 88 de cercuri planificate, la un grup de 11 că
mine culturale nu începuseră activitatea decît două 
cercuri de cultură generală. La aceeași dată, la 
foarte multe cămine culturale nu erau deschise încă, 
în mod organizat, ciclurile de conferințe agricole și 
științifice pentru iarna anului 1960—1961.

Dacă în comune ca Marginea, Arbore, Vicovu de 
Sus, Suharău etc. se organizează, periodic, diferite ac
țiuni și manifestări pe teme științifice, în multe alte 
comune serile de experiență, serile de întrebări și răs
punsuri, consfătuirile cu cititorii, concursurile „Cine 
știe răspunde", rubricile permanente „Știați că...“, 
proiecțiile de diaiilme etc., sînt nefolosite.

în cadrul multor cămine culturale, se întîlnesc încă 
destule manifestări cultural-artistice organizate fără 
un scop bine determinat, așa, ca să fie și să se poată 
Bcrie în raportul de activitate. Asemenea stări de lu
cruri se vădesc îndeosebi în domeniul propagandei 
prin conferințe, al cărei conținut este, deseori, insufi
cient legat de realitatea locală. în comuna Putna, de 
pildă, conferința intitulată .Satul de ieri și de azi", 
care ar ii oferit mari posibilități de localizare, n-a cu
prins nici o relatare concretă cu privire la viața din 
trecut și de azi a locuitorilor din comună, limitîndu-se 
doar la citirea unor fraze generale din conferința pri
mită de la centru.

în domeniul muncii artistice de amatori, cu toate 
succesele semnalate, se constată însă o lipsă de aten
ție pentru recitatori și soliștii vocali și un pronunțat 
dezinteres în promovarea brigăzii artistice de agita
ție, gen de artă deosebit de eficace în mobilizarea oa
menilor muncii pentru înfăptuirea sarcinilor construc
ției socialiste.

Deși, în general, munca cu cartea a dobîndit în re
giunea Suceava succese însemnate, în special în ceea 
ce privește creșterea numărului cititorilor, al cărților 
citite și al manifestărilor de masă, în activitatea bi
bliotecilor se manifestă încă unele deficiențe. Ele 
privesc îndeosebi insuficienta orientare a conținutu
lui acțiunilor cu cartea, atragerea la lectură într-un 
procent necorespunzător al țăranilor muncitori, apro
vizionarea defectuoasă a bibliotecilor sătești, 
perficialitatea în ținerea evidenței activității.

Atenția principală în îmbunătățirea activității cămi
nelor culturale și bibliotecilor din regiunea Suceava 
trebuie îndreptată către asigurarea unei activități per
manente, variate, atractive, bogată în conținut, capa
bilă să antreneze mari mase de oameni ai muncii și 
Bă slujească în mod direct înfăptuirea sarcinilor poli
tice și economice actuale.

O luptă hotărîtă împotriva manifestărilor cultural- 
artistice formale, sărace în conținut, lipsite de finali
tate, introducerea în stilul de muncă al căminelor cul
turale a unui spirit militant, agitatoric, iată ce se cere 
de la activiștii culturali din regiunea Suceava.

de importante

privire la cercurile decu

Corul din Lupcina
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Ca să ajungi în Lupcina, nu-i 
lucru tocmai lesne. Poteca șerpuiește 
îndelung și mai tot timpul în pantă. 
Pămîntul e pe alocuri lunecos, iar 
vîntul pișcă binișor pe sub straie.

E un sătuc cu numai cîteva case. 
Sînt 172 de așezări omenești risipite 
ciudat, ici și colo, pe coaste și mu
chii de munte, în așa fel îneît, toate, 
par a căuta ca niște copii jucăuși, cu 
ochii voioși ai ferestrelor, lumina de 
aur a soarelui.

Pe aceste plaiuri aspre, de munte 
neînduplecat, au călcat cîndva pașii 
răzbunători ai vestiților haiduci Co- 
beliță și Doboș.

Pe aceleași plaiuri și-au prăvălit ani 
de-a rîndul securile, icnind deodată 
cu brazii, în dură durere, generații de 
dirzi tăietori de păduri.

Pe tot aceleași plaiuri, slobode a- 
cum de umilință și exploatare, răsu
nau mai deunăzi, în graiul simplu al 
unui cor tineresc, versurile adine 
grăitoare : „Măreț pămînt al patriei 
iubite/ De steaua libertății luminat..."

18 tineri huțani, băieți și fete, des
cifrau, sub privirile încurajatoare ale 
celor nouă tinere cadre didactice, me
lodia emoționantului cîntec patriotic. 
Glasurile lor limpezi răsunau din clă
direa școlii 
ani. Școala

sîntem de la... 
a spune, zimbir 
Boiciuc, tînărul < 
același timp, al 
cina.
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de curînd pe culmile Lupcinei. înain
te vreme, copiii tăietorilor de pădure 
trebuiau să străbată mulți kilometri, 
din revărsat de zori și pînă-n asfințit, 
pînă la școala din comuna de centru.- 
Mulți dintre ei trebuiau să se lase pă
gubași, îngroșînd necontenit rîndurile 
neștiutorilor de carte.

— Multe înfăptuiri au schimbat fața 
Lupcinei. Ne străduim, zi de zi, ca și 
activitatea culturală să fie la... înăl
țime. Vorba aceea, să se cunoască că

mai tinerillie Cazacu cu cei învățăcei

Vestea despre măiestria fluierașulur 
llie Gazacu a depășit nu numai hota
rele comunei sate de baștină — Botuș 
din raionul Cîmpulung — dar chiar și 
hotarele țârii. Cu citva timp în urmă, 
împreună cu echipa sa de fluierași el 
a vizitat Uniunea Sovietică.

Cinc_a auzit vreodată cînteeul pe 
care Uie Cazacu il scoate din fluierul 
său fetmecat, nu se poate să nu îndră
gească pe omul acesta de peste 50 de 
ani, zvelt încă, de statură mijlocie. 
Meșteșugul fluierului l-a învățat de la 
tatăl său. Fluierul era singura mingî- 
iere a tinereții lui, petrecută mai mult 
slujind pe la bogătani, la tăiatul lem
nelor, strînsul finului și păscutul vi
telor.

Fluierul este însoțitorul bucuriilor lui 
de acum. Consătenii săi nu pot înțe
lege o petrecere fără llie Cazacu. E 
printre primii activiști ai căminului cul
tural. Echipa de fluierași susține pe 
cea de dansuri, condusă de Toade.r Co- 
cîrță, iar soliștii vocali pa.ncă cîntă mai 
frumos cind ii acompaniază el, cu 
cînteeul fluierului.

Dotat de la natură cu un talent re
marcabil, el e și un interpret iscusit. 
Cmtă aproape fără întrerupere ore în
tregi. Măiestria lui constă în faptul de 
a nu întrerupe melodia prin suflul ae
rului. Cu o digitație bună el știe să 
scoată multe nuanțe, datorită unei u- 
rechi muzicale bine exersate.

