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. S-au organizat
ș din nou, în întrea-
§ ga țară, atît de în-
= drăgitele case ale ț
= alegătorului. Aici
§ vin agitatori care
Z pleacă pe teren, tinerii care
== vor vota pentru prima oară,
= bătrînii care vor să știe
= ce se mai petrece în țară
Ș și în lume. Vin femeile cu
= furca în brîu sau cu lucrul de
= mină, și în timp ce degetele
S aleargă spornice, mintea înre-
g gistrează lucruri vrednice de
g știut despre cîte s-au făcut în
= țara noastră în anii regimului
K de democrație populară și cîte
=j se vor mai face în anii
ș șesenalului.
A S-au adunat de curînd peste
H 100 de colectiviști în casa ale-
ș gătorului din comuna Ada Mari-
g nescu, regiunea Dobrogea. Unul
= dintre agitatori le-a vorbit des-
g pre alegerile de ieri. Cuvintele
= lui trezeau amintiri dureroase
= la oamenii
= Amintiri
= erau la
® lor, cînd
H cuvînt de spus în conducerea
ș țării. Se uitau cu drag la cei
= mai tineri, fii și nepoți. Oare
ș înțeleg ei în întregime ce
= cinste nemăsurată este de a fi .
g alegător în zilele noastre 1
== Răspunzînd parcă acestui gînd,
j agitatorul L. Vasile arăta celor
ș| prezenți că în zilele noastre
ș alegerile sînt o mare demon-
s strație de forță a poporului
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mai în vîrstă. 
de pe vremea cînd 

cheremul moșieri- 
nu aveau nici un

condus de partid, 
al tării sale, gospodar

să-și ascundă emoția, 
colectivist Constantin 

Și

muncitor 
stăpîn 
al ei.

Ca 
tînărul
Bărbierii pășea mai apăsat 
vorbea Cu un ton mai ridicat 
decît de obicei. Dintre cei șase 
tineri care au trecut pragul 
casei alegătorului din comuna 
Plopu, regiunea Galați, era sin
gurul care vota pentru prima 
oară. Vroia să fie lămurit cum 
și în ce fel va vota. Agita
toarea Constantina Vlad l-a 
lămurit cu drag. Tinerilor le-a 
arătat că în trecut numai o 
mică categorie dintre ei aveau 
drept de vot și că în țările 
capitaliste există și acum fel 
de fel de restricții, care în mod 
practic înlătură de la vot mili
oane de tineri, 
au citit 
„Scînteia" intitulat: 
durile maselor largi“. 
veni 
dații 
colectivista 
profesoara Cristina 
de președintele gospodăriei lor, 
Gheorghe Orășanu. Au vorbit 
după aceea de 
s-au înfăptuit 
din îndemnul și cu ajutorul 
unor vrednici deputați.

Sînt lucruri pe care deși oa
menii le știu, totuși le este

vorba 
din i

Cei prezenți 
apoi articolul din 

„Din rîn- 
Apoi 

candi- 
lor, de 
Ion, de 
Gherase,

și de 
comuna 
Maria D.

toate cite 
în comună

Ne alegem deputați
Frannafiță de seearft 
Gîaduie pasăre rară, 
Zboară peste tot și spune 
Că triUra ani vrarrari bane, 
C-ana ficat țara iubită 
O grădină înflorită, 
Am 'noii sate șioraș© 
Le-am făcut flori drăgălașe. 
Nei muncim, nai hotărî ns 
Pe-al belșugului tărim 
Și ne-alegem deputați 
Numai dinir-ai noștri fragi*

Fe destainkai ataraogar 
De tractoare fănrar, 
Fe tvtectfrthil care 
Vîrfuie cu nod hambare, 
Fe savant, pe scriitor 
Trap și suflet din popor, 
li votăm cu bucurie 
Tara mai mtadră să fie!

Celei din ©om. Șereaia, 
reg. Brașov 

de I. RRAGHEȘ

nespus de drag să 
mai audă încă o 
dată și încă o dată 
vorbindu-se de ele. 
Școala de 7 ani 
din comuna Cris- 

tești, regiunea Suceava, dispen
sarul medical uman și cel ve
terinar din comuna Lăpuș de 

părțile maramureșene, 
culturale nenumă- 
construite în 

Cluj, lămpile

prin 
căminele 
rate, nou 
giunea 1 
Ilici ce strălucesc acum în 
de case, toate acestea 
realizări care s-au făcut 
participarea a sute și mii 
oameni, aceiași care se adună 
acum în casele alegătorului, ca 
să audă vorbindu-se încă o dată 
despre ele, sau să vorbească ei 
înșiși despre propria expe
riență în dobîndirea lor. Vor
bind despre realizările din co
muna lor, din Lăpuș, regiunea 
Maramureș, cei mai mulți din
tre alegători au prins să dis
cute gospodărește, despre tre
burile care îi așteaptă în viitor 
și cum le vor rezolva îm
preună cu deputății pe care îi 
vor propune.

Cîte lucruri interesante se 
pot organiza într-o casă a ale
gătorului ! In raionul Lăpuș, de 
pildă, în 17 case s-au prezentat 
seri literare pe tema „Scriitorii 
noștri despre realizările obți
nute în ultimii ani“. Intr-o sin
gură zi, în regiunea Cluj, la 
aproape două sute de case ale 
alegătorului s-au prezentat pro
grame artistice interesante, 
variate.

Deși de puțină vreme și-au 
început activitatea, multe con
duceri ale caselor de alegători 
au strîns de pe acum o valoroa
să experiență. In orașul Deva, 
consiliul F.D.P. a organizat un 
schimb de experiență între 
conducerile unor case. Agita
torii din unele întreprinderi și 
instituții din oraș au vizitat 
casa alegătorului din 
Sîntuholm, dînd 
gitatorilor

Bogată 
activitatea 
ceste zile 
lui, fiindcă bogată 
sântă este însăși viața pe care 
o oglindesc, viața celor ce vin 
aici : alegătorii, oamenii muncii 
de la orașe și sate.

re- 
lui 
mii 

sînt 
cu 
de

|

comuna 
un ajutor a- 

de aici.
și interesantă este 
care se duce în a- 

la casele alegătoru- 
și intere-

- — a —.

PAR IAȘI 
LA TREBURILE 
STATULUI

La & martie vor avea loc alegeri pentru Marea 
Adunare Națională și pentru sfaturile populare. 
In ziua aceea va fi sărbătoare pe întreg cu
prinsul patriei noastre, din Capitala ailată în 
plină reconstrucție și înălțare, pînă în cel mai 
îndepărtat cătun. La fel vor bate inimile și vor 
răsuna cîntecele oamenilor de la orașe, din fa
brici, din uzine, din laboratoare și de pe șan
tiere, cu ale celor din gospodăriile colective și 
de stat, pentru că pe toți ne leagă aceleași nă
zuințe și aceleași răspunderi. Tuturor ne este 
clar și scump înțelesul nou și deosebit pe care 
îl au alegerile în regimul nostru de democrație 
populară. In patria noastră dragă, omul sim
plu, omul cinstit, omul care muncește cu brațul 
sau cu mintea, la mașină, în școală sau pe 
ogor, se vede părtaș la conducerea treburilor 
statului, își poate spune răspicat cuvîntul, 
părerea despre cutare sau cutare lucru obștesc. 
La 5 martie poporul muncitor va alege pe cei 
mai buni dintre fiii săi și le va cere să ducă 
cuvîntul său sub cupola Marii Adunări Națio
nale ori la dezbaterile sfaturilor populare. Can- 
didații Frontului Democrației Populare sînt oa
meni bine cunoscuți, activiști de partid și de 
stat, fruntași în producție, oameni de știință, de 
artă și de cultură, reprezentanți ai organizațiilor 
obștești. In regimul nostru, prin felul cu desăvâr
șire democratic în care se fac alegerile de de
putați, exirtă toate garanțiile că într-adevăr cei 
mai buni dintre cei mai buni vor lua parte la 
conducerea țării. Că este așa, stau mărturie mă
rețele înfăptuiri de pînă acum ale poporului 
nostru. Priviți orașele noastre și comparați-le în
fățișarea cu cea veche, numărați fabricile și uzi
nele noi, măsurați creșterea nivelului de trai. As
cultați vuietul tractoarelor, al combinelor ce ro
iesc pe cîmpii. Căutați să vă amintiți de cînd 
n-ați mai văzut oameni desculți, în zdrențe sau 
flămînzi. Priviți cirdurile de copii care se joacă 
în curțile școlilor noi și bucurați-vă pentru viața 
lor fără lipsuri, pentru viitorul lor minunat.

Pentru cine a cunoscut stările din Romînia re
gilor și moșierilor, țoate acestea sînt minuni în
tr-adevăr, dar făptuite nu de o putere ascunsă, 
ci de brațul nostru, al întregului popor muncitor, 
sub conducerea înțeleaptă și încercată a Par
tidului Muncitoresc Romîn. In anii puterii popu
lare omul muncitor și-a înălțat fruntea, a ajuns 
stăpîn pe soarta sa, este prețuit și înconjurat de 
atenția și grija statului.

Mulți, foarte mulți tineri vor vota pentru prima 
dată la 5 martie anul acesta. Ei vor trăi această 
sărbătoare cu toată curățenia inimii lor. N-aș 
vrea să le tulbur bucuria, vorbindu-le despre 
trecutul întunecat, despre ceea ce erau alege
rile în Romînia veche a prinților, a boierilor, a 
negustorilor și a lichelelor electorale. Dar cred 
că e bine ca oamenii mai vîrstnici să povesteas
că ei feciorilor și nepoților tot ce știu despre 
acele vremuri. In aceste seri liniștite de iarnă 
să-și aducă aminte cum erau minați la alegeri, 
cum erau mințiți și înșelați de „candidații“ par
tidelor burgheze, cum erau bătuți de jandarmi, 
tîrîți prin tribunale și pușcării, cum li se vin
deau lucrușoarele din casă, cum mureau copiii 
de pelagră și oftică, cum înghețau în școli dă
răpănate, cum nășteau nevestele pe brazdă, 
cum înotau prin beznă și noroaie. In amintirea 
poporului, în nenumărate documente ale vre
mii și în literatură stă însemnată această tra
gedie a trecutului.

Lespedea grea a istoriei s-a așezat pentru tot
deauna peste trecutul întunecat. Noi, cei de azi, 
privim cu încredere spre viitor, și pășim mereu 
înainte pe drumul luminos al socialismului cu 
hotărîrea fermă de a da viață sarcinilor mărețe 
trasate de cel de-al III-lea Congres al parti
dului.

Votul nostru de la 5 martie va însemna încă 
un pas pe acest drum, va însemna angajamen
tul nostru de a pune toată puterea și toată pri
ceperea noastră în slujba înfloririi continue a 
patriei, a bunăstării și fericirii poporului mun
citor.

NIOOLAE JIANU



In aiara cercului agrozootehnic, la coiful roșu al g.a.c. „Gheorghi Dimitrov" din Ceacu, raionul Călărași, func
ționează și un cerc de cultură generală. Iată pe membrii cercului audiind o lecfie din ciclul „Geografia patriei".

— I-auzi, soro, 
cică prin mijlocul 
lui februarie, din- 
tr-odată se va în
tuneca Soarele. Vîrcolacii, maică, 
vîrcolacii...

Așa sporovăiau toată ziua, cîteva 
babe din comuna Tătaru, raionul 
Făurei. Basmele cu vîrcolacii care, 
cică au prins gust să mănînee acum 
și din Soare au fost scoase din nou 
la iveală și spuse la colțuri, doar, 
doar s-ar găsi vreunul încrezător în 
toate fleacurile. Dar cei mai mulți 
dintre colectiviștii din comună au 
vrut să știe ce spune știința cu pri
vire la eclipsa de Soare anunțată 
pentru 15 februarie 1961.

