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Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Def împlinește 60 de ani

Scumpe tovarășe
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a 

zilei tale de naștere, te felicităm călduros, 
urlndu-ți din toată inima mulți ani de să
nătate și putere de muncă în slujba parti
dului și a patriei noastre socialiste.

Întreaga ta activitate revoluționară ca 
fiu devotat al clasei muncitoare din Ro- 
mînia, al poporului romîn, este înalt exem
plu de fidelitate nestrămutată față de 
marxism-leninism, de luptă perseverentă 
și plină de pasiune pentru cauza socialis
mului și comunismului-

Intrat din fragedă tinerețe în rîndurile 
mișcării muncitorești, te-ai călit ca revolu
ționar proletar in mari bătălii de clasă, 
însușirile tale de organizator al maselor 
muncitoare, capacitatea de a înfăptui cu 
voință neinfrîntă politica partidului s-au 
manifestat din plin în eroicele lupte ale ce
feriștilor și petroliștilor din februarie 1933, 
care au marcat o cotitură în istoria parti
dului și a întregii noastre mișcări munci
torești. La procesul intentat de burghezie 
ca urmare a acestor lupte, a răsunat cu pu
tere glasul tău de acuzare și demascare a 
politicii claselor stăpînitoare, chemarea la 
luptă împotriva exploatării și asupririi 
burghezo-moșierești. împotriva fascismu
lui și războiului.

In anii lungi de temniță și lagăr, prin 
abnegația și combativitatea ta, prin încre
derea neclintită în victoria cauzei celor ce 
muncesc, ai însuflețit și îmbărbătat pe to
varășii tăi de luptă. Sub conducerea ta, 
deținuții politici au transformat închisorile 
și lagărele într-o școală de călire și edu
care a luptătorilor revoluționarii în uni
versitate comunistă.

Partidul și poporul dau o înaltă apre

Gheorghiu - Dej,
ciere meritelor tale în elaborarea, în anii 
celui de-al doilea război mondial, a liniei 
strategice și tactice a partidului, în înfăp
tuirea măsurilor care au făcut cu putință 
ca partidul să-și îndeplinească cu cinste 
rolul de organizator și conducător al luptei 
unite a tuturor forțelor patriotice ale po
porului pentru răsturnarea dictaturii fas
ciste și întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hitleriste-

După victoria insurecției armate, în des
fășurarea revoluției populare, în munca de 
întărire a rîndurilor partidului și în în
făptuirea unității politice și organizato
rice a clasei muncitoare, în lupta pentru 
democratizarea țării, refacerea economiei. 

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN 
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMlNE 
CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMlNE

8 noiembrie 1961-------------------------------------------------

DECRET
cu privire la conferirea pentru a doua oara a Medaliei de Erou 

al Muncii Socialiste din R. P. Romînă, „Secera ți Ciocanul" 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Pentru rodnică și îndelungată activitate in mișcarea muncitorească revoa 
luționară, pentru merite deosebite in întărirea partidului și a unității sale, pen* 
tru contribuția de seamă în crearea și consolidarea statului democrat-popu
lar și în construcția socialistă din țara noastră — cu prilejui împlinirii a 60 de 
ani de la nașterea sa,

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne,
* decretează:

1. — Conferă pentru a doua oară tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Medalia de Erou al Muncii Socialiste din R. P. Romînă, „Secera și CiocanuPa

p. Președintele Consiliului de Stat 
București, 8 noiembrie 1961. ION GHEORGHE MAURER

cucerirea întregii puteri politice de către 
clasa muncitoare în alianță cu țărănimea 
și trecerea la construirea socialismului, 
s-au vădit deosebitele tale însușiri de emi
nent conducător de partid și de stat.

Victoriile repurtate de poporul nostru în 
industrializarea socialistă, în transfor
marea socialistă a agriculturii, în ridicarea 
nivelului de trai al poporului și înfăptu
irea revoluției culturale, în consolidarea 
continuă a orînduirii democrat-populare 
sînt strîns legate de activitatea pe care o 
desfășori cu energie inepuizabilă în frun
tea partidului, de marea contribuție pe 
care o aduci la rezolvarea problemelor 
complexe ale construcției socialiste, la 
răspîndirea și aplicarea creatoare a învă
țăturii marxist-leniniste.

