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în întâmpinarea 
glorioasei aniversari 
a PARTIDULUI

Anul acesta, la 8 mai, se vor împlini 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comunist din Romînia, partidul 
de tip nou, marxist-leninist al clasei muncitoare din 
țara noastră. Crearea eroicului partid al comuniștilor 
a constituit un eveniment de însemnătate istorică pen
tru destinele poporului romîn.

Xn decursul celor patru decenii de existență, a că
ror împlinire o vom sărbători în curînd, partidul, ți- 
nînd mereu sus atotbiruitorul steag al marxism-leninis- 
mului, a străbătut un drum glorios de luptă pentru eli
berarea clasei muncitoare din jugul exploatării, pentru 
libertatea și fericirea poporului, pentru independența 
patriei, pentru socialism. Condus de încercatul partid 
revoluționar al clasei muncitoare, poporul nostru a 
zdrobit rînduiala crudă și nedreaptă a exploatatorilor 
și a instaurat puterea populară, a pornit cu hotărîre și 
entuziasm opera de construire a vieții noi, făurind baza 
materială a -socialismului, iar acum, însuflețit de măre
țele sarcini trasate de Congresul al Ill-lea al P.M.R., 
pășește cu fermitate, mai departe, spre desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Oamenii muncii întîmpină cea de-a 40-a aniversare 
a partidului iubit, printr-o uriașă revărsare de energii 
creatoare, prin noi succese în producție și în toate 
sectoarele de activitate, prin îndeplinirea zi de zi a 
sarcinilor ce decurg din planul economic pe anii 1960—- 
1965, al cărui obiectiv principal este dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialismului, încheierea procesu
lui de făurire a relațiilor de producție socialiste în în
treaga economie, în vederea desăvîrșirii construcției 
socialismului. Anul 1960 a prilejuit poporului nostru 
încheierea unui bilanț de strălucite izbînzi, cristalizate 
în îndeplinirea și depășirea planului de stat pe pri
mul an al șesenalului. Inepuizabila capacitate creatoa
re a poporului și forța mereu crescîndă a patriei noas
tre, membru demn al marii familii a țărilor socialiste, 
sînt exprimate cît se poate de convingător în ritmul 
înalt de dezvoltare al economiei naționale. Astfel este 
grăitor faptul că în 1960 producția industrială a fost 
cu 16,9 la sută mai mare ca în 1959, depășindu-se con
siderabil sarcina de plan care prevedea o creștere de 
14 la sută. Totodată, anul trecut, oamenii muncii par- 
ticipînd cu entuziasm la întrecerea socialistă în cinstea 
celui de-al III-lea Congres al partidului, au dat patriei 
1,5 miliarde lei economii peste plan. Aceste rezultate, 
care umplu de bucurie și mîndrie inimile harnicilor 
constructori ai socialismului, constituie o bază solidă 
pentru noi succese în viitor.

Conducerii de către partid îi datorează poporul nos
tru traiul tot mai îmbelșugat de care se bucură astăzi, 
ea chezășuiește mersul victorios înainte și împlinirea 
tuturor aspirațiilor sale de viitor. Legat indisolubil de 
mase, partidul se bucură de prețuirea, dragostea și în
crederea nemărginită a poporului. Politica înțeleaptă, 
clarvăzătoare a partidului întruchipează interesele cele 
mai înalte, năzuințele cele mai scumpe ale maselor 
largi de muncitori, țărani, intelectuali, ale tuturor oa
menilor muncii de la orașe și sate. Iată de ce glorioasa 
aniversare a partidului comuniștilor este o sărbătoare 
scumpă întregului nostru popor.

De curînd, Comitetul Central al P.M.R. a adoptat o 
hotărîre în care prevede larga desfășurare a întrecerii 
socialiste în cinstea aniversării partidului pe baza Di
rectivelor adresate tuturor organizațiilor de partid, sin
dicale și ale U.T.M., din care publicăm unele extrase 
în numărul de astăzi al revistei noastre. Directivele 
C.C. al P.M.R. cu privire la principalele criterii ale 
întrecerii socialiste în cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea Partidului Comunist din Romînia dau 
o înaltă apreciere succeselor obținute de oamenii mun
cii în opera de construcție socialistă și cheamă cu în
flăcărare întregul popor să dea un și mai puternic avint 
luptei pentru continua propășire a patriei, pentru noi

(Continuare în pag. a 2-a)

CU T'OTII LA VOT!

În acesl număr:
O Extease din Directivele Comitetului 
Central ai Partidului Munchoresc Hoeain 
către toate orftaneie și organizațiile de 
partid) sindicale, ale U.T.M. cu privire 
ia criterHie principale ale Întrecerii so- 
ciaHate in cinstea aniversării a 40 de ani 
de la teftânțarea Partidului Cemmrist 
din Romtola (tta^ a

O Măsuri pentru creșterea numârnltd 
de animale in gospodăriile agricole 
colective ■ . Q j.o/

Peste puține zile ne vom in- 
tîlni în fața urnelor pentru a 
da votul nostru candidaților 
F.D.P. In întreaga perioadă 
care a precedat acest însem
nat eveniment, entuziasmul 
oamenilor muncii s-a manifes
tat nestăvilit. Mărturii grăi
toare în acest sens sînt nu
meroasele succese dobîn- 
dite în lupta pentru realiza
rea prevederilor celui de al 
doilea an al șesenalului.

Pe plan gospodăresc, ale
gătorii și candidații au desfă
șurat o largă activitate, dînd 
viață încă înainte de alegeri 
hotărîrilor luate împreună în 
adunările cetățenești.

Pe drept cuvînt se poate a- 
firma că perioada campaniei 
electorale a fost o înaltă 
școală cetățenească.

Am citit nu de mult cu toții 
Manifestul F.D.P. El oglindește 
în fiecare rînd al lui munca 
noastră plină de roade, nă
zuințele noastre.

Oamenii muncii din patria 
noastră s-au convins pe baza 
experienței proprii că între 
cuvîntul și fapta partidului nu 
există deosebire. Poporul 
nostru știe că tot ce s-a făcut 
și se face e spre binelo și fe
ricirea lui. La noi nu mai sînt

capitaliști, moșieri și chiaburi. 
A fost înlăturată pentru tot
deauna exploatarea omului 
de către om. Poporul munci
tor, deplin stăpîn pe munca 
lui, a înălțat sute de fabrici, 
uzine, centrale electrice. Pe 
măsura dezvoltării economiei 
naționale se îmbunătățește 
traiul oamenilor muncii. Cea 
mai mare parte a țărănimii a 
pășit pe calea agriculturii so
cialiste, calea bunăstării, a- 
rătată de partid. Căminul cul
tural și școala, lumina electri
că și aparatul de radio, fil
mul și cartea, magazinul uni
versal încărcat de produse și 
dispensarul utilat cu aparataj 
modern — alcătuiesc peisajul 
satului nou. Zi de zi. Directi
vele celui de ai III-lea Con
gres al partidului prind via
ță, îmbogățind și înfrumuse- 
jînd mersul nostru înainte 
spre socialism. Poporul nostru, 
condus de partid, a pornit să 
scrie □ nouă filă în istoria 
patriei: epopeea măreață a 
desăvîrșirii construcției socia
liste.

Pășim în fața urnelor de vot 
ferm încredințați că tot ce 
cuprinde luminosul program 
al F.D.P. se va realiza întru- 
tolul. Chezășie sînt vrednicia

și talentul poporului nostru, 
experiența sa bogată în prac
tica construcției socialiste, 
unitatea sa mai puternică 
decît oricînd în jurul partidu
lui și al Comitetului său Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

La 5 martte, toți cetățenii 
și cetățencele care au îm
plinit vîrsta de 18 ani sînt 
chemați să-și spună cuvîntul 
în fața urnelor de vot. Largul 
democratism al legii noastre 
electorale prevede și asigură 
în fapt votul universal egal și 
secret

Votînd pentru candidații 
Frontului Democrației Popu
lare, votăm pentru pace, bu
năstare și socialism. Prin vo
tul de la 5 martie poporul 
nostru își exprimă atașamen
tul profund față de politica 
înțeleaptă a partidului și gu
vernului, încrederea în viito
rul său fericit, voința de 
a înfăptui luminosul program 
de luptă expus oamenilor 
muncii de Frontul Democra
ției Populare.

La 5 martie — cu toții la 
vot !

Trăiască victoria în alegeri 
a Frontului Democrației Popu
lare I
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EXTRASE DIV
i

DIRECTIVELE COMITETULUI CENTRAL
ou

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN
către toate organele și organizațiile de partid, sindicale, ale U.T.M.

Ia criteriile principale ale întrecerii socialiste în cinstea aniversării a 
de la înființarea Partidului Comunist din Romînia

toate condițiile. Planul 
fost cunoscut cu 3 luni 
anului, ceea ce a creat 
desfășurare a activității

1961 
pen- 
îna- 
con- 
eco- 
fie-

Pentru realizarea sarcinilor de pian pe 
au fost asigurate 
tru anul acesta a 
inte de începerea 
diții pentru buna
nomice prin precizarea sarcinilor ce revin 
cărui loc de muncă, elaborarea materialelor 
tehnieo-documentare, încheierea contractelor 
economice de aprovizionare și a contractelor 
de livrare a produselor pe sortimente, întoc
mirea graficelor de elaborare a proiectelor pen
tru investiții și reparații capitale și stabilirea 
de către întreprinderi a măsurilor tehnice, orga
nizatorice și economice care să permită încă 
din primele zile ale anului desfășurarea ritmică 
a producției. Cunoașterea planului financiar 
chiar de la începutul anului și asigurarea unei 
corelații juste a planului de beneficii cu ceilalți 
indicatori economici ai planului de stat creează 
de asemenea condiții pentru o organizare temei
nică a activității tehnico-economîce a fiecărei 
întreprinderi.

Organele și organizațiile de partid, folosind 
experiența bogată acumulată în conducerea lup
tei pe tărîm economic, au datoria să organi
zeze mai bine întrecerea socialistă, care în anul 
1961 se va desfășura în cinstea aniversării a 40 
de ani de viață și de luptă a partidului nostru.

Pentru a asigura o mai bună desfășurare a 
întrecerii socialiste în cinstea aniversării parti
dului se indică următoarele :

1. — In etapa actuală obiectivul principal al 
întrecerii socialiste trebuie să-1 constituie lupta 
pentru o calitate superioară a produselor, care 
prin însușirile și gradul lor de finisare să satis
facă cît mai complet cele mai exigente cerințe 
ale celor ce le folosesc, să reflecte înalta cali
ficare și măiestria celor care le-au produs, ridi- 
cîndu-se astfel la nivelul celor mai perfecțio
nate produse asemănătoare de pe piața mondială.

In scopul concretizării angajamentelor privind 
ridicarea calității, se vor întocmi de către con
ducerile întreprinderilor, cu sprijinul sindicate
lor, ..planuri de îmbunătățire a calității" în care 
vor ti prevăzute obiectivele și sar
cinile principale în legătură cu rea
lizarea unei calități superioare a pro
duselor, precum și ansamblul măsu
rilor ce trebuie luate în vederea în- 

lor. Aceste planuri vor 
de efectele economice po- 
decurg pentru toate do- 
activitate a întreprinde-

nu trebuie să fie depășit în dauna calității și 
dacă nu este asigurată anticipat desfacerea în
tregii producții rezultate.

5. — Depășirea planului de producție să nu se 
facă pe seama suplimentărilor din fondul de 
materiale centralizat sau prin consumarea stocu
rilor necesare desfășurării normale și ritmice a 
producției în tot 
poate face numai 
specifice sau prin 
necentralizate.

