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Citiți în pag. ll-a
Comunicatul Comisiei Electorale Centrale cu 

privire la rezultatul alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională a Republicii Populare 
Romîne

Rezultatele alegerilor de deputați în sfaturile 
populare

Strălucita victorie în alegeri 
a Frontului Democrației Populare!

Bucurie și entuziasm, 
mîndrie pentru realizările 
de pînă acum și deplini 
încredere în luminosul mîi- 
ne, dragoste și recunoștin
ță fierbinte față de Parti
dul Muncitoresc Romîn, 
față de guvernul țării, față 
de regimul democrat-popu
lar — aceste sentimente au 
vibrat puternic în inimile 
milioanelor de cetățeni ai 
R.P.R. cu prilejul zilei de 
5 martie.

Strălucită încununare a 
campaniei electorale, desfă
șurarea alegerilor de depu
tați în Marea Adunare 
Națională și în sfaturile 
populare a ilustrat în mo
dul cel mai convingător 
patriotismul fierbinte al 
poporului nostru, unitatea 
sa de nezdruncinat în 
lupta pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste, ho- 
tărîrea sa fermă de a tra
duce în viață programul e- 
lectoral al Frontului De
mocrației Populare, la baza 
căruia stau prevederile pla
nului de 6 anj și progra
mul de perspectivă elabo
rat de al III-lea Congres 
al partidului.

Votul exprimat la 5 mar
tie a fost precedat de ne
numărate succese dobîn- 
dite de poporul nostru în 
industrie și agricultură, în 
ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, pe tă- 
rîmul științei și culturii, 
în activitatea obștească. 
Planul de stat pe 1960 a 
fost îndeplinit și depășit, 
iar frumoasele rezultate 
obținute în primele luni 
ale acestui an prevestesc noi izbînzi 
în realizarea mărețelor sarcini tra
sate de cel de al III-lea Congres al 
partidului. Participînd cu viu inte
res la adunările pentru desemnarea 
candidaților F.D.P. și la întîlnirile 
cu aceștia, la adunările și întruni
rile electorale, milioane de cetățeni 
au supus unei ample dezbateri pro
blemele cele mai de seamă legate da 
dezvoltarea economiei naționale, de 
buna gospodărire și continua înflo
rire a regiunilor și raioanelor, a ora
șelor și satelor țării. Cu pasiunea 
proprie constructorilor socialismu-
lui, deplin conștienți de rolul lor de 
stăpîni ai destinelor țării, oamenii 
muncii au făcut mii și mii de pro
puneri prețioase, au pornit nume
roase initiative, și-au luat nenumă
rate angajamente concrete privind 
activitatea profesională și cea ob
ștească, trecînd neîntîrziat la înde
plinirea lor. Votul de la 5 martie 
a fost astfel întărit cu forța fapte
lor vii, cu prestigiul unui bogat 
bilanț de succese. Această particu
laritate a alegerilor noastre își trage 
izvorul din faptul că în țara noastră 
puterea aparține cu adevărat și pen
tru totodeauna poporului, făuritorul 
propriei sale istorii luminoase.

Ziua recentelor alegeri a coincis 
cu ajunul celei de-a 16-a aniversări 
a memorabilei date de 6 martie 1945 
cînd valul luptei revoluționare * 
maselor populare conduse de partid, 
zdrobind uneltirile ticăloase ale 
reacțiunii, au impus instaurarea pri
mului guvern democratic din isto
ria țării. Grandioasele cuceriri re
voluționare dobîndite, în cei 16 ani 
care au trecut de atunci, de clasa 
muncitoare în alianță cu țărănimea

muncitoare, eub conducerea clarvă
zătoare a partidului, an primenit 
fața țărfl, transformând radical 
structura ei social-ecoaoodcă și rea
lizând un asemenea nivel general de 
trai la care pe vremea regimului 
burghezo-moșiereac, oamenii muncii 
nu puteau rîvnl nici in visele cele 
mai frumoase.

„Socialismul — arăta tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej in cuvîn- 
tarea rostită la adunarea electorală 
din sala FUareasca — se construiește 
tocmai pentru ea cei ce muncesc să
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DECRET 

pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
In temeiul articolului 37, litera a, din Constituția Repu

blicii Populare Romîne;
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 

Romîne convoacă Marea Adunare Națională a Republicii ■ 
Populare Romîne Sn prima sesiune a celei de-a patra legis
laturi, pentru ziua de luni, 20 martie 1961, orele 10 dimi
neața:, la sediul Marii Adunări Naționale.

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

ION GHEORGHE MAURER
București, 7 martie 1961. 

so bucure do o viață tot mai bună, 
de un nivel de civilizație tot mai 
Înalt".

Cu această profundă convingere 
s-a prezentat poporul nostru în fața 
urnelor, acordînd fiecărui vot expri
mat semnificația aprobării unanime 
a politicii partidului și a hotărîrii 
de a nu-și precupeți eforturile pen
tru continua înflorire a patriei so
cialiste.

In ziua alegerilor din Capitală și 
pînă în cel mai depărtat cătun al 
țării, haina de sărbătoare a strălucit 
pretutindeni, în toate orașele, îp

Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale
GHEORGHE STOICA 

toate satele. Au fluturat 
pretutindeni steagurile tri
colore și purpurii; balcoa
nele au fost împodobite cu 
covoare și scoarțe multico
lore, de la ferestre, florile 
din ghivece au zîmbit mul
țimilor ce fremătau pe stră
zi și ulițe, uriașelor hore ce 
reuneau, în același ritm, 
toate vîrstele. Dis.de-dimi* 
neață, încă înainte de des
chiderea secțiilor de votare, 
mii și mii de cetățeni aș* 
teptau cu nerăbdare să pă
șească în fața urnelor. Prin
tre ei nenumărați tineri 
care, exercitîndu-și pentru 
întâia dată dreptul de ale
gător, au ținut să fie prin
tre primii care să dea vo* 
tul candidaților F.D.P., vo
tând astfel pentru tinerețea 
minunată a lor șl a patriei 
înfloritoare, în care a în
vins socialismul, pentru bu
năstare și fericire, pentru 
pace. Uriașa șl entuziasta 
participare la vot a mase
lor de alegători, reflectă 
înalta lor conștiință cetă* 
țenească, profunda convin
gere că alegîndu-și repre
zentanții în organul suprem 
șl în organele locale ale 
puterii de stat, săvîrșesc un 
important act politic.

O atmosferă deosebit de 
însuflețită a domnit în cir
cumscripțiile unde au can* 
didat șl in secțiile unde 

au votat conducătorii iubiți ai parti
dului șl statului nostru. Faptul d 
în circumscripția electorală „Grlvița 
Roșie" din Capitală, din 35.054 de 
alegători înscriși în liste s-au pre
zentat la urne 35.048 alegători, care 
au votat în unanimitate pentru can
didatul Frontului Democrației Popu
lare pentru Marea Adunare Națio
nală, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, demonstrează cu prisosință le
gătura indestructibilă dintre partid 
șl popor, încrederea nestrămutată ■ 
oamenilor muncii în încercata con
ducere a partidului.

După cum reiese din datele defi
nitive cu privire la rezultatele ale
gerilor, publicate de Comisia Elec
torală Centrală pentru Marea Adu
nare Națională și de Prezidiul Marii 
Adunări Naționale pentru sfaturile 
populare, în întreaga țară s-au pre
zentat La vot 12.417.800 alegători, a' 
dică aproape totalitatea celor înscriși 
în liste. O asemenea participare la 
vot e fără precedent în țara noastră. 
Se poate afirma că întreg poporul 
și-a spus cuvîntul în alegeri.

Pentru candidați! F.D.P. au votat 
99,77 la sută din numărul total al a- 
legătorilor.

Această unanimitate însuflețitoare 
exprimă în cel mai înalt grad unita
tea politico-morală a poporului mun
citor în jurul partidului, hotărârea de 
a păși neabătut sub gloriosul său 
steag, pe drumul întăririi continue 
a regimului de democrație populară, 
pentru avîntul economiei naționale 
și al culturii pentru ridicarea nive* 
lului de trai al celor ce, muncesc, 
pentru victoria deplină a socialis
mului în patria noastră.
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Comisiei Electorale Centrate cn privire la rezultatul alegerilor de deputați 
Adunare Naționalăin Marea a Republicii Populare

9

Comisia Electorală Centrală verifi- 
dnd în conformitate cu dispozițiunile 
articolului 96 din Legea Nr. ft/1952 
procesele verbale ale comisiilor elec
torale de circumscripție și ale comi
siilor electorale ale secțiilor de vota
re, cu privire la rezultatele alegerilor 
de deputați în Marea Adunare Na
țională, care au avut Ioc în ziua de

5 martie 1961, a constatat următoa» 
rele :

In întreaga țară au fost tascriși la 
listele de alegători 12.444.977 cetă
țeni.

Din numărul total al alegătorilor 
înscriși în liste s-au prezentat la voi 
12 417.809 alegători, adică. 99,78»/..

Au votat pentru candidății Fron-

Mol. Bcmaarațtei Bopulaaa **> '1*8.78? 
alegători, reprezentând 96,77*/a din 
numărul tuia al alegătorilor care an 
luai parte- te vot.

Au votat împotriva candidaților 
Frontului Democrației Populare 23.461 
alegători, adică 0,19*/» din numărul 
total al vntanților.

An- fost anulate, potriva prevede- 

rite' aatiealuliri 78 din Legea Nr. 
&/1S52 pentru alegerile de deputați 
fii Marea Adunare Națională, 5.552 
rtf n, reprezentând 6,64’7» din numă
ra! total al voturilor exprimate-

■ezulf tele alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională, pe regiuni, 
sînt următoarele :

=

i

I

REGIUNEA Numărul 
alegătorilor

¥otari exprimate Voturi nentfeu 
candidații F.D.P.

Voturi împotriva 
camfitfaților F.D.P. Voturi anulate

cifre absolute % cifre absolute %- cifra absolute % cifre absolut* %

Arg.eș 758:902 758.473 99,94 756.389 99,73 1.662 0>22 422 0,05
Bacău 661.451. 659*.398 99,69 658.510 99,87 727 0 11 161 0,02
Banat 946.149 945.433: 99,92 944.273 99,88 1.002 0,11 158 0,01
Brașov 729.395 728.152 99:83 724.684 99,52 2.777 0,38 691 0,10
București 1,098.932’ 1.092 524 9$87 1 091 046 99,86 1.089 0,1*0 389 0,04
Cluj 785.331 < 782.777 99,67 781.198 99,80 1278 0,16 30T 0,04
Crișana 594.302! 504.067 99,96 592.695 99,37 1.238 0,21 134 0,02
EXobrogea 316.926 316.494 99,86 346.371 99 96 118 0,04 5 —

Galati 665.268 663.847 99,79 6631076 99,88 677 «10 94 0,02
ffunedoara 448.266 447.746 99,88 447.649= 99,84 .5*9 0.12 178 0,04
lași 623.660- 621.343 99,63 6201112 9“«« 6J4 330 0,06
Maramureș 4B6.925 486.818 99,98 486.451 99,92* 286 0,06 81 0,02

Mureș-Aut. Maghiară 518 008 99,82 514 965 9* 42 «Al 7 0,55 195 0,06
Oltenia 1.Q64.704 1.063 706 99,91 1.062.960 99.93; 4231 0,04 314! 0,03
Ploiești 94&712: 94 4 072 99,54 9*W W4 99,65 2ftl8 0,28 650 0,07

t Suceava- 816 461 8P4780 99,72’ «12.757 1 U«7 1488 0,24 5T5 0,09'
Oraș București. 1 064.708 1 050 770 1.05&956 Mț5« auras 0,36 934 0,08
Oraș Constanța 12 885 121.34» 99,56 121.282 9^95 61 6,05 — —■

s Total nmsn I2.4t7.860 99,78 12.388.737 99,77 23.464 6J9 5552 0,04

Ea Comisia Electorală Centrală nu 
au fost depuse nici an fel de întâm
pinări cn privire Ia operațiunile co

misiilor electorate du circumscripție.
In temeiul articolului 28, litera „e“ 

și a. articolului 96 din Legea- nr.

