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U. R, S. S, a deschis 
primul traseu interplanetar

Lansarea cu succes 
a unei rachete cosmice 

în direcția planetei Venus
• De pe un satelit greu al Pămintului, o 
rachetă cosmică dirijată a plasat o stafie 
interplanetară automată în direzfîa planetei 
Venus • Stafiunea va ajunge în regiunea 
planetei Venus în cea de-a doua jumătate 
________ a lunii mai ________

MOSCOVA 12 (Agerpres), — TASS transmite : In conformitate 
cu programu1! de cercetări a spațiului cosmic, la 12 februarie 
1961, in Uniunea Sovietică a fost plasat pe orbită cu ajutorul 
unei rachete perfecționate cu mai multe trepte un satelit arti
ficial greu al Pămintului.

IN ACEEAȘI ZI, DE PE SATELIT S-A DESPRINS O RACHETA 
COSMICA DIRIJATA, CARE A PLASAT O STAȚIUNE INTERPLA
NETARA AUTOMATA PE O TRAIECTORIE IN DIRECȚIA PLANETEI 
VENUS

Stațiunea interplanetară automată va ajunge în regiunea pla
netei Venus în cea de-a doua jumătate a lunii mai 1961. Această 
lansare a avut ca principale obiective verificarea metodelor de 
plasare a unui obiect cosmic pe un traseu interplanetar, verifica
rea legăturii prin radio la distanțe excepțional de mari ți a di
rijării unei stațiuni cosmice, precizarea amploarei sistemului solaf 
și efectuarea unor cercetări fizice in Cosmos.

Aparatajul instalat oe bordul stațiunii interplanetare funcțio
nează normal. Stațiunea interplanetară automată cîntărește 
643,5 kg.

Emisiunile radio de pe stațiunea interplanetară automată se 
efectuează pe frecvența de 922,8 mgH, potrivit unor comenzi de 
pe Pămînt.

Pe stațiunea interplanetară automată se află un fanion cu 
stema de stat a U.R.S.S.

Un centru special de măsurători efectuează observațiile așu- 
pra zborului stațiunii interplanetare automate.

Potrivit datelor obținute, STAȚIUNEA INTERPLANETARA AUTO
MATĂ SE DEPLASEAZĂ PE O ORBITA APROPIATA DE CEA 
STABILITĂ PRIN CALCUL.

La 12 februarie 1961, la ora 12,00 — ora Moscovei, stațiunea 
se afla la o distanță de 126.300 km. de suprafața Pămintului, 
deasupra unui punct de pe suprafața Pămintului cu coordonatele 
geografice de 86 grade, 40 minute longitudine estică ți 6 grade 
04 minute latitudine nordică.

LANSAREA CU SUCCES A RACHETEI COSMICE IN DIRECȚIA 
PLANETEI VENUS INAUGUREAZĂ PRIMUL TRASEU INTERPLA
NETAR SPRE PLANETELE SISTEMULUI SOLAR

★
Stația interplanetară automată iți continuă zborul pe traseul 

stabilit La 13 februarie 1961, in jurul orei 12, stația se afla la 
o distanță de 488,900 km. de Pămint, deasupra punctului de pe 
suprafața Pămintului cu coordonatele geografice 0 grade 53 
minute latitudine nordică și 88 grade 2 minute longitudine esti
că. Stația se afla pe bolta cerească intre constelațiile Balenei 
și Peștilor, in centrul triunghiului alcătuit de stelele Beta din 
constelația Berbecului, Alfa din constelația Pegasului ți Beta 
din constelația Balenei.

MĂSURĂTORILE EFECTUATE ASUPRA TRAIECTORIEI AU ARĂ
TAT CA SATELITUL ARTIFICIAL GREU A FOST PLASAT CU O 
MARE PRECIZIE PE ORBITA IN JURUL PĂMINTULUI, STABILITA 
PRIN CALCULE. Racheta cosmică, care s-a desprins de pe sa
telit, a asigurat plasarea cu precizie □ stației interplanetare au
tomate pe o traiectorie in direcția planetei Venus.

Viteza de zbor a stației automate la începutul plasării pe 
traiectoria in direcția planetei Venus a fost mai mare decit cea 
de-a doua viteză cosmică. Mai departe, în cursul înaintării sale, 
sub influența gravității terestre, viteza stației interplanetare va 
scădea treptat. La 13 februarie ora 12 viteza cu care stația s® 
îndepărta de Pămînt era de 4050 metri pe secundă. Peste cîteva 
zile sbația interplanetară automată va ieși din așa-numita sferă 
a gravitației terestre ți Va avea o viteză de ceva mai puțin de 
4 km. pe secundă.

Pornit-ai spre ținuturi planetare 
Și calea ta de cîntec e-nsoțită 
Că Omul Nou prin muncă neclintită 
Și-a dovedit puterea creatoare.

Victoria-i va fi mereu slăvită 
De-a noastră omenire muncitoare —» 
Ea n-are-n gînd dezastre nucleare 
Ci pacea, într-o lume fericită.

Științei geniu, simbol tinereții 
Și sol al năzuințelor curtrte. 
Ne ești luceafăr nou al dimineții —

Spre Venus căi deschizi înaripate 
Temeiuri mai înalte dînd vieții 
Și omului minunile visate.

GEORGE DEMETRU PAN
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CUCERJTO/UJ COSMOSULUI Bronz dc sculptorul sovietic M. F. Ovsiankin



Totul te îmbie să zăbovești 
cit mai mult. Expoziția de 
artă populară iți atrage 

atenția și mi se poate să nu 
admiri frumusețea obiectelor 
expuse. Grupul de alegători se 
oprește și cercetează îndelung 
frumoasele costume naționale, 
le pipăie și se minunează de 
parcă n-ar fi vorba de portul 
local. Privirile se îndreaptă apoi 
asupra fotografiilor și desenelor 
care ocupă un perete întreg al 
casei alegătorului.

Cuvinte 
despre bunăstare

Alegătorii ascultă și se privesc 
din cind in cînd cu vădită 
mindrie........ .Incepînd cu anul
1950, toți absolvenții școlii au 
luat drumul școlilor medii, teh

nice și profesionale. Mulțî sînt 
astăzi medici, ingineri, profesori, 
tehnicieni în diferite domenii de 
activitate”... Pe vremea regimu
lui burghezo-moșieresc, în 50 de 
ani nu s-au ridicat decît 5 inte
lectuali, dintre care patru fii de 
negustori ți numai unul de ță
ran >

Gospodăria colectivă, înființa
tă în urmă cu peste zece ani, 
Ie-a dat oamenilor cutezanță, 
conștiința puterii. Nu le-a făgă
duit nimeni nimic. Partidul le-a 
arătat numai calea cea mai 
bună și mai scurtă către belșug. 
Au pornit pe această cale, la 
început mai puțini, iar in 1958 
toată suflarea din comună. La 
aproape 2.000.000 lei se ridică 
fondul de bază al colectivei, iar 
veniturile pe anul trecut au a- 
tins 1.800.000 lei. Anul trecut, 
pe aproape 30 hectare de po
mi nt, s-au obținut peste 3.000 kg. 
griu la hectar. In comună s-au 
construit în ultimii ani un cămin 
cultura), o grădiniță de copii, 
s-au construit și poduri și s-au 
refăcut trei fintini. Școala, deve
nită prea strimtă, s-a prelungit. 
S-au redat agriculturii peste 50 
de hectare de pămint. Cele 
peste 100 case noi și zecile de 
operate de radio, mobila nouă.

sînt tot atîtea dovezi ale bună
stării celor din Coțofenii din 
Față.

întâlnire 
cu tinerii alegători

Sint V la număr. Toți colecti
viști și votează pentru prima 
oară. Și-au dat intîlnire la casa 
alegătorului pentru a afla cum 
vor vota la 5 martie. S-au în- 
tilnit aici cu alegători mai virst- 
nici și cu tovarășul lor de muncă 
și de organizație U.T.M., Didel 
Corlei, candidat al F.D.P. în 
circumscripția electorală nr. 19 
Almăju, pentru Marea Adunare 
Națională. II privesc cu mindrie. 
Nu are nici joben, nici redingo
tă cum aflaseră că veneau pe 
vremuri candidații partidelor 
burgheze. A venit de la muncă, 
singura lui carte de vizită fiind 
hărnicia, cinstea și modestia. In 
privința hărniciei lucrurile sint 
bine cunoscute. 3.000 kg. griu 
la hectar a scos brigada lui 
de pe o tarla. Modestia ți cins
tea le-a dovedit din plin atît 
ca brigadier cit și in viața per
sonală.

S-a intimplat in vara anului 
trecut un fapt, despre care încă 
se mai vorbește. Cuburile făgă
duiau o recoltă minunată, iată

insă ca într-o dimineața cineva 
a adus vestea ca Jiul, umflat in 
urma ploilor, e gata să dea 
peste maluri, să măture totul în 
calea lui. In asemenea împreju
rări e lucru more să-ți păstrezi 
ccdmul, să iei măsuri rapide și 
corespunzătoare. Organizația de 
partid a acționat prompt. ,,Tre
buie tras in grabă un dig pentru 
apărarea recoltei", a sunat scurt 
hotărirea. Lupta im potriva furiei 
apelor a durat două zile și două 
nopți, fără întrerupere, JiuJ a 
fost biruit, recolta salvată. In 
această încleștare cu furia ape
lor, oamenii au descoperit k> 
ti norul brigadier Didel Corîci și 
alte trăsături ți anume : curajul, 
dirzenia, spiritul de inițiativă ți 
dragostea față de avutul obștesc. 
Tot timpul s-a aflat acolo unde 
a fost mai mare viitoarea... „So- 
cot că este o mindrie pentru 
organizația de tineret, pentru 
întreaga noastră gospodărie co
lectivă, că a crescut un astfel 
de om", a spus colectivistul 
Constantin Zidaru.

La intilnine, candidatul Didel 
Corici n-a pomenit nimic din 
toate aceste fapte ale sale. A 
spus însă in cuvinte simple că 
uniți, oamenii sînt prea puternici 
ți prea înarmați de către partid 
cu știința despre legile naturii 
ți progresului, aa să fie învinși 
așa, cu una cu două, de către 
natură. Mărturii stau faptele pe
trecute in ultimii an-i, în țară, în 
regiune și in comuna lor, fapte 
care le irrkHnețti la tot pasul.

CL. MUNTEANU

VOTEZ
PENTRU
VIATA NOUA

<

PREȘEDINTELE
COLECTIVEI

Interesante sînt legile 
nescrise. în virtutea că
rora o stradă dobîndește 
un nume. La țară, în ge
neral, străzile n-au nume. 
Numai străzilor celor 
noi, oamenii le spun în- 
tr-un fel. Strada colecti
viștilor, strada nouă sau 
altcum. In comuna Plo- 
pu, unei străzi cu case 
noi și frumoase oamenii 
îi spun ..Orășanu". Pe 
Vremea cînd președinte 
al sfatului era Gheor- 
ghe Orășanu se parcela
seră locurile și s-au dat 
locuitorilor să-și ridice 
pe ele case. Zidurile se 
rostuiau cu temei, iar O- 
rășanu trecea de la o 
construcție la alta să-i 
întrebe pe viitorii pro
prietari dacă nu cumva 
întîmpină greutăți în 
procurarea materialelor. 
Și nu uita să adauge 
mereu: „Și vezi, nea
Ghiță, ori nea Neculai, 
cum a fost vorba : în 
fața casei să sădești un 
plop". Cînd strada cu 40 
de vetre a fost gata, oa
menii au început s-o po
menească cu numele „O- 
rășanu" și așa a rămas 
pînă în ziua de astăzi.