Pe lîngă aceste 
socialiste trebuie
de cooperare, a obligațiilor de livrare a produc
ției conform contractelor, precum și următoa
relor criterii specifice fiecărei ramuri:
• • • *

cursul anului. Depășirea se 
prin reducerea consumurilor 

folosirea de rezerve materiale

obiective, la baza întrecerii 
să stea respectarea planului

I

15. In agricultura
Gospodăriile agricole de stat

— încorporarea în sol a unor cantități sporite 
de îngrășăminte naturale și minerale pe tere
nurile ce urmează a fi însămînțate ;

— repararea la timp și în bune condiții a trac
toarelor și mașinilor agricole ;

— efectuarea în termene optime și în condiții 
agrotehnice bune a insămînțărilor ; executarea 
la timp a lucrărilor de întreținere și recoltare a 
culturilor ;

— extinderea mecanizării lucrărilor agricole 
în producția vegetală și în fermele zootehnice ;

— irigarea întregii suprafețe amenajate și de
pășirea producției planificate la hectar la cul
turile irigate ;

— depășirea producției planificate la hecta
rul de gnu, porumb boabe, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, fasole, cartofi, legume, a pro
ducției planificate de lapte pe cap de vacă fu
rajată, lînă pe cap de oaie, ouă, depășirea spo
rului zilnic planificat la crescătorii și îngrășă- 
torii de porci, obținerea unui număr sporit de 
viței, purcei și miei ;

— livrarea peste plan la fondul central al sta-

cu privire
40 de ani

cereale, floarea-soare-

ridicarea 
sănătății

ridicarea

tului a unor cantități de 
lui, fasole, legume, fructe, came, lapte, ouă, lînă 
și îmbunătățirea calității produselor livrate ;

— dezvoltarea creșterii animalelor, 
nivelului de îngrijire și de apărare a 
animalelor ;

— dezvoltarea bazei furajere prin :
producției medii la hectar, în principal la po
rumb siloz, lucernă și trifoi, sporirea producției 
la mazăre și soia, ameliorarea pășunilor și fîne- 
țelor și ridicarea producției medii de masă 
verde și fin la hectar, precum și recoltarea și 
păstrarea lor în condiții de bună calitate ;

— dezvoltarea și ridicarea producției medii la 
hectar în ramurile viticulturii și pomiculturii ;

— realizarea de economii la cheltuielile de 
producție, reducerea prețului de cost planificat 
la produsele agricole, sporirea productivității 
muncii, depășirea beneficiilor planificate.

Sta'iunile de mașini și tractoare

— îmbunătățirea calității lucrărilor agricole și 
executarea lor în termen optim ;

— executarea lucrărilor de întreținere și re
parații la tractoare și mașini agricole la timp și 
de bună calitate în vederea prelungirii perioa
dei de funcționare și economisirii de fonduri 
materiale ; realizarea de economii la carburanți 
și lubrefianți ;

— depășirea producției medii planificate la 
hectar pe terenurile gospodăriilor agricole co
lective lucrate de brigăzile S.M.T. ;

— reducerea prețului de cost planificat cu 
respectarea condițiilor de calitate a lucrărilor 
executate.

Gospodării e agricole colective

sol a unor cantități sporite 
terenurile ce urmează a fi

condiționarea întregii can-
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deplinirii 
ține scama 
zitive care 
menii le de
riior, ca urmare a ridicării perma
nente a nivelului calitativ al pro
ducției.

2. — Punînd în centrul preocupă
rilor îmbunătățirea calității produse
lor, să se continue acțiunea pentru 
îndeplinirea și depășirea planului de 
producție, a sarcinii de reducere a 
prețului de cost și a cheltuielilor de 
circulație, pentru buna întreținere a 
mașinilor și utilajelor în vederea 
prelungirii duratei de funcționare, 
scurtarea duratei de execuție a ki- 
crăriter de investiții, respectarea 
strictă a disciplinei contractuale, re
aducerea ra circuitul economic a 
Stocurilor supra normative.

3. — Angajamentele privind eco
nomia le peste plan vor fi luate avînd 
ca bază de referire sarcinile de îm
bunată ține a calității produselor, pla
nul utetinativ și aprobat de reducere 
a prețului de cost și planul de be
neficia al fiecărei întreprinderi. 
Atunci ciad in mod excepțional in
tervin schimbări în planul întreprin
derii, angajamentele vw fi re anali
zate în raport cu noile sarcini în 
scopul de a mobilifa în continuare 
eforturile pentru realizarea și depă
șirea aoestera.

4 — Angajamentele în legătură
cu depășirea planului de producție 
trebuie să aibă în vedere nevoite ac
tuale ale economiei naționale. Planol
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In întâmpinarea 
glorioasei aniversări 
a PARTIDU LUI

(Urmare din pag. l-a)

izbînzi în creșterea bunăstării ce
lor ce muncesc. Directivele pun 
principalul accent pe necesitatea 
îmbunătățirii continue a calității 
în toate ramurile economiei națio
nale, subliniind că „Lupta pentm 
o calitate superioară a produselor 
— împreună cu sporirea produc- 
fiet, a productivității muncii șj 
reducerea cheltuielilor de produc
ție — trebuie privită ca o sarci
nă centrală în îndeplinirea pla
nului de stat, cu caracter perma
nent, a cărei îndeplinire are efec
te favorabile în toate domeniile 
activității economice".

Pretutindeni, în întreprinderi, 
instituții, unități socialiste din 
agricultură, Directivele au fost 
primite cu profund interes de oa
menii muncii, care studiindu-le, 
își însușesc indicațiile lor limpezi 
și însufletitoare, exprimindu-și 
convingerea fermă că ele sînt în- 
trutotul realizabile. Pentru oa
menii muncii din agricultură. Di
rectivele Comitetului Centrai al 
partidului sini un puternic imbold 
în lupta pentru obținerea unor 
recolte bogate, pentru dezvoltarea 
producției agricole vegetale și 
Mintale. Primei pas pe care lucră
torii din GAS. și S.M.T., colecti-

viștii și întovărășiții îl vor face 
pe linia înfăptuirii prețioaselor 
îndrumări cuprinse în Directive va 
fi pregătirea in cele mai bune 
condițiuni a campaniei agricole 
de primăvară, care are un rol ho- 
tărîtor în asigurarea belșugului 
recoltelor în acest an. Traduce
rea în viață a indicațiilor date de 
acest important document al par
tidului nostru, va 
tor muncii de la 
bucuria ut»ot noi 
siva neîntreruptă
Tea patriei, pentru belșug și bună
stare.

Acum, în preajma alegerilor de 
la 5 martie, oamenii muncii de 
la orașe și sate, în frunte cu 
comuniștii, raportează cu mândrie 
partidului noi și noi înfăptuiri de 
seamă obținute în producție și în 
activitatea obștească, in îndepli
nirea sarcinilor planului de stat pe 
1961, cel de-al doilea an al șesena- 
luiui

In cinstea celei de-a 40-a ani
versari a gloriosului partid al co
muniștilor să dăm un și mai mare 
avîn'ț întrecerii pentru obținerea 
de noi succese pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socialiste in 
patria noastră dragă, pentm creș
terea continuă a belșugului și 
benei stări materiale-și cotitMle a 
popomâui muncitor 1
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furaje ieftine și 
efectivelor cre6- 
proprietate ob-

adăposturi bune 
efectiv de
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— încoi’porarea în 
de îngrășăminte pe 
însămînțate ;

— selecționarea și
tatăți de semințe necesare insămînțărilor ;

— executarea insămînțărilor în termene optime 
și în bune condiții agrotehnice; efec
tuarea la timp a lucrărilor de îngri
jire și recoltare a culturilor ;

— sporirea efectivului de vaci, ti
neret bovin, porcine, ovine și păsări 
proprietate obștească; reținerea și 
creșterea tineretului bovin provenit 
din prăsilă proprie, precum și reali
zarea planului de cumpărare de vaci 
și tineret bovin din fonduri proprii 
și credite de stat ; sporirea număru
lui de porci puși la îngrășat;

— creșterea pe toate căile a pro
ducției de furaje în vederea asigu
rării pe deplin cu 
de bună calitate a 
cînde de animale 
ștească;

— asigurarea cu
și ieftine a întregului 
animale proprietate obștească;

— depășirea producției planificate 
la hectarul de grîu, porumb boabe, 
porumb siloz, floarea-soarelui, fa
sole, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, 
a producției planificate de lapte pe 
cap de vacă furajată, lînă pe cap 
de oaie;

— dezvoltarea și ridiearea pro
ducției medii la t hectar în ramurile 
viticulturii și pomiculturii;

— predarea la timp a cantităților 
de produse contractate, a celor cuve
nite pentru muncile S.M.T.;

In organizarea întrecerii socialiste 
în întovărășirile agricole se va pune 
accent pe depășirea. ptanuiui de pro
ducție la cereale, plante tetinice și 
la animale, execratarea în bune con
diții -a lucrărilor de însămințane, în
treținere și recoltare a produselor.
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Măsuri pentru creșterea numărului de animale 
în gospodăriile agricole colective

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romin și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Ro
mine au stabilit printr-o Hotarîre o 
serie de măsuri pentru creșterea nu
mărului de animale proprietate ob
ștească, pentru întărirea economico- 
financiară a gospodăriilor agricole co
lective și creșterea, pe această bază, 
a producției de lapte și came, pre
cum și a veniturilor colectiviștilor.

Hotărîrea prevede că în anul Î961 
se vor acorda gospodăriilor agricole 
colective 520 milioane lei credite pe 
termen lung și fără dobîndă pentru 
cumpărarea de vaci și vițele în ve
derea sporirii șeptelului — proprieta
te obștească. Creditele vor fi folosite 
cu prioritate pentru cumpărarea de la 
țăranii care intră în gospodăriile a- 
gricole colective a vacilor și vițele- 
lor ce depășesc ■umărul de animale 
ce rămîn în proprietatea personală a 
colectiviștilor, potrivit prevederilor 
statutului model.

Țăranii ce intră în gospodării agri
cole colective vor primi contrava
loarea integrală a vacilor și vițelelor 
vindute gospodăriilor colective. Pre
țurile ce se vor plăti de către gos
podăriile agricole colective pentru va
cile și vițelele cumpărate de la co
lectiviști se vor stabili pe bază de 
învoială cu deținătorul animalelor, de 
către o comisie compusă din condu
cerea gospodăriei agricole colective 
și organele zooveteriuare, ținîn 'u-se 
seama de valoarea zootehnică a ani
malelor și de prețurile curente ce se 
vor practica la vînzare și cumpărare.

Restituirea creditelor se va face în 
timp de 8 ani — începînd din al doi
lea an de la acordare, la cumpărarea 
vacilor și din al cincilea an la cum
părarea vițelelor.

De asemenea, potrivit hotărîrii, în 
1961 se vor acorda gospodăriilor a- 
gricole colective, pentru cumpărarea 
materialului lemnos și a cimentului ne
cesar construcțiilor agro-zootehnice, 
credite fără dobîndă pe termen de 8 
ani, în sumă de 100 milioane lei ram
bursabile începînd din al patrulea an 
de la acordare.

In acest scop se vor livra, la pre
țuri reduse, gospodăriilor agricole 
colective peste 200.000 m.c. manele 
de rășinoase, 155.000 m.c. lemn pen
tru construcții rurale, 44.000 m.c. 

^aMimiiNHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii

șipci de rășinoase, 15.008 m.c. che
restea și 58.000 tone ctmnrnt.

Pentru asigurarea onor cantități 
abundente de furaje și de calitate 
superioară — se arată în hotărî re — 
este necesar ca gospodăriile agricole 
colective să ia măsuri încă din acea
stă primăvară să cultive cete ncat 
valoroase culturi furajere, acordîn- 
du-le o atenție deosebită. Organele 
agricole vor sprijini gospodăriile a- 
gricole colective să obțină pro
ducții sporite de furaje și iu mod 
deosebii de porumb s8oz, să dezvoKe 
cultura trifolienelor și a altor legu
minoase, să răspândească experiența 
nouă în producția și conservarea fu
rajelor, în alimentarea rațională a 
animalelor.

Vor treimi extinse loturile semin- 

Hotărî rea Comit etalai
J Muncitoresc Romin șt a Consiliului de Miniștri 
) al Republicii Populare Romîne

Central al Part idei ni

cere pentru producția de semințe de 
plante furajere necesare culturilor 
în conveter verde, pentru îmbunătă
țirea pășunilor și fînețelor, care tre
buie să devină maf productive.

Ministerul Agriculturii, Ministerul 
Economiei Forestiere, împreună cu 
comitetele executive ale staturilor 
populare, vor repartiza gospodăriilor 
colective suprafețele necesare din 
izlazurile comunale, pășunile alpine, 
predindu-Ie în folosință în condiții 
avantajoase acelor unități care își 
dezvoltă creșterea animalelor proprie
tate obștească.

Intrncît în obținerea de producții 
mari de lapte și sporuri însemnate 
de creștere în greutate un rol în
semnat fi au îngrijirea și furajarea 
rațională a vacilor și vițelelor, se re
comandă gospodăriilor agricole co
lective ca în acest sector să fie re
partizați cei mai buni și pricepuți 
colectiviști crescători de animale. 
Realizarea unor producții sporite în 
această importantă ramuTă, aducă
toare de venituri, depinde în cea mai 
mare măsură de munca celor care se 
ocupă de creșterea. îngrijirea și fu
rajarea animalelor. Este în interesul 
gospodăriilor agricole colective și al 
fiecărui colectivist în parte, ca cel 
mai buni și mai pricepuți dintre ei

să lucreze în sectorul creșterii ant-

Hotărîrea cere comitetelor exo- 
cuttve ale sfaturilor populare, ingi
nerilor și tehnicienilor agronomi și 
zootehniști, care lucrează în sec
țiile agricole ale staturilor populare, 
tn S.M.T. și în gospodăriile a- 
gricole colective și medicilor vete
rinari din circumscripțiile veterinare 
să considere o sarcină de mare răs
pundere munca de îndrumare și spri
jin pe care o desfășoară în gospo
dăriile agricole colective în vederea 
creșterii numărului de animale pro
prietate obștească, să acorde asis
tența tehnică necesară și să ajute Ia 
buna c-gaawarft a nraned în secto
rul zootehnie pentru creșterea con- 

tinnă a producției și productivității 
animalelor.

Cadrele tehnice împreună cn con- 
siliile de conducere răspund de rea
lizarea pianului gospodăriilor agri
cole colective, de sporirea efectivu
lui de anhnale proprietate obștească, 
de creșterea continuă a producției 
de lapte, carne și alte produse.

Ministerul Agriculturii, folosmd ex
periența înaintată a gospodăriilor co
lective în ceea ce privește retribuția 
muncii colectiviștilor care lucrează te 
sectorul zootehnic, împreună cu con
siliile de conducere ale gospodăriilor 
agricole, să generalizeze sistemul de 
retribuție a moncii crescătorilor de a- 
ntmale după cantitatea de lapte muls 
zilnic și sporul fanar de creștere în 
greutate a animalelor.

Ministerul Agriculturii comitetele 
executive ale sfaturilor populare re
gionale și raionale vor îndruma con
siliile de conducere ale gospodăriilor 
agricole colective în folosirea judi
cioasă a creditelor acordate pentru 
cumpărări de animale și materiale de 
construcții, în amplasarea rațională 
și realizarea la timp și de bună ca
ntate a construcțiilor zootehnice.

Ministerul Industriei Grele va aa- 
ganiza producția de utilaje necesare 
zootehniei : pompe, conducte pentru 
alimentarea cu apă, mori cu ciocane, 
tocătoare de nutreț, motoare, separa

toare de lapte și alte utilaje în can- 
tltttțtle și sentimentele heaesana* gos
podăriilor agricole colective.

Ministerul Agriculturii, împreună 
eu comitetele executive ale sfaturi
lor populare, va organiza concursuri 
anuale în vederea stimulării creșterii 
animalelor proprietate obștească a 
gospodăriilor agricole colective.

Ministerul Agriculturii, Comitetul 
de Stat al Pfaniâcăru și staturile 
populare regionale vor lua măsuri ca 
pînă Ia I aprilie 1961 prevederile 
de creștere a animalelor din planul 
de 6 ani să fie defalcate pe regiuni.

Comitetele executive ade staturilor 
populare regionale și raionale. îm
preună cu consiliile de conducere 
ate gospodăriilor agricole colective, 
vuv defalca saseiniie pe raioane și 
gospodării apicole colective, astfel 
ea pînă fa I august 1981 acestea 
să-și poată întocmi planul de creș
tere a șeptelului pe fiecare an pînă 
te 1985.

Hotărîren subliniază că comitetele 
regionale și raionale de partid, orga
nizațiile de bază din gospodăriile 
colective trebuie să acorde cea mai 
mare atenție fotosirii economicoase a 
creditelor acordate, executării la 
tâmp și de caKGate corespunzătoare a 
construcțiilor zootehnice, creșterii 
continue a efectivelor de animale 
proprie latei obștească organizării 
muncii în termele zootehnice, asigu
rării necesarului de furaje, pregătirii 
celor mai harnici și pricepuți colecti
viști îngrijitori de animate.

Comitetele regionale și raionale de 
partid. Ministerul Agriculturii și co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale și raionale vor 
analiza periodic cum se înfăptuiesc 
prevederile prezentei Hotărîri, adop
ți nd nasuri corespunzătoare.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romin și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Populare Ro
mîne — se arată în încheierea Hotă- 
rîrii — își exprimă convingerea că 
ajutorul acordat gospodăriilor agri- » 
cole colective va fi folosit și gos
podărit CU grijă și pricepere pentru 
creșterea continuă a efectivului de 
animate proprietate obștească, va 
duce Ia întărirea gospodăriilor agri
cole colective, la sporirea veniturilor 
colectiviștilor și pe această cale la 
creșterea nivelului de trai.
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COLECTIVISTE ÎN SCHIMB DE E
Goipodăria colectivă din Munteni-Buzău 

fi-a deschis larg porțile. Și după tradi
ționalul „Bine ați venit în mijlocul nos

tru", colectiviștii și-au poftit oaspeții să vizi
teze averea lor obștească, să-și noteze tot ce 
cred că le va putea fi de folos. „Oaspeții" 
erau 54 de femei, reprezentante ale tinerei 
gospodării colective din Potlogi, raionul Titu. 

Aurelia Bădulescu, luliaȘerban, Florica Weagu și ETerra Elrăgan fn vfzftă 
la colectivista Mana Radu.

Colectiva lor se află n apropierea Argeșului 
și la început de drum. Cea din Munteni Bu
zău, aflată in vecinătatea lalomiței, are o bo
gată experiență din care se pot învăța multe 
lucruri folositoare. Venitul bănesc al gospodă
riei pe anul trecut a fost de peste 5.700.000 lei. 
Gospodăria dispune și de un puternic sector 
zootehnic, și de o grădină de legume irigați

La ferma de va«i a eaiectivei

cu apa lalomiței. Numai din: aceste două ws> 
masrt de prodacția a obțmwO peste 1.380'. 039 
lei ! Vacile- „Duduea**, ,„lF«jjeraea“ șt „Fumicaf* 
au dat fiemnre peste f.S90> lotri afe lapte- Nici 
n*-i de nrcnrre ai brigtadfaerai Găanrgbv Beret» 
a tretnot o rSapamOA 1st un potop- de între- 
bdri: JCuns s&nt UtrsnăSe vaeiite de- Eepte,. ar 
reetode se fsitmesr fa muEs, cum se mg^ijese 
vHerf ete

A wrmtst apoi vizita ta maguzmai tweiwr- 
*®I al eomanei și in etrsefe coiectvviștiîor, care 
le-«s povestit oaspetetov cfespre munca, prew 
CHjwrUe 3» OMjțo ta* wnfteișuignt® de când au 
pășit pe drmnrt eoteetivei.

Vizita făcută de colectivistele dăm Potlogi a- 
constituit m prilej de prețioase vnvâțăminte. 
Ca carnețele pline de notițe, ele s~au despăr
țit de harnicii colectiviști din Munteni-Buzău, 
figaduindu-le că vor aplica toate cele învă
țate. muncind cu însuflețire pentru dezvol
tarea tinerei lor gospodării colective.
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Avem un popor harnic $i talentat care ■ dobîndH o bogată expsrtanjă în opera 
de construire a socialismului- în anii care au trecut, oamenii muncii au îndeplinit 
sarcini mari, de răspundere. în toate domeniile au crescut mii și mii de cadre des
toinice, temeinic pregătita.

Masele de oameni ai muncii sfat mai unite ca ori cînd în jurul Partidului Mun
citoresc Romîn, călăuza sigură a poporului pe drumul fericirii $1 bunăstării.

(INn MbuMmzbI Cenriitafa» Contrai «I Frontului Demoemției Populare)

bri

de
dat
zile

obiectivele

in șut 
despre

peste 
înainteplan. Iată-i 

de intrarea 
discutînd

în numai zece
109 tone cărbune 
cocsificabil

Comunistul Ion Georgescu și ute-, 
mistui Gheorghe Burcă din bri
gada condusă de Dumitru Boergs- 
cu de la uzinele „Vasile Roaită", 
lucrînd la montarea pompelor tip 
„Dunărea 750". însuflețiți de Di
rectivele C.C. al P.M.R. privind 
principalele criterii ale întrecerii 
socialiste în cinstea aniversării 
partidului, brigada s-a angajat ca, 
pe lîngă depășirile obișnuite ale 
planului de producție, să lupte 
pentru o calitate superioară a 

produselor.

„Lampa lui Ilici" strălucește azi 
și în satul Brezoaia din raionul Ră- 
cari. Prin 
tuată de 
alegerilor, 
prins tot 
acum,

munca voluntară efec- 
colectiviști în cinstea 
rețeaua electrică a cu- 
mai multe străzi.
măsoară peste

Pînă

Minerii
gada condusă de 
Fejer Vasile de la 
exploatarea minie
ră Lupeni, în cin
stea alegerilor 
la 5 martie au

propu
se pentru ziua res

pectivă.
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ț Colectiviștii Konig și „
3 Gheorghe Marcu de la g.a.c.
il Tălmaciu raionul Sibiu, urmă- « 
<1 resc probele de încercare a
•! puterii de vegetație și rezis- ”, 
« tență la ger pentru orz și grîu.

Zi de bucurie
Frunzuliță de cicoare, 
Pune-ți mîndro-n cingătoare 
Pune-ți cea mai mîndră floare 
Că e zi de sărbătoare : 
Mergem la votare 1

Foaie verde iasomie. 
Colea din gospodărie
Viers de fluier azi răsună 
Că trăim o viață bună. 
Viers de cîntec minunat 
Cum nicicînd nu am cîntat. 
Viers pe foaie de gutui 
Mult îi place omului 
Să răsune pe ogoare 
Cînd dă floare lîngă floare.