9/11962, Comisia Elect jraiă Centrală a 
Înregistrat rezultatele alegerilor în 
toate cete 465 circumscripții electo- 

rale și a constatat că toți candidații 
F O.P. au fost aleși deputați în 
Marea Adunare Națională.

Rezultatele alegerilor de deputatf
£ în sfaturile populare

In conformitate cu Decretul nr. 
1/1961 Ia 5 martie 1961 au avut loc 
alegeri de deputați în sfaturile popu
lara regionale, orășenești, raionale și 
comunafe.

Au fost aleși deputați în 16 sfa
turi. populace regionala, te sfaturile 
populare ale orașelor București și 
Constanța, în 39 sfaturi popultee ale 
orașelor regionale; în 146 sfaturi 

populare raionale și in cele 8 sfaturi 
populare ate raioanelor orașului 
București, la 146 sfaturi populase ale 
orașelor raionale, precum și în 4.290 
sfaturi populare comunafe.

In urma centralizării datelor pe ca
tegorii- de staturi populare reiese că 
rezultatele alegerilor de deputați în 
sfaturile populare sînt următoarele :

1
1

4

Numărul 
alegătorilor

Voturi exprimate Voturi, pentru 
candîdațff F.D.P.

Voturi împotriva 
eandîdațîlbr F.D.P. Voturi anulate

Cifre absolute % Cifre absolute Cffre absolute % Cifre absolute %

Sfaturi populare 
regionale 11.249 242 FI .228.418 99,81

!
ll.20F.5fO 99,70 27.079 0,20 4.829 0,04

Sfatul popular al 
orașului București 1.064.708

1
1 1.059.770 99.54 1.055.045 99,55

i
3.805 fc38 920 O;0f

Sfatul popular al 
orașului Constanța 121.885 121.343 QA KA 121.107 99,86 ' 152 24 0,02

; Sfaturile populare 
ale raioanelor 
orașului' București , 1.064.708 1.059.770 - 99,54 • 1.053.657 99,43

ț
4.905 0,46»

|
1.20» -

Sfaturile populare 
raionale 9.030.881 9.014.385 99,82 8.979.565 99,61

i
29.876 03» 4.944

i
0,06

Sfaturile populare 
ale orașelor 
regionale t 2.242.360 2.237.967 90,86 2.232.700

11

j 4.237 1320 0,04
i Staturile populare 

ale orașelor 
ra-ionale l >142.611 : 1.149:245 99,7» 1 1.13745» 99,73 1 2.562 0,22

1

> 533
1

0,06
Total sfaturi popw- 

lare orășenești 
(rerjitsnate și raio
nale)

1

3.384.971

i

3.378.202 99,80 3.369.850 99,75 6.799 0,» 1.55» OvOS

Sfaturi populare 
comunafe 8A66A04 8.450.307 99.81 ' 8.395.041 99,34 47.971 1 037 7.296

1
0,09

trecute în subordonarea orașelor regionale*1 inclusiv alegatorii din comunele

|

Pentru toate sfaturile populare au 
fost ateși 140 92a deputați. Toți de
putății aleși au candidat din partea 
Frontului Democrației Populare.

Un- număr de 7 candidați propuși 

pentru alegerile de deputați în sfatu
rile populare comunale n-am fost de
clarați aleși, neîntrunind majoritatea 
necesară- de voturi..

In două circumscripții electorale re

gionale, în una dintr-un oraș regfu- 
nai' și' în 27 civewwrscripții comunale 
n-an avut tec ategeri în tnrma retn-

In conformitate cu articolele 97 și 

166 din Decretul nr. 361/1956 te toate 
iii Laimcripțiiir rămase vacante vor 
avea lac noi alegeri in termenele 
prevăonte te Decret.



Mașini agricole
de cit mai bonă calitate

cu fruntașii■

Directivele C. C. al P.M.R. 
eu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii socialiste 
în cinstea aniversării a 40 de 
ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Romîiua, au 
găsit un larg ecou în landu
rile muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din uzina 
noastră. Ne aflăm în prezent 
în piin efort pentru traduce
rea în viață a sarcinilor ce ne 
revin în cadrul -celui de aii 
doilea an al șesenalului. Re
centul document al partidului 
e un ajutor și o călăuză pre
țioasă pentru întregul nostru 
colectiv de mim<ă.

,/L.a aniversarea a patruzeci 
de an de la crearea partidu
lui nostru — se spune în Di
rectivele C.C. al P.M.R. — să 
pornim cu toată hotăriraa la 
■îmbunătățirea calității produ
selor, să deschidem larg fron
tul luptei pentru produse de 
Înalt nivel calitativ prin ridi- 

Tcarea indicilor tehnico-.ocono- 
mici ai mașinilor, agregatelor, 
utilajelor, .prin sporirea lura- 
«bilității și desăvârșirea finisa
jului produselor, astfel ca a- 
cestea să corespundă tot mai 
mult condițiilor create de 
■dezvoltarea tehnicii și stiin- 
W‘.

în 'lRftl uzinele .„Semănă
toarea” vox livra .agriculturii 
noastre 6.000 de combine de 
recoltat păioase ; se vor mai 
siivra, de asemenea, 1.440 tone 
piese de schimb. Sarcina a- 
oeasta a mobilizat întreg «co- 
Jecliuul de muncă al uzinei, 
care s-a angajat să realizeze 
planul în 11 luni și jumătate.

In lumina recomandărilor 
Directivelor C. C. al P.M.R., 
mașinile pe care le vom livra 
«trebuie eă fie de o calitate 
superioară. «Muncitorii noștri 
au acumulat o experiență bo- 
.gată, iar uzina a fost înzestra
tă în cursul anilor, prin grija 
.partidului, cu utilaj de înal
tă tehnicitate. “Ne -vom strădui 
.folosind .aceste condiții, pu- 
riînd în văloare nurneroase re
zerve interne le cure dispu
nem pentru a adăuga ia ca
litatea mașinilor agricole con
struite pînă azi, și apreciate 
unanim, altele noi. Prrrrtre 
primele măsuri menite să ri
dice calitatea mașinilor se'nu
mără îmbunătățirile tdhneilo- 
giee ale pieselor ne -compun 
aceste mașini, care vor duce 
la e creștere a productivității 
■fiecărei mașini de la 0,64 ha. 
tpe -wră la 0,75 ha. pe oră. Alt
fel spus, aceasta se -concreti
zează prim economisirea unui 
număr de circa 280 de combi
ne C. 1 perrtru recoltarea a- 

«eeleiași 'suprafețe de păioase. 
lUn alt aspect al îmbunătăți
rilor calitative (cum ar fii de 
pildă etanșeitatea organelor 
«ie asamblare) va permite re
ducerea cu 3 kg. a pierderilor 
de boabe la hectar.

iRgportata la producția de 
■grîu de pe întreaga suprafa
ță pe care -vor lucra cete 
■6.000 de corribine, cantitatea 
«de «boabe economisită ar putea 
alimenta imp de două zile cu 
.pîine întreaga .papulăție a 
pitettei.

Studierea și dezhaterea 
rectivelor CU. al P.MR.
privire Ia ari tert tie .mtraeerii 
socialiste în cinstea aniversă
rii partidului ne deschide noi 
•căi pentru realizarea ehieati- 
vului principal al întrecerii, 
•oalftateia ■produselor.

‘introducerea tehnicii și teh
nologiei av an sate, extinderea 
experienței avansate? într-raju- 
torarea -tovărășească și alte 
măsuri ne vor ajuta să punem 
Ia «dispoziția țărănimii noastre 
muncitoare mașini agricole la 
nivelul tehnicii imoderne.

Ca-

Di-
eu

NI COLAJ: JEOi»OiR£SCiJ
inginer șef

’a uzinele „Semănătoarea”

1

S’.< '

pe cap de jracâ iu-

undle metode folosite

Hala nouă a turnătoriei de la uzinele „Semănătoarea'

Angajamentele noastre
Directivele Co

mitetului Central 
al partidului eu 
privire la criterii
le principale ale 
întrecer i socialis
te in cinstea ani
versării a 40 de 
ani de la înființa- 

■ rea Partidului Co
munist din Romi- 

. nia,, i-a găsit .pe 
•lucrătorii goșpo- 

I dăriei de stat 
> Variaș, regiunea 
iBa-nat, la începu
tul campaniei de 
însămînțăr.i.

Iată răspunsul 
colectivului de la

♦

aceasta gospodărie 
fruntașă, răspuns 
care oglindește 
dragostea și recu
noștință profundă 
față de partidul 
clasei muncitoare.

„Angajamentele 
noastre sînt urmă
toarele : tn secto
rul repetai vom 
obține o produc
ție de cel puțin 
3.100 kg. grîu. 
3.300 kg. porumb 
boabe, 2.600 kg. 
orez, de la fieca
re hectar cultivat 
cu aceste plante.

Ne mai angajăm

îndreptar șî sprijin de preț
De cîtva timp cercetăm 

crmpul cu tot mai mrfttă a- 
tenție. «Gkmul a ieșit din iarnă 
trine înfrățit și promite o re
coltă îmbelșugată. Iei și eok> 
insă « mai rar și mai firav. 
'Acolo vom ida îngrășăminte 
suplimentare. Pășim în apro
piata -campanie agricolă ca 
proiecte noi. Directivele C. C. 
al P.M.A. în legătură rs ani
versarea a 40 de arii de la în
ființarea •partidului, ne indică 
limpede căile pentru dbțanerea 
de producțții sporite, tn lumi
na acestor indicații, noi am 
luat măsuri pentru organiza
rea întrecerii între brigăzi și 
echipe, stabilind ca obiectiv 
depășirea producției 'globale pe 
'gospodărie cu 10 la sută. Am 
încorporat pînă m prezent în 
sol 300 vagoane gunoi de 
grajd, îndeosebi pe terenurile 
destinate culturii de Sfeclă și 
vom continua acțiunea.

In Directivele C«C. al P.M.R. 
ca și în recenta Hotărîre a 
partidului și guvernului pri
vind măsurile pentru crește
rea numărului de animale în 
G.A.C. Be pune un accent deo
sebit pe asigurarea unor can
tități abundente de furaje 
ieftine și de bună calitate. Be 
linia valorificării mijloacelor 
tte care dispunem noi în a- 
ceastă privință, menționez că 
pen.ru ridicarea productivită
ții celor 140 hectare «de pășune 
de care dispune gospodăria, 
s-a împrăștiat pe întreaga su
prafață must de grajd. Totoda
tă pe suprafețele de pe care 
se vot culege cartofi timpurii 
vom semăna imediat porumb 
furajer.