Vestea că se va ține o lecție cu 
această temă la căminul cutural, au 
dus-o membrii cercului de populari
zare a științei. Ei aflaseră deja 
multe lucruri despre Soare și despre 
Pămint Ci nd auzeau pe cite unul 
zicind că Soarele va fi mîncat de 
vircolaci, știau să dea replica pe 
loc

— Apoi vezi, bade Ioane, sau bade 
Vasile, dumneata îi fi crezînd că 
Soarele e cît o roată de cașcaval. 
Așa îl vezi dumneata de mare, dar 
oamenii de știință ău calculat că el 
are în diametru 1.391.000 km. Apoi, 
cît de mare- trebuie să fie vîrcola- 
cul, dacă an . exista, c^ să poată în
ghiți ditamai Soarele ? Și unde pui, 
că pe loc s-ar preface în scrum, că 
Soarele are o căldură de mii de 
grade.

— Ni, mă ! Da' de unde le știți 
atît de bine ?

— Din lecțiile pe care le ascultăm 
la cămin. Uite, de exemplu, sîmbătă 
seară avem lecție deschisă pentru 
toată lumea. Veniți și dumneavoa
stră

lecție, și o | 
ei curioși-

cîteva zile 
trebuit să 

de data a- 
de oameni

Sîmbătă, în seara de 14 ianuarie 
s-au adunat la căminul cultural a- 
preape 120 de oameni. Au stat și au 
ascultat lecția despre eclipsele de 
Soare și de Lună și s-au dumirit 
asupra multor lucruri de care pînă 
atunci nu aveau habar. Numai că 
la rindul .lor n-au putut explica 
totul așa de bine cum le-a explicat 
profesorul Ion Pitulici.

— Duceți-vă și voi ta 
să vă lămuriți; spuneau 
lor.

Așa se face că peste 
lectorul Ion Pitulici a 
repete lecția. Numai că 
ceasta au venit nu 120 
ci vreo 400.

Ca toți să înțeleagă lucrurile așa 
cum trebuie, dintru întîi a arătat 
cum stau lucrurile cu Soarele, cu 
Pămîntul și cu celelalte planete, 
cum Luna fiind un satelit al Pă
mîntuiui se învîrtește în jurul a- 
eestuia. iar amîndouă împreună fac ' 
într-un an un ocol al Soarelui. De 
aici veni vorba despre ceea ce în
seamnă un satelit și deosebirea care 
există intre un satelit natural și i 
unul artificial. Membrii cercului de ' 
cultură generală, care se simțeau ca 1 
un fel de gazde, mai înghionteau i 
cîte un vecin de bancă

— I-auzi ’ E așa cum am zis și 
eu...

— St 1 Da' eb face profesorul nos
tru acolo ?

Profesorul a scos la iveală un 
glob al Pămîntuiui. cum se găsește 
la toate școlile. Numai că globul 
tovarășului Pitulici avea jur împre- 
iur sirmă. cu un inel mai larg, 
însă de forma unui ou. Intr-o parte 
a sîrmei era prinsă o bilă.

— Tovarăși, zicea profesorul, a- 
cesta este globul nostru, al Pămîn
tuiui, sîrma aceasta închipuie dru
mul pe care îl face în jurul său 
Luna — bila de aici. Acum să ve
dem ce se întîmplă cînd în mișca
rea lor Soarele, Pămîntul și Luna 
ajung să se așeze în linie dreaptă.

Un bec mic, așezat la îndemînă, 
se aprinse

— Iaca, să zicem că becul acesta 
e Soarele. Luna se găsește între 
Pămînt și Soare. Vedeți că Luna a-

La un cerc 
de cultură generală

runcă o umbră asupra Pămîntuhn. 
Dacă cineva se găsește în această 
parte a Pămîntuiui (profesorul a- 
rătă cu degetul în partea umbrită) 
ce vede el ?

— Nimic, că s-a făcut întuneric...
Ion Pitulici luă creta în mînă și 

ca toți să înțeleagă cît mai bine ce 
se petrece în timpul unei eclipse, 
făcu o schemă pe hartă.

Cînd îșj termină expunerea, la 
început s-a lăsat o tăcere. Apoi se 
sculă un om, și după el un alto). și 
altul, și tot așa, vreo 25 de oameni 
au tot pus întrebări Zicea unul : 
„Ne-ați spus că animalele vor fi ne
liniștite. Dar pentru care motiv ? 
Asta nu ne-ați spus". Aici, profeso
rul a fost nevoit să vorbească des
pre lucruri noi, pentru cei din sală.

Duminică 15 ianuarie... Pe ulijeie co
munei Apa, raionul Satu Mare, peste 
care s-a așternut prima zăpadă a acestei 
ierni, o mare animație... Tineri grăbiți, 
cu fețe îmbujorate, bătrini cu pași mă- 
surați, femei cu caracteristicile lor bro
boade negre se îndreaptă de dimineață 
spre căminul cultural.

— Azi, la noi, se deschide „Luna căr
ții" — mă informează un tractorist înalt 
și blond, cu căciula dală puțin pe o 
parte.

— Așteptăm și ștafeta culturală de la 
Someșeni — intervine o fată.

In sala de festivități, căldură plăcută 
și curățenie exemplară. O atmosferă pri
mitoare cum se cuvine unui lăcaș de 
cultură

Oamenii se așează în bănci sau se 
opresc la standul de cărți amenajat cu 
gust și .pricepere.

Florica Munteanu, bibliotecara volun
tară a căminului cultural, are treaba, nu 
glumă. Popularizează șt recomandă 
țărți, explică conținutul lor. Are și cam- 
purători, nimic d<j zis In cîteva minute 
a și vîndut 23 exemplare din „Declarația 
con^ălnirii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din noiembrie 
I960", numeroase alte cărți de literatură 
și agrolehnică precum și 25 exemplare 
din broșura : „Eclipsa de soare" de 
I. Dima.

— Ieri — ne spune într-un scurt răgaz 
— am vîndut 37 broșuri despre cultura 

Despre reflexele 
condiționate și ne
condiționate ale a 
nimalelor.

Un om mai în vîrstă a întrebat 
de ce în timpul eclipsei. Soarele este 
din ce în ce mai mic, pînă cînd se 
întunecă de tot și ce sint limbile de 
foc care se vor vedea. Deși omul 
n-a zis nimic despre vircolaci și 
semne rele, profesorul a înțeles în
dată că în capul lui se mai aflau 
încă unele îndoieli. Atunci trecu să 
explice amănunțit rum este Soa
rele, din ce se compune el, despre 
atmosfera incandescentă din jurul 
Soarelui. Vorbi despre faptul că în
tunecarea treptată a Soarelui — este 
o dovadă că Luna se mișcă ăn jurul 
Pămîntuiui și împreună Pămîntul 
și Luna se mișcă în jurul Soarelui.

Tîrziu de tot. spre amiază, a luat 
sfîrșit cea de-a doua lecție deschi
să a cercului de popularizare a ști
inței Participanții au plecat cu con
vingerea că numai știința este in 
stare să explice fenomenele din 
natură

Consiliul de conducere al cămi
nului cultural din comuna Tătaru, 
care a chemat toate căminele din 
regiune la întrecere pentru cea mai 
bogată activitate culturală în timpul 
iernii, a făcut un lucru bun orga
nizing lecțiile deschise ale cercului 
de popularizare a științei. Asemenea 
lecții trezesc interes și cultivă dra
gostea pentru știință.

Pot lua exemplu și celelalte con
silii ale căminelor culturale din ra
ionul Făurei care. în marea lor ma
joritate au tărăgănai deschiderea 
cercurilor de cultură generală, ți- 
nînd pînă acum doar una sau două 
lectii E. ABRAHAM
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porumbului, griuiui și florii soarelui, 
plante ce se cultivă mult pe la noi.

Moș Vasile Moldovan are peste 70 de 
am. E mic de statură și foarte vioi Stă 
de mult timp în fața standului și pri
vește îndelungat o singură carte „Apari
ția religiei și credinței în dumnezeu" de 
I Prokofiev. Pe urmă o ia în mînă. pri
vește pe îndelete coperta, o răsfoiește, 
se oprește la cîte o pagină și o ia de la 
început. Apoi, plătește si pleacă

— Să știu și eu adevărul curat... Mă
car că-s bătrîn... — spune oamenilor din 
jur, îndreptindu-se către o bancă din a- 
propiere-a scenei

Horvat Gheorghe. un tînăr cu privirea 
ageră, alege un volum de George Coș- 
buc, Maria Chora un volum de poves
tiri..

lî ora 12 cind directorul căim.nuiu: cul
tural anunță sosirea șiaietei culburie 
din salul Someșeni si deschide șezătoa
rea. Corleiinta despre importante ..Lu
nii cărții la sate" o expune chir și fru
mos tovarășa învățătoare Florie» Mun- 
teanu E liniște, oamenii ascu'dă expune
rea cu mult intere*  In sală sint pes:e 
300 de spectatori Lpsesc aproape cu 
df-săvirsirc copiii E: sint in grija unei 
învăță'eare si asistă la o .Dimineață de 
ba-sHie" într-o sală a școlii

Corul cămtnuhr cultural dm satul So- 
meșeni și-a făcu! apariția pe scenă. în
cepe spectarehi’ Deși un cer mi* - in
terpretează frumos cintecele : „Sub al

<
1
1

In ultimii am jocul de șah prin 
corespondentă a luat o dezvoltare 
tot mai mare în țara noastră, an- 
trenînd în concursuri numeroși 
jucători de șah din cele mai în
depărtate comune și sate.

Pentru a da posibilitatea orga
nizării unor concursuri colective 
și răspîndirii pe o scară și mai 
largă a jocului de șah în rindul 
oamenilor muncii de la sate, sub
comisia de șah prin coresponden
ță din cadrul Federației Romîne 
de Șah a luat inițiativa instituirii 
unui concurs republican pe echi
pe intitulat „Cupa Șalelor", la 
care vor putea participa pe bază 
de înscriere echipe sătești com
puse din cîte 3 jucători

Fiecare comună sau sat poate 
participa cu un număr nelimitat 
de echipe. In acest fel se pot con
stitui echipe cu jucători (jucătoa
re) dintre colectiviști, lucrători în 
G.A.S. și S.M.T. membri ai coo
perației meșteșugărești, școlari, 
profesori, medici etc.

Concursul se va disputa în două 
etape: semifinala — nerioidu in 
care echipele participante vor fi 
împărțite in grupe de cîte 5, ur
nind să se califice în finală echi
pa câștigătoare a grupei ; finala 
— care se va disputa între echi
pele câștigătoare ale grupelor din 
semifinale.

Echipa ciștigătoare va primi 
cupa pusă in joc, iar următoarele 
patru vor primi premii și diplome

Acest concurs, care va deveni 
tradițional, se va disputa periodic 
din doi in doi ani

înscrierile se primesc pînă la 
31 ianuarie 1961, pe adresa urmă
toare : Federația Romină de Șah, 
strada Vasile Conta or. 16. Bucu
rești Partieipanți’ vor menționa 
pe pite ..Pentru Cupa Satelor".

Ediția 1961 a concursului va în
cepe Ja 1 martie 1961

1
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Schiță
de pastel

Încărcate, zeci de core
De Io colectivă curq,
S oe uliti. <n amurq.
Parcai curqe-un riu de soare.

Peste qriid otrriv
Ceru-și laso-albastra pleocpo ; 
Și-i in oameni auz vru, 
Cît ;n saci nu-t chip so-ncapă.