I
Și iar verde-a bobului,
Pe aripa vîntului, 
Pe viersul fluierului. 
Pe doina cavalului. 
Mulțumim Partidului 
C-a rupt spinii răului 
Și ne-a pus în locul lor 
Floarea bucuriilor.

Auzită de CONSTANTIN 
P1RCALABU In comuna Pribo. 
lenî regiunea Argeș _ _

Dragu mi-i
Frunzuliță rozmarin 
Drag mi-i sara la cămin. 
Să ascult la șezătoare 
Cîntecele populare, 
S-aud fete și flăcăi 
Cîntînd rostui vieții noi.
Frunzuliță de pelin 
Drag mi-i sara la cămin. 
Să sorb cu priviri curate 
Slova-nțeleaptă din carte, 
S-adun din fiece rînd 
Al partidului nost’ gînd 
Și lumina lui să-mi fie 
îndemn în gospodărie.

Auzită in satul Pietroasa 
(Pitești) de G. BBEAZU

••

••

Mult mi=e drag, 
mîndruțo drag

Foaie verde grîu mărunt 
Mult mă uit, mîndro, mă uit 
Să te văd cu de-amărunt 
Din creștet pînă-n pămînt. 
Inima tu mi-ai furat 
Că ești trac*oristă-n sat 
Și mi-e bucuria mare 
Cînd mi te văd pe ogoare. 
Iar de vii pe la vîlcea 
îmi astîmpăr dragostea. 
Și de vii mîndro-n pridvor 
îmi mai ostoiesc cel dor.

Auzită de la tractoristul 
Traian Căpriș, comuna PlI_ 
boieni, itgiunsa Argeș, de C. 
P1RCALABU
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Erou al hhiuh 
tele G.A.C. ( 
Vadă, regina 
pentru Marea 

pentru sfa

ANi 
colectivistă î 
regiunea Ban 

scripția eJ< 
pentru Mar

TI
președtiinteh 

al sfatului ] 
gălniceanu, 
didst in cân 
57 Medgidk

— Acasă-i Zamfir ?
învățătorul Petrescu își dădu 

seama că întrebarea era pusă in 
van. Părinții lui Zamfir tocmai în- 
cuiaseră ușa casei și se pregăteau 
să plece. Deci nu era nimeni in 
casă. Dar Zamfir ?

— Știam că azi Ia șase trebuia 
să se vadă cu voi la secția de vo
tare. Zicea că votați și apoi dați o 
raită cu brigada prin comunele ve
cine.

învățătorul se uită la ceas. Era 
șapte. Peste o oră trebuiau să dea 
program tocmai la Dunavăț. Să ple
ce fără Zamfir nu se putea. Avea rol 
principal. Iși luă ziua bună de la bă- 
trini și se sui în cabină, lîngă șofer.

— La gospodărie, Pavele, să-1 cău
tăm și acolo 7

Sediul colectivei nu era departe. 
In poartă îl găsiră pe moș Ilie, paz
nicul. învățătorul îi întrebă grăbit 
dacă nu l-a văzut pe Zamfir. Moșul 
nu-1 văzuse, căci abia intrase în 
„tură“, dar zărise — nu știa de ce 
— lumină în grajd. Petrescu, însoțit 
de Nică și Gherase, care coborîseră 
și ei din mașină, se îndreptară spre 
grajd. Cum deschise ușa, se lămuri
ră. Zamfir veghea doi viței, pe care

mama 1 
lingea c 
față, pe 
lăsase v 
avea în<

— A 
Zamfir 
aici.

Vroia 
sit la h 
așa obc- 
tească < 
gramul 
ceapă p 
na veci 
încurcăl

— Im 
spăl, să

Ieșiră 
leată d< 
băiatule 
în mași 
bosit.

— Mi 
întrebă 
moment 
lucru : 
secția d 
Iul de 1 
oameni 
tați. Pr



iționolă și 
egioiMl

NU,
președin

ții Negru 
, candidat

MARIA ZIDARU,
Erou al muncii socialiste, președintă 
• gospodăriei colective dăm Pău- 
Jești, regiunea Maramureș, candidată 
iu oacumscrăipția electorală Turț, re

giunea Maramureș, pentru 
Marea Adunare Națională

ȘTEFAN TRIPȘA,
Erou al muncii socialiste, maistru la 
oțelăria nouă a Cambninaituluă Side- 
rurgie Hunedoara, candidat Sn cir
cumscripția electorală nr. 2 Hune

doara pentru
Marea Adunare Națională

în sMnsfi a^anffi cu clasa mancifeaFe, făr fini mea 
■vMeipfi aciia la construirea socialismului. AgricuHura so
cialistă, munca unită pe ogoarele lucrate cu tractoare >i 
mașini agricole* aduce belșugul în satele noastre, în casele 
țăranilor

Munciți cu dragoste pentru ca gospodăriile agricole co
lective să tie toi mai puternice și mai bogatei însușiți-vă 
și aplicați regulile științei agrotehnicei Producefi tot mai 
multe cereale, dezvohafi creșterea animalelor, sporiți an 
de an producea agricolă pentru bunăstarea ta mi Iii lor 
voastre și a îniregu'ui popor I

fX>wi Sonă/earid ConsiKfifaă Central ■! nasRttdai Denemțief Popuianf

IR,
ladijoirescu, . 

în cârcum-
11 Viinga, 
Națională

IA,
ui executiv 
comunei Ko- 
>brogea, can- 
jleotorală nr. 
Uul popular

In fața urnei
ție buletin de-alegăăoi. 

Pentru victoriile noastre toate 
Eu greutatea știu sâ ți-o măsor 
Pe drept cuvint, In aur și carate.

Câ ți-e desprinsă tila, md se pare 
Dintr-al înfăptuirilor album 
Ce patria in strai de sărbătoare 
Să le-ntărim prin vot ne cheamă- 

acum.

Venit-ai cu plutașii pe-o dălbină ; 
Trecuși pe la Bicaz șl Săvinești... 
Din brazi te mlădiași și din lumină 
Ca despre tot ce-i nou să-mi 

povestești.
i 

De-aceea, ție buletin de vot. 
Pentru victoriile noastre toate 
Eu greutatea știu sâ ți-o socot 
Cum se cuvine.-n aur și oarate.

N. 6ULCEA

roșie, mare, îi 
ui era tras la 
1 ochilor lui se 
i, pe mîini mai 
singe închegat.
e grea — spuse 
Trebuia să fiu

scuze că a lip- 
;rescu, văzîndu-1 
cum să-i amin- 

irtistică, de pro- 
rebuiau să-1 în- 
vreme în comu- 
îl scoase din

eu. Doară să mă 
: puțin.
Tică scoase o gă- 
întînă și-i turnă 
le. Cînd se urcă 
nu mai arăta o-

tnd votezi ? — îl 
. Și pentru un 
indiră la același 
ii abateau pe la 
ierdeau spectaco- 
Acolo îi așteptau 
Liteau lăsa aștep- 

ziua de azi era

GH. STOIAN,
montor la Uzinele de tractoare

„Ernsit Thălmann", candidat în cir
cumscripția electorală „Tmaictarul"-

Brașov pentru 
Maree Adunare Națională

ECATERINA PETCUCI, 
colectivistă, comuna Cerchezu, raio
nal Negru Vodă, regiunea Dohro- 
gee, caodadaiă to circumscripția »• 

Jectorală nr. 57, 
pentru sfatul popular regional ,.

foarte încărcat. Trebuiau să flea 
trei spectacole în comune nu prea 
apropiate.

— Dacă ai vota la întoarcere? 
— zise cineva.

Porniră la drum. CînteceJe și râse
tele se răspîndeau din mașină pe 
întinsul cîmpului abia trezit din a- 
morțirea nopții. L« primul specta
col Zamfir nu simți oboseala. Poate 
starea de tensiune în care era, poate

chemării

V
AAI

le dăduseră aripă. In mașină, în 
drum spre casă, cîntau mereu.

Zamfir se tot uita la ceas. Mai erau 
două ore pînă să se închidă secția 
de votare. Timp suficient. Dar ce 
s-a întâmplat ? Cîntecul a amuțit 
dintr-o dată. Șoferul se dădu jos, 
Șu cu privirea la roate, se plimbă în
gândurat.

— Ce-i Pavele ?
— Pană de cauciuc, ce să fie!

Și-a făcut datoria
mulțumirea că și-a îndeplinit dato
ria la gospodărie, sau poate ochii 
Ilenuței îl făcură să nu simtă plum
bul cu care te apasă o noapte 
„albă". Abia după-amiază, cînd a- 
j unseră în satul Spina, i se făcu 
somn. Fără să-1 vadă nimeni se 
duse într-o curte și se spălă din nou 
cu apă pe față, apoi se duse repede 
pe scenă.

Cînd terminară spectacolul și în 
ultima comună, toți răsuflară ușu
rați. Fusese o zi grea, dar aplauzele

Cobori ra toți. Nimeni nu mai sco
tea un cuvint.

— Și tocmai la roata din spate ! 
La aia dinăuntru — continuă șofe
rul.

— In cît timp o repari, nene Pa
vele? — întrebă Zamfir, dar eu o 
voce care mai mult ruga decît în
treba.

— Păi, știu eu ? E cam greu. 
Bine că nu plouă și nu-i noroi. Pro
gramul l-ați gătat Nu-i grabă. Ia 
mai ziceți o cîntare.

I

Răspundem cu bucurie

Activitatea noastră
Apariția Directivelor Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn cu privire la criteriile principale 
ale organizării întrecerii socialiste în 
cinstea aniversării gloriosului nostru 
partid, au găsit un larg ecou în rîndul 
muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor 
de la G.A.S. Agigea, regiunea Dobro- 
gea. Unitatea noastră se situează prin
tre gospodăriile fruntașe din Dobro- 
gea. Pe lîngă cele 2.595 ha. teren, gos
podăria mai aie și un puternic sector 
de creșterea animalelor.

Printr-o bună organizare a muncii, 
noi am reușit de la an la an să obți
nem rezultate tot mai bune. Spre exem
plu, Ia cultura griului de pe cele 900 
ha. cultivate am obținut 2.648 kg. grîi* 
la hectar, cu un spor de producție de 
850 kg. mai mult la hectar față de 
anul 1959. La cultura porumbului gos
podăria noastră a obținut o producție 
medie de aproape 5.600 kg. la hectar. 
Obținînd 
du-ne în

producții sporite și încadrîn- 
baremul de cheltuieli pe hec-

partidului
va fi și mai rodnica

tar, am reușit să contribuim la redu
cerea simțitoare a prețului de cost la 
toate produsele.

In sectorul creșterii porcinelor am 
reușit ca în primele 10 luni ale anului 
1960 să obținem un spor mediu zilnic 
de 510 grame, față de 480 gr. planifi
cate.

Desfășurînd larg întrecerea socialistă 
în cinstea celei de-a 40-a aniversări a 
gloriosului nostru partid, vom munci 
cu însuflețire pentru terminarea în timp 
optim a arăturilor de primăvară, a în
treținerii culturilor și recoltărilor fără 
pierderi.

Urmînd indicațiile prețioase ale par
tidului, ne vom strădui ca în acest an 
să obținem un spor de produse peste 
sarcinile planificate, la un preț de cost 
cît mai redus, mărind beneficiul și ren- 
tabilitatea gospodăriei noastre.