A fost o vreme, prin 
anii 1956—1957, cînd gos
podăria agricolă colecti
vă din comună trecea 
prin greutăți. Colectiviș
tii s-au dumirit că lucru
rile ar putea fi îndrep
tate dacă ar alege ca 
președinte un om destoi
nic. Dintre toți, cel mai 
bun li se părea preșe
dintele sfatului popular. 
Prin străduința sa, cu 
sprijinul cetățenilor, co
muna a fost mult înfru
musețată: s-au pietruit 
ulițele, s-au plantat pomi 
pe marginea șoselei, s-a 
construit o școală. Tn

anul 1956 președintele 
sfatului a devenit mem
bru de partid, dovadă că 
partidul prețuia cali
tățile sale, atașamentul 
lui pentru cauza clasei 
muncitoare, talentul său 
gospodăresc. Și atunci pe 
el l-au ales președinte 
de colectivă. Era în con
tinuare „tovarășul pre
ședinte", dar ce de pro
bleme noi s-au ivit !

Căuta cu înfrigurare 
cheia cu ajutorul căreia 
să poată pătrunde cauza 
greutăților prin care tre
cea colectiva. Comuniștii 
l-au ajutat să vadă că 
lucrul cel mai important 
este restabilirea discipli
nei. Pentru aceasta, con
siliul de conducere al 
G.A.C. a împărțit te
renul pe brațe de muncă 
efectivă și s-a introdus 
carnetul de membru co
lectivist precum și retri
buția suplimentară după 
producția obținută. Tre
buia de asemenea să se 
dezvolte sectorul zooteh
nic. Nu i-a fost ușor, 
președintelui, dar cînd în 
viața lui a apărut carne
tul de notițe cu scoarțe 
roșii, lucrurile s-au pu
tut mai bine limpezi. 
Carnetul cuprindea în
vățămintele perioadei 
petrecute de președinte 
la un colhoz din Uniu
nea Sovietică.

Despre vrednicia de 
gospodar a președintelui 
glăsuiește și sediul nou, 
pe frontispiciul căruia 
scrie : G. A. C. „Drum 
Nou“, comuna Plopu, 
regiunea Galați. Oame
nii au pornit pe drumul 
cei nou, avînd ca sediu 
două cămăruțe închiria
te. Astăzi, cînd gospodă
ria este trimilionară,

g A apărut un nou supliment al revistei '
* „îndrumătorul cultural". El cuprinde * 

numeroase materiale necesare for- i 
| mafiilor artistice de la orașe și sate 
â pentru pregătirea spectacolelor în 

vederea alegerilor de deputafi în 
li Marea Adunare Națională 

și sfaturile populare
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cînd ea cuprinde toți oa
menii din comună, casa 
colectivei are o înfățișa
re mîndră, cu încăperi 
pentru președinte, pen
tru ingineri, pentru con
tabil, un cabinet tehnic 
de toată frumusețea, un 
colt roșu cu o încăpă
toare sală de spectacole 
și aparat de cinema, cu 
bibliotecă și televizor.

Cu anii, colectiviștii 
din Plopu au observat Ia 
președintele lor și alte 
calități decît cele gospo
dărești. L-au văzut un 
om căruia îi place să se 
cultive pe sine și să aju
te munca culturală din 
comună. Cînd unii oa
meni mai în vîrstă au 
vrut să se retragă din 
echipa de teatru, i-a con
vins să nu facă acest 
gest. Au venit cu tre
buri ciobanii la sediu și 
i-a auzit ce frumos cîn- 
tă din fluier. Pe loc a 
propus alcătuirea unei 
echipe de fluierași, care 
să participe la cel de al 
VI-leaconcurs al echipe
lor artistice amatoare. 
L-au văzut apropiat de 
oameni, gata să-i ajute 
la nevoie. Pe Marin 
Moldovanu el l-a sfătuit 
și l-a ajutat să-și ducă 
copiii bolnavi la Bucu
rești, familia lui D. 
Gheorghe el a salvat-o 
de la destrămare, cer- 
tîndu-1 aspru cînd a bă
gat de seamă că omul 
vrea să-și părăsească so
ția cu doi copii. L-au 
văzut străduindu-se pen
tru bunul mers al tre
burilor obștești, cum a 
fost electrificarea comu
nei, pietruirea de noi 
străzi și altele.

Pentru toate aceste 
fapte și pentru altele, 
care nu au putut încă
pea in cuprinsul unui 
articol scurt, Gheorgbe 
Orășanu a fost propus 
candidat pentru a 4-a 
oară. Cetățenii alegători 
din circumscripția elec
torală nr. 5 s-au anga
jat să-1 ajute și de acum 
înainte pe președintele 
lor, pe candidatul lor. 
pentru ca viața lor să 
fie din ce în ce mai îm
belșugată, mai bună.

E. ABRAHAM

La centrul de afișaj nr. 12 din Otopeni, re
giunea București, colectivistul Gheorghe P. 
Marin și studenta Alexandra Stanciu, verifică 

dacă au fost înscriși in listele de alegători.

Candidatului nostru
Sub brațul tău materia palpită 
Și se-nmlădie-n forme tot mai vii, 
Construcții sui în zarea limpezită 
Și visul nostru-1 pui în temelii.

(

Muncești în rînd cu noi — și împreună
Azi înflorim al patriei veșmint
Căci mintea ta se-nalță spre Comună
Ca un hulub cu aripile-n vînt

Așterni temei de munca și de pace 
Și-ți vom aduce votul cu-acest gînd : 
Mereu mar multe flori se vor desface 
Obrajii țării mele-mbujorînd.

CRiȘAN CONSTANT1NESCU

Am apucat din plin .bi
nefacerile" de pe vremea 
cînd la cîrma țării erau ex
ploatatorii. Consătenii mai 
vîrstnici își amintesc cîți 
ani de zile am slugărit ia 
alde Iordan Stroescu și la 
alți chiabnrj de prin partea 
locului. De altfel sînt atâția 
care au simțit pe propria 
lor piele jecmăneala nemi
loasă și traiul de mizerie 
din timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Adevărata mea tinerețe 
a început după 23 August 
1944. O dată cu înființarea 
gospodăriei noastre colec
tive .Drum Nou", după 
exemplul comuniștilor din 
colectivă, am urmat cursu
rile agrozootehnice. Trep
tat. m-am specializat în 
creșterea și îngrijirea por
cilor. Și astfel- eu care 
eram altădată, după cum se 
zicea, printre cei din „talpa 
satului", am ajuns ca nu
mai în cîțiva ani să-mi fac 
o casă adevărată, prima 
casă omenească în care am 
locuit în viața mea, și nu 
numai eu locuiesc acum în 
casă nouă. Dinu Bratu, Gh. 
Coclea, Tudor Stoica, Ion 
Neagu, Stan Tudor sînt nu
mai cîțiva din vecinii mei 
care au case noi. Dacă ar 
fi să-i înșir pe toți care pe 
locurile fostelor cocioabe 
și-au ridicat mîndrețe de 
case, și-au cumpărat 
bilă sau aparate de radio, 
nu mi-ar ajunge 
foaia.

Copiii noștri au astăzi o 
altfel de viață decît cea pe 
care o duceam noi la vîrsta 
lor. Ai mei lucrează, unul 
la Hunedoara, unul la Bra
șov, iar mezinul învață în 
noua școală elementară 
care s-a ridicat de curind 
aici în Gălbinași.

In anul 1960 valoarea zi- 
lei-muncă în colectivă a 
fost de 35 lei. Pentru cele 
510 zile-muncă am 
bani și produse în 
de circa 18.000 lei. 
am de gînd să-mi 
mobilă nouă.

Cînd se string toți copiii 
acasă, de multe orj le po
vestim, eu sau bărbatu- 
meu> despre viața noastră 
din trecut, fiindcă pentru 
ei pare ceva obișnuit ca 
noi, oameni simpli, să con
struim o casă nouă, să ne 
alegem mobila care ne 
place sau să ne facem orice 
alte planuri de viitor. Și 
tocmai pentru că acest lu
cru a devenit ceva obișnuit 
la noi în Gălbinași, ca și în 
toată țara, voi merge și eu 
alături de întreaga comună, 
în dimineața zilei de 5 mar
tie, să-mi dau votul candi- 
daților F.D.P. Va fj un vot 
dat unor colectiviști de-ai 
noștri ca Tudor Stoica sau 
Radu Dumitru, care au a" 
vut o viață în multe pri
vințe asemănătoare cu a 
mea, și nu ca pe vremuri 
unor politicieni de profe
sie pe care nu-i vedea ni
meni niciodată și care nu 
făceau altceva decît să ne 
împileze și mai rău. Va fi 
un vot pentru viața nouă 
pe care o duc de cînd sînt 
colectivistă. Un vot pentru 
înflorirea și mai departe a 
țării, pentru viitorul nos
tru de aur.

ELENA CRISTEA 
colectivistă, 

comuna Gălbinași. 
raionul Buzău

mo-

toată

primit 
valoare 

Acum 
cumpăr
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BILANȚUL UNUI AN 
DE MUNCĂ RODNICĂ 

I

Ziarele au publicat, zilele treciAe, C/o- 
munioatul Direcției Centrale de Statistică 
asupra îndepfinirii Planului de Stat al Re
publica Populare Romine pe anul 1960. 
Oamenii muncii din patria noastră, oare 
întimpină cu un deosebit entuziasm apro
piatele alegeri de la 5 martie, au luat 
cunoștință cu profundă satMacție șl în
dreptățită mîndrie de importantele reali
zări dobindite în primul an al planului 
economic de șase ani.

Comunicatul Direcției Centrale de Sta
tistică cuprinde o sumedenie de date și 
cifre oare, înmănunchiate, redau imagi
nea grandioasă a dezvoltării necontenite 
a economiei noastre naționale, a creșterii 
neîncetate a nivelului de trai al oameni
lor muncii din țara noastră. Succesele do
bindite de poporul nostru muncitor în 
cursul anului 1960 confirmă încă odată 
trăinicia economiei noastre socialiste, con
stituie dovezi grăitoare ale activității crea
toare pe care o desfășoară oamenii mun
cii, sub conducerea înțeleaptă a Partidu
lui Muncitoresc Romîn, pentru desăvârșirea 
construcției socialiste în patria noastră.

in anul 1960 volumul producției globale 
a întregii industrii a crescut cu 16,9 la 
sută față de anul trecut, rea li zi ndu-se 
astfel o creștere superioară ritmului mediu 
anual de ciroa 13 la sută prevăzut în 
planul de șase ani. Această importantă 
realizare oglindește cu prisosință entu
ziasmul și hotărîrea cu care oamenii 
muncii din țara noastră au trecut la tra
ducerea in viață a mărețelor obiective si 
sarcini trasate de cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R.

Cifrele din Comunicat înfățișează in mod 
grăitor ritmul vertiginos de creștere a pro
ducției industriale, depășirea planului la 
o serie de produse de bază. In obținerea 
acestor succese un rol de seamă l-a 
avut creșterea nivelului tehnic al produc
ției. In anul 1960, pe -harta țării noastre 
au apărut noi obiective industriale cum 
sînt: o baterie de cocs, un cuptor Martin 
de 400 tone și o secție de dolomită la 
Combinatul Siderurgic Hunedoara, o fa
brică de țevi sudate la București, Uzinele 
de produse sodice Govora și Borzești, o 
fabrică de amoniac la Combinatul Chimic 
nr. 1 Făgăraș și altele. De asemenea, la 
dobindirea acestor realizări au contribuit 
din pli-n și măsurile luate pentru îmbună
tățirea în continuare a gradului de folo
sire a capacităților de producție existente, 
pentru sporirea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost.