LILIANA POPA

păcii stindard", „Republică, măreață va
tră" și o suită de cîntece populare de 
prin partea locului. In cadrul programu
lui artistic, care a mai cuprins recitări, 
dansurile „Mureșanca", „Mușamaua", 
cintece de muzicuță etc., cei peste 300 
de spectatori au ascultat cu multă aten
ție darea de seamă asupra activității 
culturale din satul Someșeni ținută de 
tovarășa Elena Ciadeiu, directoarea șco
lii și □ căminului cultural din acest sat. 
Tovarășa Ciadeiu a vorbit cu însuflețire 
despre felul cum activitatea căminului 
cultural din Someșeni a. sprijinit trans- 
-forwrea socialista a agriculturii și cum 
are de gînd să sprijine întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriei colec
tive de curind înființată

Șezătoarea dată de căminul cultural 
din Someșeni, expunerile făcute și pro
gramul artistic prezentat la un nivel ar
tistic corespunzător, au plăcut mult spec
tatorilor

Abia se terminase programul artistic 
și in fata căminului se aflau alte gru
pări de oăineni ventți pentru spectaco- 
LM cinematografic ce urma să aibă Ioc 
dună masă In comuna Apa. oamenii vin 
cu drag la manifestările căminului. Nu 
numai în zilele de duminică ci și în 
cursul săptâmînii se desfășoară aici o 
activitate culturală susținută. Numai in 
cursul unei singure luni la conferințe, 
expuneri, seri literare programe artisti
ce. recenzii de căiți, cercuri de citit, di- 
mmeț' de basme etc. au participat peste 
2 000 de spectatori. comnnd există
cca. 2.800 sufletej.

1. R
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De zece ani, Rusca Dumitrescu e în fruntea treburilor 8 
obștești din Ostrov. De tot atît timp a răspuns pe g 
deplin încrederii cu care au învestit-o oamenii. Dacă 8 

◦ întîlnești departe de comuna care îi este atît de dragă | 
și-o asculți povestind, imaginea Ostrovului îți apare în tot g 
ce are el mai frumos : gospodăria colectivă puternică, 8 
belșug în case, ulițe îngrijite și ogrăzi la' fel, pomi tineri pe | 
....................... ’ ’ * .......................................... ... ” 3

8 
8 
8 
8 
8i

8 
dealuri și vii care;abia au început să poarte la sîn rodul. E g 
domoală în gesturi și vorbă, dar ascunde sub asta o ener
gie clocotitoare.

Cunoașteți-o și-o să vă gîndiți la Dunărea puternică și 
liniștită, care sărută poalele Ostrovului. In tot ce-i aici, 
înoepînd cu gospodăria și terminînd cu gînguritul copilu-1 
lui de la creșă, aili o părticică din sufletul președintei. Cei 8 

$ din Ostrov o cunosc bine. Azi au străbătut însă cu gîndul 8 
8 din nou drumul drept și ferm parcurs în viață de Rusca, g 
| Aceeași, propusă în clipa de față candidată, a primit cu 8 
8 mai bine de 12 ani în urmă însărcinarea să preia condu- | 
8 cerea morii și piesei de ulei din Lipnița. A dibuit într-o g 
| singură noapte, ajutată de muncitorii de la moară, locul 8 
8 în care fostul stăpîn ascunsese piesele de schimb. A doua g 
8 zi, moara și presa de ulei funcționau din plin. Acesta a 8 
g fost începutul de drum. Doi ani mai tireiu, munca de preșe- | 
8 dintă de sfat a avut în Rusca Dumitrescu o femeie g 

"8 pricepută și dîrză. In întreaga ei activitate nu face un pas 8 
g fără să se sfătuiască cu comuniștii din sat printre care se | 
8 numără cu cinste. Conduce bine treburile obștești, bine, g 
| fiindcă iubește tot ce e în jur și se ridică sub ochii ei, 8 
g fiindcă se bizuie pe priceperea șl puterea sutelor de cetă- 
8 țeni. In 1753, s-a întîmplat în viața comunei evenimentul g 
| cu care să-și scrie o nouă istorie : înființarea gospodăriei 8 
g agricole colective. Erau numai 50 de familii la început, da: g 
8 în cinci ani numărul lor ajunge la 800. Azi, Ostrovul e îng 
£ întregime colectivizat. Uniți, sutele de colectiviști de aici 8 
8 acționează ca o singură și uriașă forță. Aceasta e condiția g 
8 tuturor transformărilor din comună, a progresului rapid al 8 
g vieții din Ostrov. 8
8 La adunarea pentru propunerea candidaturii Ruscăi Du- g 
K mitrescu, amintindu-se de gospodăria colectivă s-a pome- 8 
| nit și de contribuția Ruscăi ca președintă de sfat, comunistă £ 
8 și membră a gospodăriei Ia înflorirea acesteia. Azi fondul g 
* de bază al gospodăriei trece de 4 milioane lei și pentru 8 
g prima dată în întreaga existență a comunei pămînturile de ? 
8 aici, știute ca sărace, produc belșug de grine. Cei care au g 
| luat cuvîntul au vorbit pe rînd de viața nouă a Ostrovului, 
g Au amintit de brigăzile patriotice care la îndemnul depu- 
8 taților au participat la construcția căminului, la săpatul 
| șanțurilor, au plantat nuci pe marginea șoselei, au curățat 
g izlazurile. Au amintit de cinematograf, de grădina de vară, 
8 de viitorul paie comunal. Și de fiecare dată a fost rostit 
g numele unei femei, nelipsită cu îndemnul și pilda ei însu- 
g flețitoare.
8 Este Rusca Dumitrescu, propusă de cetățenii din Ostrov 
2 candidată a F.D.P. pentru circumscripția raională nr. 1 
8 Adam-Clisi și pentru sfatul popular al comunei Ostrov.
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Tovarășa Gherghina Cojocaru, președintă a G.A.C. „1 Mai“ 
din comuna Cuza Vodă, regiunea București, candidată a 
F.D.P, pentru Marea Adunare Națională, stind de vorbă cu 

un grup de colectiviști

Binecunoscutul artist al poporului, Costache Antoniu, se bucură de aprecierea oamenilor muncii 
atit pentru meritele sale pe tărîmul artei, cit și pentru neobosita sa activitate pe tărim obștesc. 
Tocmai pentru aceste merite, la adunarea populară care a avut loc la I.C.Z., oamenii muncii din 
circumscripția electorală Nr. 317 din Capitală au susținut cu căldură propunerea de a fi candidat 

F.D.P. în alegerile de deputați în sfatul popular al Capitalei.

In sala de 
recepții a că
minului cultu
ral din Cristur 
nu se simte de 
fel aerul în
ghețat al serii 
de iarnă. Ba 
chiar, judecind după ținuta co
lectiviștilor Gheorghe Lăscău 
sau Ludovic Peter, care stau 
numai în cămașă, soba din colț 
dă destulă căldură. Tovarășa 
Iuliana Kiss, dirijoarea, dă 
ultimele indicații înainte ca 
cei 40 de coriști să atace noua 
partitură. Se apropie alegeri
le, „Cîntecul de vot” pe care 
coriștii îl învață acum va 
completa noul program cu ca
re brigada artistică de agita
ție, echipa de teatru și cele
lalte formații ale căminului 
cultural se pregătesc să facă 
primele deplasări în cadrul 
campaniei electorale.

★
E un cămin ca un palat 
Noi cu toți l-am înălțat, 
Că partidul ne-a-nvățat 
Să trăim mai luminat.

Programe

pre- 
cu 
al 

Ma-

Tnta*-adevăr,  de pe scena u- 
nui cămin nou și frumos ca 
un palat rostesc colectiviștii 
Nelu Cimpoiașu și Florica 
Manole versurile noului pro
gram al brigăzii artistice de 
agitație. Nici nu se putea o 
ocazie mai fericită pentru 
„premieră* 4. Cu numai cîteva 
minute mai înainte cei 
zenți în sală propuseseră 
entuziasm drept candidat 
F.D.P. în alegerile pentru
rea Adunare Națională pe to
varășul Gheorghe Codru, pri
mul secretar al comitetului 
raional de partid Făurei.

In programul brigăzii, care 
pune față în față viața de 
odinioară cu cea de azi, la 
capitolul „prezent”, figurează 
la loc de cinste și cea mai 
recentă realizare a celor din 
Șuțești — căminul cultural.

Programe 
numai la 
din Șuțești, 
nea Galați, 
din

noi sînt gata nu 
căminul cultural 

ci în toată regiu- 
Echi-pele artistice

numai în două din zilele a- 
cestei săptămâni, 204 progra
me în fața a peste 50.000 de 
spectatori.

Bucăți noi au pregătit crea
torii din Deva care fac parte 
din cercul literar „Ion Sla
vici**.  La bibliotecile din co
munele regiunii Iași se orga
nizează seri literare intitulate 
„Alegerile din trecut și astăzi 
oglindite în literatura noastră**.

Audiții colective, spectacole, 
cicluri de conferințe, lecturi, 
seri tematice, convorbiri sânt 
numai o parte din lista inte
resantelor și atrăgătoarelor 
manifestări ale căminelor cul-

I

turale. Continv 
tul lor se înt 
bogățește me 
reu. Pentru C 
fiecare an, fie
care lună și 
chiar fiecare zi 
a vieții noas

tre noi adaugă și noi realizări 
la bilanțul mărețelor victorii, 
al căroi*  tablou este înfățișat 
astăzi și pe scenele căminelor 
culturale.

Conferințele, spectacolele, 
cartea, joacă un rol important 
în campania electorală. Cită 
deosebire față de farsa elec
torală de odinioară, ai cărei 
exponenți erau demagogia, 
jandarmul, bîta !

Casa alegătorului,
cultural sînt locurile 
astăzi tinerii noștri, învață 
conjuge verbul ;,a vota“.

căminul 
undf 

s

VLADIMîR PANĂ

Agendă electorală

de 
Ma- 
Na- 
sfa- 

populare. 
alegerile 

în 
Adunare

Aca- 
Mi-

• In toate regi
unile țării conti
nuă propunerile 
de catîdidați pen
tru alegerile 
deputați în 
rea Adunare 
țională și în 
turile 
Pentru
de deputați 
Marea 
Națională au mai 
fost propuși prin
tre alții : 
demicianul
hail Ralea in cir
cumscripția elec
torală nr. 11 
Huși ; Luca Ola- 
ru, colectivist din 
comuna Criciova. 
regiunea Banat, în 
circumscripția e- 
lectorală nr. 19 — 
Făget,; Ileana Bi
la, țesătoare la 
Fabrica textilă 
,,VasiIe Roaită" 
din Oradea. în <âr-

cumscripția elec
torali nr. 3 — O- 
radea-Sud ; Kajan 
Istvan, președin
tele g.a.c. din 
ootnuna Hătuica, 
regiunea Brașov, 
în circumscripția 
electorală nr. ” — 
Tg. Secuiesc ; Ra
du Beligan, artist 
emerit, în circum
scripția electorală 
nr. 1 — Vaslui; 
Petru Mihalachc, 
președintele g.a.c. 
„Flamura Roșie” 
din comuna Tir- 
zii, regiunea Iași, 
în circumscripția 
electorală nr.
— Vutcani.

nă acum în listele 
de alegători peste 
250.000 de ce'ățeni, 
în u-nele loc aii lăți 
această operație a 
fost terminală. .1st 
fed, piuă la 20 ia
nuarie toii cetățenii 
cu drepț de vot din 
Bacău și comunele 
ce aparțin orașului, 
au fost înscriși în 
listele de alegători

10

a-
5

• In vederea 
legerHor de la 

comitetelemartie
executive ale sfa
turilor 
din regiunea 
cău, au înscris pi-

populare 
Ba

care 
loc pină 
întreaga 

Mureș- 
Ma- 
fost 

de 
sfa-

■ în adunările 
cetățenești 
au avut 
acum în 
regiune
Autonomă 
ghiară, au 
propuși 1-467 
candidați în
turile populare 
regionale, orășe
nești, raionale și 
comunale.

regiune au și prezentat,

, ,, tineretului'' organizate ta cămin^ cultural, din, CăzQnești, regiunea București, -sînt frecventate de tot mai mulți . tineri colectiviști. Ip fotografie,: profesorul
:<n>țy hi I.--. . ■ I 1 ,.'V................. 'Marca..Măpej , prezintă, irtformarea politică. ,i ■ . . eoi mosîW i«l I
S ib/doA ;>»OÎ • •• I . «j.- iu t
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PETRU POPOVIC! PADURARU

în dimineața aceea, mi-am pus eu sumanul între umeri, 
cîrja de corn subsuoară și gata de ducă pină unde m-or 
duce ochii.