De pe cele 60 Iheciare însă- 
.mînțate cu poruntb siloz vrem 
-să recoltăm nu 85.000 kg. la 
.hectar ca anul tracul, ci 45.000 
kg- Xn ce fel ? Wom îngiășa 
suplimentar în primăvara te
renul cu must de .‘grajd jji-i 
vom administra itte asemenea 
îngrășăminte artificiale.

Toate «acestea sînt legate de 
faptul că vom avea în acest 

ca în acest an să 
realizăm, prin de
pășirea producții
lor planificate și 
reducerea 
de cost, 
lei peste 
ciul de 
lei pe care îl a-■’ 
vem planificat.

Totodată vom 
obține o depășire • 
a producției glo
bale la lapte de ' 
vacă cu 5 la sută, 
ceea ce reprezin
tă peste 30 OQD li- 1 
tri, iar la carne 
de porc 20 tone 
peste plan11.
- -------------------S- ■— —

prețuhti 
186.000 
benefi- '

3.469,000 î

an cu 370 de tapete vaci 'de 
lapte mai multe ca în anul 
trecut. ”Ele vor fii 'cumpărate 
în parte din fonduri proprii și 
în parte cu ajutonil creditelor 
de la Stat. Ni se vor aloca în 
acest scop peste l'ffliOOO lei.

FL1E CAPĂȚINÂ 
-președintele gospodăriei 

agricole odlective 
din comuna iHălchiu, 

regiunea -Brașov

Vom înfîmpina cu noi succese' 
glorioasa aniversare

Mecanizatorii de 
ta S;M.T. ’Btrca, 
regiunea Oltenia, 
sînt hatărîți să 
intîmpine cea de-a 
40-a aniversare a 
partidului cu fru
moase realizări. Ei 
s-au angajat să 
depășească planul 
de producție cu 
7.580 hectare «ară
tură normală

să realizeze în 
cursul anului .1261 
economii în va
loare de 600.000 
lei.

Obiectivul prin
cipal ăl întrecerii 
socialiste U c«m- 
stituie calitatea 
lucrărilor. "Prin e- 
xeeutarea lucruri
lor la timp și .la 
un înatt -nivel ar-

Gospodăria de stat Sra^adiru, regiunea București, dispune de un important sector legumicol, 
în aceste zile, lucrătorii urmăresc cu atenție vegetația culturilor forțate.

J

Anul trecut, colectiviștii din 
Cîlnic-Hunedoara, au lansat o 
chemare la întrecere .către toate 
gospodăriile colective din cu
prinsul regiunii. iBîlanțul între, 
cerii s-a încheiat. Fruntași în 
creșterea animalelor pe regiunea 
Hunedoara și cîștigâtori ai în
trecerii s+nt cei «din Silnic. -Prin
tre rezultatele bune obținute în 
cadrul întrecerii se înscrie ți 
producția de lapte obținută : 
31070 ’litri 
rajată.

Despre 
de colectiviștii din Ciln-ic și des
pre masurile ce le vor lua ca 
răspuns la Directivele C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale.întrecerii socialiste 
în cinstea aniversarii partidului 
ne-a vorbit președintele gospo
dăriei, tovarășul Ion iKnarnpultz.

— In ultimii arii ne-am dlaă- 
tuit un nucleu de -vaci, rasa Sie- 
mental. a sfirșitul «anului trecut 
aveam 90 de capete. Una din 
măsurile care o contribuit la 
obținerea unor produși sănătăți, 
bine formați, a fost introducerea 
insămințârii artificiale jcu ma
terial biologic rezultat de la re
producători de mare randament. 
Selecția animatelor, deci, a con
stituit prima noastră grijă.

— Și probabil că nu singura. 
Moi mult -cititori oi -revistei .noa
stre, membri .ai «gospodăriilor co
lective nou înființate, or dori să 
știe cum ați procedat pentru 
sporirea producției -animale.

— La noi iprincjpalii factori 
care au dus 'la sporirea produc
ției de lapte sînt : selecție .des
pre care om vorbit, îngrijirea și 
furajarea «corespunzătoare. Am 
construit grajduri «luminoase, bi
ne aerisite ți -călduroase. Cu
rățenia (Corporală a animalului 
este o :îr»tlatorire pe core îngri
jitorul o .saccate .la fel de impar, 
tartfă ca și cină ar fi vorba de 
dl 'însuți. Animalul așteaptă u- 
ceastă atenție, -ața cum așteap
tă să fre 'hrănit -cum se cuvine 
ți răspunde în consecință prin- 
tr-o producție de 'apte șporită.

— Fiindcă -« -venit votbn de 
hrănirea animalelor, v-am ruga 
să ne dați -unele ■«mănimte pri
vind -metodele pe care lie apli
cați.

— Brperiența ‘Be arată că fu
rajarea este principala cauză a 
sporirii -sau scăderii producției. 
Noi furajăm vacile de lapte in 
mod «diferențiat tin funcție de 

grotehnic, meca- > 
nizatorH vor eon-- 
tribui ca gospo
dăriile colective 
pe care le deser
vesc să obțină ta 
medie eîte 1,6X2 
ko. grâu, 2.706 :kg. 
porumb boabe, 
1J300 ho floarea > 
soarelui, 21.000 ikg. 
iffedlă de zahăr ha , 
dnenane -‘hectar. 1

anotimp, greutate, producția de 
lapte ți perioada de iactație. 
Din mai ți pină în septembrie 
hrana de baxă o constituie nu
trețul verde cosit sau sub fermă 
de pășune. In perioada de 
stabulație se dă nutreț murat, 
completat cu fin ți concentrate. 
Rația zilnică este de 35—45 kg. 
porumb siloz, dat în două, trei 
tainuri după muls, pentru ca 
laptele să nu prindă miros de 
siloz, 2—3 kg. concentrate ți 10- 
12 kg. fin și trifoi. Atit hrănirea 
cit și mulsul se 
program care se 
mai.

— In inc he ie ce v-xim cuga 
ne vorbiți 
luate de 
in lumina 
P.M.R.

Primele

fac după un 
respectă întoc-

să 
despre angajamentele 
colectiviștii dm Cilnic 

Directivelor C C. al

Primele .măsuri, îndată după 
ape riția Direativelor, le-am luat 
pentru îngrijirea culturilor de 
grîu. Zilele trecute am admini
strat o cantitate de 5.000 kg. în
grășăminte chimice la griul care 
a ieșit slăbit din iarnă. Pentru 
fertilizarea solului s-au mai in- 
gteșat 30 hectare pe urmează a 
fi semănate cu tutun ți s-au 
transportat 500 tone -gunoi de 
grajd pe terenurile rieitinate 
.culturilor de porumb și floarea 
soarelui. Pornind cu entuziasm 
Ia muncă, în cfteva zile nm is
prăvit arăturile, semănatul cul
turilor din epoca intii, orz ți 
avăz, am ales și condiționat în
treaga cantitate «de sâmînță 
pentiu porumb dublu hibrid, ge
nerația a -doua.

-In recenta Hotârire a partidu
lui și guvernului privind «nasu
rile pentru creșterea numărului 
de animale im gospodăriile co
lective, noi vedem o nouă do
vadă grăitoare a atent ri pe 
care o acordă partidul și guver- 

«nul dezvoltării ți .întăririi goțpo- 
dăndor nolective. Noi am ți tre- 
xut la cumpărarea de tineret «bo
vin pentru producție, fterma de 
vaci .va ajunge in aceri an la 
140 de -capete, iar pentru asigu
rarea adăpastirii 1or, la 1 mar
tie, am ți .început fundația unui 
nou grajd «de IM de capete. 
Producția medie ide fapte pe 
1961 va tfi de 5.200 litri pe sap 
Re .vacă furajată. 'Mulgătorii 
.fruntași Simian Uskat ți Mihai 
Schuster s-tnu angajat iă obțină 
de la loturile elita pe care le 
au in grija lot, cite 4.HM) litri 
fapte pe cap de vacă furajată. 
Ne cunoaștem bine unii pe alții 
ți sînt convins să qi vor depăși 
angajamentul lor.

Dorim ca fa ■acest an, ta care 
întregul nostru popor ■■ aniversa 
întemeierea partidului eostra 
drag, să obținem ana mai mare 
produație ți pentru aceasta na 

precupeți nici un afart.

pen.ru


la secția de votare nr. 8 din orașul Pitești *

AU DOMNIT 
VESELIA

Șl CÎNTECUL

„Iar pînă-n noapte mai 
și mardeiașii", — adăugă

6, peste cincizeci de oameni 
să treacă prin fața urnelor, 
veneau alții. Votau și apoi

In numeroase case, ceasurile deștep
tătoare au fost puse să sune la ora 
4. Așa a făcut și Ion Dulap, un bătrin 
trecut de 60 de ani, din comuna Ro- 
aăciuni, regiunea Bacău. S-a sculat 
și a plecat împreună cu nevasta spre 
secția de votare. In drum a trecut și 
pe la Roșea Apostol să-l ia. Gnd au 
ajuns la secția de votare abia era ora 
5 și totuși era lume multă adunată. 
„Astăzi avem toate motiveJe să venim 
de cu zori Ia vot — spunea Ion Dulap 
celorlalți săteni .—Votăm pentru înflori
rea patriei, pentru pace și bunăstare. 
Odinioară fie că nu mă duceam de 
loc la vot, fie că mă duceam noaptea 
tîrziu. N-aveam pentru ce și pentru 
cine vota”.,.
oboseau 
Roșea.

La ora 
așteptau 
Și mereu 
mai stăteau de vorbă în curte.

— Am votat pentru candidații Fron
tului Democrației Populare — spunea 
colectivistul fruntaș Simion loan. — Sint 
oameni pe care i cunoaștem cu toții 
a fi buni gospodari. Mu Iți dintre ei, 
ca Gheorghe Jofa, Maria lancu, Elena 
Secreată, imi sint tovarăși de muncă 
la gospodărie și știu că-s harnici.

In anii regimului democrat-popular, 
răcăciunenii au avut posibilitatea 
să-și pună larg în valoare aptitudinile 
gospodărești. Comuna nu mai seamă
nă cu cea de odinioară. Numai în ul
timii ani s-a întins o rețea electrică 
pe o lungime de peste cinci kilometri, 
s-a făcut un pod, s-a renovat caso de 
nașteri, dispensarul veterinar a fost 
înzestrat cu un incubator, Jar ulițele 
s-au împodobit cu numeroase case 
noi, arătoase.

Tinerii, cei care au astăzi fericirea 
primului vot, cunosc toate aceste rea
lizări, dar nu știu cum arăta satul lor 
in trecut. Spunea Neculal Lllă unor 
prieteni cu care votase împreună : „Ne 
bucurăm de tot ce vedem în jurul nos
tru. Viața ni-i frumoasă și va deveni 
și mai frumoasă".

Printre alegătorii veniți să voteze în 
primele ore ale dimineții o fost și bă- 
trînul colectivist Zamfir Bădița. El și-a 
distrus tinerețea argățind peste 20 de 
ani pe moșia lui Ata Constantrnescu. 
Azi are o bătrînețe fericită — primește 
pensie de kt gospodăria colectivă.

Votul răcăciuneniJor a fost o do
vadă a atașamentului lor deplin la 
politica partidului ș| a guvernului. Pină 
la ore 11 introduseseră buletinele in 
urnă peste 600 de cetățeni.