V LA D IO N director 
RADU ION inginer șef 

G.A.S. Agigea, regiunea Dobrogea

Datoria noastră
bogat în realizări anul 1960. 

mai 
în 
de 
cu 
în

A fost
Anul acesta se anunță însă șî 
bogat. Directivele C.C. al P.M.R. 
legătură cu aniversarea a 40 ani 
la înființarea partidului ne arată 
limpezime calea spre noi succese 
lupta pentru belșug și bunăstare.

Care este datoria noastră? Să obți
nem producții mari în cultura mare 
și sectorul zootehnic, să sporim avu
ția obștească, să combatem risipa, să 
îndeplinim la timp îndatoririle contrac
tuale cu statul. O seamă de mă
suri au și fost luate. Pînă azi am 
transportat la cîmp 3.500 tone gunoi de 
grajd pe terenurile destinate culturilor 
de primăvară. Pentru sporirea produc
ției de griu se va aplica în curînd ca 
primă lucrare grăpatul pe întreaga su
prafață și se vor da îngrășăminte su
plimentare, suprafețelor care au ieșit 
slăbite din iarnă. Printr-o îngrijire și 
furajare rațională a vacilor de., lapte 
se prevede un spor de 400 litri pe cap 
de vacă.

Directivele C.C. al P.M.R. ca și ho- 
tărîrea partidului și guvernului în le
gătură cu. măsurile pentru creșterea

colectiviștilor
numărului de animale în G.A.C. pun 
un accent deosebit pe asigurarea unor 
cantități abundente de furaj necesar 
unui efectiv sporit de animale. Vom 
mări ca atare,' suprafața cultivată cu 
porumb siloz și vom lua de asemenea 
măsura ca ea să fie stropită cu must 
de grajd; Se prevede astfel, un spor 
de 5 tone porumb siloz la hectar.

In cinstea aniversării partidului votai 
organiza întrecerea socialistă pe brigăzi 
și fechipe, stabilind ca un prim obiectiv, 
realizarea unui spor de producție de 
2.000 kg. sfeclă la hectar, 500 kg. să- 
mînță de sfeclă, 4.000 kg. de cartofii 
Ne vom strădui să predăm la timp, 
cantitățile de produse contractate cu 
statul. Ele vor avea în acest an un vo
lum sporit, adică: 34,5 vagoane cereale* 
70 vagoane cartofi, 35 vagoane lapte 
de vacă, 4 vagoane de carne, 6,5 tone 
brînză. Fondul nostru de bază se va 
mări considerabil, ajungînd în acest aai 
la peste 4 milioane lei.

a

»

peste 4 milioane lei.
GHEORGHE COTINGHIU;
Președintele G.A.C. „23 August"

Feldioara — reg. Brașov

Nu le mai ardea de cîntare. Zamfir 
se așeză pe buza șanțului cu capu-n 
palme. Iși pusese în gînd să fie prin
tre primii la vot. Așa 1 se părea 
firesc. Așteptase cu atîta nerăbdare 
ziua aceasta. Dorea să voteze și el 
pentru bunăstare și fericire, pentru 
viitorul luminos. Bucuria votului îi 
umpluse inima. Avea pentru ce vota. 
Altfel arată azi satul înfrumusețat 
cu noile clădiri ale școlii și cămi
nului cultural, cu ulițe drepte și pie
truite, cu mîndrețea de case ale co- . 
lectiviștilor, cu masivele construcții 
ale colectivei. Parcă-i alt sat. Și 
viața oamenilor e alta. Uite, chiar 
ei, fiu de fost argat, a ajuns briga
dier. Mai deunăzi îi spunea președin
telui că ar vrea să-și termine liceul. 
Și lui, ca tuturor tinerilor, viitorul îi 
surîde...

Uite de unde izvorau bucuria și 
nerăbdarea să voteze.

Dar cum să ajungă în sat ? Barem 
de-ar trece o mașină sau o căruță... 
Pe șosea nu se zărea însă nici o lu
mină. Se uită din nou la ceas. Re
pede mai trece timpul !
— Tovarășe învățător, eu plec, 

învățătorul se uită la Zamfir. In 
lumina farurilor fața-i părea și mai 
obosită.

— Merg și eu cu tine.
— Și eu — sări Ilenuța.

Așa era mai ușor. îndeosebi pentru 
Zamfir. Mulțumirea ii e a acum mai 
mare decît oboseala.

Cînd au ajuns la secția de votare, 
era ora 12 fără un sfert. Zamfir in-? 
tră și își îndeplini datoria de cetă
țean. Ceilalți îl așteptară afară și 
cînd ieși, îi strînșeră mîna fără să-i 
spună nici un cuvint.

— Acum du-te de te odinește^ 
Zamfir.

— Da, da, așa o să fac.
Zamfir plecă. Toți se uitară dupâ 

el cum se îndepărta cu pas rar*, 
greoi. In loc s-o ia spre casă, Zam-« 
fir se abătu spre grajdul colectivei^

* 4
Această întîmplare petrecută la 

precedentele alegeri, am auzit-o re
cent de la învățătorul Petrescu. Le-a 
povestit-o unor tineri veniți la casa 
alegătorului. După ce a terminat în
vățătorul, un tînăr i-a spus rîzîndț1

— Apoi acum, la 5 martie, vreau' 
să fiu chiar primul la votare

Cel care vorbise era chiar Zanotr 
fir. ,

A. CROITORI



Sala de specia cole a cămi
nului cultural e din nou neîn
căpătoare. Vreo 400 de oameni 
subliniază cv'awlauze puterni
ce cele mai reușite momente 
din programul special pregă
tit de brigada artistică de agi
tație cu prilejul întîlnirii ale
gătorilor cu candidații lor: 
„Ieri și azi în comuna Peretu". 
Oamenii sînt mulțumiți. Chiar 
și cei care nu au apucat loc 
pe scaune și stau mai îngră
mădiți. în spate, pînă la ușa 
dinspre uliță. Iar moș Costică 
Pîrvu îl recunoaște între per
sonaje pe „Ghiță Milostivu — 
electoral u’“ despre ale cărui 
metode de convingere a vor
bit și 
care 
dată.

Nu
plăcut programul. Și de data 
asta brigăzii i s-a dus vestea 
prin vecini și a fost invitată 
la Albești, la Dobrotești. la 
Belitori și în multe alte părți.

el la întîlnirea cu tiner' 
votează pentru prima

numai peretenilor le-a

In fața unor s li pline

hectar obținute de întovără
șire, unii săteni spuneau că 
asta s-a întîmplat pentru că 
eca var ba de o suprafață mică. 
Și iată că oameni ca Nicolae 
Moț, Ion Vînătoru și toți cei
lalți care au frecventat cursu
rile ținute la cămin de tehni
ciană Adriana Udrea sau de 
FI □■rea Deliu, au făcut ca 
astăzi o asemenea recoltă să 
fie un lucru obișnuit pentru 
toate cele peste 1.000 hectare 
semănate cu porumb de colec
tiviști. anul trecut.

Organizația de bază a hotă- 
rît, pentru o și mai strînsă 
legătură a învățămîntului a- 
gricol de masă cu practica, să 
se organizeze un lot demon
strativ pe 10 hectare cu scopul 
de a se stabili care dintre 
soiurile de gîru dă cea mai 
mare producție la hectar. în 
condițiile de climă și sol de la 
Peretu. Cînd s-a predat lecția 
„îngrijirea culturilor în timpul 
iernii" cursanții au luat probe 
de grîu din cîmp ca să vadă 
dacă gerul â dăunat plantelor 
și să ia eventualele măsuri de 
îngrijire.

Colectiviștii de la „Unirea" 
aveau la început doar 9 vaci 
și cîteva zeci de od. Acum, în 
zestrea colectivei, 
150 vaci și juninci, 
oi. Unde numai cu 
urmă se întindea 
gol, au răsărit acum pe lîngă 
alte construcții, trei grajduri, 
o maternitate de scroafe și un 
saivan. Că nu au de gînd să 
se oprească aici, se poate con- 

hotărîrea de a 
noi, hotă- 
în 
nu

din emisiunile cele mai gus
tate -ale stației. De ce ? Pen
tru că pe toți îi interesează, 
de pildă, cum a reușit Mihai 
Mircescu să aibă 470 zile- 
muncă sau Ilie Lazăr peste 
600. Și oricine e dornic să în
vețe din experiența comunis
tului Alexandru Pîrlogea. care 
de mult timp este printre frun
tașii colectivei.

Mulți săteni au propus să se 
transmită — pentru cei care 
nu au putut participa, sau 
care nu și-au lămurit pe de
plin cîte-o problemă — un re
zumat al conferințelor expuse 
la cămin. Și bine înțeles pro
punerea a fost acceptată.

Cei mai cîștioați 
sînt sătenii

Fără sfaturile pe care ți le dă Ilie Staicu, bibliotecarul, e des
tul de greu să te hotărăști ce carte să-ți alegi.

cursurile 
ale dife- 
Vînătoru 
la studii

De curând a rulat pe ecranul 
instalat în sala căminului un 
program de jurnale agricole, 
care împărtășeau din experi
ența colectiviștilor din regi
unea Dobrogea. Interesul a 
fost atît de mare în comună, 
incit a fost nevoie ca jurnalele 
să ruleze două zile de dimi
neața pînă seara. Colectiviștii 
au venit pe rînd. pe brigăzi; 
ca la lucru. După fiecare spec
tacol brigada râmi nea în sală; 
erau analizate și discutate cele 
mai interesante lucruri văzute. 
Mulți au avut surpriza să-1 
recunoască pe ecran și pe Mi
hai Pătrașcu de la ei din Pe
retu, tractorist fruntaș la Leh- 
liu. De altfel, cei din Peretu 
se mai mi n drese și cu alți 
tineri plecați... puțin mai de
parte. Numai în ultimii doi 
ani 701 fii de colectiviști au 
plecat să urmeze 
școlilor medii, iar 15 
pitelor facultăți. Gh. 
și V. Geanaliu sînt 
în Uniunea Sovietică.

Dacă acum deseori sala de 
spectacole a căminului cultu
ral nu prididește să-i cuprin
dă pe toți cei doritori d hra
nă sufletească, o parte din 
merit are și unul din candi- 
dații F.D.P. propuși de săteni, 
tovarășul Gheorghe Mitroi, di
rectorul căminului. Meritul 
lui și al consiliului de con
ducere, este că au știut întot
deauna să lege activitatea că
minului de cele mai impor
tante probleme care erau la 
ordinea zilei în comună, au 
an știut să fie aproape de su
fletul maselor. (E drept că pen
tru treaba asta au avut buni 
sfătuitori în tovarășul Gh. 
Irianu, instructor de partid, 
precum și în tovarășii de 
comitetul comunal
Așa a fost și mai 
cînd a luat ființă 
rea „Porumbelul 
acum doi ani în Făurarul lui 
1959, cînd a fost întemeiată 
gospodăria colectivă „Unirea"; 
și anul trecut, cînd s-a termi
nat colectivizarea întregii co
mune. Acum căminul cultural 
militează pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a co
lectivei, pentru dezvoilnrea 
unei nod atitudini fată de mun
că, pentru adîncirea profilului 
moral al omului nou, socialist 

Cînd. în 1959. de pe fiecare 
din cele două hectare ale lo
tului experimental, cursant 
de la învățămîntui agrozooteh
nic au recoltat cite 3.290 kg. 
porumb față de 1.88® kg. la

la 
de partid), 
de mult, 

întovărăși- 
Păcii", și

figurează 
și 970 de 
un an în 
pămîntul

stata și din 
ridica trei grajduri 
rîre concretizată 
pentru acest an. Si

planul 
e lipsit

între stația de radioficare 
și biblioteca cu cele 35 de 
cercuri de citit ale sale, se 
desfășoară o rodnică colabo
rare. Iar din această colabo
rare, cei mai cîștigati sînt... 
sătenii, care au astfel ocazia 
să afle mai repede ce cărți noi 
au mai sosit sau să asculte 
prezentarea unor volume in
teresante. Așa se descurcă și 
ei mai ușor. Pentru că altfel, 
cu toate sfaturile pe care ți le 
dă bibliotecarul, e destul de 
greu să te hotărăști ce să-ți 
alegi dintre cele 8.800 de vo
lume aflătoare în rafturile 
bibliotecii. Cît despre cercu
rile de citit, cînd îți amintești 
cum la început aid se cereau 
numai cărți de povești, nu poți 
să nu zîmbești. Acum la toate 
cercurile s-a încetățenit obi
ceiul să se dezbată

subiect pentru brigăzile artis
tice de agitație, fiindcă nu ve
neau uneori la lucru sau mun
ceau prost, și care astăzi sînt 
printre colectiviștii de nădejde.