Din cele peste cincizeci de cîntece 
pe care le interpretează, cele mai 
dragi îi sînt cîntecele „Jocul bătrînesc" 
(mai numit și „Hora mare" sau „Jocul 
de toți"), „Fata de la munte", „Cio
banul care și-a pierdut oile" și altele. 
Cîntecele noi le învață cu nesaț după

radio sau difuzor, precum și la orice 
ocazie ce i se ivește, uimindu-și echipa, 
pe care o învață și conduce.

Din cînteeul „Ciobanul care și-a 
pierdut oile", in care ciobanul se tîn- 
guie brazilor, apelor și stîndloc, îi plac 
versurile, în care se spune că furtuna 
i-a împrăștiat mîndrele mioare, 
care le caută peste tot.

„Mîndre surioare 
Au nu știți voi oare 
Unde-i turma mea 
Cu lină de nea?"

O clipă, ciobanul are iluzii că le-a 
zărit :

pe

că turma i se ivește cu a- 
cintecul său saltă vesel.

• In comuna Dol
hești, pe pieptul a 67 
de tineri strălucește 
insigna „Prieten al 
cărții", iar alți 83 ti
neri s-au înscris la 
concursul „Iubiți car-

Știați că...

„Pe costiș la vale 
lată se năzare 
Turma lui de nea
Sub clipiș de stea..."

Dar s_a înșelat, căci ceea ce a 
rit nu-s decit niște cioate albe, 
cînteeul se trnguie iarăși inviforat.

Dar iată 
devărat și 
triumfal. Și atita știe cintărețul să se 
identifice cu cînteeul său, incit răsco
lește sufletele, cirătind, prin puterea 
talentului său, cit de mare e creația 
geniului popular.

Căci llie Cazacu e un talent adevă
rat ca izvorul curat ce țîșnește din 
st încă și, cu toată coaja de mesteacăn 
a tîmplelor sale, el dă viață și tine
rețe cîntecelor vechi, știute din bă- 
trini. „Moșul meu încă știa o cînta 
tare frumos și la fel tatăl meu și un
chii mei" — povestește el. Și tradiția 
aceasta a dus-o el la strălucire, prin 
perfecționare necontenită, dintr-o pa
siune adîncă pentru cîntec.

Cinematograful 
sătesc din comuna 
Dornești desfășoară 
o rodnică 
tate, reușind 
care film să 
zionat de un
de spectatori egal cu 
acela al 
populații mature 
comună.
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corespondent

• Programele 
tistice susținute 
formațiile căminului 
cultural din comuna 
Vicovu de Sus, în pe
rioada 9 octombrie — 
4 decembrie 1960, au 
fost vizionate de pes
te 2.150 de spectatori.

• In comuna Bo
mia există astăzi, în 
afară de numeroase 
aparate de radio, 480 
de difuzoare ale sta
ției locale de radiofi- 
care. In aceeași co
mună sînt peste 1.200 
abonamente la dife
rite ziare și reviste.

• Corul căminului 
cultural din comuna 
Putna cuprinde 105 
membri și desfășoară 
o intensă activitate, 
atît in localitate cît 
și în deplasare. Prin
tre cei mai destoinici 
coriști se numără 
Schipor Constantin în 
vîrstă de 65 de ani, 
precum și tinerii Ce
nușa Alexandru, Aga 
Uie, Renț Virginia.

• Casa raională de 
cultură din Rădăuți 
a luat buna inițiati-
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De aproape două luni de 
zile așteaptă sătenii din Vico
vu de Jos să vină brigada 
științifică din Rădăuți.
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Pe una din băncile căminului cultu
ral, plin pînă la ultimul rînd, un un- 
chiaș prinse a se foi iar în cojoc. Ur
mărea și el o vreme, cu adîncă încor
dare, alături de toți ceilalți oameni 
„minunile" făptuite pe scenă de prof. 
Poleac cu aparatele lui pentru expe
riențe fizice. In răstimpuri își răsucea 
însă privirile agere pe deasupra celor
lalți, frămînta căciula în miini și buf
nea înciudat...

— Așa o fi ! Nu zic ba... Așa o fi 1 
Oamenii din jur tresăreou o clipă 

nemulțumiți, sisiiau supărați de două- 
trei ori, îndemnîndu-1 să tacă, apoi își 
aruncau din nou privirile țintă, spre 
scenă. Unchiașul se liniștea și el un 
timp, dar începea cu-rînd să bombăne 
din nou.

Cînd prof. Poleac începu însă suges
tiva lui experiență cu privire la sistemul 
solar și rotația planetelor, moș Bucu
lei, căci așa-i era numele, nu și mai 
afla de loc astîmpăr. Se învirtea cînd 
la dreapta, cînd la stingă, întrebîndu-i 
cu voce tare pe cei din jur :

— Și de unde știe dumnealui, mă rog, 
distanța de la pămint la cer ?

— N-auzi moșule, că nici nu există 
„cer" ? Atmosferă, așa-î spune științi
fic, — îl dojeni un tînăr din preajma.

— Și e vorba de distanța de la pă- 
mînt la soare, bade Ioane — completă 
un altul zîmbind.

Moș Buculei ii țintui pe omindoi cu 
ochii lui vii, pătrunzători :

— Ba știu eu bine ce zic, n-oveți voi 
grijă I

Și ridicînd în aer degetele butucă
noase, unchiașul se înălță în picioare, 
din mulțimea de oameni.

— S-avem iertare, tovarășe 
Eu sînt cam tare de cop. Un 
vrea să știu insă lămurit :

— Spune moș Buculei — îl 
profesorul cu bunăvoință.

— Cîtă distanță este de la pămint 
la cer ?

— Se vede că n-ai înțeles bine ce am 
spus pînă acum...

— Ba am înțeles eu, — se înciudă 
unchiașul — numai că vreau să știu, 
scurt și lămurit, cîtă oale-i de la pă- 
mînt la cer ? Eu atîta vreau I

— Și de cc vrei dumneata să știi 
toamai lucrul ăsta ? — îl iscodi, zîm- 
bind înțelegător, profesorul.

— Fiindcă vreau să aflu, scurt și lă
murit, cită oale o să am de făcut de 
la pămint Ia cer, atunci cînd oi muri.

Spusele moșului stîrniră hohote de 
ris.

Profesorul n-a pregetat insă să-i 
dea lămuririle necesare. Mai mult, la 
ateva experiențe l-a poftit chiar pe 
scenă, pentru o cerceta cu propriile lui 
simțuri fie tainele mașinii pneumatice, 
fie sursele electricității, fie strălucirile 
prismatice ce dau naștere curcubeului.