întreaga ta activitate este străbătută de 
preocuparea permanentă pentru unitatea 
de monolit a partidului și întărirea rolului 
său conducător, pentru aplicarea neabă
tută a normelor leniniste, a principiului 
muncii colective în viața partidului, de 
grijă frățească pentru membrii și cadrele 
de partid, pentru creșterea și educarea lor, 
de intransigență față de orice manifestări 
antipartinice și abateri oportuniste, revi
zioniste, dogmatice.

Principialitatea ta partinică, caracte
ristică activistului de tip leninist, înaltul 
simț de răspundere și de exigență, înce- 
pînd cu tine însuți, patriotismul fierbinte, 
legătura strînsă cu masele constituie un 
nesecat izvor de învățăminte pentru toți 
activiștii și lucrătorii de partid și de stat, 
pentru întregul nostru partid-

Exponent al spiritului internaționalist, 
de care este pătrunsă întreaga activitate 
a partidului nostru, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, depui o muncă neobosită pentru 
întărirea continuă a prieteniei frățești cu 
Uniunea Sovietică, cu celelalte țări socia
liste, pentru întărirea unității lagărului 
socialist, a unității și coeziunii indisolubile 
a partidelor marxist-leniniste din întreaga 
lume, pentru prietenie și colaborare între 
toate popoarele, pentru triumful cauzei 
păcii.

Tovarășii tăi de muncă și de luptă, toți 
membrii partidului, muncitorii, țăranii, 
intelectualii, care nutresc față de tine sen
timente de stimă, prețuire și dragoste, îți 
doresc, iubite tovarășe Gheorghiu-Dej, fe
ricire și viață lungă, exprimîndu-și convin
gerea că sub conducerea partidului, a 
Comitetului său Central în frunte cu tine, 
poporul și țara noastră vor obține noi vic
torii în înfăptuirea mărețului program tra
sat de Congresul al UI-lea, în vederea 
desăvîrșirii construcției socialiste și înftcn 
ririi patriei noastre dragi.



Din activitatea căminelor culturale 
dm raionul Sf« Gheorghe

In pas cu exigențele sporite
LA EXPOZIȚIA AGRICOLA

Un grup de oameni a intrat la ex
poziția agricolă. Printre ei erau și 
colectiviști din cîteva gospodării co
lective din cuprinsul raionului. S-au 
oprit un timp în fața panourilor cu 
imagini din gospodăriile fruntașe din 
raion, după care au trecut în sala 
unde sînt expuse produsele. Aici, au 
zăbovit îndelung în rața standurilor 
fiecăre' gospodării, admirînd cu deo
sebire griul „Cenad 117“ și „Har- 
rach" expuse de gospodăria colecti
vă din Ozun, uriașele sfecle de za
hăr produse de colectiviștii din 
Ghidfalău, guliile de mai multe ki
lograme fiecare, ale gospodăriei din 
Fotoș și altele.

Pe un panou, cîteva cifre, indicau 
dezvoltarea gospodăriilor colective 
din raion. Două cifre mi-au atras, 
îndeosebi, atenția : în 1950 fondul de 
bază al gospodăriilor din raion era 
de 2.868.000 Iei, iar în 1960 el tota
liza 92.300.0W) Iei. Mă gîndeam Ia a- 
ceste cifre și ascultam conversația 
colectiviștilor. In ambele se oglindea 
și munca culturală desfășurată în 
cuprinsul raionului Sf. Gheorghe. Era 
prezentă aici ceva din eficiența celor 
peste 36 titluri de conferințe ascul
tate în acest an de 135.000 de țărani 
pe problemele întăririi gospodăriilor 
colective, erau prezente aici și rezul
tatele cursurilor agrotehnice și ale al
tor activități culturale.

STR1NS LEGAT DE VIAȚA

E seară tîrziu. La casa raională 
de cultură se aud acorduri de pian 
și frînturi de cîntece. Echipa artis
tică repetă un program cu care va 
pleca în deplasare. In birou, tova
rășul Bitai, directorul casei de cul
tură, mobilizează prin telefon confe
rențiarii conform planului pe care îl 
are în față. Planul este al secției de 
învățămînt și cultură și al consiliu
lui sindical local, întocmit pe baza 
indicațiilor comitetului raional de 
partid. In el se prevede intensifi
carea muncii culturale în unele lo
calități (Araci, Lisnău, Belin, Podul

A apărut noul nu
măr al gazetei de 
stradă din comuna 
Gheorghe Doja. re
giunea București.