In ziua alegerilor au domnit cîntecul 
și veselia, Numeroase brigăzi artistice 
de agitație din Hemeiuș, din Parincea 
și din alte comune au venit să dea 
spectacole m fața alegătorilor din Ră- 
cociuni.

A. CROITORU

Bă trioul colectivist Zamiir Bădița, după ce a vot 
care de curl nd au Împlinit vîrsla de 18 an! despre 

lege rile în trecut

Brigada artistică de agitație din Hem eiuș, prezin 
secției de votare nr. 11 — RScSciuni. De aici brige 

tru sate

De ou seara moș Torni le a spus 
celor din casă :

— Mîine la 5 scularea I Pină ia sfat, 
la secția unde votăm noi, avem o bu
cată de drum. Și nu uitați că familia 
noastră trebuie să fie și mîine între 
primele la vot.

Mare bucurie simte moș Torni dimi
neața cînd își ia femeia de braț și, 
după ce se mai uită o dată dacă toți 
feciorii și-au pus hainele oele mai noi, 
pornește spre secția de votare. Așa a 
fost și la ultimele alegeri, tot așa e și 
astăzi. Numai că în locul lui Constan
tin, care e acum la oraș, la Brașov, 
votează Ana, care a împlinit de au
rind 18 ani. Și mai e ceva. Acum plea
că spre votare dintr-o casă nouă și 
plină cu mobilă adusă de la Sf- Gheor
ghe. Cînd se gindește la viața lui de 
azi și cînd privește înapoi și vede casa, 
copiii și nepoții, îi crește inima. Merge 
fi Petru, mezinul, chit că el nu votea
ză încă, și i-a luat și pe nepoței.

— Dacă ar fi și cel mare, lom, ofi
țerul, cu copiii lui, apoi chiar că s-ar 
umple strada.

Dar strada e plină ți așa. Colecti
viștii vor cu toții să fie primii la vot. 
Și la ora 6, cînd s-au deschis porțile 
secțiilor de votare, mulțime de săteni 
erau strânși în fața lor. Și Gheorghe 
Neagovici, care a venit cu toată fami
lia, și tînărul Gheorghe Zerbes, care 
votează pentru prima oară, și tractoris
tul Iul iu Dudaș au fost printre primii 
oetățeni din Hârman care și-a-u expri
mat voința în fața urnelor. Numai în 
primele ore de dimineață votaseră 330 
de cetățeni la una din secții și peste 
250 la cealaltă.

Nu numai Ion Tomi a venit la vot 
din casă nouă. La cămin apare foarte 
des, în listele de alegători, pe Ungă 
denumirile străzilor mai vechi și „car
tierul nou". Cînd coborai acum cîțiva 
ani din tren In gara Harman, pină să 
intri în comună mai aveai cale de 
mers. Acum, nuimai ce treci șoseaua 
te inttmpină puzderie de case noi, fru
moase, spațioase. Sînt cele 140 de 
case ale colectiviștilor din cartierul 
nou ai căror locatari se îndreaptă 
acum către secția de vot instalată în 
clădirea căminului cultural. Printre ei 
mulgătorul fruntaș Gheorghe Tohănea* 
*u cu soția și feciorul.

— Pe tova 
oreta rul cam 
U votez cu t 
una ci rear 
fost el <k 
cum pârtiei 
inițiată de < 
rea comunei 
șanțurilor, sp 
mi lor.

— Și propu 
tul Nicolae B 
Furk ți de c 
cu candidații 
viață. Se și 
de clasă, ic 
strins numai 
punere, pest< 
corn in culturx 
tat la întîlnir 
Nusbacher, c 
regional.

Colectiviștii 
fl-au întărit c 
didaților Io 
Democrației 
lei care forrr 
gospodăriei < 
de plecare J 
realizeze ce 
planul de vei 
pornit din vn 
ror sarcinilor 
uneltele, s-c 
cîmip și s-a 
îngrășăminte!’ 
construiește i 
de capete d< 
capacitate d«

Cu toată c 
minului a și 
treg. Acum s-< 
pa de dansu 
stradă s-au 
dansatorii ci 
lese să plece 
oameni de 
dans ca și k 
mini și genmr 
resc acum, o 
le-au dat d 
F.D.P., și 11 « 
pod ariei lor <



Cuvînt de slava PENTRU VIAȚA NOUĂ

t tinerilor 
lâceau a_

Cu soarele ce-și cerne pe dumbravă 
Omătul să și-i scuture doar merii, 
Ți-am făurit acest cuvînt de slavă 
Partid al frumuseții și puterii.

Sirenele uzinelor își suie 
Și ele ne-ntrecutele cîntări 
Dezlănțuitei primăveri să-i spuie 
De strălucirea-ntregii noastre țări.

Și apele ce le-am silit să ardă 
Smulgîndu-le belșugul ca de vis 
Zvonesc prin holde noua lor baladă 
Pe drumul care tu ni l-ai deschis.

Ne-ai spus : oțel — mai multă pîine- 
nseamnă : 

Șî poezii — copiii mai frumoși ;
La semnul tău, grei munți ușor se 

sfarmă
Și oodrii cresc mai mari, mai 

ră murași.

De vîrsta ta nî-1 inima și brațul
Cu tot ce noi înaripat zidim
Tot mai faimoase dntecele, danțul 
Și visele ce^aevea le trăim.

MIHAI GAVRIL

:ol în fafa 
in alte pa-

A6
Deacu, se

al de partid, 
sa. Intotdea- 

unde a 
rșă. Și a- 

lo acțiunea 
înfrumuseța- 
golelor ți a 
or și a po-

de corn unis
em ista Emma 
la înttlnirile 

jt să prindă 
atru săli noi 
in sat s-ou 
prin autoim- 
pentru noul 
e s-a discu- 
ivistul Mihai 
aiul popular 

n Hărmo n
ile date oan- 
r Frontului 
rle 4.200.000 
de bază al 

îai un punct 
Iar ca să 

e trecute în 
acest an, au 
ylinirea tutu- 
5-a u reparat 
gunoiul la 
imipcăștierea 
Acum se 
pentru 130 

silozuri cu o 
ie.
fanfara că

prar} ram în- 
oei din echi- 
lumai ei. In 

alături de 
: se pregă- 

și mu Iți alți 
. înfrățiți in 
ectiviștii- ro
tari sărbăto
rile pe care 
candidaților 
ințarea gos-

Pe drumul 
belșugului 

Unde-a fost de trăit bine 
N-a fo-st locul pentru mine, 
Unde-a fost de tras din greu 
Acolo picam și eu.
Dar oricît aș fi lucrat 
De capăt nu i-aș fi dat 
Singur nu puteam răzbi 
Necazul a izgoni.
Azi pornii pe-o nouă cale 
Fără lacrimi, fără jale, 
Pe calea Partidului 
Pe drumul belșugului 
Și muncesc cu bucurie 
In marea gospodărie, 
Și muncim in ea cu drag 
Că ni-i gazda în ioscg*) 
Amu știu că doar la bine 
Este Ioc și pentru mine. 
Mulțămim Partidului, 
Că ne-a dus pe drumul lui.

Cules din satul Dumbrava, raio
nul Lâpuș de CHIRA VERA

*) gazdă în iosag ■= bogată în vite

Pînă la oza 8,30 își exercitaseră 
dreptul de alegător 1.075 de locui
tori ai comunei Dragalina, dintr-un 
total de 3.800 votanți. Așadar, în 
numai două ore și jumătate, trecuse 
prin fața urnelor aproape o treime 
din alegători. Așteptaseră la rînd și 
oameni foarte bătrîni sau mame cu 
copii mici, cărora, ce e drept, tine
retul le dăduse intîietate. Ei nu ve
niseră însă cu acest gînd, că vor fi 
lăsați să intre înaintea altora. Unii 
chiar refuzaseră. Ii adusese bucuria 
voiului, entuziasmul general.

După ce votau, rămîneau în preaj
ma secției. Vorbeau, rîdeau, își îm
părtășeau bucuria.

Iată-1 pe moș Gheorghe Tătărîm. 
Are 86 de ani și este pensionar co
lectivist. De fapt, sînt colectiviști toți 
membrii familiei sale, și anume : 3 
feciori, 11 nepoți și numeroși stră
nepoți, ale căror nume ocupă o bună 
parte din graficul zilelor-muncă în 
gospodăria colectivă „9 Mai“.

„Am un singur necaz, spunea moș 
Tătărîm. Cel mai mare strănepot al 
meu a împlinit abia 16 ani. Să fi fost 
măcar unul major, veneam la vot 
patru generații 1“.

O fetișcană, una dintre străne- 
poate, ține morțiș să-l ducă la că
minul cultural.

— Hai să vezi expoziția.
— Care expoziție ?
— De cusături și de lucru de 

mînă. A organizat-o comisia de fe
mei în cinstea alegerilor.

Moș Tătărîm e încîntat. Expoziția 
îi place : fețe de masă, ii, fote, co
voare — și toate lucrate de colec
tiviste. Cine avea timp pe vremuri 
să facă minune de lucruri ca astea? 
Și-apoi, unde să-ți fj pus în vechiul 
sălaș de lut, covorul sau milieul ?

— Bravo taică, făcuși bine că mă 
aduseși. Da’ tu știi cum era înainte?

— Cînd ?
— Pe vremea ciocoiului. Vezi tu, 

expoziția asta e ceva frumos, tare 
frumos. Toți te roagă să vii s-o vezi 
pe gratis. Cum e și cu brigada ar
tistică sau cu jocurile. Da' înainte 
vreme, crnd eram robi la Pană, mo
șierul, plăteam și mersul pe drum. 
„Drumul, zicea el, e al meu, fiindcă 
trece pe moșia mea. Așa că trebuie 
să plătiți". Dădeam în fiecare ah o 
dublă de grîu și una de porumb. 
Pentru mers, pricepi tu î

Multe ar avea de povestit șl 
mama-eroină Ioana Dascălu. Ea a 
venit însă la vot cu fetița ei de nouă 
luni, al 12-lea copil, și fetița n-o 
poate înțelege. Ii va povesti mai 
tîrziu, peste ani. Să știe cum s-au 
născut frații ei mai mari în cocioaba 
de paiantă aflată acum în spatele 
casei noi și frumoase pe care și-au 
făcut-o de cînd e în colectivă.

Mama eroină se îndreaptă spre 
urnă zîmbind. Votează pentru pacea

și fericirea celor 12 copii ai ei. A- 
fară o așteaptă Marin, fiul cel mare, 
utemist, tractorist la S.M.T. Ciulnița. 
El a votat mai de dimineață. Primul 
lui vot 1

In drum spre casă, Ioana Dascălu 
se oprește o clipă dinaintea grădi
niței sezoniere a gospodăriei colec
tive. „Vezi, îi spune ea fetiței, aici 
o să vii și iu peste un an, doi“.

De la secția de votare din centru, 
brigada artistică de agitație por
nește într-un autocamion spre Dra- 
goș Vodă.

— Să vă prezentați bine 1 — le 
strigă cineva artiștilor — Nu uitați 
că sîntem în întrecere.