Importante realizări s-au obținut în pri
mul an al șesenalului șî în ceea oe pri
vește dezvoltarea și consolidarea sectoru
lui socialist a! agriculturii, în lărgirea ba
zei tehnico-materiale, în creșterea pro
ducției agricole, vegetale și animale. La 

sfirșitul anului 1960, sectorul socialist cu
prindea 81,6 la sută din suprafața agricolă 
și 83,7 la sută din suprafața arabilă a 
țârii, (n cursul anului trecut, agricultura 
a fost înzestrată cu 11.500 tractoare, 13-000 
pluguri pentru tractor, 14.500 semănători 
mecanice, 5.480 combine, precum și cu 
alte -mașini și utilaje agricole. Deși în 
unele regiuni ale țării, condițiile -climate
rice nu au fost favorabile, totuși produc
ția totală a fost la cereale boabe de 9,8 
milioane tone, la sfecla de zahăr de 3.4 
milioone tone, iar la floarea-soorelui de 
522 mii tone. Trebuie subliniat faptul că 
cea mai mare parte a producției agricole 
vegetale a anului 1960 s-a obținut in sec
torul socialist Astfel, aportul sectorului 
socialist la formarea fondului centralizat 
de stat a atins 92 la sută la gnu-secară, 
91 la sută la porumb, 92 la sută la floa- 
rea-soarelui, 98 la sută la sfecla de zahăr. 
Comunicatul Direcției Centrale de Statis
tică consemnează importante realizări care 
constituie o dovadă grăitoare a superiori
tății agriculturii socialiste. De exemplu, în 
comunicat se arată că producțiile medii 
ale gospodăriilor agricole colective au 
fost, în anul 1960, mai mari cu aproape 
60 la sută la griu și porumb față de cele 
din gospodăriile individuale și cu 32 la 
sută și respectiv 36 la sută față de cele 
din întovărășirile agricole.

Datorită succeselor dobî-ndite in dez
voltarea economiei naționale, in sporirea 
venitului național, partidul și guvernul au 
luat, in cursul anului 1960, noi și impor
tante măsuri în scopul îmbunătățirii con
tinue a condițiilor de viață ale celor ce 
muncesc. Astfel în anal 1960, salariul real 
a crescut cu 11 La sută în comparație cu 
anul trecut și cu circa 18 la sută față de 
1958, iar numărul salarrotilor din economia 
națională a sporit și el cu peste 180 000 
față de anul precedent. Grija partidului 
și guvernului pentru creșterea nivelului de 
viață al oamenilor muncF se concretizează 
și prin cheltuielile crescînde ale statului 
pentru îmbunătățirea condi^'lor de locuit, 
aprovizionării populației. pentru învăță- 
mînt, cultură, sănătate și prevederi sooiale, 
asigurări sociale, alocații de stat pentru 
copîi etc. In anul 1960 numai din fondu
rile statului s-ou construit 9S> 000 aparta
mente. Suma cheltuită în anul trecut pen
tru acțiuni social-cultunale se ridică Io 
13,7 miliarde lei, cu 13 la sută mai mult 
decît în 1959.

Succesele deosebit de importante ob
ținute în primul an ol șesenalului sînt rod 
al politicii înțelepte a partidului nostru, 
al însuflețirii, activității oreotoare și ho
tărârii ferme a oamenilor muncii din pa
tria noastră de a lupta pentru continua 
dezvoltare a economiei noastre naționale, 
pentru desăvârșirea construcției socialiste 
in patria noastră.

INVESTII»
ÎN SECTORUL SOCIALIST 
AL ECONOMIEI NAȚIONALE

I9601959

Conferîvi|o f»e fără a Societății 
pentru Râspindirea Științei și Culturii

Vineri. 10 februarie, în sala 
Ateneului R. P. R._ au început 
lucrările Conferinței pe țară a 
Societății pentru Răspîndirea 
Științei și Culturii.

Prezentând darea de seamă, 
prof. univ. Constantin Dinculescu, 
rectorul Institutului Politehnic 
din București, a arătat că actuala 
Conferința are toc ta condițiile 
cînd oamenii muncii dh» patria 
noastră desfășoară o muncă entu
ziastă pentru înfăptuirea mărețu
lui program adoptat de cel de al 
treilea Congres al P.M.R. pentru 
desăvârșirea construcției socialiste 
în țara noastră. Știința, artele, 
cultura slujesz astăzi interesele 
poporului. Sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, S.R.S.C. 
își aduce contribuția la răspîn- 
direa în mase a ideilor marxism- 
leninismului. la popularizarea 
realizărilor regimului democrat- 
popular, participă la răspîndirea 
cunoștințelor economice, tehnice 
și agrozootehnice, contribuind 
astfel la formarea conștiinței 
socialiste, la combaterea supersti
țiilor, prejudecăților și misticis
mului.

In continuare, darea de seamă 
a cfrătat că în ultimii ani s-a a- 
cordat o atenție sporită propa
gării cunoștințelor științifice la 
salte. Au fost elaborate numeroase 
materiale și întreprinse unele 
acțiuni interesante. In anul 1960 
au for*  expuse conferințe pe teme 
ca ; „Fondul de bază și rolul său 
în consolidarea g.a.c.", „Metode 
de sporire rapidă a efectivului de 
animale in g.a.s, și g.a.c." și multe 
altele, iar în colecția S.R.S.C. au 
apărut broșuri printre care 
Porumbul siloz", „Cunoștințe 

folositoare despre floarea soare
lui", „Productivitatea muncii in 
g.a.c. și căile sporirii ei“.

După încheierea discuțiilor pe 
marginea dării de seamă, dele
gații au aprobat în unanimitate 
darea de seamă a Consiliului de 
Conducere al S.RJS.C. Au fost a- 
probate, de asemenea. în una
nimitate, modificările la statutul 
S.RSjC.

Apoi Conferința a ales noul 
Consiliu de Conducere al S.R.S.C. 
și Comisia de revizie. Partici- 
panții au adoptat în unanimitate 
rezoluția Conferinței pe țară a 
S.R.S.C.

Participanții la Conferință au 
aprobat în unanimitate scrisoarea 
adresată de Conferința pe țară a 
S.R.S.C. Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romine, tovarășului Chivu Stoica.

Noi, participanții la conferința 
Pe țară a Societății pentru Răs
pândirea Științei și Culturii, se 
spune în scrisoare, ne exprimăm 
recunoștința fierbinte față de 
Partidul Muncitoresc Romîn și 
Consiliu] de Miniștri al Republicii 
Populare Romine pentru condi
țiile deosebit de favorabile create 
în anii puterii populare înfloririi 
științei și culturii, răspîndirii 
cunoștințelor științifice și cultu
rale în masele largi ale celor ce 
muncesc, pentru îndrumarea per
manentă a activității pe care o 
desfășoară Societatea noastră.

Conștieați de răspunderea oe 
ne revire în îndeplinirea hotă- 
rîrilor celui de-al III-iea Congres 
al partidului, ne angajăm să in
tensificăm și să îmbunătățim 

munca de popularizare a cunoș
tințelor politice, științifice și cul
turale, g-o facem să răspundă în- 
tr-o măsură tot mai mare cerin
țelor și exigențelor crescînde ale 
oamenilor muncii.

In scrisoare se arată că S.R.S.C. 
va milita pentru ridicarea con
tinuă și îmbogățirea conținutului 
de idei al activității sale, va 
spori contribuția ei la populari
zarea pe scară tot mai largă a 
ideilor marxism-leninismului, a 
politicii partidului, a remarcabi
lelor realizări ale regimului 
democrat-popular, la cunoașterea 
bogățiilor și frumuseților minu
natei noastre patrii, a tradițiilor 
înaintate și trecutului glorios de 
luptă al poporului nostru, va cul
tiva înălțătoarele sentimente ale 
patriotismului și internaționalis
mului socialist.

In continuare se arată că 
S.R.S.C. va pune in centrul preo
cupărilor sale legătura strînsă ou 
viața, cu cerințele actuale ale 
luptei pentru înfăptuirea sarcini
lor stabilite de cei de-al III-lea 
Congres al partidului, intensifi- 
cind răspîndirea cunoștințelor 
economice, tehnice și agrozooteh
nice.

Conferința a ales ca președinte 
de onoare al S.R.S.C. pe acad. 
Traian Săvulescu. In prima sa 
ședință, Consiliul de Conducere 
al S.R.S.C. și-a ales prezidiul. 
Președinte al Prezidiului Consi
liului de Conducere al S.R.S.C. 
a fost ales acad. S. Nicolau. iar 
vicepreședinți Demostene Botez, 
Constantin Dinculescu, Mihail 
Ghelmegeanu, Ion Moraru, Eugen 
Radulescu. Valter Roman.

Uzina
-

mea
Uzina mea-i ca urbele modeme
Cu parcuri înflorite și alei *
Și peste stupii halelor se cerne
Polenul auritelor sclntei.

Lumini albastre cînd se-aprind 
în hale 

Pășesc ca într-un codru mineral 
Și tablele par frunze și petale 
Mașinile, vii trunchiuri de metal.

Pe Dîmbovița zorii cînd roșesc 
Geneza-ncepe-aici la un semnal. 
Amețitoare ritmurile cresc
Și-adînc vibrează codrul de metal —

Căci oamenii cu sufletu-1 dezgheață 
Șl forța toată-n sevă se preface. 
Metalele iau formă și prind viață 
Și floarea dură-ncepe-a se desface.

Eu oamenii de-aici i-am îndrăgit 
Și m-am visat alăturea de ei.
De-aceea lîngă dtnșii am venit 
Ca ucenic la daltă și condei.

Și mlndru sînt cînd văd din mina 
mea 

Cum zilnic ies în cîzduri la plimbare, 
Ca tinerii pe-alee la șosea, 
Combinele-nsoțite de tractoare.

FLORIAN SA1OC

■!
■ --

--
---

---
--

--

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦



Clădirea căminului cultural atrind o sală cu o capacitate de 1.200 locuri, construită prin contribuție voluntară.
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Poiana Mare face parte din raionul Calafat și așa după cum arată 
și denumirea, este cea mai mare comună din această parte a Olteniei. 
Aici, ca și fn nenumărate așezări de pe Întinsul țării, fn timpul odio
sului regim burghezo-moșieresc, o mină de moșieri și bogătani stăpi- 
neau Întinse moșii, pămîntul cel mai bun, in timp ce sute de familii ce 
lucrau pe întinsele ogoare ale stăptnilor, nn izbuteau să-și asigure nici 
plinea zilnică.

Lux, desfrlu In casele generalilor Magereanu și Grigoriu, CU 
treaga lor șleahtă de rubedenii și nepoți, viață de huzur in casele 
mătarilor Ion Pasculea, Eracle Iovănel și Enuică, viață de cruntă 
zerie, în casele (dacă se puteau numi astfel cocioabele) celor care 
deau din greu pe moșiile „domnilor" generali și ale altora. Acesta
pe scurt tabloul comunei pînă la eliberarea țării de sub jugul fascist.

Atunci, abia atunci, poenarii au răsuflat ușurați, fn anii următori, 
țăranii muncitori din Poiana, conduși de comuniști, au realizat lucruri 
care merită toată lauda.

Pragul către o viață mai îmbelșugată a fost pășit în vara anului 
1950. 83 de familii, în frunte cu comuniștii Marin Naidin, Gheorghe 
Pașă, Traian Duca, Ion Berceanu și alții au pus temelia gospodăriei 
colective căreia i-au dat numele „Viață Nouă". 83 de familii de colec
tiviști, au dovedit întregii comune foloasele muncii în comun cu mij
loace mecanizate, puse la dispoziția lor de către statul nostru demo
crat-popular. Recoltele tot mai mari, viața tot mai îmbelșugată a celor 
care au pornit cu încredere pe calea gospodăriei colective a făcut ca 
în fiecare an zeci și zeci de noi familii să se alăture lor. In 1958 în
treaga comună a fost colectivizată. Astăzi, în Poiana Mare sînt trei 
gospodării colective care cuprind 3.200 familii cu 8.284 hectare de pă
mînt.

Despre viața poenarilor de azi vorbesc faptele, și ele sînt deosebit 
de grăitoare.

Cultura bun al tuturor

I

La aproape 1.000 se ridica în timpul 
regimului burghezo-moșieresc numă
rul neștiutorilor de carte în Poiana 
Mare. în comună nu existau școli de

Colectivistul Petre Niculescu indespre viațapregătește o expunere 
colectivă.

biblio-7 ani, nici cămin cultural, nici 
tecă. Din toată comuna, care numără 
cîteva mii de suflete, doar 30—40 de 
copii urmau școli medii pe la Calafat 
și Craiova. Copiii, bineînțeles, nu 
erau ai „sărăcanilor", ci ai celor a- 
vuți.