Reflectînd 
viața 
comunei

Cînd Tudor Ba-___________________
lint a primit, cu 
cîteva zile în urmă, o bucată de hîrtie 
cam cît o jumătate de pagină de caiet 
cu antetul „Comitetul de redacție al 
gazetei de stradă Florești-Cluj“, nu 
s-a mirat de loc. Se obișnuiește aici 
ca cei cărora li s-a solicitat — con
form planului de muncă al colectivu
lui redacțional — să scrie un articol, 
să Ii se amintească din timp printr-o 
astfel de scrisoare, tema și data de 
predare.

„Scrisorelele de aducere aminte" — 
cum le numește Ion Cîstian, secreta
rul Comitetului comunal de partid — 
își au meritul lor în apariția Ia timp 
a numerelor gazetei de stradă.

Dar nu numai la trimiterea unor 
astfel de „scrisori" se rezumă munca 
colectivului care se ocupă cu gazeta 
de stradă din Horești. Odată stabilit 
planul cu temele respective, articolele 
sînt cerute din timp, cu fiecare autor 
în parte se discută și se hotărăște cam 
despre ce ar trebui să vorbească in 
articolul său. De altfel, utenusta An
gela Bodea, secretara colectivului re
dacțional, se ocuoă în mod special de 
îndrumarea celor ce nu se pricep prea 
bine să scrie articole.

Munca atentă cu colaboratorii, apro
pierea de oameni și îndrumarea lor a 
început să dea rezultate deosebit de 
bune. Așa se face că, nu numai intelec
tualii din sat se numără astăzi prin
tre colaboratorii gazetei de stradă din 
Horești. Dintre cei mai harnici sînt și 
Gh. Popan, Alex. Mor ar u, Gh. Biriș 
și aiți fărani muncitori.

Olt și altele) pentru sprijinirea co
lectivizării. In acest scop s-au luat 
măsuri pentru trimiterea de conferen
țiari și echipe artistice din alte lo
calități. De asemenea, se mai pre
vede trimiterea periodică a brigăzilor 
științifice și organizarea unei activi
tăți variate în aceste localități. Pla
nul e în curs de realizare. Au fost 
instruiți directorii de cămine și 
bibliotecarii atît din localitățile 
gazdă cît și cei care se deplasează 
din alte localități. E pe termi
nate expoziția volantă de fo
tografii din realizările gospodării
lor colective fruntașe, au și început 
să sosească întrebările pentru bri
găzile științifice.

Duminică 8 octombrie, la Araci 
s-a și desfășurat una din manifestările 
prevăzute în acest plan. Inginerul 
agronom din gospodăria colectivă din 
Bod a vorbit în fața a 500 de oameni 
despre felul cum s-a dezvoltat gos
podăria din Bod și despre perspecti
vele pe care le va deschide colecti
vizarea în comuna Araci. Brigada 
artistică din localitate, pregătită de 
casa de cultură, a prezentat apoi un 
program reușit, legat de colectivi
zare.

ITINERAR ÎN RAION

La Chilieni i-am găsit într-o ședință 
pe președintele sfatului popular, Lu
dovic Voicui, pe președintele gospo
dăriei agricole colective, Vereș Iu- 
liu, pe directoarea căminului cultu
ral, Fazekaș Iulia și cadrele didac
tice care răspund de anumite sec
toare ale căminului culturaL Discu
tau despre felul cum s-a desfășurat 
ultima manifestare cultural-artistică 
dată cu ocazia împărțirii avansului 
de 40 la sută și întocmeau planul 
activității culturale pe trimestrul IV. 
Președintele gospodăriei, un inimos 
activist cultural (conferențiar și 
membru de nădejde al orchestrei), a 
expus unele probleme actuale ale 
gospodăriei. Pe baza acestei expu
neri, pe lingă alte manifestări cul
turale s-a prevăzut să se organizeze 
o seară de calcul în care să se facă 
o comparație între veniturile unui 
colectivist conștiincios și între unul