E ceva să te întreci pentru belșug 
cu o gospodărie colectivă ca aceea 
din Dragoș Vodă, unde valoarea zi- 
lei-muncă a fost în 1960 de 45 lei. 
Colectiviștii din Dragalina țin să-i 
ajungă pe vecinii lor. îndemn și în
dreptar le sînt obiectivele întrecerii 
indicate în recentele Directive 
C.C. al P.M.R.

Sărbătoarea de la 5 martie, colec
tiviștii au prăznuit-o votîndu-i pe 
candidații F.D.P. Votul lor, expresie 
a atașamentului față de orînduirea 
democrat-populară, față de politica 
partidului și guvernului, îl vor întări 
acum prin succesele cu care merg 
în întîmpinarea unei noi și mărețe 
Barbători : aniversarea a 40 de ani 
de la înființarea partidului.

C. N1COLAE

Votează mecanicul de locomotivă 
Ștefan Lungu, Erou al Muncii 

Socialiste

t PANA
lÂngă scoția de votare de la căminul cultural Tudor Vladimirescu colectiviștii din Hărman, după ce au tre

cut prin fața urnelor de vot, se prind in horă.

tradițională

8 Martie, 
o sărbătoare

Acum, in prag de primăvară, Ic 8 
Martie, sărbătorim Ziua internațională 
a femeii. An de an cu prilejul acestei 
sărbători tradiționale femeile din lu
mea întreagă își exprimă năzuința for 
fierbinte de pace și progres social, 
hotărîrea de a clădi o trainică teme
lie unui viitor fericit Femeia, sora, 
mama, fiica, tovarășa și prietena de 
pretutindeni iși dau mina, iși sărbăto
resc la 8 Martie forțele mereu cres- 
cinde, unitatea 
pentru nobila cauză a păcii.

Deosebit de grele sînt condițiile in 
care femeile din țările capitaliste și 
coloniale împletesc lupta ce se desfă
șoară pentru drepturile lor umane și 
cetățenești, cu lupta pentru pace. 
Conștiente de greutățile surorilor lor 
din aceste țări, femeile din țările pu
ternicului lagăr socialist își intensifică 
acțiunile pa-rticipind din zi în zi mai 
activ la măreața operă de zidire a 
socialismului și comunismului. In acest 
fel ele aduc cea 
buție la apărarea 
și pacea fiind de

Femeile din țara 
ziua de 8 Martie 
sporit alături de întreg poporul mun
citor pentru traducerea în viață a is
toricelor sarcini trasate de cel de al 
ill-lea Congres al Partidului Muncito
resc Romîn. In condițiile create de re
gimul democrat-popular femeile au 
posibilitatea să-și manifeste din plin 
capacitatea, să-și valorifice talentele 
și energia. O dovadă grăitoare a 
înaltului grad de conștiință la care au 
ajuns femeile de la noi, este contri
buția din ce în ce mai însemnată pe 
care o aduc în toate domeniile cons
trucției socialiste, în industrie și agri
cultură, în activitatea social-culturală-, 
și pe tărîm obștesc.

Ziua de 8 Martie 
noi și un prilej de a 
poi, de a ne aminti 
veacurile 
Lipsită de cele 
turi, nu numai 
familie, femeia 
o sclavă mută, 
judecăților, 
pline în drepturi a femeii față de 
bărbați este una din marile înfăptuiri 
dobindite de regimul nostru demo
crat-popular. Statul democrat-popular 1 
se bazează pe participarea largă a I 
maselor la viața politică și obștească I 
a țării. Ce poate fi mai semnificativ | 
decît faptul că la recentele alegeri 1 

: de deputați în Marea Adunare Națio-< 
nală și în sfaturile populare femeile j; 
au pășit cot la cot cu bărbații în fața | 
urnelor spunîndu-și răspicat cuvîntul, • 
alegînd și fiind alese 
statului, în conducerea 
podărești ale țării.

Votînd la 5 martie 
dații Frontului Democrației Populare, 
femeile din țara noastră, alături de 
soții, de frații și copiii lor trecuți de 
18 ani au legat cele mai frumoase * 
năzuințe personale de viitorul strălucit 
al patriei, viitor care exprimă bunăs
tare, fericire și pace.

de acțiune in lupta

mai masivă oontri- 
păcii, socialismul 

nedespărțit, 
noastră sărbătoresc- 

muncind cu elan

constituie pentru - 
privi o clipă îna- 
in treacăt anii și ’ 
robie a femeii.

societate ci și tn

de grea
mai elementare drep- ; 

in
nu era in trecut decît
victimă a tuturor pre- 

Realizarea egalității de- 
in drepturi

în conducerea | 
treburilor gos-

pentru candi-
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Intr-o singură după-masă, asta 
8-a întîmplat în ziua de 21 fhbraia- 
rie, la biblioteca din Daneș, raio-. 
md Sighișoara, s-au împrumutat! 
155 de cărți. In luna ianuarie, <nu-' 
mărul cititorilor a crescut cu 261, 
iar în februarie (pînă la 23 ale 
lunii} cu încă 102. în numai două 
luni, cititorii bibliotecii au citit• 
2.666 âe cărți.

— Avem puține cărți, îmi spu
nea mai deunăzi, bibliotecara Eli- 
sabeta Ml

Puține ? In 1946, cînd a Sosi 
deschisă, biblioteca comunală dis
punea de vreo 3B0 volume. Astăzi,. 
în bibliotecă (tarinzind aici și o 
bibliotecă afiliată și două sătești) 
există 5.170 de volume. Și iată că 
acest fond <de cărți se dovedește i 
azi prea mic față de cerințele ■ 
mereu în creștere ade locuitorilor: 
din Daneș.

Din 1946, cînd tbiblioieca puteai 
^fane față" au 26B luoluuae, s-au 
petrecut schimbări fundamentale 
în comună. A dispărut complet 
analfabetismul, un număr mare 
dintre tineri urmează la diverse 
școli, comuna a fost complet co-, 
lectâvizi tă. Mulți colectiviști și au 
iăcwt case (7B în ultimii ani), și-au 
cumpărat mdbile noi. Comuna a; 
fost electrificată, s-a pietruit strada 
care duce la gară, s-a amenajat ua 
parc frumos, în care colectiviștii 
plănuiesc să pună lampioane colo
rate și bănci. Comuna are o în
fățișare plăcută, se vede că e lo
cuită de oameni gospodari. Și dac* 
5.(70 de -cărți se dovedesc prea pu
ține azi pentru comuna Daneș, 
aceasta este o mărturie că cititul 
a devenit, pentru majoritatea do- 
■eiritonilor, o necesitate.

Un camion și încă ceva..

De curînd, gospodăria agricdlă co
lectivă „23 August" din comună ia 
cumpărat un autocamion.

S ar purea, la prima vedere, că *- 
ceasta n-are nici x> legătură cu mun
ca bibliotecii. Totuși, nu este așa.

Gospodăria a obținut anul treartt 
25.900 kg. sfeclă la hectar. Frunî iă 
la cultivarea acestei plante a :fuut 
brigada nr 4, condusă de comunisttal 
Nicolae Bichiș. Echipa a V-a din brii, 
gada sa a obținut peste 40.000 kg. 
sfeclă la hectar, pentru care an pi 
primit un premiu de 946 lei și 2B -kg. 
zahăr

Dacă cercetăm fișa de cititor a to
varășului Bichiș, vedem că el .este 
un pasionat ăl cărților care trâteasă 
probleme de agrotehnică. Bl a cMt 
„-Cultura porumbului**, „.Cultura pl
umbului siloz**, „Aplicarea îngrășă

mintelor naturale șl artificiale** și 
multe alte broșuri. Din broșurile 
„Cultivarea sfeclei de zahăr", „Să 
mărim producția culturilor de plante 
induririale" și altele, el a itayățat 
cum trebuie cultivată această plantă

ca să dea o producție cit unai mare. 
A aflat că îngrășămintele de *bază ae 
îngroapă toamna m arătura afiîncă 
(pe sbluri de cernoziom -de 27—30 
cm), că d se dan suplimente de În
grășăminte naturale «în perioada creș
terii, și alte învățăminte prețioase, 
care, aplicate în practică, au dus Sa

■r-Ă-A A r A A f

19u-i treabă uș«ară .să-tfi alegi o carte. Trebuie răgaz. In răstimpul ett 
cititorii se deaid, are timp pi bibliotecara să lucreze la planul 

recenzii.viitoarei 

rezultatele bune obținute de briga
da sa.

Firește, tovarășul Bichiș nu este 
singurul care studiază cărțile agro
zootehnice. Comunistul Ghirling lo- 
thann, mulgător fruntaș, are și ei o 
fișă de cititor au multe titluri. Aten
ția lui se îndreaptă spre problemele 
ide zootehnie. „îngrijirea raționadă a 
vacilor cu Șapte**, „Porumbul hibrid 
și porumbul siloz", iată numai cîteva 
din cărțfle citite de el și care îl aju
tă să îngrijească vacile „ca la carte"*< 

Pasionați cititori ai cărților și bro
șurilor agrozootehnice se recrutează 
mai ales dintre membrii celor -trei 
-cercuri agrozootehnice. Tați cei 123 
de cursanți au citit cel puțin cîte o 
broșură .privind >nmnca lor -în gospo
dărie. In cadrul cercurilor agrozooteh
nice se face o vie și convingătoare 
propagandă pentru studierea cărților 
agrozootehnice. iLa fiecare curs, parti
cipă cineva din colectivul bibliotecii. 
In colaborare cu -inginerul lean Fle- 
șariu, lector la aceste cursuri, ibiblio- 
'tecara stabilește ce căiți și broșuri 
sînt -necesare pentru a întregi cunoș
tințele dobîndite de cursanți. După 
lecție, o jumătate de oră este rezer
vată prezentării conținutului cărților. 
Broșurile se dau .pe foc ca plinea cal
dă, 'ba tmai mult, a doua zi bibliote
ca comunală și cea a -colțului roșu 
dl gospodăriei, sînt asaltate de cereri 
pentru cărțile recomandate.

Cursanții au căutat mai ales să afle 
ffin cărți răspuns ia o întrebare care 
îi frăminta : din ce cauză producția 
de grîu la hectar obținută anul tre
cut de gospodăria colectivă a fost 
slabă? Lecțiile ținute i-ou ajutat să 
înțeleagă că trebuie să acorfc o mai 
mare atenție îngrăsării solului și al
ternării culturilor. In adunarea gene
rală a .gospodăriei agricole cnlective, 
ei au .prepus ca griul &ă se semene 
după sfeclă, cartofi sau trifoi și să 
se îngrașe solul cu îngrășăminte chi
mice. Pînă ’la această dată au și fost 
împrăștiate 12.030 -kg. din cele 20.000 
kg. planificate.

Firește, îngrășămintele se transpor
tă cu noul autocamion, cunțpărat din 
premiul obținut de gospodărie .pentru 
rezultatele -deosebite în cultivarea 
sfeclei de zahăr...

Intra doua întrebări...

— Avem azi ce -menea ?
Aceasta a fost întrebarea cea mai 

des rostită în casa părinților Vaorieăi 
Covaci, cu mulți ani iîn -tramă.

Acum soțul și fetița ai, elevă -în 
clasa a V-a, o ântinnpină pe Viorica 
cel mai des cu 'irttaebaEea :

— Ce carie ortim .azi X
Așa s-au obișnuit. £ă se siringă 

terți seara după terminosea trebuni
lor și Vianica să 'le citească din 
cîte-o carte. Citește -rar, cu voce mol
comă, ca toți să poată savura frumu
sețea și tîlcul slovedor.