...Și în timp ce acolo, în sola cămi
nului cultural din Dolheștii Fălticenilor, 
moș Buculei deprindea la vîrsta toam
nei, alături de zeci și sute de tineri, 
miracolele obiective ale materiei în 
mișcare, gindurile mi-au înmănunchiat, 
într-o frîntură de timp, felurite amintiri 
și aspecte asemănătoare, întîlnite la 
multe alte cămine culturale din regiu
nea Suceava.

Și nu întâmplător dintre aceste o 
minti'ri, una mai cu seamă, revenea ct 
sporită intensitate.

Revedeam aidoma sala căminului 
cultura) din Vicovu de Sus. Era, de ase
menea, înțesată de oameni. Pe scenă 
se afla un foarte iscusit popularizator 
al „minunilor de eprubetă", al atracti
velor și instructivelor experiențe ch-’mi- 
ce : prof. Bordeianu din Rădăuți, entu- 
zist și priceput participant la activita
tea brigăzilor științifice din acest raion.

Oxigenul, carbonul, cloratul de po
tasiu ori fosforul deveneau, prin graiul 
limpede și convingător al experiențe
lor, prieteni buni pentru fiecare dintre 
cei ee-i urmăreau cu respirația tăiată 
explicațiile. Și, rînd pe rind, experien
țele limpezeau temeiurile științei ade
vărate,

Aci, in asemenea săli arhipline, ori
cine își putea da seama, zărind masa 
de oameni sudată în încordarea aten
ției depline, că in limbajul viu al ex
periențelor de fizică ori chimie, inițiate 
în sălile căminelor culturale sătești de 
brigăzi științifice ori în cadrul cercu
rilor de cultură generală, se plămă
dește, concret și trainic, încrederea in 
adevărul științei biruitoare.

...încrederea pe care aveam s-o aud 
rostită cu voce tare, și în felul lui ori
ginal, de însuși moș Buculei, la ieșirea 
din sala căminului cultural. Se adresa 
zîmbind celorlalți :

— Strașnic, oameni buni, strașnic I 
Auzi dumneata : atmosferă, planete, 
sateliți, ani lumină și cite și mai cite 
lucruri cane te uluiesc nu alta. Abia 
aștept să se mai organizeze o seară 
ca asta. Măi, că multe mai are omul 
de învățat!

■— Tu cînd al de gînd să aduci 
brigada științifică ?...

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

In comuna Hudești, s-au cons
truit trei cămine culturale, în 
cele trei sate aparținătoare. In 
toate trei, mai mult de jumătate 
din spațiu a fost luat pentru 
cooperativă.
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dat unuiEste un bun calificativ
activist cultural cînd despre munca 
lui se poate spune că se află în 
miezul evenimentelor. Un asemenea 
calificativ a primit tovarășul Va- 
sile Crăciun, bibliotecar din co
muna Ibănești din partea... eveni
mentelor însăși. în aceste zile, cînd 
țăranii întovărășiți au început să 
pășească pe drumul gospodăriei co
lective, printre primii care au depus 
cereri au fost cititorii fruntași, ca 
familia Condurache (Dumitru, Ale
xandra și fiul lor Dumitru), ea 
Elena Stan, Stan Petre Gheorghe, 
Anița Antoneac, Victor Bărbuță și 
alții. Fiecare dintre aceștia a citit 
în medie 12—13 cărți, alese sub în
drumarea competentă a biblioteca
rului.

Orientarea lecturii cititorilor con
stituie o preocupare de frunte a bi
bliotecarului din Ibănești. El se 
străduie să cunoască pe fiecare ci
titor în parte, nivelul său ideologic, 
interesele, preocupările sale. Reco- 
mandînd o carte unui cititor, el ține 
seamă ca subiectul ei să fie în 
strînsă legătură cu sarcinile care 
stau în fața oamenilor din comună, 
dar și de nivelul lor de înțelegere. 
Cele mai căutate cărți sînt cele care 
tratează transformarea socialistă a 
agriculturii. Ele au ajutat foarte 
mult sătenilor în luarea hotărîrii de

înscriere în gospodăria agricolă co
lectivă.

Manifestările culturale pentru 
răspîndirea cărții sînt așteptate cu 
mult interes și se bucură de popu
laritate. O „specialitate** a casei sînt 
consfătuirile cu cititorii pe margi
nea unei cărți sau pe o anumită 
temă, în care caz se citesc mai 
multe cărți avînd tema propusă. 
Consfătuirile se pregătesc temeinic 
prin cercurile de citit, care au o ac
tivitate 
Cărțile 
deauna. 
blioteca 
la biblioteca raională. Sătenii își a- 
mintesc cu plăcere de consfătuirea 
organizată pe marginea romanului 
lui Mihail Sadoveanu „Mitrea Co
cor". Multe învățăminte s-au putut 
dobîndi și din consfătuirea avînd 
ca temă „Pregătirea furajelor**.

In cadrul întrecerii „Biblioteca în 
slujba construirii socialismului**, bi
blioteca din Ibănești s-a situat prin
tre cele fruntașe în regiune. In noul 
an, însă, tovarășul Crăciun este ho- 
tărit să lichideze lipsurile care mai 
există în munca sa. O punere la 
punct a cataloagelor, îmbogățirea 
conținutului unor manifestări, în
drumarea mai competentă a biblio
tecii sătești din Dumbrăvița și a 
cercurilor de citit, sînt cuprinse în 
planul pentru anul 1961.

permanentă, planificată, 
necesare se asigură tot- 

Dacă ele nu se găsesc la bi- 
comunală, se împrumută de

i

Comuna noastră, compusă din 
două sate, numără peste 1.200 fami
lii, și aproximativ 4.000 locuitori. 
Ținînd seama de indicațiile celui de 
al III-lea Congres al P.M.R., ne am 
angajat să realizăm o asemenea in
tensificare a muncii cultural-educa
tive, incit, cel puțin o dată pe lună, 
fiecare cetățean al comunei să parti
cipe la o manifestare culturală.

In acest scop, activitatea celor 
două cămine culturale din comună 
va fi mult îmbogățită. Vom organi
za in toate zilele săptămînii mani
festări culturale cit mai diverse și 
mai atractive.

Totodată, intre cele două cămine 
culturale, Frătăuți-centru și Măne- 
uți-sat, vom organiza schimburi per s 
manente de manifestări cultural-ar- 
tistice.

Din experiența muncii de pină a- 
cum ne dăm seama că formele de 
activitate pe care va trebui să le fo
losim mai intens, pentru a realiza o 
largă cuprindere a maselor la acti
vitatea culturală, sînt cercurile de 
citit,, serile tematice de popularizare 
a științei, spectacolele săptămînale, 
brigăzile științifice, concursurile 
„Cine știe, ciștigă“ și expozițiile pe 
diverse teme.