— Tu, Fruzină iaca... eu plec oleacă prin sat...
— D-apăi cum, bre omule, parcă mai ieri ziceai că-i 

merge încolo pe la Blăjeni, ca să grăiești cu Pintilie al 
Floarei, cumătru’ nostru...

Eu am încercat s-o scald, dar femeia numaidecît prinse 
a mă dăscăli:

— Iți tot faci de cap, Grigore, amîni lucrul de azi pe 
mine, da' eu una să știi, nu mai pot. lacătă omule hăi, 
toți gospodarii de nădejde, îmblă ciorchine pe 
la adunări, pun satu’ la cale. S-au înscris în 
colectivă o mulțime. Cată să ne hotărîm și noi într-un 
fel. Numa' te uită la cei din Jzvoară, au bogăție cît lumea 
dacă muncesc laolaltă. D-apăi cei din Blăjeni 1 Cum or 
mai fi și ceia, că lumea doar de bine-i vorbește. Așa că 
ce mai aștepți ? Du-te de vezi ce-i pe-acolo și sfătuieș- 
te-te cu cumălrul Pintilie. Vezi, lui cum i-o fi în colectivă ? 
Și ce-a zice dînsul, a fi bună și pentru noi.

Ia, vorbele astea azvîrlite de femeie ca niște grăunțe 
pe arătură mănoasă mi-au uscat gura că nu mai aveam 
ce să zic, mai cu seamă că unii gospodari din satul nos
tru, dimpreună cu directorul căminului cultural, fuseseră 
în ospeție la colectiva din Blăjeni încă din primăvară.

Pintilie al Floarei din Blăjeni îmi era nu numai rube
denie, cît mai ales prieten la cataramă. Ne cunoșteam de 
mici, făcusem împreună și războiul din urmă împotriva 
nemților, că eram de-un leat, și cumătrul chiar mă scă
pase de la moarte într-o încăierare cu hitleristul. De-a-

■ • c ■ « • 1B » Sg

Gospodăria agricolă colectivă din Zăbrani, raionul Lipova, dispune, numai In sectorul 
struefii. în fotografie: grajdurile de vaci. In iund se văd silozurile

zootehnic, de peste 
de nutreț.

2 PASUL CEL BUN
tunci, eu l-am pus pe Pintilie la inimă și cit nu mă uitam 
la dînsul ca la un soare. Avea dreptate femeia *. .Co-a 
zice dînsul, a li bună și pentru noi". Știam că Pintilie in
trase in colectivă ae vreo doi ani. Cum o ducea, vezi 
asta n-o mai știam, că nu mai dasom prin Blăjeni cam de 
multișor.

Așa că mi-am îmbunat tamoia și m-am hotărî! cu tot
dinadinsul s-o apuc 
prin păduri poște aj 
cite m-am tot gîndit, 
am zărit Blăjonii. Pe 
întinsoarea de la
nuri se vedea în
tr-un colț o arie cu 
mulțime de oameni 
îmblind ca furnica
rii împrejurul bato
zelor. Am închis ti
chii o bucată că mă 
ardea soarele și 
cînd i-am deschis 
iară, amu mă aflam 
ltngâ batoze.

Un flăcău cu pă
rul bălai, nu știu do 
undo să li ieși*,  se 
Invlili pe călcăul 
ciubotei, dădu cu

intr-acolo. Și pe 
>a Șiretului, nu-: 
da*  așa cam pe

calea aceea lungă 
ni vine în gind Ia 
la vremea mincării

dreapta un salut și 
mă intrebă repezit: 

— Pe cine cauți, 
bădică ?

— Caut, fiăcăule, 
caut pe-un prieten 
al meu de demult 
pe cumătrul Pintilie 
al Floarei.

Așezat în partea 
de sud-est a regi, 
unii Oltenia, raio
nul Corabia cu
prinde și o bună 
parte din Lumea 
Dunării, cu bălțile ei. Aici, pe marginea 
celei ma; mari, pe nume Balta Pote- 
lu, se înșiră comunele Celeiu, Orlea, 
Gura Padinii, Grojdibod și lanca. Cu 
cițiva ani .în urmă pe aceste locuri 
s-au înființat cîteva gospodării colec
tive, care, în scurtă vreme s-au dez
voltat, devenind unități puternice, a- 
devărate centre de atracție pentru ță
rănimea muncitoare din împrejurimi. 
Oamenii și-au dat seama, unii mai 
devreme, alții mai tîrziu că de gos
podăria colectivă îi leagă multe, foar
te multe din năzuințele lor. Doar fie
care dorește din toată ființa lui să 
meargă înainte, de la bine la mai 
bine, să învețe și să știe mai multe 
decît au învățat și au știut înaintașii 
lui.

Despre modul cum au fost ajutați 
să găsească drumul care duce la îm
plinirea năzuințelor, despre acei care 
zi de zi, ceas de ceas, bizuindu-se pe 
fapte, pe puterea cea mare a adevă
rului, au făcut și fac cunoscut cuvîntul 
partidului în amănunt și pe înțelesul 
fiecăruia, vom vorbi în cele ce urmea
ză. Aceștia sînt agitatorii, iubiți și sti
mați tocmai pentru minunata misiune 
pe care o îndeplinesc.

★
A fi director de școală înseamnă 

a îndeplini o sarcină de mare răs
pundere. Cînd însă directorul școlii 
mai este și un înflăcărat activist cul
tural și agitator, răspunderea e mai 
mare și, firește, sporesc în aceeași mă
sură satisfacțiile muncii. Cu acest 
sentiment s-a îndreptat comunistul Ion 
Domozină, directorul școlii din lanca, 
spre unul din cercurile de citit. Sub 
braț ținea strînsă, ca pe ceva de mare 
preț, o coală de hîrtie, pe care scri
sese cu litere frumoase ,,Foaie votan
tă". Pe această foaie erau trecute 
două nume : Ion Crăciun, colectivist și 
Ion M. Dincă, individual. Primul intra
se în colectivă cu o suprafață de te
ren egală cu aceea pe care o deți
nea Dincă. In dreptul fiecăruia erau 
trecute cu multă grijă o serie de cifre 
care ilustrau cît a cîștigat fiecare în
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cursul anului 1960. Rezultatul : colecti
vistul ion Crăciun primise din colec
tivă venituri de trei ori mai mari de- 
cit individualul Ion M. Dincă.

La cercul de citit, oamenii il aștep
tau. Au citit mai întîi împreună cifre
le, după care au urmat discuțiile. 
„Cum se face că Ion Crăciun a cîști
gat de trei ori mai mult decît Ion M. 
Dincă" ? Comunistul Domozină le-a ex. 
plicat cu de-amănuntul căile de dez
voltare a gospodăriei colective, modul 
cum se muncește și cum este prețuită 
munca. In seara aceea, oamenii au 
înțeles multe lucruri interesante.

Aceasta nu este singura formă a 
muncii de lămurire în lanca. Activiștii 
culturali, sub îndrumarea comuniștilor, 
au organizat „Discuții în fața panou
rilor". Aceste panouri ce au fost alcă
tuite cu multă atenție și așezate pe 
ulițele satului, înfățișează sugestiv 
creșterea producției la toate culturile 
gospodăriei colective, în comparație 
cu cele ale individualilor, veniturile 
realizate de membrii gospodăriei. La 
explicarea lor au fost atrași chiar co
lectiviștii în cauză și adesea discuții
le se prelungeau pentru că mulțimea 
dorea să afle cît mai multe. Astăzi, co
muna lanca este aproape în întregime 
colectivizată.

★
Colectiviștii din Grojdibod, comună 

aflată în hotar cu lanca, au dobîndit 
recolte bune anul trecut, cu mult mai 
mari decît individualii. Veniturile co
lectiviștilor, de asemenea, sînt de două 
și de trei ori mai mari. „Asta-i bine. 
Ar fi însă tot așa de bine dacă des
pre toate acestea ar afla întreg sa
tul". La scurt timp după această con
statare in biroul organizației de bază 
P.M.R., colectivul de agitatori s-a lăr
git cu un mare număr de colectiviști 
fruntași, printre care Petre Barbu, 
Constantin Nanciu, Nicodin Stăncescu, 
Visarion Vie'-u și alții.

— Poftiți-i pe oameni să vă vi
ziteze acasă, să vină și la gospodărie, 
că au ce vedea — îi sfătui secretarul
organizației de bază.

Și adevăr 
ruit. Multi și 
ceva des*pr<  
zările colec 
l-au primit 
tatori ca pe

care ii așteptau cu nerăbdare 
ascultat și au pornit împreună 
diul colectivei să vadă cele p 
de agitatori. Au urmat z< 
vizite, zile și săptămîni la rînd 
fiecare săptămînă pe masa p 
tel-ui se adunau zeci de cerer 

518 familii au adus alături • 
<ea colectivei 1.433 hectare de 
242 boi, 73 de cai, 352 care și 
peste 400 unelte agricole. Gra 
se numără azi printre comunei- 
tivizote în întregime,

C. MUI

Cînd treci prin comuna A 
fără să vrei și admiri frurru 
fotografie este a colectivist

veniturile rei
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— Al Floarei, zici ? — rupse fl.ăcăul vorba și, făcînd 
rpate, o lyă printre oameni sirigînd :

— Tovarășe președinte, ești rugat o țîră pină aici 1
Cînd am auzit asta, un fior mi-o trecut prin inimă de 

mizare. Am auzit bine ? Chiar președinte să li strigat ? 
Cu adevărat oare, nu visez ?

Și in inimă mi-o picurat un strop de dulceață. O mîn- 
drie fără de șaman și mare nerăbdare.

Și cum fierbeam eu așa, iaca pe după girezi, iși iace 
loc domol printre oameni, venind cătră mine, cu turca de 
l.er in două coarne, purtată ca pe baston, un bărbat 
urieș, aproape cît un steag. Purta pălărie neagră, mare 
in aripi cit un cortel, mînecile cămășoiului suflecate, 
pieptul desfăcut din bumbi, dezgolit și lat ca la tauri. Pe 
șold îi jucau canafele lungi ale bzîului roșu, încins de 
tTei ori pe mijlocul uneș.

Cînd m-a văzut Pintilie, mai întîi a făcut ochii mari și 
a rămas o vreme asa, parcă ar fi răscolit toate fundu
rile minții să afle dacă mai găsește ceva.

Apoi, dintr-o dată, în ochii dumnealui a țîșnit o scli
pire, apoi o lumină mare cu sori :

— Tu, măi Grigore ?
— Chiar eu, Pintilie, adică... ba nu, mă iertați, tovarășe 

președinte !
Cei dimprejur, care au putut auzi, au prins a rîde. Flă

căul cel balai a făcut cu degetul. Apoi nu știu, că ne-am 
pomenit îmbrățișați.

Soarele amu parcă dogorea mai încins și grozav 
aproape de pămînt. Trecuse cam de-o palmă peste vre
mea prînzului. Cătră miazăzi, pe durjînca de deal, satul 
Blăjeni se arăta făcindu-mi din ochi, strălucind într-o 
pulbere curată de aur și mă tot îndemna, tot parcă-mi 
zicea : .Vină 1 vină mai repede Grigore Bîrsan, vină să 
vezi cum stă prietenul dumitale". Dar prietenul meu Pin- 
tilie al Floarei căpătase amu gust de vorbă, nu șagă. Nu 
mai semăna nici pe departe cu flăcăul acela hălăios de 
mai demult, puțin știutor în ale lumii și cu păr buhos.