Viorica Covaci este astăzi cefteoti- 
viată. Fa singură a ffăctrt anul 'trestii 
179 de ztle-muncă. ®4u «nai stă -nu 
chirie într-o casă pricăjită, ni lecu
iește -în casa ei, Ifammoasă, de •ounînd 
construită.

Gustul pentru citit d s-a format 
treptat. Acum *wao șapte ani, '.Mina 
Covic, care era pe .atenai ’biblioteca
ră, a întrebat-o dacă -îi place să ci
tească.

— N-am eu timp de astea, am alte 
griji — a-a «răspuns VisaMca.

Nina Covic i-a dus totuși o carte, 
sfătuind-o să încerce s-o citească. Era 

un volum de Ion Creangă. Vioricăi 
i-a plăcut și Nfaaa Covic i-u adus 
altele. Cu timpul, Viorica a învățat 
drumul la bibliotecă. A învățat să 
caute ea singură cartea preferată. Be 
fișa ni, numai în acest an fignrează 
șapte titluri.

Prietenei ei, cartea, Viorica îi da
torează foarte mult. Și în primul rînd 
îi este recunoscătoare pentru orizon
tul nou pe -oare i -l-a deschis. Dato
rită cunoștințelor adunate din căr$, 
ea poate să se ocupe de educația fe
tiței. O ajută la lecții, îi dezvoltă 
continuu gustul pentru citit, pentru 
studiu. Fetița ei este mereu pre
miată.

dr
C aeușită seară literară a fost de 

curând organizată la Daneș pe tema 
„/ftoeții ciută partidul" în cadrul că- 
iseia au fost recitate iurtele din cele 
mai frumoase creații ale Ini Mihai 
Beniuc, Eugen Frunză și alți poeți.

Mult gustate sînt și așa-zisele seri- 
literare combinate. Este vorba de ac
țiuni comune — cartea și filmul. 
Astfel, cu ocazia rulării filmelor 
^Ciulinii Bărăganului" și „Mitrea Co
cor", au fost prezentate ta prealabil 
cărțile Eespedbve și autorii lor. Drept 
rezultat, singurul volum din „Ciulinii 
Bărăganului** și cele patru exempla
re din „Mitrea Cocor" nu mers dm 
•mină în mină.

C&. mai miei citAtori tint curiei să afle oe noutăți au mai sosit la librărie. 
De pe acum. Ia verstă fragedă, iuoep să^ți etrtngă aărți pentru 

bAbHoteoa personală.

Șez&tarile, -tradiționalele șezători 
din serile de lamă, s-au schimbat, 
și-au îmbogățit conținutul. Cxnd se 
adună femeile să toarcă liînă sau să 
croșeteze, mai totdeauna se găsește 
cineva să citească cu voce tare din- 
tr-o carte sau broșură. iLa -una din a- 
semenea intîlniri, în preajma ltd 
8 mărite, cedeativăstelie an citit s> bro
șură in care se vorbește despre drep
turile femeilor în R.P:E.., despre ocro
tiră a sănătății mamei și copilului. Ele 
și-au amintit tacă • dată, cu adîncă 
irerounoștință, de -fot ce 'le-a adus re- 
gimtfl de democrație populară.

Avi PIPVC p*ap*t*i ? r~< v* "» *■'■ ■■Kl LII CWinyH® T. ț.fI

în cadrul concurstdui *biena?l ,,®i- 
hkoteca in slujba construcției aocia- 
liste". Dameșul a fost oLasiiicat pe 
locul doi în raionul Sighișoara. Bi

blioteca de aici a îndeplinit toți in
dicii cenți de concurs.

— In munca culturală, cum ai în
deplinit o sarcină, a și apărut alta. 
Viața nu stă pe loc — mi-a spus to
varășa Elena Brîndușa, directoarea 
căminului cultural din Daneș.

Cît de repede merge viața înainte, 
ce transformări mari se petrec în fie
care moment, se poate vedea și în 
comuna Daneș. In planul de perspec
tivă al gospodăriei, s-a prevăzut, 
printre altele, mărirea considerabilă a 
sectorului zootehnic. Față de 210 ca
pete bovine (114 vaci cu lapte) în de
curs de aproximativ trei ani se va 
ajunge la 510 capete bovine, dintre 
care 210 vaci cu lapte. Această creș
tere atrage după sine o sporire a 
sarcinilor gospodăriei, deci și ale bi
bliotecii. Popularizarea cărții zooteh
nice cu și mai mare intensitate, iată 
ajutorul pe care-1 poate da gospodă
riei, biblioteca. Există broșuri care 
tratează despre îngrijirea rațională a 
animalelor, despre fehil m care un 
singur om poate îngriji mai multe 
animale. Ar fi util dacă s-ar orga
niza, de pildă, o acțiune combinată 
ca în cazul cărților beletristice, de 
data aceasta însă cartea zootehnică 
împreună cu documentarul zootehnic. 
O colaborare mai strînsă între biblio
teca comunală și cea a colțului roșu 
al gospotâriei, ar fi de asemenea fo
lositoare. La gospodărie se găsesc 
multe cărți agrotehnice și zootehni
ce care însă nu sînt în întregime 
puse în valoare. In multe biblioteci 
comunale și sătești din raionul Sibiu, 
de pildă, se întocmesc bibliografii 
pentru preșecEartete gospodăriei, pen. 
tru brigadieri, recomandîndu-li-se să 
citească cărțile respective. Această 
metodă ar putea fi folosită și la Da
neș, și ar da rezultate și aici.

Rezultatele acestea se vor exprima 
și printr-o creștere a numărului de 
cititori. Atunci însă cărțile se vor 
dovedi și mai puține. In această pro
blemă gospodăria poate veni în aju
torul bibliotecii. Completarea fondu
lui de cărți la bibliotecă s-a făcut 
pînă acum numad din fondul cultu
ral al cooperativei. Mad există insă 
și fondul cultural al gospodăriei. Din 
acesta, biblioteca nu a primit nici
odată nimic. Este în Tnteresnl gospo
dăriei, însă, ca să poată fi înarmați 
colectiviștii cu rit mai multe cunoș
tințe agrotehnice și zootehnice, să ci

tească cît mai mult, să se cultive sta
tornic.

iLa Daneș s-au întreprins multe ac- 
țmni interesante cn •cartea. Dar nen- 
tru a atrage tot mai mulți porticipartți 
la aceste manifestări, pentru a spori 
•continuu numărul citiiariloi;, Este ne
voie să se organizeze acțiuni tot mai 
variate, .tot mai interesante. Ca să facă 
față 'bibi! iote carul singur la multitudi
nea sarcinilor oare îi revin este im
posibil. Dar în ajutartil bibliotecaru
lui vine comitetul .de sprijin. Acest 
comitet poate fi .întărit și la Daneș 
prin uoqptarea •unor cadre didactice 
și a unor cititori buni na Zenia ®u 
zaș sau Viorica Covacii. Atunci și ne- 
rințrie pe care viața le pune in feța 
iaibliotaoii var ii dim oe in oe mai 
‘biine împlmite.
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Zilele trecute, colectiviștii din Valea 
Neagră au prelucrat pe brigăzi Directi
vele C.C. al P.M.R. cu privire Ia criteriile 
principale 
versării » 
Partidului, 
document, 
conducere 
a colectivei au luat o serie de măsuri 
menite să asigure producții mari.

G.A.C. Valea Neagră face 
centura de aprovizionare a 
Constanța, și a stațiunilor de

ca o 
gospodărie să aibă un sector

Planul de pro-

ale întrecerii în cinstea ani- 
40 de ani de la înființarea 
Ei au studiat temeinic acest 
în. lumina căruia consiliul de 
și organizația de bază P.M.R.

Este firesc și necesar

parte din 
orașului 

pe litoraL 
asemenea 
zootehnic

și legumicol dezvoltat.
ducție și- măsurile luate recent țin seama 
întru totul de această necesitate.

Numărul vacilor cu lapte este de 113, 
iar al junincilor și vițelelor de 102. Gos
podăria va cumpăra pînă în vatră încă 
56- de vaci. Astfel, pe 1961 vor reveni 
18 vaci la suta de hectare. E un procent 
ridicat.

De la- 1 martie ax. s-a taecut la fura
jarea diferențiată a vacilor cu lapte. 
Acestea au fost împărțite pe loturi de 
producție. în afara rației de întreținere,, 
pentru fiecare litru de lapte se dau cîte 
20© gr. concentrate și 500 gr. suculente 
pe cap de vacă furajată.

La propunerea noului inginer agronom 
al colectivei (tov. Petre lacob), s-au 
amplasat,, în. camerele speciale de fura
jare ale grajdurilor, bazine pentru fînuri 
dospite. Ciocani tocați și saramurați, 
sfeclă furajeră și uruieli de orz, porumb, 
știuleți și șrortari de floarea soarelui 
suplinesnc cu succes, finul verde. Silozu
rile cu porumb se pot păstra intacte 
pînă la 1 aprilie. Vacile var fi scoase 
la masă verde după 1 mai.

Intrucît lotirf de vaci (Tasa Roșie de 
stepă și Pfnzzgau) e încă tînăr, planul 
prevede o producție medie anuala de 
numai 1.900 1. de lapte pe cap de vacă

aw
La punctul de montă, președintele Ton 

V. Mina, comunistul Petre Mirea, bri
gadier zootehnic, Gheorghe Giurgiu, 
operator și Tudor N. Ton, șeful fermei 
de vaci, urmăresc evidența însămînțd- 
rilor artificiale.

fora jată. îngrijitorii în frunte cu comu
nistul Todor N. Ion, șeful fermei, și-au 
hiat Insă angajamentul să obțină cel ptt- 
țtn 2.100 I.

La ferma de păsări, îngrijitoarea Vekca 
Șeuleanu $f-a luat angajamentul să ob
țină anual 12» de ouă pe cap de ffăiaă, 
față de 110 ouâ cît e planificat Ferma 
va număra 4.100 păsări matcă, față de 
1.725 tn I960. Pe piață vor fi vîndute 
9.000 păsări.

Angajamentul candidatului de partid 
kadn Mitre», Îngrijitor la maternitatea 
de scroafe, a fost următorul: să obțină 
la două fătări pe cap de scroafă, cîte 
14 purcei — cu 4 mat mult decît pre
vede planul. La sfirșituf anului, gospo
dări* va avea 60 scroafe matcă (anul 
trecut — 43) și va livra statului pe bază 
de contract 260 porci a cite 110 kg.

Șeful fermei de oi, comunistul Serghei 
Dragau, și-a luat angajamente privind 
înțărcarea mai timpurie a mieilor sugari 
prin hrănire suplimentară, sporirea pro
ducției de lapte și lină. Pentru inerino- 

zare, se aplică monta artificială la punc
tul de insămînțări al colectivei

Grădina legumicolă se întinde pe 60 
ha. și este in întregime irigată cu apă 
din Siuf-ghiol. La propunerea instuucto^ 
rului regional de partid Ion Șerban — 
al cărui sprijin competent este de mare 
folos colectiviștilor — a fost alcătuită o 
comisie pentru depistarea depozitelor de 
îngrășăminte din comună. Prin curți, pria 
vîlcele. zăceau mormane întregi de mra- 
niță, în totul vreo 500 de tone. Acestea 
an fost transportate imedtaâ la grădină 
Trufandalele crescute în paturi calde 
vor fi vîndute la Constanța^, unde colec
tiva are un chioșc de desfacere; Deocam
dată, din vi uzarea surplusurilor de te- 
gume, ouă și produse lactate, g.a.e. Va
lea Neagră obține zilnic 1000—2000 lei. 
O altă măsură luată de conducerea co
lectivei la propunerea inginerului P; Ia- 
cob este amenajarea unei eiupercării. 
Aceasta va aduce venituri anuale de cca. 
500.000 Iei.