ION MANOLACHE 
comuna Frătăuții Vechi

★
In iama aceasta vom acorda o 

mare atenție activității cercurilor de 
citit pe circumscripții electorale. 
Dorim ca la aceste cercuri să asi 
gurăm nu numai un număr sporit 
de participant permaienți, dar și o 
simțitoare îmbunătățire a conținu
tului educativ-științific al muncii 
desfășurată în cadrul acestora. In 
acest scop vom organiza săptămînal, 
cu toți responsabilii cercurilor de ci
tit, scurte consfătuiri metodice pri. 
vind conținutul muncii în perioada 
respectivă.

t

—■ Ce era să facă, aici trebuia 
fie cușca sufleorului!...

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

Căminul cultural din comuna 
Ulma, a cărei construcție ei 
costat 208.000 lei, nu se poate 
folosi deoarece nu s-au găsit. 
banii necesari cărămizilor pen
tru sobă.

ELENA SUCIU 
comuna Marginea

i
r

nu-l... cărămidă, vai de
★

Paralel cu intensificarea celorlalte 
manifestări de masă, vom urmări 
îmbunătățirea muncii cultural-știin
țifice în rindu] femeilor. Pentru a- 
ceasta, în fiecare marți vom organi
za o „zi a femeii'1, in cadrul căreia 
vor fi dezbătute, in forme noi, inte
resante și atractive, probleme de în
semnătate educativ-instructivă cu o 
tematică specifică femeilor.

ASPAZ1A BODNARIU 
comuna Gălănești

— Unde 
picioare.

(Desen de T. PALL)

Pagină redactată de
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întunecimile de Lună 
re — eclipsele după cum se 
mese — sînt explicate astăzi în iiiod 
științific. Ba mei mult, .’ele pot fi pre
zise cu exactitate matematică și pen
tru viitorul cel mai îndepărtat. .De 
pildă, astronomii au calculat pă la 15 
februarie 1961, în jurul orei 10 dimi
neața, va avea loc o eclipsă 
de Soare. Este un fenomen ce 
duce foarte rar îh același loc 
prafața Pămîntului. Astfel, 
eclipsă totală de Soare văzută 
țara noastră datează din ziua de 8 
noiembrie 1816. După 145 de ani, la 
15 februarie 1961, acest fenomen se 
va produce, așadar, din nou. Astro
nomii au mai calculat că o nouă e- 
clipsă totală se va observa din țara 
noastră abia Ia li august 1999.

milioane

îngustează din ce în ce mai mult.

Cum sâ urmărim eclipsa ?

ci va apare ca 9

început, 
întreaga 
scăldată 
astrului 
eclipsei,

măsoară în diame- 
iar Luna 3.476 km. 
vede mic pe bolta 
se datorește faptu-

frumoasa 
una cite 
întreaga 
recapătă 
nimic nu

totală 
se pro- 
pe su- 
ultima 

din

timp 
își 

cum

va putea fi ur- 
bine din Dobro- 

de pildă,

Fazele unei eclipse totale de Soare
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Harta eclipselor totale de Soare din id februarie 1961 întocmită de sectorul solar al Observatorului

Ce se observa în timpul 
eclipsei

Să ne închipuim că sîntem martorii 
unei eclipse totale de Soare. Feno
menul este impresionant 1 La 
totul se desfășoară normal : 
natură înconjurătoare' este 
în razele binefăcătoare ale 
zilei, Soarele. La începutul 
în jurul nostru nu se face simțită 
nici o schimbare importantă. Dacă 
însă privim la Soare, printr-un ciob 
de geam afumat, observăm cum dis
cul Soarelui prinde să se știrbească 
dinspre partea dreaptă. Peste cîtva 
timp, discul solar devine o seceră ce » 

se
Obiectele din jurul nostru sînt acum 
mai slab luminate, ca și cum Soarele 
ar fi învăluit în niște nori invizibili 
care îi slăbesc lumina."Deodată, însă, 
începe să se însereze de-a binelea. în 
jurul nostru se observă, alergînd cu 
o mare iuțeală în formă de valuri 
niște umbre curioase. Apoi... pește 
cîteva clipe, în plină zi se face... în
tuneric. Stelele strălucesc pe bolta 
cerească întocmai ca în timpul nop
ții. Un frig se așterne peste tot pă- 
mîntul și se pornește un.vînt neobiș
nuit. Păsările încetează a mai ciripi, 
iar cele din ogradă se pregătesc de 
calcare. Animalele sînt neliniștite. 
Caii încep să alerge, cîinii să urle 
sau să se gudure pe lîngă stăpînii 
lor.

Totul este neobișnuit ! Pe cerul în
stelat, in locul Soarelui strălucitor, 
acum se vede o pată neagră în for
mă de disc (așa cum ni se înfăți
șează in fotografie). In jurul 
Soarelui se ivește o frumoasă co
roană cenușie de formă neregulată. 
Dacă privim cu un binoclu, în ime
diata apropiere a discului negru, pe 
fondul cenușiu al coroanei solare, se

admire învelișurile, at-

observă un inel de foc din care țiș- 
nesc uneori flăcări de un roșu puter
nic. Este o rară ocazie în care Soa
rele r-t astrul zilei — permite pămân
tenilor Sări 
mosferei sale incandescente, de la o 
depărtace; de aproape 150 
kilometrii.

întreagă această priveliște neobiș
nuită nu durează insă decît cîteva 
minute.’ Primele raze ale Soarelui în
cep din nou să lumineze. In aceste 
clipe aerul are uneori o culoare au- 
rie-roșcată, pădurile devin cafeniu- 
violete, toate lucrurile parcă sînt 
schimbate. Soarele, în bătaia razelor 
sale, își ascunde din nou inelul roșu 
presărat cu limbi de foc și 
sa Goroană. Stelele dispar 
una și nu peste mult 
natură înconjurătoare 
aspectul obișnuit ca și 
s-ar fi intimplat.

Eclipsa s-a sfîrșit !

Eclipsele și „vîrcolacii"
întunecimile de Soare și de Lună 

au fost urmărite de oameni încă din 
vremuri străvechi. De-a lungul veacu
rilor, cronicarii au consemnat cu gri
jă aceste fenomene neobișnuite. Nu
mai neștiința și întunericul din min
tea unor oameni i-au împins în tre
cut să se înfricoșeze de eclipse, să 
creadă că ele; aduc . nenorociri sau 
sfîrșjtul Pămîntului, ori că sînt „sem
ne cerești14. Odinioară, celor bogați 

le convenea ca oamenii simpli să plu
tească în întuneric și neștiință, să 
creadă în semne cerești „trimise de 
dumnezeu“ și în alte născociri și 
minciuni, ca să se supună orbește ce
lor care trăiau din truda mulțimilor. 
Știință a spulberat însă toate născo
cirile și minciunile, iar asiăzi, în țara 
noastră fiecare om al muncii are ne
numărate posibilități să afle adevă
rurile științifice despre lume, despre 
viață, despre fenomenele naturii.