Planul care oglindește cele mai im
portante probleme din viața comu
nei, e întocmit în urma ședințelor pe
riodice de lucru ale colectivului de re
dacție. Pentru responsabilă, candidata 
de partid Doina Bakoș și pentru cei
lalți membri care se ocupă cu proble
mele agricole, culturale, sanitare etc., 
de mare ajutor sînt și analizele făcute 
de către Comitetul comunal de partid 
unor numere de gazetă. Cu o aseme
nea ocazie, s-a luat hotărîrea să se 
publice un ciclu de materiale care să 
explice pe larg diferite articole din 
statutul model al g.a.c. Ele sînt schim
bate mai des decît restul materialelor, 
ca un supliment al gazetei de stradă, 
alături de notele care popularizează pe 
Iosif Szekely, Vasile Abrudan, Ilie 
Rusu și ceilalți întovărășiți care au 
făcut cerere de intrare în gospodăria 
agricolă colectivă. Răspunzând cerinței 
sătenilor, redacția a început și o dis
cuție despre cele văzute de cei 120 de 
întovărășiți care au vizitat gospodă
riile agricole colective din Luncani și 
Plăiești-Turda. In cuvinte simple, care 
merg însă Ia inima oricărui cititor, vi
zitatorii povestesc despre viața nouă 
care înflorește în casele și în inimile 
plăieștenilor și luncănenilor.

Astfel, gazeta e și mai legată de pre
ocupările localnicilor și contribuie ia 
realizarea obiectivului cel mai impor
tant astăzi in viața comunei: transfor
marea întovărășirii „Unirea" in gospo
dărie agricolă colectivă.

Cînd vorbesc despre gazeta lor de 
stradă, floreștenii nu uită să amin-

Notui clădire a căminului cultural din Glimbocata, raionul Găești, 
regiunea Argeș

care a realizat mai puține zi le- 
muncă. S-a prevăzut, de asemenea, 
o seară tematică pe problema dez
voltării fondului de bază al gospo
dăriei și creșterii bunăstării colecti
viștilor.

La 30 octombrie, comitetul execu
tiv al sfatului popular din comuna 
Oznn a analizat activitatea culturală 
de masă și felul cum a sprijinit ea 
întărirea economică a gospodăriei și 
colectivizarea comunei. (La Ozun e- 
xistă o gospodărie și două întovără
șiri). S-a desprins astfel, că în a- 
ceastă comună s-au ținut o serie de 
manifestați interesante, și utile. Cu 
ritva timp în urmă, sub conducerea 
inginerului agronom Ferenci Gizela 
s-a ținut o seară de calcul, unde s-au 
comparat veniturile unei familii de 
întovărășiți cu cea a unei familii de 
colectiviști. S-au ținut și cîteva con
ferințe despre întărirea economică a 
gospodăriei, iar programele brigăzi
lor artistice au fost legate de atra
gerea întovărășiților în gospodărie. 
Dar toate acestea sînt puține față de 
ceea ce s-ar putea face în privința 
colectivizării și întăririi economice 
și organizatorice a gospodăriei co
lective.

1^ Ilieni te întîmpină peste tot e 
agitație vizuală vioaie, legată de

tească de vecinii din Lona : „L* noi, 
gazeta e mai „tînără". Cu regularitate 
apare doar din I960, în timp ce la ei 
e mai veche. De altfel, anul trecut au 
fost printre fruntașii pe raion Ia con
cursul gazetelor de perete. Și noi, am 
învățat multe de la ei".

într-adevăr, floreștenii au învățat din 
munca colectivului gazetei de stradă 
„Victoria" din satul Lona, în special în 
ce privește munca cu colaboratorii. In 
afară de colaboratori formați din rîn- 
dul sătenilor, gazeta din Lona mai are 
un activ de aproape 20 de corespon
denți,