Tot în această primăvară, va fi orga
nizat și pescuitul de larg eu unelte mari. 
Brigada piscicolă: marină va aduce și ea 
venituri de aproximativ 1.000.000 lei 
pe an.

în urma tuturor acestor măsuri:, veni
turile obținute 
cultură vot fi 
mai mari decît 
putui anului.

Cu mare însuflețire au prelucrat Di
rectivele și lucrătorii din brigăzile de 
cîmp. Producțiile medii la hectar planifi
cate pentru 1961 sînt mai mari la toate 
culturile decît eele realizate 
Totuși, 
mult.

Griul 
zultate 
na trecută, s-a însăfmînțat numai grîu din 
soiurile rezistente Ia secetă și de mare 
productivitate Triumph și San Pastore. în 
plus, gospodăria a folosit pentru prima 
dată mari cantități de îngrășământ» chi
mice: 72 tone superfosfat și 10 tone 
azotat de amoniu. în primăvară, se vor 
da încă 10 vagoane de îngrășăminte chi
mice. Comunistul Aurel Lepădata și-a

din zootehnie și legumi- 
cam o dată și jumătate 
cele planificate la îwce-

în 1960. 
colectiviștii au înțeles că pot mai

A. 15, de exemplu, n-a dat re 
mul'țumitoare. De aceea, in tuam-

*

Miercurea, cînd copiii pleacă- de 
la școală, se întîlniesc In hal au 
mamele loz. Și de fiecare dată cei 
care au făcut' vreo boacănă sau au 
luat vreo notă proastă In ultimele 
zile, tresar și caută să se fofileze oft 
mai neobservați. Doar cînd dau cu 
ochii de tovarășa Pe trie a sau de 
altă femeie mai vîrstnică, al cărei 
copii au terminat de mult școala, se 
mai liniștesc amintindn-și că miercu
rea femeile din comună se string 
Hr gâ tovarășa Focșeneann, învăță
toarea, din alte motive.

în primele luni erau și femei car® 
ne prea voia» să vină. Unele ziceau 
că au copdi mici acasă, altele că 
sînt prea bătrfne și că „nu Te mai 
interesează pe ele treburile astea..." 
D® altfel, la Început, la astfel de 
IntîJniri se desfășura o activitate 
oarecum unilaterală sau, cura 11 se 
părea celor din Țăndărei, „speritic 
feminină" ; de-ale gospodăriei ori 
diferite lucruri de mină, împletituri. 
Intr-o zi, tovarășul Tănase Fcrpa, 
secretarul comitetului comunal de 
partid, a stat dfe vorbă c« clfeva 
tovarășe din comitetul de femei. 
Despre una, despre alta și le-a dat 
și cîteva 
o și 
iilor 
citit.

Si .
experiența tovarășelor din comisie 
și programul întîlnirilor săptă mineri e 
Ele citesc diferite articole din pre
să, despre combaterea superstițiilor 
șt pe teme de educație, sau discută 
pe marginea unei cărți. Deseori se 
pregătește cîte un referat despre 
problemele interne și Internaționale 
la zi. Interesul femeilor din comună

sugestii prețioase pentru 
mai bună organizare a cursu- 
de îndrumare a cercuriloi de

așa, treptat s-au îmbogățit și

Tinere colectiviste din brigada legumicolă acoperind răsadnițele

luat angajamentul să obțină peste 1.70» 
kg. de grîu la hectar. Una dintre mă
surile propuse de- el este diluarea cu 
must de grajd a îngxășămintetoz «pa- 
nulate. Comunistul Selim Ismet. a vorbit 
despre buna întreținere a prășitearetor. 
El a făgăduit că brigada lui va depăși 
2.350 ftg. porumb boabe la hectar, și că. 
pe- deasupra vai obține în cultură inter
calate 5.00©- kg. drrvleei sau 200 kg. fa
sole.

Măsurile luate de colectiviștii din Va. 
lea Neagră în lumina Directivelor C.C. 
ari P.M.R'. vor duce neîndoios Ia un bel
șug de produse animale și vegetale, la 
creșterea avutului obștesc și a venituri, 
lor. Valoarea 
lei mai mare 
dul de bază 
4.500.000 lei.

Animați de 
lectiviștii «fin 
mat la întrecere pe cei din Corbul de 
Jos. întrecerea lor poartă pecetea avîn- 
tului înflăcărat eu care întreg poporul 
nostru muncitor întimpină aniversarea ■ 
patru decenii de la înființarea ParS- 
dtdui.

zilei-muncă va fi cb 10 
<|e<rît anul trecut, Iar fan
ai gospodăriei va depăși

asemenea perspective; co- 
Valea Neagră i-au eh».

N. C ULCEA i.

a> crescut mereu Acum nici nu mai 
e nevoie ca vreuna să fie chemată. 
Mobilizarea se face de la sine și Ia 
ora stabilită te vezi adunate pe toa
te. Printre ele sînt și destule mai în 
etate, ca d® pildă Maria Dorobcnr- 
țu sau Petrica Oprișan.

Dar cel mai mare interes și cele 
mai multe discuții stîrnesc întotdea
una problemele legate de drumul 
familiei unite a colectiviștilor pe 
care merg și țăranii muncitori de 
pe aceste meleaguri dunărene. Și 
asrta se vădește ari de cîte ori se 
citesc articole din JScînteia" sau 
din alte ziare car» vorbesc 
despre astfel de lucruri. „Cercurile 
noastre de femei trebui» să spri
jine șl mai intens acțiunile pentru

In fiecare
miercuri...

întărirea economico-orgauizatarică a 
gospodăriei agricole'',, a Cost con
cluzia la cate au ajuns tovarășele 
din comisia comunală de temei.

Maria Cristea, îngrijitoare de pă
sări, a citit numai în ultimul timp 
printre alt® cărți, broșurii® : „Corn 
se cresc puii fără cloșcă", „Bolii® pă
sărilor", „îngrijirea păsărilor". Fap
tul că a găsit în acest® cărți nenu
mărate învățăminte pentru munca 
sa, a fast concludent și pentru ce
lelalte colectiviste. Iar discuțiile 
despie „porumbul siloz" au stîrnit 
interesul tuturor participantelor de 
la cele 33 cercuri de citit

Dar activitatea comisiei de femei 
de la Țăndărei nu se rezumă nu-

Cîte unele 
mă-ntreabă

r

Frunză vende foi de nalbă 
Cîte unele mă-ntreabă 
Ce leacuri- arrr folosit 
Chipul de mi-a-ntiherit, 
Fața de mi-cun limpezit. 
Da’ eu leacuri n-am luat,, 
Nici potica1) n-am cătat. 
Da' cînd văd holdele-ntinse 
De răzoare necuprinse 
Și cînd văd belșugu-n cosă, 
Voia bună după masă. 
Așa-mi 
Și mă 
Așa-mi 
Și mă

Cules din 
Lăpuș de

vine să trăiesc 
simt că-ntineresc, 
crește inima 
simt mai tinerea.

I

■

*) Fotfcrf jamutcu.

mai kz aceste lucruri. Brigăzii artis
tic» formată numai din femei i s-a 
dus vestea în tot raianul și a fost in
vitată să dea spectacole la Fetești. 
Pentru ziua de 8 Martie brigada a 
pregătii un program spex-iaJ r „Via
ța femeii în trecut și astăzi".

De curînd la Țăndărei s-a orga
nizat un schimb de experiență între 
toate comisiile de femei din nordul 
raionului Fetești, astfel ca și în alte 
comune să se extindă inițiative ca 
brigada artistică a iemeilor. activi
zarea cercurilor de citit și a cursu
rilor de îndrumare, concursul „Cine 
știe, cîștigă" pe teme privind meto
dele1 de muncă aplicate în diferi
tele sectoare ale gospodăriei colec
tive. Făuica Stoica, Tudai Eugenia, 
Petrica Oprișan, Lupu Eugenia sînt 
bine cunoscute acum nu numai in 
munca de zi cu zi la colectivă, ci 
și pe scena noului cămin. cultural 
din comună.

Iar cursurile de îndrumare sîni 
acum la Țăndărei mult mai acce
sibile și totodată mai atractive E 
și normal ca lecțiile să stiinească 
discuții Ia care participă toata lu
mea prezentă — cînd de obicei con
ținutei lor e legat de exemple luai» 
chiar din comună.

*■

Chiar dacă tovarășa învățătoare 
mai scapă cîte o vorbă despre 
vreo șotie a vreunui vlăstar prea 
neastîmpărat, în focul discuțiilor ea 
se uită Și în tot cazul, cînd ajunge 
acasă, fiecare femeie ar® atîlea de 
vorbit cu ,/ 
noutăți aflate, că 
prichindelul 
neatin®'*

,omul ei" despre ultimele 
mai totdeauna 

scapâ cu .jOnocrrGG

V. DUMBRAVA



A I5-a sesiune a O.N.U 
și-a reluat lucrările

Ieri s-a deschis la New York 
a doua parte a celei de a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Ea va dezbate o serie 
de probleme importante în
scrise pe ordinea de zi care, 
fiind prea încărcată, n-a putut 
fi epuizată în cursul lucrărilor 
din toamnă. Intre acestea un 
loc de primă importanță îl 
ocupă problema dezarmării. 
Adunării Generale îi vor fi 
prezentate mai multe proiecte 
de rezoluție privitoare la dife
rite aspecte ale acestei pro- 
bleme-cheie a vieții internațio
nale contemporane.

Istoricul plan de dezarmare 
generală și totală în trei etape 
prezentat de N. S. Hrușciov în 
prima parte a actualei sesiuni 
șl-a cîștigat o largă populari
tate și un puternic sprijin în 
rîndurile opiniei publice mon
diale, care cere cu stăruință ca 
Adunarea Generală să elabo
reze cît mai grabnic directive 
clare pentru ca viitoarele tra
tative de dezarmare să poată 
duce la încheierea unui tratat 
de dezarmare generală și to
tală.

Problema congoleză este de 
asemenea un punct important 
pe ordinea de zi. Evenimentele 
tragice desfășurate în Congo 
de la încheierea primei părți 
a lucrărilor sesiunii, ne arată 
odată mai mult că se impune 
luarea cît mat urgentă a unor 
măsuri care să pună capăt situa
ției grave provocată în Congo 
de agresiunea colonialistă. 
Delegații la sesiune vor discuta 
și plîngerea guvernului Cubei 
cu privire la diversele planuri 
de agresiune întreprinse împo
triva acestei țări către

S.U.A., apoi problema sprijinirii 
eforturilor statelor noi în ve
derea consolidării indepen
denței lor, ca și o serie de alte 
probleme menite să ducă la în
tărirea păcii și colaborării din
tre popoare.