Iși lăsase furca jos și cot la cot mă purta cu mîndrie 
printre gospodari și gospodine.
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— Iaca, Grigore, așa am muncit noi gospodarii din 

sat,, și unul cu altul ne-am ajutorat și amu iacătă ce 
aur de grîu la colectivă — zicea Pintilie cu mîndrie.

Am apucat și eu o mină. Era un soi de grîu din acela 
mașcat la grăunțe. Am băgat un fir de pai între dinți, 
tare ca de cremene 1

— Hm, mîndru grîu! — zic eu, întrebîndu-mă în gînd: 
„Oare ar avea Pintilie măcar v-un sac de chile de îm
prumut pînă pe toamna ce vine ? Numa' așa, să-l duc 
să vadă și femeia".

— Bre Pintilie, da' nu ți se pare c-ați secerat prea de 
sus paiul ? Risipă de pai 1

— Asta nu-i risipă, cumetre Grigore. Iaca, tractoarele 
îl întorc cu plugul pe dos. Pînă-n primăvară îi putred. Un 
îngrășămînt bun și fără de bani 1

Și tot așa, din vorbă în vorbă, ne-am pomenit amîndoi 
pe cîmpuri, pe la 
barabule, pe la pă
pușoi, pe la floarea- 
soarelui, pe la faso
le, pe la harbuzărie 
pe la vie. Și dir 
toate îmi tot arăta 
și grăia Pintilie, pî
nă cînd nu mai pu
turăm de osteniți.

Grăia larg și cu 
chibzuială, așa ca 
pentru copii. Vorba 
dumnealui parcă îmi 
legăna urechea și-i
curgea ca mărsul a- ț 
cela curat al pîrîu- ,, ’ 
lui din vale.

— Apăi, cumetre 
Grigore, printre ră
zoare și haturi cu
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mașina, îi pierdere de vreme, că ha 
coada la capră. Ba mai ațîță și vrăjm 
Da' ia azvîrle dumneata ochii, Grigore, 
întinsoarea lanului istuia urieșesc. To 
șina, de-amăruntu'. S-o întins pielea p 
ca macatul acela frumos, ales de f< 
vatala, numa’ în mîndreață de flori. 
Bîrsan, olecuță ochii și numai gindeșt 
de haturi și răzoare foloseau omului 
șoarecilor și altor dihănii. Mii de hec 
șina se ușurează și munca. Nu rămîn, 
neprimenit. Omul duce la lucru fără s 
folos...

Bîrnîitul combinelor se auzea de de 
grea din fundul pămîntului. Acele dou 
neau cînd și cînd, urlînd și sughițînd c 
cultam și tăceam cu nasui în pămînt. 
lui Pintilie al Floarei. Și nu-mi ieșeau < 
mele acele sterpe și de nimic.

— Că iacătă, Grigore, îi da Pintilie 
plug acătării nu ai, un cal acătării, tot 
ai, bine tot n-o duci. Ba se strică de : 
dincolo. Bani și iar bani, și folos cît 
plugul tractoarelor intră pînă în grîndi 
fundul pămîntului toată mana. Asta-i, 
sînt și altele : creștem vaci cu lapte, 
păsări, scoatem bani din toate cele, 
n-am fi gîndit înainte.

— Grăiești adevăr, cumetre Pintilie, z 
ieșind din muțenie. Am luat cușma di: 
alături, am rupt o floare de romaniță 
cînd-o la nas, am prins a-i sorbi izul, î

— Pînă aici îi tare bine, cumetre Pii 
mine, bre, cu bătrînejea ? Da’ poate n 
plod. Ii umblă băitanului prin cap sc 
poți da zestre că n-ai nici o palmă de 

La întrebarea asta, cumătrul Pintilie, 
s-a sculat în picioare și cu pălăria cit i 
rîs larg și bubuit de să se cutremure 1



CTIVUL CULTURAL IN SPRIJINUL
TRANSFORMĂRII SOCIALISTE A AGRICULTURII

Și în raionul nostru atenția acti- 
lui cultural este îndreptată spre 
sținerea muncii de colectivizare a 
riculturii. De aceea, am găsit ca 
rievenite articolele tovarășilor 
Vlăsceanu și I. Florescu, publicate 
numerele anterioare ale „Albinei", 
zbătînd probleme care stau în 
ntrul preocupărilor noastre. 
Multe din acțiunile casei raionale, 

cultură Segarcea au avut ca 
op să aducă o contribuție la că- 
jzirea țăranilor muncitori pe dru- 
j1 făuririi unei vieți noi, pe dru- 
ul gospodăriei colective.
Astfel, s-au trimis căminelor cul- 
rale din comunele necolectivizate 
ai multe scrisori metodice și dife- 
je recomandări de repertoriu pen- 
i orientarea activității lor. Colec- 
ml raional de conferențiari a ela- 
rat și difuzat o serie de conferințe 
ivind problemele colectivizării, uti- 
ând exemple din gospodăriile co
stive fruntașe ale raionului.
Deoarece în comuna de centru, Se- 
trcea, există două gospodării colec- 
ve, noi am recrutat de aici ele- 
entele pentru echipele casei de 
iltură. Am luat sub îndrumare di
ctă brigăzile artistice de agitație 
e gospodăriilor agricole colective 
6 Februarie 1933“ și „Unirea", 
am în comună colectivizarea este 
jroape în întregime înfăptuită — 
n cele 1840 de familii aproape 
'00 fiind colectiviste — am căutat 
; de o parte să contribuim la mun- 
i de convingere a țărănimii, iar pe 
î alta să ridicăm nivelul activității

iceni, raionul Giurgiu, te oprești 
noi ale colectiviștilor. Aceasta din 

Voinea, care și-a construit-o cu 
ospodăria colectivă

1 5 
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— Apăi cu bătrînețea și însurătoarea, cumetre Grigore, 

a fi tare bine. Da' cu tinerețea de azi a fi și mai grozav. 
In colectivă, cumetre Grigore, se află una și bună : 
o apă limpede și un pămînt. Bogat colectivul, bogat și 
mirele, și mireasa bogată. Ochii doară să se placă, și 
să le fie de bine. Oare feciorul dumitale, cînd s-a întoarce 
din armată, ce zici, nu i-a fi drag să ia de nevastă o 
colectivistă din Blăjenii noștri ? Că voi, după cum văd, 
bateți pasul pe loc și nu vă-ndemnați la mai bine.
---- Ba s-avem iertare, cumetre Pintilie, am sărit eu ca 

ars. De-amu, ne-am hotărît și noi. Colectiva-i gata; doar 
s-o inaugurăm 1

Dreptu-i că într-un fel mințeam, tocmai eu care hojma 
mă codisem, să dau cerere pentru colectivă, da' amu 
simțeam atîta hotărire în piept și-atît mă căinam pentru 
vechile mele șovăieli, că cele spuse de mine mă răco
riră și mă împăcară pe loc. «Auzi dumneata, mă gîn- 
deam, va să zică cumătrul Pintilie nu numai că a pornit 
pe drumul muncii laolaltă, da' a ajuns și președinte. Bag 
seama că toți îl privesc cu drag și îl cinstesc. Iar eu, ce 
să-i spun despre mine ? Că dau binele pe niște biete ră
zoare ?“

— Și de cînd ești președinte, cumetre Pintilie ?
— Ia, din primăvara asta, după ce m-am întors de la 

școală.
.I-auzi, i-auzi, și prin școli a umblat, oftai eu bucuros 

să am așa prieten, da' necăjit pe îndoielile și temerile 
care m-au cetluit intre sărăciile de haturi. Hei, unde-am 
fi fost și noi, satul nostru, dacă luam mai din timp calea 
colectivei 1“

— Și zici, cumetre Grigore, că te-ai înscris și dumneata ? 
— mă întrebă prietenul Pintilie privindu-mă drept în ochi.

l-am întors și eu privirea aceea dreaptă și-am zis :
— Da' mai încape vorbă, cumetre ? Nu mi-ar fi rușine 

de prietenia noastră să rămîn pe urmă ?
De-amu, nu mai mințeam : cererea o aveam scrisă în 

inimă 1 Și simții așa pe dată nevoia să nă ridic și să 
plec spre casă, să mă văd ajuns mai repede și cu ce
rerea așternută, cum se cuvine, și pe hîrtie.

culturale în restul raionului, folo
sind tocmai exemplul acestor două 
gospodării. Consiliul de conducere 
al casei de cultură a organizat o 
serie de deplasări cu formațiile 
noastre.

Colectiviștii de la „Unirea" au 
mers, printre altele, în comunele Ce- 
răt, Bîrca, Giurgiva. O acțiune reu
șită a fost cea desfășurată în satul 
Malaica din comuna Cerăt care era 
necolectivizat. Aici, echipele au a- 
vut în frunte pe însuși președintele 
colectivei, tovarășul Marin Ristea, 
care le-a vorbit celor din Malaica 
despre succesele gospodăriei lor și 
despre noua viață a colectiviștilor. 
Brigada artistică de agitație, care 
s-a urcat apoi pe scenă, a prezentat 
realizări din diferite sectoare ale 
gospodăriei colective și, datorită u- 
nei prealabile documentări, aspecte 
din satul gazdă.

Și echipa formată din colectiviști 
de la „16 Februarie 1933“ a făcut 
mai multe deplasări în raion. Prin
tre sătenii care i-au urmărit în ul
timul timp au fost și cei din Lipov, 
Belcin și Foișor. In comuna Foișor, 
tovarășul Eugen Popa, președintele 
gospodăriei, a prezentat o imagine 
convingătoare a modului în care au 
crescut veniturile colectiviștilor.

Că aceste acțiuni și-au atins sco
pul s-a putut constata și din crește
rea numărului de cereri pentru în
scrierea în colectivă care a urmat 
după trecerea echipelor casei raio
nale de cultură prin aceste comune.

Ceea ce vreau să subliniez este 
însă că nu ne-am mulțumii să efec
tuăm cîte o deplasare în comuna 
respectivă și cu aceasta să conside
răm misiunea noastră încheiată. Pri
ma echipă a continuat să ajute în 
munca de colectivizare în comuna 
Cerăt, iar a doua s-a' ocupat în spe
cial de comuna Foișor. Ele au păs
trat tot timpul legătura cu aceste 
comune, au revenit acolo și au ur
mărit eficiența acțiunilor între
prinse.

Astfel, la succesele muncii pen
tru transformarea socialistă a agri
culturii din comunele Foișor, Ce
răt, Lipov, Giurgița, Radovan și In- 
torsura, unde au luat ființă noi gos
podării agricole colective, a contri
buit și munca culturală.

Totuși, față de posibilitățile exis
tente, consiliul de conducere al ca
sei de cultură ar fi putut realiza 
mai mult. Ne propunem să extin
dem acest sistem de deplasări și cu 
alte echipe ale căminelor culturale 
din raion. Vom iniția o serie de 
spectacole în circuit, cu formațiile 
din comuna Goicea, care au și în
ceput această acțiune, și cu alte for
mații.

CEC1L1U NEGUȚ 
directorul casei raionale 

de cultură Segarcea

Exteriorul laminorului Bluming de la Hunedoara care a intrat în funcțiune în ultimii 
ani.

Eleganță, calitate și confort, iată caracteristicile de bază ale troleibuzului romînesc, 
realizare a colectivului de muncă de la Uzinele „T. Vladimirescu“ din Capitală.

Uzinele „Ernst ThiHmann"-Brașov. Lupta pentru calitate este principala preocupare a 
tehnicienilor și muncitorilor din această uzină.

Uzinele „Electroputere" Craiova. Un nou grup de transformatori care va fi în curînd 
• gata pentru a fi expediat.