Surprinde însă faptul că în prezent 
ia Lona lucrurile nu merg chiar „pe 
roate". E adevărat că gazeta apare cu 
regularitate (din două în două săptă- 
mîni și în campania chiar sâptămînal), 
că din cele 76 de articole apărute pină 
la 15 august, 30 sînt legate de muncile 
agricole și că la concursul de anul tre
cut Lona a cucerit lauri. Dar s-ar pă
rea că de la o vreme, redacția s-a cam 
culcat pe ei. Altfel cum se explică fap
tul că în ultimele numere apar 
numai portretele fotbaliștilor din 
comună, relatarea unor meciuri, 
fotografii sau relatări de la un 
concurs sportiv etc., etc. Departe 
de noi să ne ridicăm împotriva 
popularizării activității sportive și a 
fotbalului care se bucură de atita tre
cere nu numai la Lona. Dar a acorda 
acesteia atita spațiu în gazetă și încă 
acum, cînd la ordinea zilei sînt pro
bleme ca transformarea socialistă a 
agriculturii, ni se pare nefiresc. De alt
fel, și multe din cele 30 de articole de 
care am amintit mai sus, sînt scrise, la 
modul general și tratează superficial 
sarcinile locale.

De ce s-a tocit combativitatea gazetei 
care a contribuit, de pildă, la transfor
marea lui Martin Szatmari din codaș 
în fruntaș, care mînuia atît de efi
cient critica hi orice problemă aflată 
la ordinea zilei ?

Gazetele de stradă — ca formă a 
muncii politice și educative de 
masă — au datoria să He per
manent activizate, să stimuleze 
orice inițiativă creatoare a sătenilor, 
să militeze permanent pentru tradu
cerea în viață a celor mai arzătoare 
probleme ale acestora. E ceea ce se 
cere și gazetei din Lona.

VLADIMIR PANA 

problemele gospodăriei colective. 
Multe din grafice și lozinci sînt con
fecționate de directorul căminului 
cultural. Totuși, activitatea ce se 
desfășoară la cămin nu este destul 
de strîns legată de problemele gos
podăriei. La cămin — este adevărat 
— se desfășoară o muncă susținută, 
cu o largă sferă de cuprindere. In 
acest an s-au ținut 28 de șezători, 
iar la conferințe au participat peste 
10.000 de oameni. Filmele vizionate 
au atras numai în trimestrul III, 
6.350 de spectatori. La biblioteca co
munală sînt înregistrați pînă la 1 
octombrie, 648 de cititori. Nu se 
poate spune deci, că la Ilieni e o 
activitate culturală slabă. Nici că 
s-ar neglija dezvoltarea gospodăriei 
agricole colective. Se țin aici con
ferințe pe aceste teme, se răspîndesc 
cărțile agricole, iar programele bri
găzilor sînt inspirate din viața gos
podăriei. Totuși, activitatea culturală 
nu se face simțită în toate sectoa
rele de muncă ale gospodăriei. Iată 
de pildă un exemplu destul de grăi
tor : gospodăria colectivă din Ilieni 
are în prezent 516 taurine, din care 
180 vaci cu lapte, dar producția de 
lapte pe cap de vacă furajată e sub 
posibilități. Noi credem că s-ar putea 
desfășura o mai atentă muncă cul- 
tural-educativă în rîndurile îngrijito
rilor de animale, organizîndu-se de 
pildă, conferințe, schimburi de expe
riență, discuții libere etc.

Pe șoseaua de la Ilieni către Ozun 
am întîlnit un camion ticsit cu oa
meni. Se deplasau membrii echip . 
de teatru și dansatorii căminului din 
Doboli de Jos ca să prezinte un pro
gram în consuna Lisnău. Echipa era 
însoțită de un inginer agronom de 
la raion, care avea să vorbească oa
menilor despre perspectivele belșu
gurilor de recolte în condițiile colec
tivizării. La Lisnău există numai în
tovărășire, dar pînă la 14 octombrie 
a.c., peste 100 de familii au făcut 
cerere pentru înscrierea in gospodăria 
agricolă colectivă. Sala căminului era 
plină de oameni care, după ce au as
cultat conferința, au urmărit cu a- 
ceeași plăcere și spectacolul artistic 
dat de cei din Doboli de Jos. Se rea
lizase, astfel, încă o prevedere din 
planul stabilit pentru sprijinirea 
muncii de colectivizare.
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In comuna Baciu-Cluj, deși 

foarte aspectuoasă, gazeta de 
Stradă nu are nici un articol.