Astăzi, în Poiana Mare desfășoară 
o rodnică activitate căminul cultural, 
a cărui sală are o capacitate de 1.200 
locuri și despre care oamenii spun cu 
mîndrie : ,,E construit cu propriile 
noastre mîini". în comună funcționea
ză nu mai puțin de șase biblioteci 
Analfabetismul a rămas de domeniul 
trecutului. Au luat ființă două școli 
de 7 ani, iar în toamna trecută și o 
școală medie, la construcția căreia 

rwniinitiM - ,

ta- 
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poienarii, în frunte cu deputății în 
sfatul popular, au lucrat cu dragoste 
și însuflețire. Pentru construcția aces
tei școli statul nostru democrat-popu-

lei.Iar a alocat o sumă de 360.000 
Mai trebuie adăugat că astăzi școlile 
din Poiana sînt încadrate cu 48 
profesori și învățători.

Din comuna aceasta, care avea 
trecut aproape 1.000 neștiutori 
carte, s-au ridicat în ultimii ani 
ingineri, 57 medici, 56 ofițeri și multe 
cadre didactice. 380 de fii ai colecti
viștilor urmează cursurile școlilw 
medii, iar 78 sînt studenți la diferite 
facultăți.

Comentariile sînt de prisos.

de

în 
de 
27-

Pentru sănătatea 
oamenilor muncii

în trecut, cine se îmbolnăvea — și 
datorită muncii istovitoare și subali- 

mentării, aceștia erau mulți, foarte 
mulți — trebuia să bată drum lung și 
anevoios pînă la Calafat sau Craiova, 
în Poiana Mare nu exista nici dis
pensar, nici casă de naștere. Un sin
gur medic revenea pe atunci în țara 
noastră la peste 13.000 de suflete.

Astăzi în comună, expresie a grijii 
partidului și statului nostru pentru 
sănătatea oamenilor muncii. există 
trei dispensare, un sanatoriu cu 800 
de locuri, o casă de naștere și o far
macie comunală. 14 cadre sanitare, 
între care patru medici acordă oame
nilor o asistență medicală exemplară. 
Medicii și personalul sanitar fac vi
zite periodic la domiciliul colectiviști
lor. îi consultă și veghează la sănă
tatea lor. Copiii primesc medicamente 
gratuit.

Pămîntul rodește 
mai mult

La Poiana Mare, ca șl în împreju
rimi, cu toată strădania lor, oamenii 
nu puteau smulge pămîntului mai 
mult de 700—800 kg. de grîu la hec
tar. La porumb nu s-a pomenit nicio
dată o recoltă mai mare de 1.800 kg.

Printr-o simplă comparație a pro
ducțiilor amintite cu cele obținute în 
acești ani de către colectiviști avem 
cît se poate de clar demonstrată su
perioritatea muncii în gospodăria co
lectivă. Același pămînt, din care altă
dată se scotea doar 7—800 kg. grîu, 
astăzi dă pînă la 2.000 și pe unele 
parcele destul de mari chiar 3.000 kg. 
la hectar. La porumb, producția me
die realizată anul trecut a atins 3.200

dar nu, nu era ab-

și apoi începu să 
băiețoi", îi spunea

cu gîndurile aici, ea 
și își răsfrînse buza 
cîte ori nu-i era ceva

ce mică e... și a venit

aș păiea, desigur, și

Schiță de HOR IA SA

Lenuța se opri la lumina becului din fața 
cooperativei ce arunca o pată gălbuie pe ză
padă, și-și mai privi o dată ceasul. „Patru și 
jumătate".

„Voi ajunge cea dinții. Negreșit...".
Se și vedea în gînd înaintea tuturor. Toți se 

vor minuna : „Ia uitați-vă 
cu noapte-n cap 1".

„Da, mică...". Ajungînd 
se posomori cîteva clipe 
de jos, așa cum făcea de 
pe plac.

«Dacă aș fi mai înaltă, 
mai serioasă și nici tata nu mi-ar vorbi ca unei 
fetițe".

La capătul uliței se zăreau lumini. Era școala.
Ajunsă acolo, deschise poarta și aruncă o 

privire grăbită în curte. Nu se afla nimeni, ab
solut nimeni. Reușise 1 îi fusese tot timpul frică 
să nu i-o ia cineva înainte, 
solut nimeni.

Trase mult aer în piept 
fluiere vesel. „Fluieri ca un 
maică-sa. Dar ducă ar fi fost vorba să se ia 
după cei spunea maică-sa, ar fi trebuit să stea 
tot timpul cu brațele încrucișate, lîngă sobă.

— Ai venit tare devreme 1
Lenuța întoarse brusc capul, tresărind. Cine 

vorbise ?
Pe o bancă așezată în întuneric, desluși si

lueta unui om. Trecură cîteva secunde piuă 
să-și găsească cuvintele. ,

— M-ai speriat... Ești de aici ?
— Sînt și nu sînt 1
„Trebuie să fie unul dintre tractoriștii noi 

veniți iarna asta la S.M.T. Nu l-am mai văzut", 
gîndi Lenuța.

Omul se ridică și veni î<n bătc 
un tînăr înalt, cu trăsături copil<

— Atunci — adăugă Lenuță - 
nit la...

— Păi, chiar așa... Dar unde
— Și cînd am intrat eu, erai
— Dar unde să fiu ?
Lenuța simți ciudă împotriva c 

„Va să zică, n-am venit eu prima 
câne l-a pus să vină așa devn 
coada ochiului kr „lungan".

Tăceau amândoi. Nu se auze 
vîntului în înalturi.

la hectar. Pe terenurile nisipoase 
de pe care nici oaia nu prea avea ce 
să pască, s-au plantat vii și livezi. 
S-au introdus în cultură plante noi 
ca: sfeclă de zahăr, floarea soare
lui, plante medicinale. Oamenii din 
Poiana Mare au învățat în gospodă
ria colectivă că stă în putința lor să 
transforme pămîntul, socotit altădată 
sărac, în pămînt fertil cu mari resur
se de belșug.

și port 
și pe d 
și sînt

In 
să 1

Abia in colectivă a văzut 
cit prețuiesc brațele lui

tot slugi la 
trăit grep, 
el cu năduf, 
prezent". Și

Ștefan Ciocșir este unul din miile 
ide colectiviști din Poiana Mare. Via
ța lui din trecut era asemănătoare 
majorității oamenilor din comună. Cu 
ani în urmă, cînd își aduna bruma de 
recoltă de pe celei trei pogonașe, nu 
știa cum s-o drămuiască mai griju
liu, ca să i ajungă barem pînă în 
primăvară. Cînd bucatele se termi
nau, și asta se întîmpla cam în plină 
iarnă, își lua cele cîteva unelte și 
pleca să lucreze pe la chiaburi. Pe 
doi din copiii lui i-a dat 
bogătani. „Ce mai. Am 
greu de tot — povestește 
— Mai bine să trecem la 
deodată întors pe planul realității ac
tuale, devine surîzător.

își deschide larg ușile celor patru 
Încăperi ale casei construite de cu- 
rînd. Te conduce la bucătărie, apoi 
pe la pătul și la magazia plină 
bucate. Celor doi fii, pe care 
i-a trimis să slugărească pe 
la bogătani, le-a cumpărat 
nouă, la fel, „ca să nu se 
Fata și-a măritat-o, iar lui Petrică i-a 
strîns tot materialul, cau săi ridice o 
casă „pe cinste". N-a avut niciodată 
vacă cu lapte ; acum are. In iarna 
asta a tăiat un grăsun de vreo 200 
kilograme și alți doi porci se află în 
coteț. încheie apoi cu veniturile pri
mite în toamnă pentru zilele 
„Peste o jumătate de vagon
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Discuții despre util și fr

El rupse răcerea cu vocea-i
— Ai venit singură ?
— Dar cu cine să viu ?
— Eu știu ? Cu părinții...
— Da' de ce să viu cu părinj 
Tînăiud se fistici puțin.
— V-am văzut așa tînâră... aș
— Nu sînt chiar așa mică. L 

de păsări a colectivei și sînt Înt 
ral. Am 18 ani și două luni.

— Și două luni ? Aha. Ei, 
înainte. Votați deci pentru prin 
mai bătrîn... cu trei saptămîni.



celelalte produse, 
lei. „Am de toate 
lie de ori fericit",

comunei 
in zi mai
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îl ulițelor și ca- 
oprești și să ad- 
de case noi, con. 
, dar și alte lu- 
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îitorilor comunei, 
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ța Mare poate și 
>i în privința fru- 
orespunzător. S-a 
cultural, comuna 
radioficată în în- 
uit foarte multe 
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>cții cooperativa 
ne gîndim și la 

Scurta și cuprin- 
amă a însuflețit 
Inițiativa a fost 
dunăre obștească, 
umăr, bărbați și 
nici au trecut la 
iu aliniat gardu
ri șanțuri adinei 
îlițelor. (Pe 84 de 
șanțurile săpate), 
ă voluntară s-au 
.Comuna noastră 
tiodel". Inițiativa 
frunte cu comu- 

irecut la amena- 
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Înfăptuiri 
în aceste zile

In cinstea alegerilor de la 5 > 
martie oamenii muncii înscriu 
noi fapte pe răbojul realizări, 
lor.

• Muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la laminorul de 800 
mm. al C. S. Hunedoara, au 
depășit planul secției pe luna 
ianuarie cu 1.450 tone de la
minate.

• 51 de tineri de la fabrica 
Partizanul din Sighet, re
giunea Maramureș, vor vota la 
5 martie pentru prima oară. 
Recunoștința lor fierbinte pen
tru viața minunată pe care o 
trăiesc, se traduce în entuzias
mul cu care își îndeplinesc 
sarcinile de producție. Brigada 
de tineret nr. 11 din secția de 
legat drept, condusă de tinăra 
comunistă Iuliana Babineț, a re
dus deșeurile de la 3 la sută 
(admis) la 1 la sută.

• Locuitorii comunei Bere- 
chiu, raionul Ineu, regiunea 
Crișana, desfășoară în prezent 
acțiunea de întreținere și re
parare a drumurilor. Zeci de 
cetățeni au făcut în cursul lu
nii ianuarie peste 100 zile- 
muncă cu căruțele la transpor
tul a aproape 70 m.c. piatră.

• La școala de 7 ani nr. 4 
din Mediaș s-a deschis un ci
nematograf pentru copii- Săp- 
tămînal, vor avea loc aici patru 
spectacole. Cinematograful și-a 
început activitatea cu 
„Lecția de geografie" și 
de școală".

I

filmele 
„Anii

Lungă 
a pă-

• In comuna Valea 
Cricov, regiunea Ploești 
truns lumina electrică. Cetățe
nii, împreună cu deputății sfa
tului popular, au lucrat cu 
spor, astfel că în cîteva luni, 
electrificarea a fost termina
tă în întreaga comună. După 
electrificare, comuna a fost de 
asemenea radioficată. Cetățenii 
lucrează în momentul de față la 
construcția unui cămin cultu
ral, care este executat în pro
porție de 80 la sută.

• Minerii din exploatările 
carbonifere din Banat au ex
tras peste prevederile planului 
de la începutul anului și pînă 
acum mai mult de 680 tone de 
cărbune cocsificabil, de bună 
calitate.
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Incepu să se strîngă lumea... Vorbe, glume, 
cîntece. Atmosferă de sărbătoare.

Doar Lenuța nu era veselă.
.Nu voi fi prima 1 Nu voi fi prima 1". Din 

cînd In când arunca priviri furișe spre tînărul 
care stătea lingă ea, în fața ușii ce urma să se 
deschidă dintr-un moment într-altul.

„Nu voi fi prima. Nu voi vota prima 1 Și doar 
nu e vorba de o simplă ambiție copilărească. 
Socot că e de datoria mea să fiu prima, să 
mulțumesc și în felul acesta... eu și părinții mei... 
noi toți... pentru viața frumoasă pe care o trăim 
în colectivă..."