O stradă 
cu denumire simbolică

cărți ax ro

Această transformare ta 
preocupările oamenilor, acea
stă lărgire a orizontului lor, a 
mers paralel cu noua înfăți
șare pe care o ia zi de zi co
muna colectivizată, și despre 
care au vorbit colectiviștii la 
ultimele consfătuiri de la casa 
alegătorului și de La cămin. 
Despre casele lor noi, care au 
luat locul cocioabelor în care 
trăiau pe vremea cînd slugă
reau pe 
povestit

metri de șosea de la Peretu 
la Belitori. care a fost pie
truită prin muncă voluntară* 
și au pornit acum la pietrui
rea străzilor comunale. Acum 
cîteva zile au început și lucră
rile de construcție a patru săli 
noi de clasă. Ei și-au luat an- 
jamentul să întărească și prin 
aceasta votul pe care-1 vor da 
candidaților lor. Astfel. în 1961 
comuna Peretu, unde pe vre
mea moșierilor într-un inter
val de 40 de ani, nu absolvi
seră școala decît 65 de elevi* 
va avea 20 săli de clasă.

Parcă era 
cîmp gol mai anul.

moșia lui Papia, au 
Ion Zamfir și Marin

tind la dispensar
un foarte tînăr

de semnificație faptul 
Iul de conferințe pe 
ține tovarășul inginer 
Rusu și din care spicuim tit
lurile: „Importanța porumbului 
siloz", „Oi cu lînă fină și semi- 
fină“ ; „Creșterea și îngrijirea 
vacilor cu lapte", — se desfă
șoară în fața unor săli pline.

că dc- 
care îl 
Teodor

Un simplu obicei 1
Seara, pe Ia ora 6, cînd oa

menii se întorc de la lucru* 
s-au deprins să deschidă bu
tonul la difuzorul de radiofi
care. Dar, că nu e vorba aici 
de un simplu obicei, ci de ca- 
liatea programelor, de actua
litatea lor, care întreține per
manent interesul oamenilor, 
îți dai seama cînd te apropii 
de un difuzdr. Și ți-o mai do
vedește un fapt. "Nici cei peste 
100 de posesori de aparate de 
radio (care și-au menținut și 
difuzoarele), 
obiceiul ca la 
glasul Iieanei 
sabila stației

„Jurnalul satului 
buna fruntașilor"

nu au pierdut 
ora 6 să asculte 
Cornea, respon- 
de radioficare.

“ și „Tri- 
sînt două

Medicul 
Andronic

Valentin 
consul-

pacient: iiul colec
tivistei Ghița Ol

teana

Tot satul e strîns la șosea. 
Chiar și tinerii care omorau 
popicele în curtea de alături, 
au venit la gard. Dar parcă 
cel mai nerăbdător e Ion Vî- 
nătoru. Intr-unui din cele trei 
camioane, pline cu oaspeți de 
la Ciolănești. care s-au oprit 
acum, trebuie să fie și Gheor- 
ghe Ionescu. Sînt cunoștințe 
vechi. Mai întâi a fost Vînă- 
toru la Ciolănești cu un grup 
de colectiviști, și le-a povestit 
cum e traiul lor. Apoi, cînd a 
fost să se înființeze și acolo 
colectiva, au venit ed la Pe
retu, așa ca astăzi. Iar vizita 
de acum o fac de la egal la 
egal — între colectiviști. Sau 
mai bine zis, au venit să în
vețe din experiența celor mai 
vechi. Nu de alta, dar vor și 
ei ca într-un an să ridice fon
dul de bază al gospodăriei de 
la 70.000 lei la 1.500.000 lei ca 
și cei de la
chiar mai mult. De ce nu !

— Măi, nene Vînătorule* 
parcă era cîmp goj mai anul, 
cînd am fost pe-aici...

— Ai ținere de minte, 
Gheorghiță ! Apoi, cînd ți-oi 
întoarce eu vizita, tot așa 
grajduri vreau să văd și la 
voi. Și vezi, că și eu am me
morie bună...

„Unirea", Sau

recoltînd 
hectar. Iar 
propus să

de la cărți

zootehnice. „Irigarea p&mîn- 
tului" e o broșură care a fost 
mult discutată. Rezultatul: 
colectiviștii de la „Unirea" au 
lucrat anul trecut 12 hectare 
cu porumb irigat, 
4.200 kg. boabe la 
pentru 1961 și-au 
dubleze suprafața.

Evoluția aceasta,
de povești la cărți tehnice, 
consemnată laconic pe fișele 
de cititori ale bibliotecii, o se
sizezi în orice clipă la Peretu. 
O observi discutînd cu Stefan 
Mircescu sau cu Maria Calea, 
deveni ți adevărați tehnicieni. 
Sau urmărind stilul de muncă 
al unor fruntași ca Valeriu 
Sisu sau Alexandru Ghinfus. 
Te gîndești la ea. cînd afli că 
averea gospodăriei a crescut 
de la 
5.018.000 
capitolul 
pe 1961, 
3.700.000

Și poate și mai pregnant 
reiese efectul muncii culturale 
din drumul urmat de unii să
teni : Tănase Culcea. Stan cu 
Petcută sau Ion Cojocaru care 
au servit mai înainte drept

438.Q00 în 1959 la 
lei în 1960, sau că la 
venituri din planul 
e trecută suma de 
lei.

< cI

Pe aici era cîmp 
gol mai anul... 
Acum peisajul a 
lost completat cu 
noile construcții 
ile g.a.c. „Unirea" S

Lieu, 
numită 
sar mereu case noi, roade ale 
vieții îmbelșugate de azi. Nu
mai în momentul de fată sînt 
în lucru zece case noi, spa
țioase, din cărămidă. In co
mună sînt peste 100 de apa
rate de radio și peste 400 de 
biciclete, iar cîtiva colectiviști 
și-au cumpărat motociclete; 
înainte biciclete aveau doar 
agentul sanitar și perceptorul, 
iar aparate de radio nu exis
tau. Acum, pe lîngă antenele 
de televiziune de la școală și 
de la cămin, a mai apărut una 
și pe casa lui Aurel Dobrin. 
Ca să nu mai pomenim de 
cele 60 de garnituri de mobilă 
nouă și de sumedenie de ara- 
gaze în noile bucătării.

— Cum era cu doftoroaia ? 
— o iscodește Marin Cojocaru 
pe lelea Lina Petcuță.

— Apăi, cînd te vătămai, 
sau la vreo naștere, le chemai 
pe baba Caiafa sau pe Vlaia !

Zîmbesc mamele mai tinere. 
La dispensarul și la casa de 
naștere din comună sînt șase 
cadre calificate care îi primesc 
pe cei mai tineri pereteni.

Sătenii au și pornit la în
făptuirea noilor propuneri gos
podărești. împreună cu candi- 
dații, mult’ dintre ei deputați 
de două și chiar trei legisla
turi, peretenii întîmpină ziua 
de 5 martie împletind activi
tatea la colectivă cu munca 
obștească. La gospodărie s au 
pregătit atelajele, s-a cărat gu
noiul la cîmp, s-au și însămîn- 
țat 30 hectare cu mazăre și 20 
cu ovăz. Profitind de blîndețea 
iernii, au plantat și 4 hectare 
de pomi fructiferi. în ce pri
vește munca obștească, ei nu 
s-au mulțumit cu cei 8 kilo-

Pe strada simbolic de- 
,Colectivizarea" ră-

.Țara-ntreogă
ca o floare

Se apropie de votare**

Viața nouă care înflorește 
acum la Peretu. se reflectă și 
în cîntecele noi pe care le-au 
creat și le cîntă sătenii. Aici, 
mulți ani de-a 
circulat 
popular 
s-a întîmplat în 
sute șapte / La nouă ale lui 
mărie". cînd peretenii „au por
nit revoltă-n sate / Pentru 
pîine și dreptate". împotriva 
împilărilor lui Iancu Orbeș- 
teanu și a altor moșieri.

Urmașii lui Petru 1 orum- 
beanu, Stoian Varză. Ilie Io- 
nescu și ai altor luptători din 
1997. muncesc pentru bunăsta
rea lor proprie, construiesc, 
citesc. învață și cîntă zilele fe
ricite de acum, cărora comu
nistul. brigadierul și poetul 
comunei. Marin Tică. le-a în
chinat printre altele, poezia 
sa ..5 Martie" :

rîndul au 
versurile poetului 
care povestea ce

„anul nouă

Țara-ntreaqd ca o floare 
Se apropie de votare 
Și comuna noastră dragă 
Colectiva noastră-ntreagă 
Cu iapte se pregătește > 
Și-alegerile Ie cinstește.

PANĂ VLADIMIR



Propuneri prețioase 
pentru normalizarea situației 

din Congo
Furtuna de indignare stirnită de asasinarea mișelească a lui Pa

trice Lumumba și a altor patrioți congolezi nu s-a domolit încă. In 
diferite părți ale globului, oameni de felurite convingeri politice și 
religioase, tineri și vîrstnici, continuă să organizeze demonstrații de 
protest împotriva asasinilor: colonialiștii belgieni și sprijinitorii lor 
din blocul agresiv N.A.T.O. Tot mai mulți sînt aceia care își dau 
astăzi seama că tragedia congoleză n-ar fi putut avea loc dacă co
lonialiștii belgieni nu s-ar fi amestecat cu brutalitate în treburile 
interne ale acestei țări și dacă dușmanii poporului congolez nu s-ar 
fi bucurat de oblăduirea prea puțin onoiabilei măști, Dag Hammarsk- 
joeld, care continuă să se mai întituleze încă secretar general al 
O.N.U.

Opinia publică mondială și-a spus și continuă să-și spună cuvîn- 
tul în problema congoleză. Ea a condamnat cu hotărîre pe colonia
liștii belgieni, pe sprijinitorii acestora și pe marionetele lor din 
Congo. Uneltirile colonialiștilor împotriva Congoului continuă însă. 
Acțiunile lor sînt încurajate iarăși de Dag Hammarskjoeld care -~ 
în locul unor măsuri hotărâte și concrete pentru îndeplinirea cererii 
cu privire la retragerea personalului civil și militar belgian din 
Congo, prevăzută în rezoluția adoptată săptămîna trecută de Con
siliul de Securitate — s-a limitat să „avertizeze" verbal Belgia că 
trebuie „să ia măsuri eficace" pentru a retrage personalul său civil 
și militar din Congo.