Se credea și prin părțile noastre, pe 
la sate mai ales, că în timpul eclipsei 
un balaur uriaș, care nu se vede, un 
vîrcolac, mănincâ Soarele sau Luna. 
Nici vorbă de vârcolaci ! De altfel, 
dacă ar exista, chipurile, vîrtolaci, a- 
ceștia, ca să poată înghiți Soarele sau 
Luna, ar trebui să fie cu mult mai 
mari decît aceste uriașe corpuri ce
rești. Or, Soarele 
tru 1.391.000 km., 
Dacă Soarele se 
cerească, aceasta 
lui că’ distanța de la Pămînt pînă la 
Soare măsoară aproape 150 milioane 
kilometri. De Lună' ne desparte o dis
tanță de 384.400 km. Iată, așadar, nu
mai cîteva explicații date nouă de

către știința atotputernică, în fața că
reia pier toate născocirile, minciunile 
și credințele greșite.

Din ce cauza se produc 
eclipsele ?

Luna, fiind un satelit al Pămîntului, 
se învîrtește mereu în jurul acestuia. 
Insă și Pămîntul, împreună cu Luna, 
împlinește în fiecare an un ocol în 
jurul Soarelui. Dintre aceste trei cor

Echpaa de bocu

puri — Pămînt, Lună, Soare — nu
mai Soarele luminează. Pământul și 
Luna sint corpuri opace, luminate de 
Soare. Se întîmplă uneori ca cele trei 
corpuri — Soarele, Pământul și La
na — să se așeze în mișcarea lor 
exact în linie dreaptă. Atunci se pro- 
duc eclipsele. Dacă Pămîntul este în-, 
tr-o margine, Soarele în cealaltă mar
gine, iar Luna exact între Pămînt și 
Soare, (cum se vede în schema pro
ducerii eclipselor), atunci Luna aco
peră discul solar pentru unele regi
uni ale Pămîntului și anume pentru 
cele aflate în umbra Lunei. In acel® 
regiuni ale Pămîntului, Soarele se în
tunecă pentru cîteva momente, Ar® 
deci loc o eclipsă de Soare.

Dacă însă Pămîntul se așează exact 
între Soare și Lună, atunci umbra 
Pămîntului se așterne pe Lună. In 
acele momente, Luna se întunecă, 
producîndu-se eclipsă de Lună.

încă din cele mai vechi timpurii 
învățații, in luptă cu superstițiile și 
cu ideile greșite, arătau pe drept 
vint că eclipsele de Lună sint o 
vadă a rotunzimii Pămîntului, că 
dovedesc că Pământul are formă
r-ică. Și într-adevăr, umbra Pământu
lui așternută pe Lună în timpul eclip
selor lunare este întotdeauna rotun
dă, în formă de cerc.

Eclipsa de Soare din 15 februarie 
1961 va fi totală peste sudul țării 
noastre. In vestul țării, eclipsa va fi 
parțială, adică Soarele nu se va în
tuneca complet, 
seceră.

Eclipsa totală 
mărită cel mai 
gea. In orașul Constanța, 
aa va dura cel mai mult: 2 minute 
și 37 secunde. La Zimnicea, totalita
tea va dura 2 minute și 32 secunde, 
iar la București 2 minute și 10 se
cunde.

Să urmărim acum felul în care se 
va desfășura eclipsa totală de Soare 
la București. In zorii zilei de 15 fe
bruarie 1961, dacă va fi senin, Soă- 

rele se va arăta strălucitor ca tot
deauna. La ora 8 și 43 de minute, în 
partea dreaptă a discului solar, se 
va produce o mică știrbire. In acest 
moment. Luna, pierdută în bătaia 
razelor solare, va începe să acopere 
Soarele încetul cu încetul. Știrbirea 
va crește tot mai mult. In jurul orei 
9 și 45 
nu va 
foarte 
minute

de minute din întregul Soare 
mai rămîne decît o seceră 

îngustă.
și această

La ora 9 și 54 de 
seceră va dispare*

va începe eclipsa

bolta cerească. Fiind însă 
in razele puternice ale Soa- 
nu se va vedea.
9 și 56 de minute va apare 
secera luminoasă a Soare-

In acest moment 
totală In locul Soarelui va apare un 
disc negru pe fondul cenușiu al co
roanei solare. Se va face întuneric 
și stele vor apare pe cer. Priveliștea 
▼a dura puțin. După 2 minute și 10 
secunde, va începe să se lumineze 
din nou. Luna, în aceste clipe, după 
ce a trecut deja prin dreptul Soa
relui, își va urma nestingherită ca
lea pe 
pierdută 
relui, ea

La ora 
din nou 
lui. Acum însă această seceră nu se 

mai îngusta, ci va crește mereu, 
ora 11 și 12 minute, eclipsa va 
sfîrșit, iar Soarele se va vedea 
nou în toată măreția lui, ca de 

va 
La 
lua 
din
obicei. In caz că în dimineața acelei

iebruarie 1902. 
in faza de

Eclipsa 
Astfel

din 25 
arată Soarele 

totalitate 

februarie cerul va fi înnou- 
putea urmări 

Totuși, la ora 9 și 54 de 
se va produce un întuneric

zHe de 
rat, desigur că nu vom 
Soarele. “ 
minute 
pronunțat care nu va dura însă de
cît puțin peste 2 minute.

Dacă cerul va fi senin, va trebui 
să știm a urmări eclipsa cît mai bine. 
Pentru urmărirea eclipsei este bine 
să ne pregătim din timp o bucată de 
geam, atît de mare cît să putem privi 
prin ea CU amîndoi ochii. Geamul îl 
afumăm bine la o luminare. Știrbi
rea Soarelui se mai poate urmări și 
cu ajutorul ochelarilor de sudor. O- 
chelaru obișauiți de soare nu sînt 
indicați. Numai în timpul fazei de 
totalitate (in cele peste 2 minute, 
cirul Soarele este complet întune
cat) se poate urmări fenomenul cu 
oc.i-.ui. liber

In cele ciievu minute cit durează 
eclipsa totală de Soare, astronomii 
au foarte mult de lucru. Cu aparate 
complicate, ei fac tot felul de măsu
rători asupra Soarelui. Cercetînd 
Soarele in timpul eclipsei totale, as
tronomii au descoperit pînă în pre
zent multe din tainele acestui astru. 
S-a descoperit astfel că Soarele este 
înconjurat de o atmosferă incandes
centa. Acest înveliș atmosferic al 
Soareiui este alcătuit din mai multe 
părți. Numai în timpul eclipselor to
tale de Soare, astronomii pot să cer
ceteze toate părțile atmosferei Soa
reiui Eclipsele îi ajută însă pe oa
menii de știință și la dezlegarea u- 
nor probleme legate de mișcările 
Pămîntului și ale altor corpuri ce- 
reșt.