Deodată ușile se deschiseră larg și apăru o 
femeie cu fața rotundă, plinuță și cu gropițe in 
obraji, care strigă veselă :

— Tovarăși, începem 1
Lenuța-1 privi mirată pe tînărul de lingă ea: 

nu făcea nici un pas.
— Nu intrați ? Ce faceți ? — îi spuse tînărul. 

. — Dar dumneata ai venit înaintea mea 1
— Și ce dacă am venit ? Eu... 

dine. Hai, intră dumneata 1
De-abia acum își dădu seama 

un băiat drăguț.
Ii aruncă o privire scurtă și 

mărunți, roșie la față, în sala puternic luminată.
— Aveți 18 ani împliniți, tovarășă? — întrebă 

înveselit președintele comisiei și începu să-i 
explice cum să împăturească buletinul.

Lenuța dădea din cap fără să asculte. Aflase 
ea prea bine cum trebuie să voteze și trăgea 
mereu cu coada ochiului către cabina cea mai 
apropiată, iar cînd președintele termină fugi 
spre cabină sub privirile mirate ale comisiei, de 
parcă i-ar fi fost teamă ca In ultima clipă să 
nu i-o ia altcineva înainte.

La secția ele stomatologie a dispensarului medical de pe lingă G.A.C. 
^Horia, Cloșca și Crișan" din comuna Nazna, regiunea Mureș-Autonomă 

Maghiară.

Sînt mai mulți 
ani de cirxl mun
cesc ca secretar 
al sfatului popu
lar raional Fău
rei și ar fi trebuit 
să mă obișnuiesc 
de acum cu în-

Jcu sprijinul')
_ _ __________ _____ Je jJ

fățișarea nouă a acestor locuri 
bine cunoscute. Raionul nostru s-a 
dezvoltat însă atît de mult, realiză
rile se succed cu atîta repeziciune, 
îneît avem motive de uimire aproa
pe în fiecare zi. In special se îmbo
gățește în ritm vertiginos zestrea 
materială menită să împlinească ne
voile social-culturale ale oamenilor 
muncii din raionul nostru.

Schimbările mari ale raionului 
s-au accentuat mai ales atunci cînd 
de pe străvechea cîmpie a Bărăga
nului au dispărut haiturile. încă în 
anul 1958 noi am raportat partidu
lui că în părțile noastre s-a termi
nat colectivizarea completă a agri
culturii. Imaginea cîmpului sfîrte- 
cat în petice, a țăranului muncind 
trudnic și fără spor pe ogorașe cît 
palma a dispărut, cedînd locul ta
bloului grandios al muncii unite, e- 
fectuată cu mijloace moderne. Pe 
cîmpiile noastre colectiviste tracto
rul, mașina agricolă, aparțin peisa
jului. In raza raionului nostru func
ționează nu mai puțin de șase S.M.T., 
cu aproape 500 tractoare convențio
nale și cu peste 2.000 alte mașini și 
unelte agricole moderne.

Uniți muncesc locuitorii raionului 
nostru și atunci cînd e vorba de 
vreo înfăptuire gospodărească. încă 
mai de mult, revărsările rîului Bu
zău pricinuiau daune mari locuito
rilor. In 1959 s-au pornit lucrările 
menite să stăvilească acest rîu bu
clucaș. Prin muncă voluntară colec
tiviștii au ridicat un dig care se în
tinde pe o porțiune de 13 km., pe 
ambele maluri. Lucrările erau ane
voioase. Pămîntul mocirlos, adesea 
nu putea ține piept Buzăului, care 
se revărsă în timpul lucrărilor. Mii 
de oameni din toate satele raionului 
nostru au venit pe șantier, zi de zi. 
O mare bucurie îi însuflețea pe co
lectiviștii porniți să biruie natura. 
Tabloul acesta al șantierului cu mii 
de oameni, avînd printre ei deputa- 
ți ca Anton Cuconu din comuna 
Mircea Vodă, comunistul Ion Gă- 
geanu din Jirlău sau Constantin 
Blană din Balta Albă și mulți alții 
arată de ce eroism sînt capabili oa
menii atunci cînd muncesc pentru 
înflorirea agriculturii socialiste. Da
torită înălțării digului, 3.000 ha. pă- 
mînt înainte nefolosite vor rodi a- 
cum îmbelșugat, iar apele Buzău
lui nu mai primejduiesc recoltele, 
ci sînt folosite pentru irigarea cul
turilor.

însuflețirea obștească în treburile 
obștești a oamenilor muncii din ra
ionul nostru am putut-o constata și 
cu alte prilejuri. Nu de mult și-a 
deschis porțile policlinica raională. 
Noi credeam, după socotelile făcute 
de specialiști, că această policlinică 
modernă cu staționar ne va costa cel 
puțin 1.100.000 lei. Socotelile noastre 
însă nu s-au potrivit la fața locului.
Locuitorii raionului au ținut să par
ticipe la construirea policlinicii lor 

și așa se face că ea a costat numai 
600.000 led. Și- la această lucrare sute 
și sute de cetățeni în frunte cu de- 
putați ca Grigore Ungureanu din A- 
mara, Constantin Darie din Făurei 
și alții, au prestat mii de ore de 
muncă voluntară. Oamenii muncii a 
căror sănătate era în trecut la dis
creția babelor doftoroaie (erau doar 
4 medici de circumscripție pe raza 
actualului raion Făurei), știu să 
prețuiască așa cum se cuvine înfăp
tuirile în domeniul ocrotirii sănătă
ții lor. Ei au la dispoziție 14 circum
scripții sanitare încadrate cu 35 me
dici, 20 case de naștere, 80 cadre sa
nitare cu studii medii, 14 moașe și 
spitalul de la Ianca complet moder
nizat, cu o capacitate de 70 pa
turi.

Schimbări profunde s-au petrecut 
nu numai în înfățișarea raionului, 
ci și) în conștiința oamenilor. Elibe
rați de spectrul mizeriei cronice, 
trăind o viață îmbelșugată, cu ade
vărat omenească, colectiviștii se în
dreaptă cu sete spre cultură și știin
ță. în 10 ani, între 1950—1960 s-au 
construit, cu sprijinul cetățenilor, 10 
școli noi și peste 30 săli de clasă. Nu
mai în anul 1960 s-au construit două 
școli noi și nouă săli de clasă — cu 
trei mai mult decît a fost prevăzut. 
Există acum în raionul nostru peste 
70 de școli, de diferite grade, înca
drate cu circa 500 cadre didactice.

Se poate spune că în radonul nos
tru există o adevărată mișcare 
populară pentru construirea de noi 
cămine culturale. In anii 1959—60 
s-au ținut lanț serbările de inaugu
rare a căminelor culturale, construi
te prin autoimpu- 
nere și muncă vo
luntară. 16 cămi
ne culturale, fru
moase ca niște 
palate, au fost 
construite în acești 
ani. In 11 din ele 
au fost instalate 
cinematografe. Și 
trebuie să spunem 
că în trecut, prin 
părțile noastre nu 
exista nici un 
cinematograf. A- 
cum, în tot raio
nul Făurei func
ționează nu mai 
puțin de 72 de 
cămine culturale, 
față de 4 cîte 
existau prin 1930 
pe teritoriul ac
tualului rai on Fău
rei.

In anii care vin 
avem Încă multe 
de făcut. Vrem să 
ne vedem raionul 
tot mai înfloritor, 
oamenii tot mai 
fericiți. Avem pla
nuri mari, dar 
realizabile. Vrem 
să terminăm con
struirea casei ra
ionale de cultură

Gînd
de colectivist

Sint mîndru că votez cu viața nouă 
Ce ochii larg spre soare mi-a 

deschis 
Să văd încă din '49
Cum prinde zbor al colectivei vis.

Din zări în zări ne crește mîndru 
satul,

Ni-s pruncii-n dalbe case fericiți 
Și tot mai dulce-n vatră-i aluatul 
Al pîinii ce-o culegem înfrățiți.

Ogor imens răsună de tractoare 
Cînd iar pornim asaltu-n primăveri 
Și cîți flăcăi prin lanurile-n floare 
De pe acum gîndesc ca ingineri 1

1 
E o minune vara pe-nserate 
Să vezi cum curg mașinile cu grîu. 
Sau să asculți sub bolțile-nstelate 
Cum duduie centrala de pe rîu !

Deci, cum să nu votez cu viața 
nouă

Cînd ea-i temei și fericirea mea 
Eu voi vota cu mîinile-amîndouă 
Cum țara toată — mindră va votai

MIHAIL OOSMA

din Făurei. Avem 
pînă acum procu
rate 150.000 cără
mizi, balast, nisip 
și alte materiale. 
Extinderea rețelei 
de înaltă tensiune 
este de asemenea

în atenția noastră. Plănuim ca în 
anul în curs aceste lucrări să se e- 
fectueze pe o porțiune de circa 20 
km. Vrem, de asemenea să construim 
încă trei școli de 7 ani și 18 noi săli 
de dasă, 9 cămine culturale și alte 
construcții social-culturale.

Mai zilele trecute am citit mono
grafia unei comune din raionul 
Făurei, Surdila Greci, întocmită de 
un învățător prin anul 1936. Ală
turi de înfățișarea cumplitelor ne
voi în care se zbăteau oamenii, a 
mizeriei care secera viața copiilor, 
autorul adăuga : „Astăzi conducerea 
comunei se schimbă foarte des și 
niciunul nu pleacă de la postul său 
cu laude, ci cu învinuiri aduse de 
succesorul și chiar de cetățeni...*

• La Iași au fost recent date 
în folosință cinci blocuri de 
locuințe cu 100 apartamente pe 
Bulevardul Tudor Vladimi- 
rescu. In același timp s-au mu
tat primii locatari și în cvarta
lul de biocuri din Calea 23 Au
gust, unde se construiesc circa 
500 apartamente.

Ce laude puteau să aducă cetățe
nii primarului sau notarului, uneite 
ale claselor exploatatoare, a căror 
singură străduință era să se îmbo
gățească cît mai repede, să servea
scă cit mai bine interesele moșieri
lor și ale chiaburilor ? De nici un 
fel! Și nu numai la Surdila Greci 
plecau primarii cu hulă, ci aceeași 
situație era în toate comunele, în 
toate satele. Astăzi, deputății sînt 
cu adevărat ai noștri, ai întregului 
popor. Sub conducerea Partidului 
nostru drag, masele de oameni ai 
muncii din raionul nostru complet 
colectivizat își vor intensifica efor
tul pentru traducerea în viață a 
sarcinilor ce le revin, pentru conti
nua înflorire a plaiurilor noastre,,

ION CARAMAN
Secretar al comitetului executiv 

al sfatului popular raionali 
Făurei

Moment vesel muzical la casa pionierilor din Făurei, 
regiunea Galați.

J
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Discursul lor Unde-i urna?

de ALEXANDRU ANDY și MIRCEA CR1ȘAN

Pe o ladă întoarsă stătea co
coțat, candidatul țărănist care 
ținea un discurs. Pe o altă 
ladă, ceva mai încolo, candida
tul liberal ținea, de asemoenea, 
un discurs.

Conu lorgu, țărănistul, striga 
cam așa :

— Frați looor, să mă votați 
pe mine ’ Că eu am o singură 
dorință : să vă văd muncind cu 
spor și să câștigați parale cit 
mai din gros. Oameni buni eu 
numai la voi mă gîndesc. Eu 
mă mulțumesc doar cu o coajă 
de pîine. Că vă iubesc. Și dacă 
aș putea, v-aș însemna pe toți 
cu mî na mea în carnețel, să vă 
dau fiecăruia ce-i trebuie; 
unul are nevasta bolnavă : sâ-i 
dau medicamente. Altul nu 
are casă : voi îngriji chiar eu 
să doarmă pe un pat bun. Dacă 
mă votați pe mine, v-ați asigu
rat Fraților. înainte să ter
min as vrea să vă String pe 
toti la piept. Asa că strigați cu 
toții : ..Jos pungașii de libe
rali

De pe cealaltă ladă, conu 
Alecu. liberalul, striga alte 
minciuni 

— Ascultați frațilooor. As-
culta ți de ce e bine să mă vo-
tați pe mine.