Intre aceste probleme se nu
mără și propunerea țării noa
stre cu privire la inițierea 
unor acțiuni pe plan regional, 
în vederea îmbunătățirii rela
țiilor de bună vecinătate între 
statele europene cu regimuri 
social-politice diferite. In cen
trul atenției delegaților se va 
afla și problema privitoare Ia 
necesitatea schimbării structu
rii O.N.U. și în primul rînd a' 
schimbării secretariatului ge
neral, care așa cum se prezintă 
în momentul de față, nu maf 
corespunde noului raport de 
forțe pe arena mondială.

Cea de a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a intrat în isto
rie ca una din cele mal impor
tante sesiuni ale O.N.U. atît 
prin faptul că la dezbaterile din 
prima el etapă au participat 
personalități conducătoare de 
cea mai înaltă răspundere din- 
tr-un număr de state, cît șl 
prin amploarea și caracterul 
problemelor abordate și impor
tanța hotărîrilor luate între 
care trebuie să subliniem în 
primul rînd adoptarea propune
rii sovietice privitoare îa li
chidarea rușinosului sistem co
lonial.

Popoarele așteaptă ca cea de 
a doua etapă a sesiunii să 
aducă o contribuție cît mal 
substanțială la întărirea păcii 
și asigurarea securității popoa
relor lumii.

Cea de a 14-a sesiune a Consiliului
de Afuior Economic Reciproc

YKflQCw,“• UE?

Tractoarele romînești, fabricate la Uzinele „Ernst Thălmartn' dht 
Brașov, lucrează nu numai pe ogoarele patriei ci și pe ogoarele 

altor fări, In care noi le exportăm.

înțelegere reciprocă și deplină unita’e de păreri
Generația noastră îșl amin

tește cum, numai cu 17-18 ani 
în urmă, Romînia, ca și alte 
țări în prezent eliberate din ro
bia capitalului, era ținută de
parte de cunoașterea adevăru
lui despre realitățile din Uniu
nea Sovietică. Capitaliștii și 
moșierii aveau tot interesul ca 
poporul să nu știe ce se pe
trece în primul stat al munci
torilor și țăranilor.

Și cum s-au schimbat toa
te 1... După eliberare, popoa
rele țărilor de democrație 
populară au strins zi de zi 
legăturile de prietenie dintre

ele șl Marea Uniune Sovietică. 
Mină în mină, strins unite In 
puternicul lagăr socialist, 
aceste popoare au dobîndit 
și continuă să dobîndească 
succese remarcabile In toate 
domeniile de activitate.

Despre 
realizări 
de viitor 
mic s-a

Reciproc 
avut loc

asculta-

NOTĂ POLITICĂ

Minciuna are
Pescuitori în apă tulbure, 

colonialiștii belgieni și parte
nerii lor din N.A.T.O., se fac 
luntre șl punte pentru a dis
credita In fața opiniei publice 
mondiale guvernul legal al 
Congoului, cu sediul la Stan
leyville, în frunte cu A. Gi
zenga. In acest scop ei nu se 
dau în lături de la născocirea 
celor mal grosolane minciuni. 
Ei au lansat zvonul că, în urma 
asasinării mișelești a lui Lu
mumba, guvernul legal de la 
Stanleyville ar fi recurs la re
presalii împotriva deținufilor 
politici (adepți ai lui Mobutu, 
Chombe etc.) și la masacrarea 
albilor din provinciile aflate 
sub controlul său.

In legătură cu aceste zvo
nuri, Valentin Lubama, purtă
torul de cuvînt al guvernului 
Gizenga, a declarat recent 
unui corespondent al agenției 
Ceteka că nici un deținui poli
tic nu a fost executat. Toți 
deținutii politici, inclusiv mi
nistrul Songolo și șeful secu
rității lui Mobutu, Ponqo, sînt 
în viață.

De asemenea, Gustav Duran, 
șeful serviciilor civile ale 
O.N.U. pentru Provincia Orien
tală (provincie din Congo afla-

Lui Patrice Lumumba
Azi fluviul curge negru și doliu este n sat, 
Tamtamurile pline de noi chemări răsună, 
Veșmînt cernit tot Congo acum a îmbrăcat 
Și de mînie pumnii pădure se adună 1

Patrice curat la cuget cum e seninul cer. 
Zdrobind cu asupriții cătușa grea 
Pornea spre culmi visate, bogatei 
Cîntînd nădejdea multă, în vers

de sclav, 
țări năier 
energic, grav

adus.Că el un vis cu dînșii în faptă l-a 
Văzură libertatea — drapel nemuritor —1 
De-aceea pe Lumumba, barbarii l-au răpus. 
Lumumba viu e insă — trăiește în popor.

Iar foștii sclavi din Congo, de el însuflețiți
Vor semăna ogoare, furnale-or înălța
Pe continentul negru sub aurori fierbinți — 
Crini albi ai păcii-or crește sub’ nalta frunte-a sal

GEORGE DEMETRU PAN

picioare scurte
tă sub controlul guvernului 
legal — n.r.), a declarat că 
„guvernul Gizenga, Intr-o si
tuație extrem de dificilă, a ac
ționat corect și a asigurat men
ținerea păcii pe teritoriul con
trolat de el".

Aceste declarații sînt edifi
catoare.

Colonialistul : — De ce să 
plece Hammarskjoeld ? E un 
...secretar bun și... ascultător 1 

(desen de V. VASILIU)

Peru este o țară agrară. 
Mai bine de jumătate din 
populația sa se ocupă cu a- 
gricultura. Dar agricultura 
peruviană este puțin produc
tivă. E destul să arătăm că 
această țară importă : grîu, 
orez și chiar cartofi. Politica 
antinațională a guvernului 
de la Lima, politică ce în
feudează bogățiile țării mo
nopolurilor din S.U.A.j înde
părtează tot mai mult pers
pectivele unui progres în 
Peru. „In prezent — scrie zia
rul chilian „El Siglo" — te
ritoriul peruvian este împăr
țit între zeci de societăți mo
nopoliste, care figurează cu 
diferite denumiri, dar care se 
află toate sub controlul 
S.U.A. Aceste societăți se 
bucură de drept de extrateri- 
torialitate în întreaga țară. 
Ele dispun de o suprafață de 
2.700.000 ha. atît în regiunile 
de coastă, cît și în cele mun
toase și păduroase din Peru*.

Un exemplu al vieții de iad 
pe care o trăiesc masele ță
rănești din Peru ne-a fost 
redat de revista „Mișcarea 
Sindicală Mondială", care a 
relatat aspecte din valea El 
Imperial de Canete. Aci, spre 
deosebire de alte regiuni din 
Peru, clima este mai umedă, 
fapt care permite o înflorire 
a agriculturii. Guvernul și

I

unele din aceste 
și despre sarcinile 
din domeniul econo- 
vorblt pe larg și la 

recenta sesiune a Consiliului
de Ajutor Economic 
(C. A E. R.) care a 
la Berlin.

La sesiune au fost
te rapoartele mai multor co
misii, permanente. Din rapor
tul comisiei permanente pen
tru industria chimică rezultă 
că țările membre ale C.A.E.R. 
desfășoară o muncă intensă 
pentru dezvoltarea industriei 
chimice. In acest scop se pre
vede construirea de noi în
treprinderi, pe baza ultimelor 
realizări ale științei și tehni
cii. Sesiunea a constatat cu 
satisfacție că acordurile co
merciale pe termen lung între 
țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
cu privire la livrările de 
mărfuri în anii 1958-1960 au 
contribuit la lărgirea rapidă 
a schimbului de mărfuri din
tre țările membre ale C.A.E.R., 
la dezvoltarea comerțului lor. 
Date fiind avantajele reci
proce ale acordurilor înche
iate pe termen lung, în ca
drul tratativelor privind în
cheierea de noi acorduri co-

merciale pe perioada pînă 
în 1965, s-a prevăzut un vast 
program de livrări reciproce 
de mașini șl utilaje, materii 
prime, combustibil, produse 
alimentare și de larg consum, 
ceea ce va contribui la un 
avînt economic continuu al ță
rilor membre ale C. A. E. R. 
și la ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc Paralel 
cu dezvoltarea schimburilor 
comerciale între țările mem
bre ale C. A. E. R., se va dez
volta în continuare comerțul 
între toate țările socialiste. In 
același timp va crește și co
merțul avantajos reciproc cu 
țările capitaliste și îndeosebi 
cu țările care au pășit pe ca
lea dezvoltării independente.

La sesiune a avut loc un 
schimb de păreri referitor la 
principiile fundamentale ale 
diviziunii internaționale so
cialiste a muncii Sesiunea a 
aprobat planul de muncă al 
Consiliului pe perioada vii
toare și a adoptat ordinea de 
zi preliminară a celei de a 
15-a sesiuni.

Discutarea problemelor s-a 
desfășurat într-o atmosferă da 
prietenie frățească și de înțe
legere reciprocă și a vădit 
deplina unitate de vederi în 
toate problemele examinate 
ale colaborării țărilor membre 
ale C. A. E. R„ In interesul 
fiecărei țări și al întregului 
lagăr socialist.

plantatorii americani au fă
cut chiar și o serie de rețele 
de irigații. Dar viața oameni
lor nu s-a ușurat cu nimic. 
Din contră. în timp ce în 
urmă cu cîțiva ani aid se 
cultivau : fasole, alune, le
gume, viță de vie, cartofi etc^ 
astăzi nu se produce decît 
bumbac... Bumbac, iar bum
bac, mereu bumbac. Aceasta 
este panorama actuală pe 
care o oferă aproape toată 
valea El Imperial de Canete.

Realități 
peruvieție
Proprietarii funciari scot mult 
mai mult profit din monocul- 
tura unei materii prime pen
tru export și nu se interesea. 
ză de culturile agroalimentare. 
De aceea, bumbacul a deve
nit un coșmar pentru popu
lația văii El Imperial.

Condițiile de muncă și de 
plată ale țăranilor și munci
torilor agricoli din această 
regiune sînt complet inuma
ne, scria — într-un articol in
titulat „Exploatare" — ziarul 
„En Marcha“i Influent organ 
sindical din Peru. De pildă, 
pe plantațiile latifundiarilor

Herbai Alto și Herbai Bajo, 
domenii care se întind pe sute 
de hectare, femeile și copiii 
primesc de la 7 la 9 soli pen
tru un chintal de bumbac re
coltat. Or, pentru a culege 
această cantitate de bumbac 
este necesară o zi întreagă 
de muncă infernală a mai 
multor oameni.

Cei care trudesc la recol
tatul bumbacului locuiesc în
grămădiți în niște bordei* 
jalnice. Apa bună de băut 
lipsește cu desăvîrșire. Oa
menii sînt nevoiți să bea apa 
murdară ce curge prin jghea
burile de irigație.

Ziarul „En Marcha“ scrie că 
aceste mase de oameni suferă 
permanent de „boala foamei"* 
devenită cronică, de rahitism 
congenital. Aici oamenii nu 
află decît arareori gustul 
cărnii, al fructelor. Produse 
alimentare de bază cum sînt 
grăsimile, laptele, ouăle etc. 
sînt aproape necunoscute pen
tru ei.

In general, pe plantațiile 
din valea El Imperial de Ca
nete, oamenii sînt supuși 
unui regim de muncă vecin 
cu sclavia — scria „En Mar- 
cha“. f

...Așa trăiesc masele de 
țărani în fertila vale El Im
perial de Canete din Peru.

P. TATARU
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