— Băiețaș, nu pune mina ! Aici nici 
colectivul de redacție nu se atinge de 
nimic 1

(Desen de T. IOANEȘ)



Rod bogat la brigada piscicolă pe balta Medeia.
(Fotografie de T. IOANEȘ)

Mergînd de la Constanța 
spre Mangalia, vizitatorul li
toralului Mării Negre observă, 
din loc în loc, cîte-un „T" u- 
riaș, întins pe apa albastră, 
cu piciorul în mal și capul în 
larg. Sînt plășile „talianelor" 
de Ia Agigea, de la Vasile 
Roaită, de la Tuzla, Costi- 
nești, 23 August și Mangalia, 
în acest sezon, de două ori 
pe zi, pescarii de la aceste 
puncte, membri ai gospodă
riilor colective, dau obișnuita 
lor luptă cu marea. De două 
ori pe zi... afară de cazurile, 
destul de dese, cînd capri
cioasa Mare Neagră se-nfurie 
din senin, obligînd oamenii 
să scoată plășile repede, re
pede, înainte ca valurile și cu- 
renții să le facă praf...

Despre pescarii de la G.A.C. 
„Drum Nou“ - Mangalia s-a 
dus vestea pînă la Constanța. 
La brigada condusă de Ignat 
Sezon (mangalenii au două 
brigăzi piscicole și două ta
liane) s-a realizat cea mai fru
moasă zi-record din această 
vară: 7.000 (șapte mii!) de 
kilograme de pește într-o sin
gură dimineață ! 
septembrie a fost 
roșu în registrele cherhana
lei... La prețul de

Ziua de 7 
trecută cu

lei... La prețul de predare, a- 
ceastă cantitate de pește în
seamnă multe mii de lei a- 
duse venit colectivei într-o 
singură dimineață !

Datorită acestei perfor
manțe, începînd de-a doua zi, 
intrarea la taliane a-nceput 
să fie o manifestație cu pu
blic. în afară de președintele 
colectivei, Ion Mușat, zeci de 
locuitori și vizitatori ai Man
galiei înconjoară inahuna in 
fiecare dimineață și seară, a- 
sistînd la pregătirile pentru 
noua recoltă. Pescarul de ser
viciu, primul venit, aduce din 
baracă ramele, cîrma, mincio- 
cul, coșurile. Nu sînt uitate 
nici materialele de protecție : 
pelerinele, șorțurile de cau
ciuc, prelata de învelit barca, 
pentru cazul în care norii a- 
dunați la orizont s-ar prăvăli 
peste întinderea albastră a 
mării, revărsîndu-se în cas
cade de ploaie... Da, pescuitul 
de astăzi nu mai este o muncă 
trudnică, așa cum era în tre
cut. Grija față de oameni, de 
munca lor productivă, se o- 
glindește în fiecare lucru. 
Mărturie grăitoare stă vechea 
mahună, încremenită pe ni
sip, pe care brigada n-o mai 
folosește pentru că a-mbătrî- 
nit de vreme.

Fire mai poetică, Adam Va
sile a inaugurat obiceiul de 
a înfige în marginea provei 
un buchet de flori. Cu condi
ția să nu fie galbene. Nu pen
tru că Ignat Sezon „nenea 
Vanea", brigadierul, ar fi su
perstițios, ci fiindcă culoarea 
galbenă amintește de boală, 
de „rău de mare". De aceea, 
și nea Vanea, și moș Serghei, 
bărbosul brigăzii, în vîrstă de

78 de ani, preferă florile roșii. 
Veselie ! Iar pescarii Beldie, 
Sandu, Șerban, Haidu Iuliu, 
îi ascultă în toate. Pe nea Va
nia pentru că e „șeful", cum 
îi zic ei ; pe moș Serghei pen
tru că nimeni nu știe mai 
multe ca el, de la adulmeca
rea curenților favorabili sau 
nu pescuitului, pînă la prepa
rarea borșului pescăresc și 
frigerea peștelui pe tabla cu 
sare, bunătăți pe care atît 
pescarii cit și cei de pe mal 
abia le așteaptă...

Scos din torba talianu- 
lui cu minciccul și răs
turnat în mahună, vînatul se 
zbate ca-ntr-un cazan imens 
în care a fost pus la fiert. 
Apoi, cînd leicile sînt trase 
pînă la ultimul perete și în
tinse din nou pe corzile stîl- 
pilor, cînd prova mahunei 
este scoasă prin gura de in
trare în obor, țintind spre 
mal, se aude comanda lui nea 
Vanea, scurtă, simplă, mobili
zatoare :

— înainte!
Da ! înainte 1 Este un cu- 

vînt cu o adîncă semnificație, 
înainte : pentru o „recoltă" 
tot mai bogată; pentru creș
terea veniturilor gospodăriei; 
pentru îndestularea oameni
lor ; pentru mărirea cîștigu- 
rilor personale ale pescarilor, 
înainte !