Aleseți-mă pe mine
n-o să vă mai moară vi
tele ca pînă acum. O să
vă moară mai puține. Iar
pentru impozite o să vă iau ni-
mica toată Dacă mă votați pe 
mine o să trăiți bine. O să 
mîncați numai pui fripți. O să 
vă fac pod peste gîrlă. și nu ua 
pod de seînduri. că un pod so
lid și rezistent ca fierul. Și o 
să vă ajut la stîrpitul anința- 
lelor dăunătoare. Unde vedem 
un dihor. să-i dăm otravă. 
Dună ciori să aruncăm cu pie
tre Iar omizilor, de asemenea; 
să te pregătim pieirea. Și a- 
cum închei, căci am v rbit 
prea mult și m-a apucat du
rerea de gît. Așa că : „Huooo 
opoziția 1 Jos țărăniștii <“

Fiecare în parte spunea nu
mai minciuni. Dar dacă cineva 
i-ar fi ascultat pe amîndoi de
odată, mai. mai că ar fi auzit 

de AD DRAGOMIRF.SCU)

adevărul... Ar fi auzit cam 
așa :

— Frațiloooc! Eu am o sin
gură dorință, să vă văd mun
cind...

— ...ca vitele, ca vitele voas
tre să aibă grajduri bune, ale- 
geți-mă pe mine. Și n-o să mai 
moară vitele ca pînă acum. O 
să moară mai...

— ...cu spor. Să vă văd mun
cind cu spor și să câștigați pa
rale cît mai...

— ...puține. O să moară mai 
puține. Iar pentru impozit o 
să vă iau...

— ...din gros. Să câștigați din 
gros, că știți cu toții ce am eu 
în cap...

— ...nimica toată. Dacă mă 
votați pe mine o să trăiți bine. 
O să mîncați numai...

— ...paie și trifoi și tot ce vă 
trebuie pentru vite veți avea 
din belșug. Că eu numai La voi 
mă gîndesc. Eu mă mulțumesc 
doar cu...

— ...pui fripți. O să vă fac 
pod peste gîrlă. Și nu un pod 
de seînduri ci un pod solid și 
rezistent ca...

— ...o coajă dg pîine. Că eu 
vă iubesc. Și dacă aș putea, 
v-aș însemna pe toți cu...

— ...fierul. Și să vă ajut la 
stîrpitul animalelor dăună
toare. Unde vedem un dihor, 
să-i dăm...

— ...o casă........iar cine nu
are casă... Voi îngriji chiar eu 
să doarmă pe...

— ...pietre. Iar omizilor, de 
asemenea, să le pregătim...

— ...un pat bun. Dacă mă 
votați pe mine v-ați asigurat...

— ...pieirea. Și acum închei, 
căci am vorbit prea mult și 
m-a apucat durerea...

— ...Fraților, înainte să ter
min, aș vrea să vă string pe 
toți...

— ..de gît...
— ...la piept. Așa că strigați 

cu toții...
— ...Huooo opoziția!
— Jos pungașii de liberali !
— Jos escrocii de țărăniști I 
Cînd îi auzeai vorbind așa, 

îți dădeai seama că „gura pă
cătoșilor, adevăr grăia".

Foicica, bîtă dragă
Cînd eram eu, Nae „Ghioagă" 
Vechi agent electoral 
La Virtoapele din Deal,
O țineam într-o beție 
Și trăiam pe veresie 
Om de-al domnului prefect 
Urna măsluiam corect. 
Dar cît fui de „iscusit" 
Altul mai hoț s-a găsit 
Unul Fane Anghinare 
Liberal și șmecher mare 
(Fiindcă eu la acea dată 
Eram țărănist, cu plată). 
Și-uite cum s-a întîmplat 
Ițele de mi-a-ncurcat... 
Don' prefect și ăi de sus 
Mă chemară și mi-au spus 
Ca așa, spre asfințit 
(Cînd votarea-i pe sfîrșit) 
Să aprind în curte-o claie 
Să se vadă pălălaie.
Iar localul de votat 
Cînd o fi evacuat, 
Eu să schimb atunci pe dată 
Urna cea adevărată 
Cu-alta asemănătoare, 
Dar în care 
Să se afle 
(Cum ați priceput perfect) 
Voturi pentru don' prefect..? 
După ce am izbutit 
Urna de-am înlocuit 
Și am șters-o frumușel. 
Veni Fane, un mișel. 
Și schimbă, rețineți bine. 
Urna adusă de mine 
Cu o urnă liberală 
De-am zăcut trei ani în boală.

V. CRISTEA

cslefieraloa*  «le pe veemec*  
sfaspîrtSrSS expiecstcblerilc»’

După Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, sub pre
siunea maselor popul ire, parti
dele de guvemămînt din Ro- 
mînia au fost silite să acorde 
votul universal.

In aceste condiții nu mai era 
vorba de cîteva sute sau mii 
de vOtanți ; na mai vota un 
chiabur pentru 50 de țărani. 
Votanții erau cu miile, cu ze
cile de mii și toți la un singur 
colegiu (vot egal).

Adaptînâu-se la noile împre
jurări, „specialiștii" în materie 
de alegeri au născocit metode 
noi prin care să împiedice ex
primarea voinței reale a mase
lor. și să falsifice rezultatele 
votării. Una dintre aceste me
tode era: buletinele de vot se 
ștampilau din timp acasă la 
prefect sau primar. Acolo se 
găsea și o urnă la fel cu aceea 
din sala de vot, ca o soră gea
mănă la port și la lacăt... Nu- 
□uri la conținut, nu. Toate miile

.ALEGATORII-
de N. STROE artist emerit

Conu Grigore: Cotonoagă, cum 
stăm cu alegerile? Cine e cu 
noi? Ce-i cu ăia de la fa
brică?

Cotonoagă: Nu prea ar fi cu 
noi, dar am aranjat cu conu 
Manolache, patronul fabricii, 
sâ-i ție la lucru în ziua ale
gerilor.

Conu Grigore: Foarte bine și— 
funcționarii? Mă rog ceilalți 
cetățeni?

Cotonoogă: O scaldă...
Conu Grigore: Păi daco unii o 

scaldă, alții o scaldă, noi ne 
ducem la bae, cădem în ale
geri. Nu ești în stare să fad 
nimic.

Cotonoogă: Coane Grigore!
Conu Grigore: Nimic! Ieși afa

ră! Nu ești în stare să faai 
nimic.
...Și Cotonoogă a plecat su

părat. a oftat, s-a înfundat in
tr-o circiumă, a băut cîteva țuici 
și deodată i-c venit ideea sal
vatoare. S-a ridicat de la masă 
și drept la cimitir s-a dus. A 
luat o listă de 500 de morți, a- 
dică 500 de alegători și fuga fa 
conu Grigore unde a continuat 
discuția...
Cotonoogă: Coane Grigore, s-a 

făcut. Avem 500 de alegători 
siguri.

Conu Grigore: Oameni de-ai 
noștri trup și suflet?

Cotonoogă: Mai mult suflet. 
Conu Grigore: Și votează cu 

noi?
Cotonoogă: Cu ochii închiși. 
Conu Grigore: Dar le-ai spus 

programul nostru?

HI
de voturi ce se îndesau in a- 
ceastă urnă erau pentru can
didatul guvernamental. Urna 
astfel garnisită era adusă in 
noaptea din ajunul alegerilor 
și pitită într-o cameră alătura
tă celei în care urma să aibă 
loc votarea. Cetățenii primeau 
buletinul, îl ștampilau, îl intro, 
duceau în urna încuiată și pă
zită, mă rog... votau. După ple
carea alegătorilor, urna pregă
tită din vreme era pusă în lo
cul celei adevărate.

Uneori era suficient ca, pe 
lingă sutele de mii de lei chel
tuite de la fondurile secrete 
destinate poliției și ordinei pu
blice, să se asigure reușita ale
gerii candidatului (juvernamen- 
tal prin împiedicarea partici
pării la vot a țărănimii din a- 
numite sate și comune. Era 
vorba de acele sate în care ță

Cotonoogă: Da!
Conu Grigore: Și cecu zis? 
Cotonoogă: Nici-o vorbă.
Conu Grigore: Va să zică n-au 

protestat?
Cotonoagă: Mormînt.
Conu Grigore: Dar dupf ale

geri unii o sâ aibă pretenții... 
o numire... a subvenție. Ce ne 
facem ?

Cotonoagă: Nu oer un pahar cu 
apă.

Conu Grigore: Măi băiete, dai 
or să vie la vot ?

Cotonoagă: De venit nu vin, dar 
votul ni-l dau.

Conu Grigore: Dacă nu vin, să 
ne ducem noi la ei.

Cotonoagă: Vai de mine!
Conu Grigore: Și unde i-aî 

găsit?
Cotonoagă: La cimitr.
Conu Grigore: Cum?
Cotonoagă: Păi nu v-am spus 

că votează cu ochii închiși... 
că nu cer nîd un pahar cu 
apă... 500 de voturi.

Conu Grigore: Cum se poate ața 
ceva? E revoltător! Strigător 
la ceri!

Cotonoagă: De ce coane Gri
gore?

Conu Grigore: O mie de voturi, 
nu cinci sute.

Cotonoagă: Mi-era să nu exa
gerăm.

Conu Grigore: Păi dacă alega
torii în viață nu-și văd de 
treabă... sâ tratăm cu mocții. 

Cotonoagă : Trăiască conu Gri
gore alesul cetățenilor, care 
îl simt pe conu Grigore ală
turi de ei.

rănimea. fie că era sătulă de 
promisiunile făcute de aceiași 
candidați în alte alegeri și ră
mase numai promisiuni, fie că 
erau de partea candidatului o- 
poziției care avea pe acolo mai 
mulți fini... Acești oameni tre
buiau neapărat împiedicați să 
ajungă la locul votării. Intr-a
devăr, dimineața, cînd oamenii 
dădeau să iasă din sat, erau o- 
priți de cordoane de jandarmi 
(porecliți din binecunoscute 
motive „găinari") care îi mi
nau cu patul armei înapoi, a- 
casă. Oamenii aflau că satul lor 
este bîntuit de vreo molima, 
vreun tifos sau scariatină, in
ventate anume de medicul de 
județ pe care nici nu-4 văzu
seră vreodată la față.

în preajma alegerilor se fă- 
ceaa descinderi la cluburile 
muncitorilor, se operau ares
tări, bătăi, se confiscau cărțile 
de aleqător — cărți care slu
jeau „de umplutură" ca să asi
gure reușita listei guvernamen
tale. Sistemul ridicării cu forța 
a cărților de alegător era prac
ticat cu adevărată furie mai a- 
les în comunele suburbane. 
Jandarmii dădeau buzna noap
tea în case și le luau cu forța. 
Oamenii încă erau mulțumiți 
dacă nu-i ridicau și pe ei. Pen
tru că în acele zile și nopți ce 
precedau data alegerilor, „sus- 
pecții" erau crunt bătuți.

Pe atunci Partidul Comunist 
din Romînia era în adâncă ile
galitate, iar Blocul Muncitoresc 
și Țărănesc, deși avea semn în
registrat. era pus in imposibili
tate să depună candidata u și 
să susțină campania electorală...

Am arătat doar cîteva as
pecte ale mîrșavei tîlhărri pe 
care o reprezentau alegerile în 
timpul stăpîoiru regimului bur-
ghezo-moșieresc.

SAȘA PANA



Declarația guvernului U. R. S. S,

Asasinarea lui Lumumba — 
o crimă incompatibilă 

cu Carta 0. N.U.
Guvernul sovietic cere:

• Aplicarea de sancțiuni agresorilor belgieni
• Trupele O.N.U. din Congo să aresteze imediat pe 

agenții colonialiști Cbombe și Mobutu și să-i defere 
justiției

• Hammarskjoeld să fie înlăturat din postul de secre
tar general al O. N. U.