Rină la însămînțatul porumbului e vreme berechet. De pe acum însă la cercul agrozooteh
nic din Adunații-Copăceni (raionul Giurgiu) cursanții cercetează atenți bobul care va fi pus în 
brazdă la primăvară. In fotografie : colectiviștii, ajutați de inginerul agronom, fac calculul 

greutății absolute a boabelor de porumb.
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La 100 de porți 
din Valea Roșie, 
raionul Oltenița, a 
bătut din nou cu
rierul colectivei. 
Mîine e lecție de 
agrotehnie la col
țul roșu. Invita
ția e semnată de
Primitorul o contrasemnează : 
„Am luat cunoștință.. 
etc.“. Pînă ajunge în 
labisește titlul lecției, 
cultura cerealelor44. A 
pornește pe drumul
bine știut, cu caietul făcut 
sul în buzunar. Sînt prea pu
țini care lipsesc. Lectora Eu
genia Simota, inginera colec
tivei, are, pe lîngă calități pe
dagogice, pasiune 
ce face. Se vede 
cum predă ca și 
k>g“, un caiet în 
tează elevii după 
care a mai destinat cîte o filă 
fiecăruia. Asta-i fișa perso
nală a elevului. La ce folo
sește ? Simplu : se vede din 
ea cum se manifestă la studiu 
fiecare din cei 100.

Să revenim rinsă la lecția 
pomenită în titlu. Cine n-a 
auzit aici de „cultura cerea
lelor*  ? Și iată că expunerea 
lectorei, diafilmul și broșurile, 
(după cum vedeți materialul 
ajutător nu lipsește), le face 
încă atâtea noi dezvăluiri. La 
fiecare lecție se fac trimiteri 
la cele învățate cu puțin îna
inte. ,.E și firesc — sipune in
ginera — fiecare lecție e o 
verigă dintr-un tot, cum e în
săși știința agricolă44. Așa că 
legătura dintre cultura cerea
lelor și asolamente apare de 
astă dată cît se poate de in
teresantă și instructivă.

pentru ceea 
asta după 

după „cata- 
care-și no- 

merit și din

Cind am pornit pe drumul gospodăriei colective, eram 
doar 34 de familii, care dispuneau de trei perechi de 
boi, trei căruțe, trei cai și tot atîtea vaci. Ca supra

față, gospodăria nu depășea 100 hectare. Fondul de bază 
era de numai 27.000 lei Astăzi, gospodăria noastră colec
tivă cuprinde tot satul, adică 180 de familii cu 583 hectare 
teren arabiL Avem 180 bovine, majoritatea vaci cu lapte, 
revenind peste 30 de capete la suta de hectare. Dispunem 
de 700 de oi, avem porci la îngrășat, păsări, stupi și al
tele. Fondul de bază a trecut de mult de un milion.

Cum am izbutit să dezvoltăm gospodăria noastră și să 
asigurăm colectiviștilor venituri mari de la an la an ? ' 
primul rînd am aplicat tn fiecare an o agrotehnică diferen
țiată la culturi, ținînd seama de condițiile specifice de climă 
și sol. In acest fel am reușit ca de la an la an să obținem 
recolte tot mai mari la hectar, să putem asigura colec
tiviștilor cantități suficiente de cereale la ziua-muncă, 
iar surplusul de produse să-l valorificăm pe bază de con
tract cu statul.

Așa, de pildă, în anul 1960, colectiviștii au hotărît în 
adunarea generală să contractăm cu statul următoarele 
produse: 106.000 kg. grîu, 97.000 kg. porumb, 35.000 kg. floa
rea soarelui, 65.000 kg. legume, peste 300.000 kg. de sfeclă. 
Din sectorul zootehnic noi am livrat, pe bază de contract, 
peste 33.000 kg. de lapte de vacă și oaie, 18.000 kg. carne, 
păsări, miere de albine și 1.081 kg. lină. Trebuie să spunem 
că nouă nu ne-a fost indiferent cum livrăm produsele către 
stat. Pe lingă preocuparea de a da produse de calitate, 
noi am urmărit ca livrarea să se facă în mod ritmic, con
form graficului întocmit. Prin produsele livrate statului pe 
bază de contract, gospodăria noastră a încasat 921.000 lei. 
Pentru anul acesta noi am hotărît să contractăm cu circa 
20 la sută mai multe cereale și legume, ținînd seama că vom 
extinde culturile irigate, unde vom obține un spor mai mare 
la hectar. De asemenea, vom livra 50 de porci grași, cîte 
15 capete la intervale de 60 de zile. Pentru prima dată gos
podăria noastră va livra statului 30 de tăurași din matcă 
proprie.

Dacă calculăm produsele livrate de gospodăria noastră, 
vom vedea că noi livrăm cîte 560 kg. de grîu și aproape 
630 kg. de porumb de la fiecare hectar, In afară de plantele 
tehnice : sfeclă și floarea soarelui. Trebuie să arătăm că 
datorită contractărilor cu statul valoarea zilei muncă a 
crescut mult. Colectivistul Nogiu Petre a dus acasă, toamna 
trecută, pentru zilele muncă efectuate cu familia, aproape 
4.000 . cereale, 121 kg. zahăr, 30 kg. brînză, 10 kg. lină, 
280 kg. vin și aproape 8-000 lei In numerar. La fel ca 
el sint mulți colectiviști. Iată deci ce importanță deosebită 
capătă pentru noi încheierea și pe mai departe a contrac
telor de livrare a surplusului de produse către stat. Con
tractările sînt un sprijin real pentru gospodăria noastră, 
ele contribuie la dezvoltarea și consolidarea unității, la 
înflorirea ei, la bunăstarea colectiviștilor.

ȘTEFAN CODREANU 
președintele gospodăriei agricole colective 

„Drum Nou**,  comuna Sirbi-Iași
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I
ziție știința, 
poate supune 
tura. Pe lotul 
monstrativ pe 
re-1 vor 
deosebi 

agrotehnic, 
pentru o

lucra
membrii 
se pun 

producție 
boabe la 
sfeclă de

cercului 
premizele 
de 6.000 kg. porumb 
hectar și 45.000 kg. 
Zahăr.

La ultima lecție 
Simota a strigat „< 
Doisprezece din cei aflați aici, 
n-au răspuns, nefiind strigați. 
Erau supranumerar. Veniseră 
să asiste așa, „de plăcere44, 
atrași de bunul renume al 
cercului.

Aceasta, 
să țină loc

..Griul fiind o plantă pre
tențioasă și mare amatoare 
de azot, are nevoie ca asola- 
mentul (cultura premergătoa
re) să fie cît mai bun. Ați 
văzut din lecția precedentă 
că cele mai bune plante pre
mergătoare sînt leguminoase
le44. Cursanții își amintesc și 
ceea ce aud acum se înregis
trează repede și trainic.

...„Leguminoasa dă azotat 
solului și-j reface structura, 
aduce calciul mai la suprafa
ță. consumă apă puțină44. Și 
cum e și de așteptat la o 
tie pregătită cum trebuie 
folosite exemplificările 
propria gospodărie. Anul 
cut griul semănat după 
zăre a dat 2.700 kg./ha., după 
borceag 2.500 kg., după sfeclă 
(bine îngrășată) 2.800 kg./ha., 
iar după porumb 2.450 kg. Cei 
de față fac singuri compara
ție. Nu mai au nevoie de în
demn

Așa 
coltat 
viștii 
gînd cu mare grijă recolta de 
pe anumite parcele și cîntă- 
rind-o cu aceeași grijă, să 
știți ca o fac pentru și-n nu
mele științei agrotehnice. Tot 
grîul semănat în toamna a- 
ceasta la Valea Roșie, 
asolament.

40 dintre cursanți își 
șese cunoștințe tehnice, 
predarea lecției, inginerul zo
otehnist pleacă cu toți elevii 

la grajduri, unde 
e terenul de expe
riență. îmbinarea 
dintre teorie și 
practică se face 
nemijlocit și fără 
întîrziere, pentru 
ca nimic din ce 
s-a învățat cu pu
țin înainte să nu 
se uite. De la în
ceputul lui decem
brie, cînd s-a ținut 
prima lecție, în 
munca celor de la 
grajdul de vaci au 
apărut lucruri noi. 
S-au introdus rații 
pe cap 
ținînd seama de 
specia animalului 
și cantitatea 
lapte pe care 
furnizează. Și 
mai poate 
că 
cursante mulg mai 
„științific", 
cum 
faptul 
toarele 
Nenciu 
Năstase, 
cursante, au obți
nut de la vacile 
lor, în primele 
două săptămîni ale 
lui ianuarie, un 
spor de 250 litri 
lapte ?

lec. 
sânt 
din 
tre- 
ma-

că dacă pe vară la re- 
o să-i vedeți pe colecti- 
din Valea Roșie strîn-

e în

însu- 
După

inginera 
.catalogul*.

dacă vreți, poate 
de încheiere.

fi vrut să spunemP.S. Am 
aceleași lucruri și despre cei 
din Mitreni, vecini de aproape 
cu Valea Roșie. Și ar fi fost 
pe deplin posibil dacă lectora 
de aici, Florica Duduială, s-ar 
fi deplasat pe fărîma de drum 
care o desparte de colega ei și 
i-ar fi cercetat metodele. Ea 
nu s-a deplasat însă. La Mi
treni, lecțiile sale sînt slab 
ilustrate și participarea la 
curs cam lasă de dorit. Lec
tora n-are de fapt evidența 
cursanților. Unele lecții au 
titluri ca „Folosirea îngrășă
mintelor și amendamente
lor...44. Să nu mai vorbim de 
titlu, care-i pretențios și se re
fuză înțelegerii. Am face însă 
o remarcă. Amendamentele 
(var, cretă etc.) care se admi
nistrează pe terenurile sărătu- 
roase nu-s necesare aci la Mi
treni, fiindcă astfel de tere
nuri nu există. De unde 
vede din nou necesitatea 
zătoare de a. lega strîns 
punerea de realitățile locale.

se
ar-
ex-

V. TOSO

de vită,

fde 
o 

se
spune 

îngrijitoarele

Altfel 
s-ar explica 

că mulgă- 
Floarea 

și Elena 
amîndouă

li 'nxtoiui Vasil Anton de la
’’ ri " „Munt^nii-Buian", raionul Slo- 

ng?' '.‘‘iți
»■<»<> toirralkMtiNw

IMembrii gospo
dăriilor colective 

' „Victoria Socialis
mului*  și „8 Mar
tie" și Întovărășiri
lor agricole „Tu- 
dor Vladimirescu", 
„1 Mai" și „Dram 
Nou*  din com. 

' Bratovoești, reg. 
Oltenia au hotărît 
în adunările gene- 
rale să contracteze
In total 445 tone 
de griu, porumb și 
floarea soarelui.

In plus, membrii 
celor două gospo
dării colective au 
mai Încheiat con. 
trade pentru vin- 
zarea produselor 
legumicole, sfeclei 
de zahăr, orezului 

—»—u—  ----------- -—a—

și tutunului, pre
cum și însemnate 
cantități de carne, 
lapte și lină.

TOMA
L DUMITRESCU 

corespondent 
voluntar

statului pe 
de contract, 

puțin de

*

co-

L

Gospodăriile 
lective „Prietenia 
Romîno-Coreeană" 
și „Progresul" din 
comuna Făcăeni, 
regiunea Dobro- 
gea, acordă o ma
re însemnătate

———————------

dezvoltării secto
rului zootehnic. A- 
nul trecut, au în
casat, din produ
sele animale vin- 
dute 
bază
nu mai 
trei milioane lei.

Cele două gos
podării colective 
din comuna noas
tră vor vinde în 
acest an statului, 
pe bază de 
tract, 1.050 
porci pentru care 
vor încasa suma 
de 1.050.000 lei.

con- 
de

I

2

CONSTANTIN
FRÎNCU 

corespondent 
voluntar
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Colectiviștii din Hălchiu, regiunea Brașov, obțin mari venituri din produsele legumicole ale celorH Colectiviștii din Hălchiu, regiunea Brașov, obțin mari vemtun din produsele legumicole ale celor
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Opinia publică mondială a 
aflat zilele acestea despre o 
noua crimă săvlrșită de colo
nialiștii belgieni și slugile lor 
din Congo, împotriva condu
cătorilor udevărați ai Congo- 
ului. S-a anunțat că Patrice 
Republicii Congo, Okito, pre 

ministru in guvernul legal 
congaltz, au fost transferați in Leopoldville la o închisoare 
din Ka’anga Cu acest prilej, cern ducă tor ii poporului congo
lez au fos*  d n nou crunt bătuți și supuși la diferite jigniri.