Tărăgănarea soluționării problemei congoleze nu poate fi dusă însă 
la infinit. Orice amînare a normalizării situației din Congo este 
dăunătoare poporului acestei țări martire și dă apă la moara colo
nialiștilor.

însuflețit de dorința sinceră ca situația din Congo să fie cît mai 
grabnic normalizată, guvernul sovietic a făcut recent noi propuneri 
constructive în acest sens. Aceste propuneri sînt cuprinse în me
sajele adresate de N. S. Hrușciov, șeful guvernului sovietic, lui 
J. Nehru, primul ministru al Republicii India, precum și altor șefi 
de state sau guverne din alte țări ale Asiei, Africii, Europei și Ame- 
ricii Latine. Din aceste mesaje rezultă că guvernul sovietic este gata 
ca, împreună cu alte state prietene Republicii Congo, să acorde 
ajutor guvernului legal condus de A. Gizenga. In același timp, gu
vernul sovietic propune să se înceteze cît mai grabnic așa-numitele 
„acțiuni ale O.N.U. în Congo**, să fie retrase din Congo toate tru
pele străine pentru a se acorda poporului congolez posibilitatea 
de a-și rezolva singur problemele sale interne.

Guvernul sovietic consideră totodată că înfăptuirea măsurilor în
dreptate spre salvarea Congoului de agresiunea colonialiștilor și spre 
restabilirea independenței țării ar putea fi înfăptuită prin crearea 
unei comisii alcătuite din reprezentanții statelor africane care au 
trimis trupe în Congo în baza hotărîriîor Consiliului de Securitate.

Propunerile sovietice au fost primite cu vie însuflețire în multe 
părți ale globului. Ele arată calea pentru normalizarea situației din 
Congo și pentru salvarea prestigiului Organizației Națiunilor Unite.

Poporul congolez nu va putea fi îngenunchiat în lupta sa pentru 
libertate și independență. „Va veni ziua cînd — așa cum arăta Pa
trice Lumumba în ultima sa scrisoare — istoria își va spune cu- 
vîntul. Dar aceasta nu va fi istoria predată la Bruxelles, Paris, 
Washington și O.N.U. Aceasta va fi istoria predată în țările care 
s-au eliberat de sub jugul colonialismului și al marionetelor lor“.

Demonstrație la Montevideo (Uruguay) în sprijinul revoluției cubane.
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.PE URMELE 
ASASINULUI...

Capitalul american pătrun
de tot mai mutt in economia 
Canadei.

CAPITALUL AMERICAN ■
— Mai stringe-teputm, nu vezi 

ca n-am toc h

S.U.A trimit in ting ha 
submarine înzestrate 
rachete. Potiris'

UUl OniTMtiC
- 6 ret/ mă joasa ahanh 

aste /

(Desen de V. VASILIU)

Cuba trezită la luptă
de PABLO NERUDA

Cînd do dureri, de bezna 
și de alean părea-ncărcat 
cind valu-n spume nu-ți vrăjea privirea, 
cînd gîlgîind sub stîncile abrupte 
doar sîngele se revăxsa-n șiroaie, 
atunci s-a ridicat și Fidel Castro 
țlnînd in palma Cnba ca pe-o roză 
pe Marea Caraibelor culeasă... 
Așa ne-nvață-nțelepciunea vieții 
că omul toate-n lume le preface...
Și-atunci cînd poartă gîndu-i pur în luptă, 
cunună-i împletește primăvara 
și cade prăbușit în colb tiranul

grea a nopții, 
văzduhul.

'Wcu ochii răi și injectați de ură. 
văzînd că-i scapă aurul din ghiare, 
se sfarmă monumentele-nălțate 
din jaf, din siluire și tortură... 
Da, tot ce-i putred, pulbere-i din clipa 
în care a pornii ciulind norodul, 
in fața lui croind o nouă cale, 
gonind din țară negrele fantome. 
El cîntă și pe cer aprinde stele, 
iar tocul armei lui destramă bezna. 
La fel destramă noaptea Fidel Castra 
ca-n zori să înflorească iasomia l

In romînește de M. DJENTEMIROV
VM

mți capdgtihțe
Șantaje) teroare) falsificări»»»

Franfa este considerată în 
Occident ca una din țările cele 
mai democratice. Despre ce de
mocrație poate ii vorba însă 
aici, cînd voința cetățeanului 
francez este siluită la iiecare 
pas ? Și aceasta cu atît mai 
vîrtos în timpul alegerilor. 
Cum se poate vorbi despre li
bertatea votului, cînd cetățea
nul irancez votează sub ame
nințarea armelor ? Nu se poate 
trece cu vederea mai ales te
lul cum a fost organizat și cum 
a decurs ultimul „referendum" 
în problema algeriană, referen
dum ce a avut loc între 6-8 
ianuarie anul curent. Reterin- 
du-se la acest referendum, nu
meroși corespondenți de presă 
francezi, englezi și americani 
arată că „pentru a obține în 
Algeria rezultatul dorit, pe 
lingă cei 800.000 de soldați și 
ofițeri francezi aflați deja în 
Algeria, cercurile guvernante 
din Franfa au mai trimis spre 
Algeria noi torte militare". A- 
genfia Reuter anunța că în Al
ger (oraș în Algeria) 20.000 de 
soldați au „asigurat liniștea". 
Orașul a fost împînzit de pa
trule militare. La încrucișările 
de drumuri au fost postate mi
traliere. „Soldafi francezi — re
lata corespondentul agenției 
France Presse — patrulează 
fără încetare de-a lungul tutu
ror străzilor".

*

In campaniile electorale, 
coaliția guvernamentală din 
Italia se folosește pe scară 
largă de influenta pe care 
o are biserica catolică asu
pra credincioșilor săi. Aici, 
sute și mii de preoți și călu
gări, aflafi sub ocrotirea auto
rităților, șantajează pe catoli
cii credincioși pe care-i ame
nință cu iadul și cu blesteme, 
în cazul cînd nu vor voia cu 
partidul indicat de ei. Aseme
nea amenințări se împletesc cu 
numeroase acțiuni teroriste. 
De exemplu, în alegerile mu

nicipale din anul trecut, în 
orășelul Lucca Sicula, a fost 
asasinat, mișelește, candidatul 
partidelor de stînga, fostul ar
gat Paolo Bongiorno. In pro
vincia Palermo, oamenii gu
vernului au distrus, în timpul 
nopții, pomii fructiferi ai ță
ranilor despre care se știa că 
simpatizează și sprijină candi
data partidelor progresiste, iar 
în provincia Cosenza a fost 
aruncată o bombă în casa in
ginerului Gabriello, activist al 
partidului comunist și primar 
în localitatea Policatrella.

*Ar

Candidafii la deputăție din 
țările capitaliste nu se dau în 
lături de a cumpăra voturile 
alegătorilor. Așa, de pildă, în 
alegerile municipale din 1959 
din Anglia, un oarecare Rob 
Pryke, supranumit „regele ba
nanelor" a încercat să-și asi
gure voturile a 500 de pensio
nari bătrîni, cumpărîndu-le bi
lete la circ. El a cumpărat bi
letele și apoi a invitat pe fie
care din cei 500 de pensionari 
să vină la sediul său să-și ri
dice biletul, cu care ocazie ex
plica și cauza distracției gra
tuite ce i se oferea. Nu știm 
dacă Pryke a fost sau nu ales. 
Ceea ce s-a mai aflai despre 
el este că a fost dat în jude
cată la tribunalul din Birming
ham, care... l-a achitat. Nici nu 
se putea altfel. Acolo unde 
există posibilitatea ca voturile 
să fie cumpărate, există, fără 
îndoială, și judecători care gă
sesc destule chichițe pentru a 
declara nevinovat pe un ase
menea făptuitor. Vorba prover
bului : „O mînă spală pe cea
laltă".

★

S-ar mai putea spune încă 
multe despre metodele folo
site în țările capitaliste pen
tru a falsifica alegerile. Mai

cităm însă numai cîteva din 
mijloacele folosite în S.U.A.

Aici se folosește adesea me
toda ca ia despuierea scruti
nului, un membru al comisiei 
de validare (reprezentînd bine
înțeles partidul aflat la putere) 
să anuleze buletinele opoziției 
printr-un X aplicat cu ajuto
rul unei ștampile minuscule a- 
tașată inelului de la deget. Se 
mai folosește metoda de a de
pune în urne mii de voturi în 
numele celor plecați din loca
litate sau decedați. In ziua ale
gerilor, bande întregi de huli
gani, care practică „votul pe 
bandă rulantă", sînt angajați 
să voteze de mai multe ori. 
Fiecare vot se plătește cu 10 
dolari.

Cele de mai sus — și nu sînt 
decît cîteva dintr-un lung șir 
de cazuri — ne arată cu 
prisosință că în țările capita
liste alegerile sînt o mascara
dă ridicolă. Ele ridică un colț 
al vălului de pe fața hîdă a 
așa-zisei „democrații" burgheze.

Pe scurt
S.U.A. După cum a decla

rat nu de mult președintele 
Statelor Unite ale Americii, 
J. Kennedy, veniturile fer
mierilor americani au scăzut 
în ultimii nouă ani cu 25 la 
sută. In S.U.A. se accentuează 
inflația. Prețurile de desface
re cu amănuntul continuă să 
crească. „In fiecare seară, de
clară președintele S.U.A., 17 
milioane de americani se cul
că flămânzi**

ITALIA. In numeroase re
giuni din Italia ca Reggio 
Emilii a, Castello, Modena și 
altele au avut loc de curând 
puternice demonstrații țără
nești. Cei care au luat cuvân
tul la mitinguri au cerut : li
chidarea dijmei, predarea pă
mântului celor ce muncesc, re
ducerea impozitelor și modi
ficarea pianului guvernamen
tal (așa-numitul „plan verde**) 
«-aro prevede sprijinirea mo
șierilor și a chiaburilor în da
una țărănimii mijlocașe Și 
cu pământ puțin.
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Drumul spre comuna 23 August 
trece prin Eforie și Vasile Roaită. 
Dincolo de geamurile autobuzului, 
defilează vile și blocuri, stații-beton 
și macarale cu căngi în rotire dea
supra noilor construcții care își vor 
deschide porțile La vară. Profitînd 
de răgazul anotimpului rece, litora
lul își face toaleta. Va putea să pri
mească și mai mulți vilegiaturiști 
sosiți aci ca să culeagă recolte de 
calorii măsurate în ani-sănătate.

Aspectul comunei 23 August nu 
știrbește cu nimic impresia deosebi
tă pe care ți-o lasă Eforia și Vasile 
Roaită. Totul este în această comună 
atît de plăcut ochiului, încît ea pare 
a fi o soră mai mică a celor două 
vestite stațiuni, din al căror farmec 
și aspect civilizat se străduiește, du
pă cît se vede, să împrumute cît 
mai mult. Pretutindeni, construcții 
noi-nouțe, în stil modern: sediul, ca 
o vilă în miniatură, al gospodăriei 
colective, școala de 7 ani, căminul 
cultural cu frumoase picturi murale, 
dispensarul, sfatul popular, iar peste 
drum, clădirea restaurantului și ma
gazinului mixt, adevărată bijuterie.