Astfel, cu fiecare eclipsă cercetată 
de către astronomi, știința progre
sează si mai mult.

ION CORVIN SlNGEORZAN 
astronom la Observatorul din 
București al Academiei R.P.R.
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DE PE
In Belgia continuă să fie în grevă peste 600.000.de oameni. 
In fotografie : Greviști din Bruxelles, purtind inscripția: 

„leGii UNICE. NU !"

Marea grevă a celor 56.000 
de muncitori italieni din 
industria electromecanică 
s-a terminat cu o însem
nată victorie a greviștilor, 
care au reușit să smulgă 
patronilor: mărirea salarii
lor și încheierea de noi 

’ contracte de muncă. In fo- i tografie: — Un aspect dim 
timpul marii greve.

»

Numărul șomerilor 
Japonia a ajuns, după da
tele oficiale, la 7 milioane. 
In realitate, numărul șo
merilor este mult mai 
mare. In fotografie: Șo
meri din Tokio rămași fără 

adăpost.

Colonialiștii francezi co
mit în Algeria cele mai 
bestiale crime, lată in fo
tografie un copil nigerian 
plîngind lingă trupul neîn- , 
suflețit al mamei sale, , 
ucisă de parașutiștii fran

cezi.

Săptămîna trecută a fost bogată în evenimente politice 
internaționale.. In Belgia, greva muncitorilor, începută 

. pa la< 20 decenabrie 1960, a continuat cu b intensitate 
crescândă; îm ciuda intervenției și repress hi lor forțelor poli- 

> ției, jandarmeriei și armatei, a provocărilor, a manevrelor 
de intimidare, a arestărilor de miiitanii sindicali și de gre
viști. Muncitorii ’ belgieni luptă eroic împotriva proiectului 
de lego „de-austeritate", lege botezată de pi, pe drept cu.vint, 
alegea- nenorocirilor". Intr-adevăr, dacă această lege ar fi 
adoptată de' parlament, ar însemna ca oamenii muncii din 
Belgia să îndure povara grea a plății celor 20 de miliarde 
de franci pe care guvernul vrea să-i scoată de pe spinarea 
celor ce muncesc în vederea continuării politicii nesăbuite 
a cursei înarmărilor.

Lupta muncitorilor belgieni este stingherită însă nu numai 
de măsurile luate-de guvern, ci și de atitudinea împăciui- 
toristă a unor conducători sindicâli și deputați socialiști. 
Astfel,- liderii sindicatelor catolice au dat cuvînt de ordine 
ca muncitorii din aceste sindicate să reia lucrul. Greva con
tinuă însă în sudul țării, unde peste 600.000 de muncitori 
se găsesc încă în grevă și sînt hotărîți să nu accepte nici 
un compromis cu guvernul.

La Casablanca a avut loc conferința conducătorilor unor 
state africane independente. Conferința a adoptat 
Carta Africană de la Casablanca și rezoluții privind 

situația din Congo, sitpația din Algeria, experiențele ato
mice. franceze din Sahara etc.

In conformitate cu „Carta Africană" conferința a- adoptat 
o serie de hotărîrj referitoare la crearea unei adunări

Cronica evenimentelor 
internaționale

consultative africane, crearea unei comisii politice africane 
și crearea unui Birou de legătură.

Analizînd situația din Congo, participanții la conferință 
au cerut ca O.N.U. să ia măsuri pentru dezarmarea bandelor 
lui Mobutu, eliberarea personalităților politice arestate, în
trunirea parlamentului congolez, plecarea din Congo a între
gului personal străin care nu depinde de O.N.U. și împiedi
carea belgienilor de a folosi teritoriul Ruanda-Urundi ca 
bază de operațiuni împotriva Congo-ului. In același timp, 
participanții la conferință au declarat că „sînt hotărîți să-și 
retragă trupele și personalul plasate sub comandamentul 
O.N.U. și că sînt gata să răspundă la apelul guvernului legal 
al Republicii Congo".

In rezoluția specială cu privire la Algeria se spune printre 
altele : „Conferința declară că este hotărîtă să sprijine pe 
toate căile poporul nigerian și guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria în luprta lor pentru independența Algeriei ,

Referendumul colonialist, organizat de oficialitățile fran
ceze în problema algeriană, a avut loc atît în Franța 
cît și în Algeria.

Ce-i drept, numărul celor care au spus „DA" e mai mare 
decît al celor care au spus „NU". Aceasta însă nu înseamnă 
că. cei ce au spus DA sînt întru totul de acord cu politica 
preconizată de generalul De Gaulle. Dimpotrivă, muiți cetă- 

. țeni votînd DA au înțeles că dau șefului statului (lui De 
Gaulle — n.r.) o împuternicire pentru a duce tratative cu 
guvernul provizoriu al Republicii Algeria, în vederea înce
tării războiului. „Nu este posibilă nici o îndoială — trans
mite agenția „France Presse" — rezultatele scrutinului în 
Franța înseamnă că francezii așteaptă din partea președin
telui să aducă pacea în Algeria". Cei care au spus NU șau 
au preferat să se abțină de la vot, nu încape nici o îndoială 
că sînt împotriva politicii lui De Gaulle. Și nu trebuie pier
dut din vedere că numărul acestora nu-i deloc mic. In 

'Algeria, de pildă, unde referendumul s-a desfășurat sub o 
cruntă teroare, s-au abținut de la vot 41 la sută dintre 
alegători, iar în Franța — aproape 25 la sută.

După cum subliniază Etienne Fajon, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Francez, în ziarul „L’Humanite", în 
urma. referendumului „forțele democratice din Franța vor 
lupta cu și mai multă energie pentru pace în Algeria, cu 
atît mai mult cu cît poporul algerian, răspunzind chemării 
guvernului provizoriu al Republicii Algeria, a demonstrat în 
zilele referendumului că nu există altă rezolvare a proble
mei algeriene decît tratativele cu privire la încetarea focu
lui și ia garanțiile în vederea autodeterminării".

LACHEII SUB DUȘ
Fără îndoială că vrăbiile 

obișnuite n-au nici o legătură 
cu desfășurarea evenimente
lor din Congo. Vrăbioii con
golezi de care e vorba mai 
jos, sînt însă o specie aparte 
de înaripate. Numele lor este 
bine cunoscut. Unul se numeș
te, bunăoară Chombe, altul — 
Kasavubu, iar altul — Mo
butu, ca să nu amintim decît 
pe cîțiva dintre ei.