In Uniunea Sovietică, mili
oane de colhoznici și col
hoznice studiază și în acest 
an, la diferite forme de în
vățământ agrozootehnic, cele 
mai înaintate metode pen
tru sporirea producției a-
gricole. In fotografie : un
curs agrotehnic intr-un col
hoz din regiunea Moscova.

Iată ce relatează, bunăoară, un soldat sueaez, care se 
afla pe aerodromul din Bisabethville, cînd a sosit avionul 
care-i Tinsnorta pe Lumumba și tovarășii săi arestați : 
„Lflpnumba și ce:1alți dai paisuateri au fost tîrîți cu brutali
tate din avion. Ei au fost legați cu sfoară unul de altul și

— eoni
lor și i-a 
căzut la 
loviți în

Lumumba, primul ministru al 
ședințele Senatului și Mpola

lipsiți de li*  aMn de mișcare. Apoi jandarmeria 
puîă din africani și albi — a făcut cerc în jurul 
lovit timp îndelungat. Lmnumba și ceilalți doi au 
pămint și au fost bătuți cu bastoanele de cauciuc, 
obraz cu palul puștilor, ca cizmele și cu pumnii**.

Aceste acte de barbarie s-au petrecut în prezența trupelor 
O.N.U., care erau de pază pe aerodromul din Elisabeth viile. 
Nimeni însă n-a intervenit. Sub paravanul „neamestecului", 
forțele ONU. din Congo (venite aici la cererea lui P. Lu
mumba ca să contribuie la normalizarea situației din țară) 
sprijină de fapt pe colonialiștii belgieni și pe acoliții aces
tora din Congo : Mobutu, Kasavubu, Chombe și alții de tea
pa lor.

încurajați de „neamestecul**  forțelor O.N.U., trădătorii po
porului congolez au mers mai departe, ucigind în închisoare 
pe Mpolo, ministru în guvernul legal congolez.

Opinia publică mondială înfierează aceste crime mon
struoase, săvîrșite împotriva celor mai buni fii ai poporului 
congolc-z. „Este o rușine ca Lumumba să fie bătut și tortu
rat" scrie de pildă ziarul englez Daily Express, iar un alt 
ziar englez Daily Miror arată că „Lnmumba trebuie eliberat, 
iar Belgia trebuie să înceteze cu uneltirile".

★
Din Laos ne sosesc știri care ne arată că trupele rebele 

din Luang Prabann și din alte părți ale 
panică.

Trupele guvernului legal și unitățile 
postul de radio „Vocea Laosuhii" — sînt 
dură de populația din provincia Luang 
locuitori ajută forțele patriotice în lupta 
iilor. Ia fața acestei situații o parte 
Prabang au fugit iu Tailanda, 
forțelor patriotice.

Lacheul din Laos al americanilor, Fumi Nosavan, este 
foarte Îngrijorat de întreaga situație militară. Se vede treaba 
că nu prea ii merg lucrurile pe plac. Dolarii și avioanele 
primite de la stăpinii săi din S.U-A„ ca și armele date de 
aceștia, nu se dovedesc destul de puternice spre a împiedica 
lupia poporului laoțian, care sprijină guvernul legal al iul 
Suvanna Fumma.

« ȚĂRANILORPARAGUA Y■9 

Paraguay este o țară din 
America Latino. La cîrma ace
stei țări se gflă dictatorul Stroes- 
sner, omul de casă al monopo
lurilor nord-americane. El a 
ad us poporul paraguyan la 
sapă de lemn. Teroarea ți 
exploatarea crîncenă - iată 
mijloacele 'de guvernare ale 
acestui dictator singe ros, apre
ciat de „Washington Post" 
d-rept „un abil conducător pa
triot sud-american"

Despre patriotismul lui Stroes- 
sner vorbesc de la sine reali
tățile tragice' înstăpinite in Pa
raguay din 1954 încoace. Ma
sele țărănești mai ales sint a- 
celea care suportă jugul greu 
al guvernării tiranului Stroes- 
sner. Acesta a vi nd ut pur și 
simplu țara imperialismului a- 
merican. Estp. .suficient să ară
tăm că 230.000 km. pățeați din 
cei 400.000 km. pătrați, ciți are 
întreaga țară,, au fost concesio
nați trustului petrolifer „Stan, 
dard Oil" din S.U.A.

Mizeria neagră se întinde ca 
o pecingine peste țară din 
cauza holăduirii monopolurilor 
americane in Paraguay. Din fie
care 100 de locuitori ai țării, 
80 sînt bolnavi de tuberculoză. 
Anual mor 70 la sută din copiii 
nou născuți. in timp ce 25 de 
familii de mari latifundiari stă. 
pinesc 43 la sută din pămintul 
arabil, 75 la sută din familiile 
țărănești nu oosedă nici un pe
tic de pămînt.

„In satele Paraguay-ului - 
scria ziarul nicaraguyan „La 
Raison" - domnește o atmos
feră de infern. N«j credem să 
mai existe pe lume o asemenea 
stare de Iu ruri, Rahitismul, foa
mea cronică, domnia bunului 
plac, s-au îngrămădit toate 
peste capul țăranilor din acea
stă țară. Asuncicnul, capitala 
Paraguay-ului, nici nu se gin- 
dește să schimbe cu ceva a- 
ceastă stare de lucruri de 
plins".

Stroessner a introdus in țară 
regimul muncii forțate. Pe ță
ranii bănuiți că simpatizează 
cu partizanii, ii aruncă în la
gărele de concentrare din jun
gla podișului Chaco, și după 
un timp de detențiune, îi pre

Laosului se află iu

Patet-Lao relatează 
lutimpinate ca căl- 
Prabang. Numeroși 
lor împotriva rebe- 

dia rebelii diu Luang 
iar alții as trecut de partea

dă, sub escortă, vătafilor de pe 
plantațiile omericane. Aci, o- 
cești oomeni robesc din greu 
fără nici o plată, arareori iz
butind vreunul dintre ei să-și 
mai revadă căminul. Relatind 
aceste practici barbare, ziarul 
chilian „Ei Siglo" conchide : 
„Vintul libertății care suflă 
acum năprasnic in America 
Latină trebuie să spulbere ți 
regimul tiranic din Paraguay 
care a adus în această țară 
bezna mizeriei și a ternarei* *.

Fapte nenumărate vorbesc 
despre viața groaznică a țăra
nilor din Paraguay. Presa la- 
tino-americană ți in special zia
rul „Terra Libre*  din Sao Paolo, 
ziar care are un corespondent 
la Asuncion, relatează că in 
1960 poliția secretă a lui 
Stroessner a asasinat sute de 
țărani care sau revoltat împo
triva regimului de munco neo
menesc de pe morile moții ale 
latifundiarilor autohtoni ți ame
ricani. Pe plantația „Fel cia*  de 
lingă orașul Villa Rica, plan, 
tație aparținînd trustului ame
rican „United Fruit Company*  
polițiștii au bătut la s>nge 15 
țărani care au „îndrăznit" să 
ceară respectarea contractului 
de muncă. Deoarece nesupușii 
au refuzat apoi să revină la 
lucru, tribunalul din Villa Rico 
i-a condamnat la t'ei an: de
portare in lagăre de concen
trare pentru „încălcarea preve
derilor constituționale cu pri 
vire la muncă" Chiar în, pri
mele zile ale acestui an, tribu
nalul militar din Asuncion a 
pronunțat sute de condamnări 
împotriva țărani:or care au re
fuzat să mai lucreze ca robii 
pe latifundiile monopolurilor a- 
mericane. „Regimul Stroessner 
este o adevărată ocnă pentru 
popor - a spus Luis Carlos 
Prestes, secretarul general al 
P.C. din Brazilia, intr un dis
curs rostit la Rio de Janeiro. 
A sosit timpul ca forțele progre
siste tă-l arunce și pe acest 
dictator la iada de gunoi a îs*  
toriei, ața cum ‘-a ntrmplat cu 
Peron, Batista și alți slugoi ai 
imperialismului".

P. TATAR U

PE SCURT--------
• După cum relatează corespondentul din 

Aman al agenției France Presse, în sudul 
Iordaniei bîntuie foametea. Populația, alcătuită 
în mare parte din beduini, suferă de foame 
și de frig. Locuitorii din această parte 
a Iordaniei au pierdut în ultimii trei ani 75 
la sută din șeptelul de oi și capre, care con
stituie principala lor sursă de hrană și de 
materii prime pentru corturi și îmbrăcăminte.

• Harold Wilson, vicepreședinte al Comi
tetului național executiv al Partidului labu
rist din Anglia a declarat la o adunare de 
la Halifax că economia Angliei se află în- 
tr-o „situație amenințătoare".

Problema principală, a spus el, este rămi- 
nerea în urmă a exportului față de import, 
din care cauză deficitul comerțului exterior 
a atins anul trecut o cifră record.

• Agențiile americane de presă relatează 
că cel puțin 70 de persoane și-au găsit moar
tea în urma valului de frig și a viscolelor 
care s-au abătut în ultimul timp asupra re
giunii de est a Statelor Unite. Pe coasta At
lantică a S.U.A. și Canadei s-au înregistrat 
cele mai puternice furtuni de zăpadă din - 
ultimii 60 de ani.

• După cum se anunță din Honolulu, un 
avion de recunoaștere al marinei americane 
de tip Constelătlon s a prăbușit recent dea
supra bazei militare de pe insula Midway din 
Oceanul Pacific. Avionul a luat foc Sase 
din cele 22 de persoane aflate pe bordul a- 
vionului și trei membri ai personalului d? pe < 
sol au fost uciși.

Din țările priefenp*

In R. P. Polonă se acordă o 
mare atenție electrificării, 
construindu-se numeroase 
centrale electrice. In foto
grafia alăturată vă prezen
tăm una din cele mai mari 
centrale electrice din Ja- 
worzno II IR. P. Polonă).

Cooperativele agricole din 
R.P.D. Coreeană au adunat 
în anul trecut recolte bogate, 
lată-i pe muncitorii coope. 
rativei agricole „Chungsan" 
primindu-și veniturile ce li 

se cuvin.



Specific
învățase Trifan, nu știu cu 

ce prilej, un cuvînt, și nu se 
îndura să se despartă de el : 
„specific". Abia aștepta oca
zia să poată folosi cuvințelul 
ăsta.

Pe la începutul lui decem
brie, spunea:

— Măi. oameni buni, iarna 
nu strică omului puțină lene. 
Specificul iernii este vatra. Te 
urci pe ea, te cuibărești la căl
dură și să-i tragi la aghioa
se...

L-au luat colectiviștii la 
rost:

— Și nu te plictisești să stai 
toată ziua pe vatră ? — zise 
Toader. — Măi Trifane. dar eu 
mai știu un „specific11, că cine 
doarme ziua nu adună zile- 
muncă, adună zile-somn.

— N-ai dreptate, Toadere! — 
o întoarse Trifan. — Muncile 
agricole nu au specific de 
iarnă. Nu tu arat, nu tu semă
nat, nu tu plivit...

— După tine, așadar, sin
gura muncă în timpul iernii 
e moțăi tul

Trifan începu să dea din 
colț în colț. Nu-i prea venea la 
îndemînă, dar ce-i drept, nu-i 
prea venea nici la buzunar, 
fiindcă de aproape o lună nu 
mai avea nici o zi-muncă.

— Dar ce-ați vrea să fac, oa
meni buni ?

— Să lucrezi cu noi la îm- 
peltituri și la mături.

— Eu, la mătură ? Păi. eu 
sînt bărbat și cu maturatul e 
femeia. E specificul ei !