Guvernul sovietic este gata sa acorde ajutor guvernu
lui legal congolez condus de Antoine Gizenga

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite: La 14 febnm- 
rie, gavenal UnimH Sovietice a dat publicității o declarație Ia 
legătara cu asasinarea tai Fabrice Lumumba, in care cere ca 
O.NJU. să condamne cu hotărire acțiunile Belgiei care au dus la 
asastaarea tai Patrice Lumumba, Joseph Okito și Maurice Mpoio.

Guvernul sovietic califică asastaarea lui Patrice Lumumba și a 
tovarășilor săi de luptă drept o crimă incompatibilă cm Carta 
O. N. U.

lntrucit acțiunile Belgiei, care au «tas la asasinarea lui Lumum
ba și a tovarășilor săi de luptă, constituie o încălcare flagrantă 
a Declarației cu privire la acordarea independenței țârilor și 
popoarelor coloniale adoptată la cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., Organizația Națiunilor Unite este da
toare, in conformitate cu Carta, să aplice agresorului sancțiunile 
corespunzătoare.

In declarația guvernului sovietic se cere ca trupele care se 
ailă în Congo în urma hotărlrti Consiliului de Securitate să ares
teze imediat pe agenții colonialiștilor Cbombe și Mobutu și să-i 
defere justiției.

Toate unitățile armate și jandarmeria tai Cbombe și Mobutu 
trebuie să fie dezarmate imediat.

Trebuie de asemenea dezarmate imediat și Îndepărtate din 
Congo toate trupele belgiene și Întregul personal belgian din 
această țară.

In declarația guvernului sovietic se cere ou In decan de o 
lună să înceteze așa-numita „operație a O.N.IL" In Congo și să 
fie retrase de acolo toate trupele străine, pentru a se acorda 
poporului congolez posibilitatea de a-și rezolva singur treburile 
interne.

Dag Hammarskjoeld trebuie să fie Înlăturat din postul de se
cretar general al O.N.U. deoarece a lost complice și organizator 
al răfuielii cu oamenii de stat din Republica Congo și a întinat 
numele O.N.U., se spune în declarația guvernului sovietic.

Guvernul U.R.S.S., a declarat că în ceea ce-1 privește nu va 
mai întreține nici un fel de relații cu Hammarskjoeld și nu-1 va 
mai recunoaște ca demnitar ai CLN.U.

Amintind apelul adresat tuteror țărilor de guvernul legal al 
Congoulul, condus de Antoine Gizenga, care cere ajutor pentru 
salvarea Republicii Congo, guvernul sovietic subliniază în decla
rație că consideră acordarea unui astfel de ajutor ca o datorie 
sfîntă a tuturor statelor iubitoare de libertate.

Guvernul sovietic declară că, în ceea ce-1 privește, este gata 
ca împreună cu celelalte state prietene cu Republica Congo, să 
acorde tot ajutorul și sprijinul poporului congolez și guvernului 
său legal.

Barăci în eare locuiesc mineri din Borinage (Belgia) împreună 
cu familiile lor.

NOTĂ POLITICĂ 
„Democratismul" alegerilor 

din Belgia
Asasinii să fie trași 

ia răspundere
Luînd cuvrntul în parlamen

tul indian, președintele Indiei 
RAJENDRA PRASAD, a con
damnat acțiunile desfășurate de 
Belgia în Congo „în poiida 
rezoluțiilor Națiunilor Unite". 
Președintele Indiei a cerut re
tragerea belgienilor din Congo, 
eliberarea tuturor deținuților. 
politici, precum și reluarea lu
crărilor parlamentului con
golez.

PRIMUL MINISTRU NEHRU 
a declarat la rîndul său că 
trebuie luate măsuri severe și 
botărîte pentru pedepsirea ce
lor vinovați de asasinarea lui 
Lumumba.

MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL INDONEZIEI, 
Subandrio, a declarat că gu
vernul indonezian este indig
nat de asasinarea lui Lumumba. 
„UCIDEREA LUI LUMUMBA, a 
spus el, VA DA SEMNALUL 
UNEI LUPTE VIOLENTE ÎM
POTRIVA COLONIALISMU- 
LUL

Viața grea a țărani’or din țările capitaliste

Familia acestui țăran vest german are tot temeiul să fie abătută. 
Pămtntul puțin pe care l-a avut i-a fost expropriat pentru 

scopuri militare.
Trîmbițașii propagandei bur

gheze, care mai ridică încă o- 
sanale putredei orînduiri capi
taliste, nu se sfiesc de loc să 
vorbească despre traiul „feri
cit" pe care îl duc, chipurile, 
țăranii din țările capitaliste. 
Despre nedreptele rînduieli 
burgheze, care permit înră ca 
un pumn de exploatatori să 
sugă vlaga a milioane și mi
lioane de oameni ai muncii, 
scribii burgheziei nu suflă nici 
un cuvințel.

Faptele sînt însă lucruri în
căpățînate și ele nu pot fi dez
mințite- Or, aceste fapte ne a- 
rattă adevărata stare de lucruri 
existentă în lumea capitalistă

și în ceea ce privește soarta 
țărănimii.

Dăm numai cîteva exemple.

Pentru scopuri 
militare

In Germania occidentală pă- 
mîntul cultivabil este puțin. 
Din această cauză țăranii au, 
de obicei, loturi mici. Oficiali
tățile răpesc însă multor ță
rani suprafețe destul de mari 
chiar din aceste loturi. Astfel, 
anual sînt expropriate zeci și 
zeci de mii de hectare de tere
nuri, care sînt folosite apoi 
pentru amenajarea de poligoa
ne sau cîmpuri de exerciții 
pentru forțele armate ori pen
tru construirea de aerodromuri

sau întreprinderi cu caracter 
militar.

Țăranii vestgermani sînt în
grijorați și neliniștiți de soar
ta lor. Vorbind despre a- 
cest lucru, publicația vestger- 
mană „Landwirschaftliche Zeit- 
schrift der Nord-Rheinprovinz" 
arăta recent că această neliniș
te este provocată, în primul 
rînd de politica guvernului, o- 
rientată împotriva intereselor 
țăranilor și necesităților agri
culturii, cît și de faptul că 
prețurile scad mereu la produ
sele țărănești.

Realități americane
Un mare număr de fermieri 

americani se găsesc într-o si
tuație economică foarte grea. 
Cauza ? Recoltele mici î Dim
potrivă-.. Recoltele au fost bune 
în ultimii ani. Dar într-o țară 
în care domnește capitalul, o 
recoltă bună, care nu găsește 
piață de desfacere, este o ade
vărată năpastă. Or, tocmai a- 
ceasta este situația în S.U.A., 
situație ce rezultă și din ra
portul prezentat președintelui 
Kennedy de grupul său de 
consilieri pentru problemele a- 
gr icul tur ii. Următorii cinci ani 
nu prevestesc nici ei nimic 
bun pentru fermieri.

Deosebit de greu o duc în 
S.U-A. muncitorii agricoli. Iată 
ce relatează, de pildă, săptă- 
mînalul „The Worker" în legă
tură cu vizita făcută de un co
respondent al său la un grup 
de muncitori agricoli din loca
litatea Grand Junction din sta
tul Colorado (S.U.A.) : „Munci
torii agricoli locuiesc în cdț 
cioabe care constau de obicei 
dintr-o singură încăpere de 
seînduri".

Puternica grevă 
a clasei muncitoa
re belgiene — des
fășurată între 20 
decembrie 1960 — 
23 ianuarie 1961 
împotriva „legii 
unice" pe care 
muncitorii au de
numit-o pe bună 
dreptate „legea mi
zeriei" — a înfri
coșat nu numai 
marea burghezie 
belgiană, a dezo
rientat nu numai 
pe oportuniștii so
cialiști, dar ea a 
zguduit din teme
lii și pozițiile gu
vernului. Demisia 
cabinetului Eys- 
kens este socotită, 
în cercuri tot mai 
largi, de neînlătu
rat. Se conturează 
clar și perspectiva 
dizolvării înainte 
de termen a par
lamentului și fixă
rii unor noi ale
geri.

Prin urmare, nu 
peste mult, cetă
țenii belgieni vor 
fi chemați din nou 
în fața urnelor. Ei 
vor vota și poate 
că un alt partid va 
veni la putere. A- 
ceasta are însă 
prea puțină im
portanță. Un pumn 
de exploatatori se 
va schimba cu un

alt pumn de ex
ploatatori-

Intr-o țară capi
talistă cum este și 
Belgia, dasa mun
citoare nu-și poate 
trimite în parla
ment, decit cu 
foarte mare greu
tate, pe adevărații 
ei reprezentanți. 
Cît privește guver
nul, nici nu poate 
fi vorba ca un co
munist să facă 
parte din cutare 
sau cutare cabinet. 
‘'zîrfurile marii bur
ghezii și întreaga 
reacțiune au toată 
grija să împiedice 
cu strășnicie a- 
cest lucru.

Aceleași cercuri 
reacționare au gri
jă ca și în parla
ment să poată pă
trunde cît mai pu
țini comuniști. Le
gea electorală ac
tuală este astfel 
ticluită îneît parti
dului liberal îi 
sînt necesare 23.000 
de voturi pentru 
un loc de deputat. 
Pentru alegerea u- 
nui deputat socia
list sau socialist- 
catolic sînt sufi
ciente 21.000 de 
voturi. în același 
timp partidul co
munist are nevoie 
de 52.000 de voturi 
ca să obțină un

loc în parlament- 
Iată cît contează, 
în așa-zisa demo
crație burgheză, 
vorbăria despre e- 
galitatea în drep
turi a cetățenilor.

Dar nu numai 
în aceasta constă 
antidemocratismul 
sistemului electo
ral din Belgia. Aici 
bunăoară din cei 
175 de senatori, se 
aleg prin vot di
rect numai 106, 
restul fiind aleși 
de către consilii
le provinciale sau 
sînt cooptați de 
către sanatorii nou 
aleși.

S-ar mai putea 
spune multe și 
despre felul cum 
se desfășoară cam
pania electorală în 
Belgia, despre pro
misiunile făcute a- 
legătoriloi in tim
pul campaniei e- 
lectorale și care 
după alegeri nu se 
realizează nicio
dată. Este însă clar 
că și în Belgia, ca 
și în celelalte țări 
capitaliste, alegeri
le sînt unul din 
mijloacele cu aju- 

* torul cărora bur
ghezia își menține 
dominația ei de 
clasă.

S. L

(Desen de V. Vasiliu)
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Nu-mbătrînesc eroii și nu mor...
In amintirea

Nu-mbâtrinesc eroii ți nu mor». 
Tu trebuia sâ ai acum. Vasile 
Ca tatâl meu, de seama mea lector.
Tu ai râmat in veci erou —
Copile 
Nu-mbâtrinesc eroii fi nu mor.

Chemarea ta — sirena — sunâ incâ 
Și sunetu-1 profund, răscolitor. 
Mâ-ndeamnâ azi la viață și la muncă 
Și parcâ-mi spune-n zorii blindei zile: 
Tu ai râmas in veci erou —
Copile
Nu-mbâtrînesc eroii fi nu mor.

lui Vasile Roaită
Vâd mina ta fi ochii tăi fn ramă 
Și le găsesc asemănare lor 
în toți flăcăii ce iți sini de-o seamăn. 
Zadarnic cad din calendare die 
Tu al râmas in veci erou — 
Copile 
Nu-mbâtrinesc eroii fi nu mor.

Te vâd cu zoril-n orifice fecior 
Ce haturile sfarmă in șenile. 
Te vâd in viul flamei de sudor. 
In inimi no sâlâfluieftl 
Copile 
Nu-mbâtrinesc eroii fi nu mor«.