Ce-i drept, ei nu zboară 
ca viăbioii obișnuiți. N-au 
aripi. Lipsa aceasta este însă 
suplinită de .bunăvoința" pa
tronilor lor belgieni și ame
ricani, care le pun la dispo
ziție avioane ori de cîte ori 
au nevoie. Așa s-au întîmplat 
lucrurile nu de mult, cînd 
bandiții mobutiști trimiși să 
ocupe orașul Bukavu din pro
vincia Kivu, au fost transpor
tați la Usumbura, centrul ad
ministrativ al teritoriului IRu- 
and-a-Urundi, pe bordul unor 
■avioane D.S.-3 și D.S.-4, apar- 
ținînd belgienilor. Vrăbioii 
congolezi mai au apoi încă 
multe trăsături distincte care-i 
fac să se deosebească ca ce
rul de pămînt de cei obiș

nuiți. Așa, de pildă, ei știu să 
se tîxască ca rimele la picioa
rele stăpinilor lor colonialiști, 
știu să latre și să păzească 
mai abitir ca și clinii intere
sele celor ce-i hrănesc din 
belșug cu dolari și franci. Din 
acest punct de vedere, patro
nii trusturilor : .Uniunea Mi
nieră din Katanga", .Compa
nia din Katanga", .Societatea 
generală belgiană", precum și 
grupurile milionarilor ameri
cani Rockefeller și Morgan, 
puternic infiltrate în economia 
Congo-ului, n-au decît cuvin
te de laudă desme lacheii lor 
din această țară.

Mai trebuie spus, că spre 
deosebire de vrăbioii obișnu
iți care, așa cum glăsuiește 
proverbul, visează mălai, vră
bioii congolezi visează pu
terea — puterea politică în 
stat. Numai că, cu cît jindu
iesc mai mult să devină stă- 
pînii nestingheriți ai Congou- 
lui, cu atît mai mult le zboa
ră din pene. Se vede treaba 
că „siîntul mir’ — pieparat 
în culisele diplomației occi
dentale cu care au fost unși 
din plin 1 — nu prea le ser
vește la multe în realizarea 
planurilor lor. Poporul congo

lez nu se lasă îngenunchiat. 
El este sătul de .binefacerile 
colonialismului" și dă o ri
postă tot mai hotărîtă trădăto
rilor de patrie.

Totuși vrăbioii congolezi nu 
se dau bătuți. Ei recurg la tot 
felul de tertipuri ca să înșele 
poporul, căutînd să-și asigure 
încrederea și popularitatea în 
rindurile lui. Mergînd pe acest 
drum, nu de mult Kasgvubu și 
Mobutu au hotărît să facă o 
călătorie prin țară. Ce . și-au 
zis ei ?... Să mergem în popor... 
Le ciripim oamenilor marea cu 
sarea și gata 1 sîntem stâpîni 
pe situație. Numai că planu

rile din cuib nu prea s-au po
trivit cu realitățile de pe te
ren.

In sfîrșii să vedem cum a 
decurs faimoasa călătorie din 
care cei doi vrăbioi au cam 
ieșit opăriți.

lată-i așa dar îndreptîn- 
du-se spre Luluaburg, princi
palul oraș al provinciei Kasai. 
Kasavubu, ca să iacă impre
sie, stă tolănit într-un automo
bil deschis. El poartă — după 

cum relatează un corespon
dent al Agenției Reuter — o u- 
niformă strălucitoare plină de 
fireturi de aur și spadă... Po
lițiștii mobutiști aliniați de-a 
lungul traseului îl iniîmpină cu 
strigăte de salut. Ei încearcă 
însă în zadar să oblige micile 
grupuri de oameni să demon
streze atașament față de .pre
ședinte".

Pînă la urmă ce-i drept oa
menii au demon
strat. Să vedeți 
însă cum. Aceas
ta s-a întîmplat 
ceva mai tîrziu, 
cînd vrăbioii noș
tri umflați în pe
ne au primit la 
Luluaburg o așa 
zisă paradă mili
tară. Aproxima
tiv 3.000 de lo
cuitori ai Lulua- 
burgului i-au în- 
tîmpinat pe ban
diții mobutiști cu 
strigătele: „Tră
iască Lumumbaf, 
iar îndată ce fan
fara militară a în
cetat să cînte, lo
cuitorii au intonat 
„Imnul lui Lu
mumba", răspîn- 
dind totodată nu

meroase manifeste cu lozinci
le : «Jos Kasavubu și Mobu
tu!", „Moarte trădătorilor 1*, 
.Trăiască Lumumba 1 .

In ziua aceea n-a plouat la 
Luluaburg. Era o zi caldă, cu 
soare torid, așa cum sînt deo- 
bicei zilele în Congo. Și to
tuși, trepădușii congolezi au 
primit un duș pe care, fără în
doială nu-1 vor uita degrabă.

Palrice Lumumba (X) și alți patrioți ares
tați împreună cu el, continuă să fie ținuți 

în închisoare în condiții inumane.

600.000.de
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De cind s-a înființat 

gospodăria colectivă, în 
comuna Gemenele, ra’ 
ionul Brăila, activitatea 
culturală merge bine.

Că au plantat, și încă bine, 
Atiția pomi, acești școlari 
Nu se făcură de rușine.
Sînt doar din satul... Grădinari

Comuna Gemenele-acuma 
Cu altoie poți s-o asemeni, 
Că munca, cîntecul și gluma 
In colectivă sint frați.» 

gemem 1

La G.A.C. „Grigore 
Preoteasa*4 din comuna 
Amara, raionul Slobozia, 
invățămîntul agrozoo
tehnic se desfășoară în 
cele mai bune condi- 
țiuni.

Școlarii din satul Gră
dinari, regiunea Argeș, 
au plantat mii de pomi 
fructiferi

In urma străduinței lor, 
invățămîntul merge strună | 
e un exemplu grăitor, 
iar pentru ei, o... notă bună.

Drept la țintă

Autobaza I.R.T.A. Cîmpulung, regiunea .Suceava, 
a înlocuit autobuzul care circulă între Botuș— 
Cîmpulung, cu un autocamion.

contra

(Desen de C. CRĂCIUN)

ȘOFERUL : — Dumneata unde cobori I 
CALATORUL: — La prima farmacie, si iau 
răcelii 1

Albiniță dragă"
(și nu 
să-nșir

fiindcă sînt beteagă 
pot să-ți scriu, slovele 
de la Negomir, lîngă Tîrgu 
Jiu), un corespondent, 
liu și-atent (Pricopie-i zice de 
la noi de-aice) o să-ți scrie 
dînsul...

Mă îneacă plînsul că-s azi 
de rușine. Batoză ca mine ca 
să meargă bine, veșnic lăuda
tă vericica toată, rar ai să mai 
vezi... Dar acum, ce crezi ? 
Ploaia care cade fierăria-mi 
roade ; vîntul ce lovește lem- 
nu-mi putrezește ; feru-n 
chingi mă strânge, inimioa
ra-mi fringe; pămîntul îmi 
sapă nedorită groapă...