Case vechi nu sînt. Nici împrejmu
iri dărăpănate. Locuitorii și-au pus 
garduri model, așa cum se văd astăzi 
în mai toate satele dobrogene. Pe 
ambele părți ale străzilor, trotuare 
de piatră. Nici aceasta nu ajunge: se 
fac trotuare din dale de beton. Lu
crul e în toi. Intre partea carosabi
lă a străzilor și trotuare, spații verzi 
cu plante ornamentale. Din 6 în 6 
metri, duzi. Acțiunea de înfrumuse
țare a comunei se desfășoară rapid 
și după un plan precis. Colectiviștii 
au învățat să fie arhitecți, pavatori 
și decoratori. In fruntea acțiunilor 
gospodărești sînt deputății, îndeosebi 
președintele sfatului, Nicolae Pe- 
tria. Acest inimos gospodar ia de la 
specialiștii din Vasile Roaită și Efo
rie tot ce e nou în materie de sis
tematizare și modernizare. Sătenii 
îl stimează și îl prețuiesc pe comu
nistul Petria, îi dau tot sprijinul. A 
dovedit-o participarea lor nume
roasă și activă la întîlnirile cu acest 
om, candidat al F.D.P. în circum
scripția electorală comunală nr. 23.

Satele aparținătoare Moșneni și 
Dulcești au și ele cîte un cămin cul
tural nou, biblioteci și formații ar
tistice proprii, inclusiv brigăzi de a- 
gitație. Electrificarea este ca și în
cheiată, iar modernizarea străzilor 
va fi gata ptnă la vară. Pentru ur
gentarea lucrărilor, colectiviștii au 
hotărît ca fiecare familie să contri
buie la mărirea bugetului local cu 
contravaloarea a 10-12 zile-muncă.
Aceasta, peste contribuția voluntară 
votată în adunările populare. Au și 
de unde ! Sînt colectiviști, sînt îns
tăriți.

Legenda genetului
— ...„Hei Bei tuia, pînă cînd 

să-ți tot chinuiești bietul catîr 
cînd chiragilîc ? N-ai auziț tu, 
bogățiile și comorile din Dobrogea ? 
Nu știi cîți de-ai noștri s-au dus 
acolo și trăiesc ca în genet ?“

Așa își închipuiau Dobrogea, cum 
ne povestește o veche legendă, că
răușii și ciobanii din Crîm și Anato
lia. Se spunea că Dobrogea e raiul 
pe pămînt, căci „genet“ înseamnă 
rai. Și flămînzii porneau în exod 
spre Dobrogea. Alături de străve
chile așezări românești și-au încropit 
stîne turcii și mocanii săceleni, și-au 
înfipt conovețele tătarii și cerchezii, 
și-au tras lotcile lipovenii. Plugar, 
cioban și pescar au început să caute 
genetul. Dar comorile raiului dobro
gean nu s-au ivit nici de sub tăvă
lugul ce bătea pe arman spicele seci, 
nici din năvodul pescarului jecmănit 
la sînge. Comorile le-au 
cate beiul și tahsildarul

ținut fere- 
strîngător

Noua casă pe care 
și-a construit o fa
milia colectivistu
lui Bechir Mute
ren — iar jos, în 
clișeul din stînga, 
cocioaba in care a 
locuit pe vremuri. 

de biruri, mai apoi ciocoiul, percep
torul, speculantul. Au mat stat as
cunse un timp comorile și sub pă
ienjenișul răzoarelor.

Numai în anii noștri munca unită, 
fără haturi, a putut scoate la iveală 
comori. Colectiviștii au administrat 
stepei puternice doze de tonifiante, 
îngrășînd pîrloagele. I au regenerat 
sihlele rărite și încărunțite. I-au îm
podobit dealurile cu vii și dălbinele 
cu taliene. Armanului i-a luat locul 
combina, iar dublei, care i se părea 
săracului atît de mare, tona și vago
nul. In locul satului de odinioară, 
cu cocioabe joase de chirpici, duh
nind a oaie și tizic, s-au înălțat sa
tele de azi cu locuințe frumoase, în
căpătoare, sate electrificate și cine- 
ficate, în care anevoie mai poți găsi 
o cocioabă — și aceea păstrată ca 
piesă de muzeu.

Bechir Muteren din Moșneni se 
numără printre puținii colectiviști 
care nu și-au dărîmat cocioaba bă- 
trînească. A lăsat-o alături de casa 
nouă, ca saia pentru oi și... ca măr
turie. „S-o vadă și nepoții, zice moș 
Muteren. Să știe cum am trăit noi 
pe vremuri".

Pînâ la reforma agrară din 1945, 
Muteren n-a avut pămînt A fost 
>,îrgat“ iar nevastă-sa „kîzmetchiar", 
slujnică. Trăiau la un loc cu oile, 
în timp ce boieroaica Aurelia Ră- 
dulescu, proprietară a 2.000 de hec
tare, se lăfăia într-un conac cu mo
zaicuri și calorifere, și-și îngropa 
cîinii într-un cimitir special, cu cruci 
la morminte, ca o cucernică ce era. 
Acum, locul fostului conac l-a luat 
sediul gospodăriei agricole de stat 
Moșneni; Muteren este pensionar co
lectivist, iar feciorul său Bechir Mi- 
tat și cele patru fete aflate în pra
gul măritișului sînt pontați pe anul

Grîu

G.A.S. Moșneni 2.330 kg
G.A.C. 23 August 2.206 kg.
G.A.C. Dulcești 1.770 kg.
G.A.C. Moșneni 1.990 kg.

Gospodăria de stat Moșneni are
un profil zoocerealier și impresio
nează prin producții record. Este cu
adevărat o școală a belșugului.

Floarea soarelui Porumb boabe

1.804 kg.
1.800 kg.
1.800 kg.
1.674 kg.

4.900 kg.
3.700 kg.
3.200 kg.
2.724 kg.

cuprind 3.000 de oi. iar ferma de 
păsări 4.500 găini-matcă.

Ferma de vaci și-a creat un pu
ternic nucleu din rasa roșie, carac
terizată prin greutate corporală mi
că și producție de lapte mare. Me
dia producției anuale de lapte pe 
cap de vacă furajată trece de 3.600 
Litri. Saivanele gospodăriei de stat

G.A.S. Moșneni acordă un mare 
sprijin gospodăriilor colective, livrin- 
du-le animale și păsări de prăsilă, 
împrumuțindu-le unelte și furaje. 
Colectivul de conducere al gospodă
riei agricole de stat organizează pe
riodic cursuri de zootehnie ou tinerii 
mulgători din toate gospodăriile co
lective ale raionului Negru Vodă; 
precum și dese schimburi de expe-

trecut cu 1.234 zile-muncă. Numai 
grîu și porumb boabe au primit în 
1960 de la colectivă 10.489 kg. La 
acestea se adaugă orz, legume, brîn- 
ză, vin, țuică și vreo 10.000 lei bani 
gheață. Zestrea fetelor nu mai e o 
problemă.

Dacă Muteren și ceilalți foști „îr- 
gați“ au dus o viață de cîine, apoi 
nici țăranii muncitori cu gospo
dării mici și mijlocii nu se puteau 
plînge în vechea Dobroge de prea 
mult bine. Am stat de vorbă, tot la 
Moșneni, cu fostul mijlocaș Ion An- 
ghel. A avut 10 hectare și a intrat 
în colectivă în 1957. Veniturile sale 
ca membru colectivist sînt neîndo
ios mai mari decît înainte. Anul tre
cut, de pildă, a făcut împreună cu 
soția sa 604 zile-muncă. Numai grîu 
și porumb a primit 5.134 kg.

Cuvîntul agrotehnicii
Mecanizarea agriculturii și aplica

rea agrotehnicii au făcut minuni. Nu 
e vorba numai de producțiile mari, 
ci și de introducerea unor culturi 
neobișnuite în stepa de altădată. Ță
ranii din comuna 23 August, cu sa
tele ei Moșneni și Dulcești, puneau 
înainte vreme mai mult porumb și 
fasole. Griul ocupa suprafețe restrîn- 
se (se spunea că „nu merge"), iar 
floarea soarelui, sfecla de zahăr, po
micultura și legumicultura erau cu 
totul necunoscute.

Acel „nu merge" a fost înlăturat 
de agricultura socialistă. Atît gos
podăriile colective din comună, cit 
mai ales G.A.S. Moșneni, obțin re
colte bune. Iată situația producțiilor 
medii la hectar din 1960, cu care 
comuna 23 August . a câștigat pre
miul I pe raionul Negru-Vodă:

Acasă la colectivistul Bedredin Ab
dula din Moșneni

riență pe probleme de agrozootehnie 
și hidroameliorații.

Cea mai frumoasâ zi 
din viața lui Fecillio

Comuna 23 August primește ade
sea oaspeți. Unii vin de la mari de
părtări, de peste hotare. Ultimul 
grup de vizitatori din iarna aceasta 
a fost alcătuit din marinari străini: 
polonezi, bulgari, greci și italieni. E- 
chipajele a patru cargouri sosite în 
portul Constanța, sub pavilioane di
ferite, își exprimaseră dorința să 
vadă un sat dobrogean și fuseseră 
aduse la Moșneni. Printre acești ma
rinari mai tineri sau mai vîrstnici 
se aflau mulți feciori de țăran.

Unii vorbeau despre soarta grea a 
muncitorilor agricoli italieni care nu 
au asigurat nici codrul de „polenta" 
(mămăligă), despre repetatele greve 
pentru obținerea unor învoieli mai 
bune și despre ocuparea de către să
raci a pămînturilor moșierești. Alții 
pomeneau de necazurile micilor pro
prietari ai plantațiilor de citrice și 
măsline din Grecia, cărora speculan
ții coalizați le cumpără produsele pe 
prețuri de nimic, și pe care un an 
slab îi poate aduce la sapă de lemn.

Vizitatorilor le-au plăcut mult cele 
văzute și aflate la Moșneni. Un tî- 
năr marinar italian pe nume A. 
Fecillio, le-a spus tovarășilor săi :

— Știți că împlinesc azi 18 ani. 
Venind aici, mi-am sărbătorit ono
mastica cum nu se poate mai bine.

Translatorul a auzit. I-a spus a- 
cestea și lui Dumitru Gîrleanu, or
ganizatorul de partid al gospodăriei 

’ agricole de stat. După o jumătate de 
oră, a venit telefonic aprobarea să 
se completeze pe numele tînărului 
A. Fecillio o diplomă de majorat 
care să-i fie înmânată sărbătorește.

Conducerea gospodăriei agricole 
de stat a dat o masă tovărășească. 
Ospitalitatea romînească nu s-a dez
mințit Marinarul A. Fecillio a fost 
sărbătorit pentru împlinirea majora- 

■ tului. Cînd a primit diploma, ochii 
îi înotau în lacrimi de fericire. Co
mesenii l-au întrebat: — Vei po
vesti acasă ?

— Voi povesti totul! — a spus el.— 
Atît tovarășilor din organizația pro
gresistă de tineret al cărei membru 
sînt, cît și tuturor rudelor și cunos- 
cuților mei. Este o mare fericire pen
tru noi că am putut vedea cu ochii 
noștri cum construiți socialismul. 
Voi povesti despre toate victoriile 
voastre, despre tot ce am văzut aici. 
Aceasta este cea mai frumoasă zi 
din viața mea...

★
Locuitorii satului de stepă, ase

meni tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, se pregătesc acum de 
sărbătoare. Luminoasa sărbătoare a 
votului. Ziua în care, dînd votul 
candidaților F.D.P., întreg poporul 
nostru muncitor își va exprima o 
dată mai mult hotărîrea de a lupta 
pentru continua întărire a patriei, 
pentru viitorul luminos, pentru 
viața tot mai fericită pe care o zi-- 
dim sub conducerea înțeleaptă a par
tidului

C, NICOLAF