NIOOLAE BULGARII

15 FEBRUARIE 1933
Clasa muncitoare, oamenii muncii 

sărbătoresc la 16 Februarie a 28-a a- 
mversare a eroicelor lupte ale cefe
riștilor șt petroliștilor, lupte care au 
înscris o pagină glorioasă în istoria 
mișcării muncitorești și a poporului 
nostru. Organizate și conduse de 
Partidul Comunist din Romînia, ma
rile lupte ale ceferiștilor și petroliș
tilor din Februarie 1933 au reprezen
tat o manifestare a voinței dîrze a 
clasei muncitoare de a stăvili ofen
siva claselor exploatatoare, care cău
tau să iasă din criza economică arun- 
cînd întreaga povară pe spinarea ma
selor muncitoare. In același timp, e- 
venimentele din Februarie 1933 au 
constituit prima mare acțiune a pro
letariatului pe plan internațional îm
potriva fascismului instaurat cu puțin 
timp înainte în Germania, și au stîr- 
mt un puternic ecou în întreaga lume.

Urmărind menținerea profiturilor, 
în ciuda reducerii producției capita
liste, clasele exploatatoare, prin gu
vernele lor reacționare, au luat mă
suri care au dus la înrăutățirea con
dițiilor de viață ale muncitorilor. 
Ziua de muncă a fost prelungită la 
10—14 ore- S-a sporit intensitatea 
muncii și s-au micșorat salariile, iar 
muncitorii vîrstnici au fost înlocuiți 
cu femei și tineret, cărora li se plă
tea un salariu cu mult mal mic. In
dicele general al salariilor nominale 
calculate de statisticienii burghezi, a 
scăzut de la 100 in 1929, la 60,3 în 
1933. Salariile reale au scăzut însă și 
mai mult. La atelierele C.F.R. Grivi
ța, salariile la munca în acord au fost 
reduse și s-a introdus un sistem de 
amenzi potrivit căruia, pentru o zi-ab- 
sență de la lucru se reținea munci
torilor leafa pe trei zile.

în urma cruntei exploatări și a 
vieții de mizerie a muncitorilor a- 
junși la capătul răbdării, lupta revo
luționară condusă de Partidul Comu
nist din Romînia s-a ridicat în acea 
perioadă la un nivel superior. In 
toată țara, muncitorii țineau întru
niri de protest și aveau loc mani
festații ale șomerilor. Partidele istori
ce se vedeau tot mai izolate. La sate 
au avut loc puternice frămîntări, cioc
niri cu jandarmii, alungarea percep
torilor, ocuparea pămînturilor de pă
șune, refuzul de a plăti datoriile că
tre cămătari. Creșterea luptelor revo
luționare ale maselor muncitoare au 
pus în fața Partidului Comunist din 
Romînia sarcina organizării și cuprin
derii acestui avînt revoluționar al 
muncitorilor, țăranilor, al minorități
lor naționale asuprite, într-un tot 
unitar.

Aplicînd In viață hotărîrile Con
gresului al V-lea, partidul a obținut 
importante succese în organizarea 
maselor. Conduse cu pricepere, aces
tea au dat luptelor desfășurate un 
caracter din ce în ce mai ascuțit, de 
mari ciocniri revoluționare. La 20 
martie 1932, a avut loc la București 
conferința pe țară a muncitorilor ce
feriști. conferință care a constituit un 
moment hotărîtor în pregătirea lupte
lor ce au urmat. La conferință, a fost 
ales Comitetul Central de acțiune al 
muncitorilor ceferiști, al cărui secre
tar era tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej.

La 28 ianuarie, 4.000 de mun
citori de la Atelierele Grivița 
au făcut grevă demonstrativă în 
fața direcției pe care au silit-o 
să-și retragă dispoziția cu privire la 
suspendarea conturilor. La chemarea 
comitetului de acțiune, a început, la 
2 februarie, o nouă grevă a muncito

rilor ceferiști. Peste 7.000 de munci
tori au ocupat curtea și au pus stă- 
pinire pe ateliere. încercînd să inti
mideze pe muncitori, guvernul Vaida 
a trimis trupe care au împresurat a- 
telierele.

Pentru a cîștiga răgaz și a trece 
apoi la represiuni, guvernul burghe- 
zo-moșieresc a promis satisfacerea 
tuturor revendicărilor muncitorilor și 
astfel greva din 2 februarie de la A- 
telierele Grivița s-a terminat cu sa
tisfacerea revendicărilor muncitori
lor ceferiști.

La cîteva zile după grevele vic
torioase ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști, guvernul a trecut la repre
siuni. A fost introdusă starea de a- 
sediu. Organizațiile muncitorești au 
fost dizolvate. Conducătorii grevelor 
au fost arestați. Ziarele muncitorești 
au fost interzise. Aceste măsuri au 
făcut ca muncitorii să se ridice și 
mai hotărît la luptă. Ceferiștii de la 
Grivița au reînceput greva la 15
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Dintre marile străzi 

ale Capitalei, cea mai 
încărcată de glorie și de 
amintiri este Calea Gri- 
viței. Strîns legate de 
istoria acestei cunoscute 
străzi bucureștene sînt 
luptele muncitorilor ce
feriști, purtate sub con
ducerea partidului în Fe
bruarie 1933. S-au scurs 
de atunci 28 de ani. Pu
țin față de viața nes- 
fîrșită a poporului, dar 
foarte mult cînd ne gîn- 
dim la evenimentele care 
s-au petrecut în acest 
răstimp. Se poate spune 
că greva ceferiștilor din 
16 Februarie 1933 a fost 
semnalul începerii unui 
război pe viață și pe 
moarte împotriva bur- 
gliezo-moșierimii romî- 
nești și, deși această 
grevă a fost înecată în 
singe, ea rămîne ca o 
victorie hotărîtoare, pre
vestind într-un fel ma
rile izbînzi din anii noș
tri.

Despre aceste minu
nate izbînzi ne vorbește 
și înfățișarea cea nouă a 

Căii Griviței. De la Gara 
de Nord pînă departe 
spre Mogoșoaia s-au înăl
țat zeci de blocuri cu 
9—12 etaje, schimbînd 
cu totul fața acestei 
părți a orașului.

In momentul de față 
se construiesc în jurul 
Atelierelor 3.000 de a- 
partamente, înșirate de-a 
lungul noii străzi, largă 
de 54 metri. Magazine 
moderne, școli, teatre și 
cinematografe, spitale, 
cluburi și biblioteci, vor 
face viața oamenilor 
frumoasă, liniștită și ve
selă. Urmașii eroilor de 
la Grivița vor locui în 
apartamente luminoase, 
vor ieși în balcoane și 
vor privi orașul cel mare 
în continuă înnoire.

Pe aici se înșirau 
cîndva bojdeucile și co
libele în care se topeau 
de foame și de tubercu
loză copiii ceferiștilor. 
Pe aici, în puterea nopții, 
treceau din mină în 
mină manifestele parti
dului. Pe aici, undeva.

Un nou bloc de locuințe pentru muncitorii Griviței Roșii.

februarie. La această grevă au luat 
parte peste 7.000 de muncitori. In ju
rul atelierelor s-au adunat pesta 
10.000 de muncitori de la celelalte înr 
treprinderi din Capitală. Greviștii au 
cerut eliberarea imediată a arestați- & 
lor, respectarea tuturor revendicărilor 
cîștigate, ridicarea stării de asediu și 
recunoașterea comitetelor de fabricăm 
In același timp, au declarat grevă 
ceferiștii din Cluj, Iași, Pașcani și 
Constanța. S-a pornit o largă mișcare 
de solidaritate. Au luat amploare 
luptele muncitorilor petroliști din Va
lea Prahovei. Birourile trusturilor per 
trolifere anglo-americane au fost de
vastate, administrațiilor le-au fost 
impuse satisfacerea revendicărilor 
muncitorilor și eliberarea conducăto
rilor arestați.

Speriat de amploarea și avîntul 
luptelor desfășurate de ceferiști și 
petroliști, guvernul burghezo-moșie- 
resc a trecut la represiuni sălbatice^ 
împotriva muncitorilor au fost tri- 

într-un beci ascuns, se 
tipăreau aceste manifes
te care mobilizau mii șl 
mii de proletari la lupta 
împotriva exploatării, 
împotriva fascizării țării.

Poate că în clipa mor- 
ții, eroii de la Grivița 
au văzut cum va arăta 
lumea de mîine, pentru 
care ei s-au jertfit. Dar 
nici o închipuire nu pu
tea să ajungă la ceea ce 
văd azi ocbii noștri, ai 
celor care avem ferici
rea să clădim cu brațele 
și cu mintea noastră, 
sub conducerea înțeleap
tă a partidului, patria 
socialistă, mîndră și pu
ruri înfloritoare. Pe o în
tindere de mai bine de 
zece kilometri un oraș 
nou se înalță, adevărat 
monument în memoria 
muncitorilor care și-au 
dat viața în Februarie 
1933. Bătrina și glorioa
sa Griviță se naște în- 
truchipînd calea lumi
noasă spre comunism.

NICOLAE J1ANU

Sirena lui Vasile Roaită expusă la 
Muzeul de Istorie al Partidului HV, 

L Lenin fi I. V. Stalin“,

mise trupe de jandarmi. In dimineața 
zilei de 16 Februarie, din ordinul gu
vernului Vaida a fost dezlănțuit ata
cul împotriva ceferiștilor de la Grir 
yița. Numeroși muncitori au fost u- 
ciși și răniți, iar peste 2.000 de gre
viști au fost arestați. Totuși, amploa
rea uriașă și caracterul combativ al 
acestor lupte, ca și puternica mișcare 
de solidaritate cu greviștii au provo
cat o asemenea derută în cercurile 
guvernamentale, încît guvernul con
dus de călăul Vaida a fost nevoit să 
demisioneze. Politica de fascizare a 

’ țării a primit astfel o lovitură pu
ternică. Curbele de sacrificiu au fost 
oprite.

După înăbușirea in singe a lupte
lor de la Grivița, guvernul de atunci 
a înscenat un proces împotriva con
ducătorilor muncitorimii ceferiste, —• 
proces care a început la 17 iulie 

*1933, după 5 luni de schingiuiri și 
provocări politice și care au determi
nat o largă mișcare de solidaritate a 
maselor muncitoare din țară. Proce
sul s-a transformat, prin cuvîntul a- 
cuzaților, într-un puternic act de acu
zare îndreptat împotriva regimului 
burghezo-moșieresc, împotriva fasci
zării țării. Cei mai înaintați fii ai 
clasei muncitoare și ai poporului — 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica și alții — au fost condamnați 
la ani grei de temniță.

Cu toată reprimarea sîngeroasă a 
grevei de la Grivița, arată tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej, cu toată te
roarea dezlănțuită împotriva mișcării 
muncitorești, măsurile de desființare 
a organizațiilor sindicale și înscena
rea juridică împotriva conducătorilor 
grevelor, luptele ceferiștilor și petro
liștilor au constituit o manifestare ho- 
tărîtă a forței clasei muncitoare îm
potriva fascismului, lovind în politi
ca de fascizare a țării și de înfeudare 
a ei față de imperialism, pricinuind 
căderea guvernului călăului Vaida și 
avînd ca urmare totodată întărirea 
influenței și legăturilor partidului cu 
masele.

însemnătatea evenimentelor din Fe
bruarie 1933 a depășit cadrul națio
nal, influențînd și pe oamenii muncii 
din alte țări în lupta lor împotriva 
fascismului- Clasa muncitoare inter
națională și-a exprimat solidaritatea 
cu lupta eroică a poporului romin.- 
Cauza pentru care s-au jertfit eroii 
luptelor din Februarie 1933 a triumfat.-

Aniversarea eroicelor lupte ale ce
feriștilor din Februarie 1933 are loc 
în condițiile muncii entuziaste pe care 
oamenii muncii din țara noastră o 
desfășoară pentru traducerea în via
ță a istoricelor documente ale celui 
de al III-lea Congres al P.M.R. Clasa 
muncitoare, întregul popor muncitor 
cinstesc jertfele aduse de eroii lupte
lor din Februarie 1933, exprimîndu-și 
hotărîrea de a munci cu însuflețire 
pentru a obține noi succese în făuri
rea vieții socialiste în patria noastră.
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