— Ai cam rămas în urmă, 
Trifane !

— Și ce-ați vrea ? S o iau

In numeroase sale s au con
struit case de nașteri 

(Desen de C. CRĂCIUN)

Bîne-i iarna la cămin
caravanele cînd vin și adu

nă oameni roi ca să vadă fil
me noi.,. Numai că pe la Moi- 
nești nu prea ai să le-ntîlnești, 
și nici pe la Bolătău și-alte 
sate de șosea mai depărtate.

— Nu-s pe-aicea spectatori 
și de filme doritori, sau nu a 
răzbit mașina fiindcă locul 
poartă vina ?

— Da' de unde, bre! Pricina 
alta e, pe cît se pare : se nu
mește... nepăsare !

Cine are carte...
are și de belșug parte. Vor

ba asta an de an pe pămîntul 
dobrogean adevăru-a demon
strat. Și la Topologu-n sat toți 
colectiviștii vor să învețe azi 
de zor, ca la carte să mun
cească, rodul holdei să spo
rească. In trei cercuri adunați 
fost-au ei bine-nvățați de pre
ședintele lor și vreo doi învă-

44 h *

- - Tu, Sanca — îmi spune 
prietenul meu Maslov — ești 
un fel de ambigen. Am văzut și 
statul de plată. Știi ce scrie în 
dreptul numelui tău, la rubri
ca „funcțiunea" ? Scrie așa : 
„mulgătoare".

— Știu că scrie așa. Scrie 
pentru că în schemă nu apare 
post de „mulgător". Apare post 
de mulgătoare. E un fel de pro
fesie feminină, care la mine-i 
de genul masculin.

— Ce ți-o fi venit să te faci 
mulgătoare? — se minunează în 
continuare Maslov. — Ți-o fi 
căzut cu drag vreo fetișcană de 
pe lingă vaci ? Așa tot ar mai 
merge. Ar fi o explicație. E 
ceva cam cum se întîmplă în 
romane cu eroii pozitivi. Cît 
despre mine, decît cu așa prie
ten, mai bine mă lipsesc. Sau 
măcar mă împrietenesc cu o 
mulgătoare propriu-zisă. Tot ai 
fi ceva !

Să vă spun cum am ajuns 
mulgătoare, adică mulgător. 
Foarte simplu. Soră-mea, mul
gătoare propriu-zisă, cum zice 
Maslov, a fost chemată la nu 
știu ce consfătuire la raion și 
m-a lăsat să-i țin locul două 
zile. Mă pricepeam la treabă 
numai pe jumătate. Și pe dea
supra, m-au sîcîit colegele cît 
au putut. Ba-mi aduceau la 
muls o vacă nervoasă, care-mi 
dădea mult de furcă, ba-mi a- 
duceau o vacă gata mulsă, de 
mă chinuiam un sfert de ceas 
să storc laptele de unde nu e, 
ba într-un rînd mi-au adus să 
mulg un... bou. Nu m-am su
părat și mi-am văzut mai de
parte de treabă, pînă a treia 
zi, cînd m-a chemat președin
tele :

— Pe soră-ta — zice — o 
trimitem la o școală, să învețe^ 
N-ai încotro, trebuie să-i ții lo
cul mai departe.

— Nu mă pricep — am zis — 
am să vă dau planul peste capi

Degeaba. Președintele era 
neclintit. Toată nădejdea rămî- 
nea în vaci. Poate, dacă nu mă 
cunosc, or să-mi dea lapte mai 
puțin și atunci președintele si
gur mă schimbă. Dar niciodată 
să nu vă puneți nădejdea în 
vaci. Vacile nu fac favoritisme. 
Mi-au dat exact atît lapte cît 
îi dădeau și soră-mi.

— Bravo I — mă lăuda din 
cînd în cînd președintele. — 
Vezi că merge ?

Peste o săptămînă, fotografia 
mea era la panoul de onoare al 
mulgătoarelor. Lui Maslov, 
prietenul meu, i-a plesnit cu
reaua de atîta rîs.

— Peste o lună — mă încu
raja el — o să-ți trimită, ca 
premiu, de la raion, un cupon 
de rochie I

Cupon de rochie, ce e drept, 
raionul nu mi-a trimis, dar de 
premiat, uite că m-a premiat. 
M-a publicat și în ziarul regio- 

! nai în cadrul reportajului 
I „Mulgătoare fruntașă". Prima,

de iarna
înainte tocmai acum în iarnă 
cînd îmi amorțesc picioarele?

Oamenii au plecat să-și vadă 
de treabă și l-au lăsat pe Tri
fan acasă, singur, singurel. 
Munca lor se dovedea sporni
că, aducea cîștig și colectivei, 
și oamenilor.

Duminică seara, la căminul 
cultural, a ieșit prezentatorul 
programului pe scenă.

— Dragi săteni, astă-seară 
o să învățăm cîte ceva despre 
măturat, despre împletit și 
despre... vise. Da ! Ați auzit 
bine. Și despre vise. De ce e 
nevoie să învățăm toate aces
tea ? Stați oleacă și veți înțe
lege. După cîte se spune mătu
ratul este specificul femeii. 
Este, nene Trifan ? Taci. Va 
să zică esteee. La rîndul său 
moțăitul la căldură este spe
cificul bărbatului. Este, nene 
Trifane ? Taci. Va să zică 
esteee. Cît privește împletitul, 
el este un specific de gen neu
tru. împletește și femeia și 
bărbatul. Femeia împletește 
flanele, ciorapi sau mănuși, iar 
bărbatul cîtu-i ziulica iernii de 
mare, împletește visele cu 
somnul. Și ca să vă convingeți 
că am dreptate, să-i cerem pă
rerea și lui nea Trifan.

Toată lumea rîde, privind 
spre Trifan. Acesta înghite în 
sec, privind spre ușă. Tare ar 
fi vrut să plece, dar în ușă 
stătea Toader și aplauda de 
mama focului. Că ăsta era 
„specificul" lui Toader : se ți
nea scai de Trifan...

A doua zi apare nevasta lui 
Trifan... O poftește Toader în 
atelier și o întreabă :

— Ce vînt te aduce pe la noi, 
Mario ?

— Ei, ce vînt? Vîntul de iar
nă, doar nu zefirul. Trifan al 
meu ar vrea să lucreze cu voi 
aici, pe timpul iernii. Să aibă 
și el zile-muncă !

— Și pentru ce te a trimis 
pe tine ?

— Păi, lui. după cele petre
cute la cămin, îi este cam ru
șine să dea ochii cu voi. Că 
ăsta-i specificul lui: e ruși
nos '

— Să vină, măi femeie, să 
vină !

Chiar a doua zi apare Tri
fan. Și laolaltă cu ceilalți, s-a 
așternut la treabă.

într-o seară, cînd se întoar
se Trifan acasă, trintește că
ciula de dușumea și exclamă 
vesel :

— Fir-ar să fie, mâi nevastă. 
Azi am terminat al treizecilea 
coș. Să știi de la mine că zile- 
le-muncă au și specific de iar
nă !

AL. VIANU

țători. Dar venind lecții mai 
grele, geaba s-au muncit la 
ele. De-atunci au cerut mereu 
ajutor la semeteu specialiști 
ca să le dea. Li s-a răspuns 
cam așa :

— Cum să nuI Imediat, 
stăm doar în același sat... Și 
de lectori o să fiți încîntați și 
mulțumiți...

„Mulțumiți" și „încîntați", 
pe deplin... asigurați, se hră
niră două luni numai cu... 
promisiuni.

Dar pînă cînd, oameni 
buni ?

Cînd dorești 
să afli vești
și ziarul îl primești și la 
timp și chiar la poartă, gîn- 
dul tău cu drag te poartă spre 
poșt- șui neobosit de atîta dru- 
mețit...

Mulți poștași la fel găsești 
prin satele oltenești. Numai că 
la Bobicești este unul care

La G.A.C. din Cuzăplac, 
regiunea Cluj, lecțiile cer
cului agrozootehnic nu se 
țin regulat.

— Sala e plină I
— Nu. Mai lipsește uaul 

singur... lectorul.
(Desen de Pali)

GHICITORI
Bob de soare și de rod 
La colectiviști în pod.

Munte greu de minereu 
El topește tot mereu.

(înțmunf) 
Am o „cloșcă" care scurmă 
Și lasă belșug în urmă. 
Ce-aruncă cu ghearele 
Eu adun cu carele.

(vatvoivuouiașf)

n-are predilecții la... plimba
re. Nu se mișcă, să-l omori I 
De-s ziare sau scrisori, le tri
mite la-ntîmplare „andresan- 
tului" cutare prin nepoți și 
prin nepoate, prin cumnați și 
prin cumnate ce le fac cu toți 
„uitate". Și-astfel, bietul abo
nat, după-atîta așteptat se tre
zește că citește vara de para- 
zăpezi și iarna despre livezi.

Dar poștașul cu pricina, ba- 
tă-1... controlul și vina, după 
cite-am auzit s-a... autopăcă- 
lit. Dînd poșta la întîmplare, 
și-a dat propria scrisoare, ce 
i-a fost înapoiată după-o lună 
încheiată. Cînd se văzu de 
rușine, era gata să leșine, adu- 
cînd ca argument că era ceva 
urgent. I s-a spus :

— Toate-s urgente : și scri
sori, și-abonamente. Dar... 
ce-ai zice-așa cum nouă ne 
vin după-o lună, două (că ne 
pare-o veșnicie) scrisorile sau 
ziarul, dacă ți-ar veni și ție 
după patru luni... salariul ?

PETRE POPA

UNDE-S DOL

AJUTORUL MEU O RIDICI
MULT MAI SUB 91 MULT
MAI UȘOR (I

(Desen da N. CLAUDIU)

adică primul, eram eu : A. Cli- 
menco. Așa mă cheamă. Peste 
un timp, am primit o scrisoa
re :

„Dragă tovarășă Climenco. 
îți scrie sergentul în termen, 
Cutare. Am citit în ziar fapte
le dumitale și aș dori mult să 
te cunosc. Te-am și visat într-o 
noapte. Aveai ochi albaștri și 
părul auriu. Poate într-o zi o 
să ne cunoaștem. Te rog să-mi 
trimiți o fotografie a dumitale 
și să-mi comunici ce număr 
porți la pantofi..."

Scrisoarea sergentului în ter
men m-a făcut de pomină în 
tot colhozul. Președintele mi-a 
spus :

— Vezi ce faci, băiete, poate 
te măriți cu sergentul.

Am vrut să-i răspund cores
pondentului meu, dar m-a oprit 
Maslov :

— Să nu faci una ca asta I 
Cum, nu înțelegi ? Omul și-a 
făcut din tine un ideal. Te vi
sează noaptea. Cu gîndul la

tine obține succese în muncă. 
Poate stabilește recorduri spor
tive. Nu poți să-i dai lovitura 
dintr-o dată. Trebuie să-l pre
gătești, treptat...

— Cum adică, treptat ? Doar 
n-o să-i spun că port pantofi 
38, pentru ca în scrisoarea ur
mătoare să-i scriu că de fapt 
port 46 ?!

Surprizele nu s-au oprit aici. 
Peste puțin, am primit o scri
soare prin care revista „Să- 
teanca" îmi cerea o scurtă 
autobiografie, iar de 8 Martie, 
Ministerul mi-a transmis since
re felicitări, urîndu-mi totodată 
noi succese în muncă.

Succesele mele erau și așa 
destul de frumoase. Atît de 
frumoase, cS acuma n-aș mai 
renunța la munca asta, chiar 
dacă ar veni o mulgătoare 
„propriu-zisă" să mă înlocuias
că. Doar n-o să renunț la o 
meserie frumoasă din cauza 
scrisorilorl Mai ales acum, cînd 
numele meu e binecunoscut 
printre mulgătoare...

ANDREI CARASEV 
SERGHEÎ REVZIN 
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