Vino de mă scapă !...
Vino repejor că e și-un 

tractor ce mi ține isonul jin- 
duind... șopronul. Ba, unde 
mai pui că și-un cazan de 
țuică stă cu noi, săracul, dat 
de-aberbeleacul... Venind el 
beat turtă, se bătea pe burtă 
cum că dînsul are trecere mai 
mare și va fi-ngrijit. Dar cînd 
s-a trezit și și-a dat el seama 
și-a-ncruntat alama c-a intrat 
în glod cu burtă cu tot. Te 
rugăm toți trei, vino, dacă 
vrei, vino pînă cînd nu pierim 
pe rind, intrând în pământ...

BATOZA

grâju-

— Spune-mi, dragă Nioulină, 
cine crezi că e de vină că pe 
la bibliotecă nu prea mulți își 
fac potecă ?

_  ? !...
— Nu mă mir că la-ntreba- 

re ai răspuns cu o... mirare. 
Dar recenzii s-au ținut ?

— Cum să nu ?
— Și au plăcut ?
— O, desigur, foarte multi 

Dar... cum, unde, cînd și cine^ 
nu mă întrebați pe mine, 
fiindcă alții le-au ținut...

...Și-a tăcut!
A tăcut „nevinovată**. Poaite 

c-o vorbi o dată cineva și pen
tru ea în măsură ca să ia 
(bine-ar fi !) și vreo... măsură 
să-i fie de-nvățătură.

PETRE POPA

Ghicitori
Stă în casă și ne spune 
Tot ce se petrece-n lume.

(oțpnj. ap tnțvjLvayț

Am aicea o uzină
Care-mprăștie lumină
Prin tot satul, hăt departe. 
Nu din becuri, ci din carta.

(oaaToțfqțQ)

Are rit dar nu-i purcel, 
Are lanț dar nu-i cățel. 
Are coarne, dar nu-i taug 
Și-unde mină scoate aur.

(induși

I

Procesomanul
Ce vorbă este asta: ceara cu Stana T 
Păi cine-i vinovatul: eu sau ea
Că a intrat văcuța ei, Joiana,
Și-a rumegat porumb din curtea mea?

Ce dacă poarta mea este stricată 7 
Am altele pe cap, n-am timp de dres. 
Hei, o să vadă ea ce-a re să pată, 
Că i-am făcut alaltăieri proces.

Am termen peste cincisprezece zile 
Și tot la data aia e fixat
Procesul cu vecinul meu Vasile
Pentru un gard ce nu l-a reparat.

I

Kăepuna .
>neferici U*
i

Intre „foști

agrotehnic vom ■ 
diplomă de... n- •

de N. ST ROB
artist emerit

(Desen de
NIC. NICOLAESCU) î

TE VAD!».

— Cred că 1* absolvirea • 
Dureului 
căpăta și 
crobați /

TE VAD!

— Știi, întovărășirea de pe fosta mea moșie se desființează...
și toți țarami întră in... colectivă !

(Desen de V. VASILIU)

plângerea primită am cu- 
mis-o-ndată spre-a fi rezol
vată. Plani de nerăbdare aș
teptăm scrisoare din noua ta 
casă.

Să fii sănătoasă • 
„ALBINA**

Ca să văd 
de poartă vina

chiar Ilie Nicuiina, de ce-n 
satul Ciocănești, regiunea 
București, cititori nu prea gă 
sești, căutarăm mult și bine 
pînă cînd am dat, în fine, de 
ea. de... bibliotecară. Biblio
tecară... rară ! Rară în multe 
privințe : rar se duce la șe
dințe, rar împarte cîbe-o car
te și tot de-aia s-au rărit 
cercurile de citit. Tînără și 
visătoare, vrând s-ajungă-nvă- 
țătoare, cărțile o lasă... rece. 
Toată vremea și-o petrece 
făurindu-și planuri mari : 
clasă, catalog, școlari...

Afli, dacă te duci glonț 
In comuna Gurahonț 
La cămin cam de vreun an 
Este și program și plan 
>Afisat precum se știe

Pe hîrtie. 
Da, programu-i scris frumos. 
Caligrafic, arătos. 
Dar în fond activitate... 
Ca s-o știi și p-așta frate 
Este, este să se știe 
Insă... numai pe hîrtie l 
Tot aici, în acest sat 
Nu de mult s-a anunțat 
Un program măre .bogat' 
Lume ? Multă, cu duiumul 
Stă să intre, umple drumul. 
Ușa însă-i încuiată. 
De director ferecată 
C-a plecat la vînătoare 
Cu cheile-n buzunare.
Satul vrea program bogat, 
Dînsul ? Pleacă la vînat 
Și atunci activitate 
Să.mai fie,.cum se poate? 
Doar așa : de e, să fie...

Pe hîrtie. 
Nu știu ce-ai făcut cu flinta 
De lovit-ai ori nu ținta. 
Insă noi tot pe hîrtie 
Te-am ochit în plin, bădie 
Fiindcă vorba mea o știi 
Eu te văd ori unde-ai fi I

M4RE 
SERBARE

Și pe Dinică îl învăț eu minte :
Am termen peste-o lună — nu l amin 
Mi-a spus c-am fost chiabur mai înainte 
Și astăzi, că aș fi un am hapsîn.

Dar n-am să-mi iert c-am fost atît de moale 
Și-n loc ca să mă judec cu Cercel
Ce-mi datora de anțărț două oale 
Eu, ca un prost, m-am împăcat cu el.

De ce m-am împăcat ? Asta mă scurmă ; 
Pe mine-e furios ca niciodată
Și ca să mă răzbun pînă la urmă
Eu singur mă voi da în judecată.

FLORIN IORDACHESCU

încăperile căminului cultural din comuna Ulmi, 
raionul Tîrgoviște, sînt pline de saci, scindări și 
alte materiale.

0 seară la cămin
Ce-i atîta îmbulzeala 

la căminul cultural ?.
E o „seară culturală" 

cu program de festival; 
dar o „seară** specială 

cum demult n-a existat 
(se și vede după sală : 

nu-i un loc neocupat).
Știți de ce ? In astă seară, 

chiar pe scena din cămin, 
cîntă Veta lui Nicoară 

și Ileana lui Călin.
„.Un spectacol — o mîndrețe: 

recitări, orchestră, cor, 
niște jocuri săltărețe, 

plus „satiră și umor**.» 
Insfîrșit, s-au prezentat 

cele două cîntărețe 
și-amîndouă au cîntat, 

ce să zic — o frumusețe I 
Nu mai spun că le-a „bisat" 

(de cinci ori pe fiecare) 
și le-a ovaționat

toată sala, în picioare.
Cind s-a terminat, în fine, 

și grăbeam către ieșire, 
am surprins, chiar lingă mine, 

un crîmpei de convorbire.
O codană subțirică 

se tot minuna mereu :
„Ce frumos a fost, Ionică l..« 

Mîine mă înscriu și eu... 
MIRCEA CODRESCU
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