Și barca se leagănă pe va
luri. lunecînd încet spre cher
hana, unde registrele oglin
desc, prin cifre grăitoare, fru
moasa recoltă de pește obți
nută de această harnică bri
gadă.

STELIAN FILfrP

știință și practica 
în agricultură, con
semna pentru spo-

edi-
re-

pri

Pentru popularizarea largă 
și aplicarea celor mai înain
tate metode si rezultate rea
lizate de 
înaintată 
diție de
rirea necontenită a producției 
agricole ;

Ministerul Agriculturii 
tează un număr de opt 
viste de specialitate.

Pentru a vă asigura
mir ea regulată a revistelor — 
ajutor deosebit de prețios tn 
munca dv. — vă invităm să 
vă faceți din timp abona
mentele Ia revistele care vă 
interesează.
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Justiția burgheză și cazul lui Grigore Dorobanțu
La începutul lumi noiembrie 1911, Curtea 

de Casație a respins recursul muncitorului 
agricol Grigore Dorobanțu, rămînind ca a- 
cesta să mai ispășească cîteva luni de închi
soare după cinci luni de prevenție.

Pentru ce era acuzat acest om ? Ce anume 
vină i se aducea de către zeloșii judecători, 
slugi prea plecate ale guvernanților de a- 
tunci ? Intr-una din zile, nemaiputînd suporta 
mizeria îndurată de el și de alți țărani ne
voiași ca el pe moșia Secelenilor din Roșeți- 
Volnași (fostul județ Ialomița), a strins în 
jurul său o bună parte din trudnicii moșiei 
condamnînd traiul inuman și condițiile de 
adevărați robi în care erau nevoiți să mun
cească. Pentru această „vină” gravă, Doro
banțu a fost arestat, bătut și schingiuit de 
primar și de jandarmii rurali, apoi înaintat 
parchetului de Călărași cu un dosar 
„instigator periculos”.

Bătut crunt și de procurorul pus să-i 
interogatoriul, Dorobanțu a fost zvîrlit 
închisoare și ținut în prevenție luni de 
în șir. Deși aflat sub o pază severă, el a reu
șit, totuși, să trimită o scrisoare redacției 
ziarului „Romînia Muncitoare”, cu următo
rul conținut: „Cînd vă scriu aceste rînduri 
sînt așa de greu bolnav încît aproape nu 
mai văd cu ochii. Procurorul Mlronescu m-a 
bătut în mod sălbatic, lovindu-mă cu pumnii 
și picioarele. Medicul închisorii, un anume 
Buda, în loc să-mi dea căutarea necesară, 
mi-a administrat forțat o doză de chinină, 
strigînd la mine : ,ja doctoria asta, anar- 
histule, ca să te nveți minte. Te-ai găsit tu 
să pui țara Ia cale !" Acum am aflat că vor 
să mă califice ca nebun și să mă interneze 
într-un ospiciu. Sufăr tare mult. Vă rog in
teresa ți-vă de soarta mea, căci altfel mă vor 
omorî tiranii aici”.

Ziarul amintit a deschis atunci o 
campanie energică împotriva acestor sama
volnicii. S-a arătat, prin scris și întîlniri pu
blice organizate de partidul clasei munci
toare, că autoritățile voiau să-l prezinte pe 
Dorobanțu drept nebun, că temnicerii bur
gheziei urmăreau să-l înnebunească cu ade
vărat prin chinuri și teroare.

in una din zile, procurorul anchetator a 
intrat în celula în care zăcea ceea ce mai 
rămăsese din dîrzul muncitor agricol și în
cepu a-I maltrata din nou strigindu-i cu săl
băticie : „in arest îți vor putrezi oasele, in- 
stigatorule**. în seara aceleiași zile, Doro
banțu a fost ridicat din celula închisorii și 
înghesuit într-o cocină murdară, infectă și 
umedă, fără aer, unde foiau tot felul de in
secte și gîngănii. Pe la ora 10 seara, unui 
din gradații jandarmilor a luat pușca din 
mina unei santinele, a introdus țeava prin 
ferestruica micii celule simulînd că vrea să 
tragă în cel închis acolo.

în fața protestelor energice ale immcito-
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zile

doi 
de 
Eu

rimii, guvernul a fost nevoit să (ka un co
municat pentru „liniștirea spiritelor”. Co
municatul, redactat ia poliție și publicat de 
presa burgheză a vremii, spunea, de pildă, 
că Dorobanțu ar fi declarat lucruri „deose
bit de grave", ca : „Pentru țărani nu există 
dreptate”, că „vrea să zorească vremea ca și 
muncitorul să aibă dreptul de a lovi cînd e 
lovit". „închipuiți-vă — striga alarmat co
municatul — delicventul susține că țăranul 
să nu mai muncească decît 8 ore pe zi”.

A cere dreptate pentru țărani era calificat 
de ziarul reacțiunii „Universul" drept „dis
curs incendiar Ba mai mult. Scribii vin- 
duți banului nu sau sfiit în fața opiniei pu
blice să-l calomnieze pe acest om, inventînd 
fel de fel de minciuni la adresa activității 
sale, una mai de necrezut decît cealaltă.

Cu toate chinurile fizice și morale la care 
a fost supus în închisoare, Grigore Doro
banțu, înarmat cu o conștiință curată de 
muncitor, nu și-a plecat capul și a înfruntat 
cu demnitate pe chinuitorii săi. Din arestul 
de la Călărași el a trimis următoarea scri
soare ministrului de interne :

„Domnule ministru,
Zici că eu sînt anarhist, dar care din 

e mai mare : eu vin să-ți spun că mor 
foame, d-ta îmi răspunzi cu funia udă.
nemîncat vin să mă pling, d-ta mă înconjuri 
cu armată. Eu nu te insult măcar, d-ta mă 
schingiuiești, mă închizi, mă bagi în fiare, 
d-ta, care ziceai că ne aduci un trai mai 
dulce ! Să zică toată lumea, dacă fapta d-tale 
sau a mea e anarhică!”

La proces, care a avut loc la Călărași, mar
torii au declarat că Dorobanțu era un oin 
așezat, „că i-a povățuit să se unească ca 
să-și poată îndrepta traiul”. Țăranul Frîngu 
Afbu a declarat că Dorobanțu îi sfătuia pe 
țărani să ocolească cârciumile și să-și for
meze o societate a lor, pentru a nu mai fi 
jefuiți de bănci și proprietari cu dobînzi 
mari cînd an nevoie de împrumuturi”. Citat 
ca martor din partea autorităților, proprie
tarul moșiei, NL Seceleaau, s-a plîns în fața 
judecătorilor că dia cauza Iui Dorobanțu 
i-au plecat mulți oameni de la lucru. Doro
banțu a venit de i s-a plîns că în mămăligă 
se găsesc gunoaie de șoareci și că ar trebui 
să dea o mîncare mal bună

Cu toate că în întreaga țară au avut loc 
întruniri și manifestații de protest împotriva 
deținerii samavolnice a muncitorului agri
col Grigore Dorobanțu, judecătorii, slugi ale 
capitaliștilor și moșierilor, după cinci luni 
de prevenție, l-au mai condamnat la alte 
cîteva luni grele de închisoare.

Iată, așadar, cum arăta mult trîmbițata 
dreptate burgheză în urmă cu cincizeci de 
ani!

I. FELEA
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De aproape patru ani, țăra
nii muncitori din comuna Bo- 
zed, regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, au muncit pămintul 
in cadrul întovărășirii agrico
le. Deși rezultatele lor erau 
cu mult mai bune ca atunci 
cînd lucrau de unul singur, to
tuși, pe mulți dintre ei a în
ceput să-i frămînte 
cerii la gospodăria 
știind că rezultatele 
tilor erau cu mult
decît ale lor. De aceasta s-au 
convins și mai mult întoviră- 
șițti, tind au vizitat gospodă
riile colective din comunele 
Curteni, Sîntana și Penet.

Colectiviștii din Penet, bu
năoară, le-au arătat oaspeților 
grajdurile moderne construite 
de curînd, animalele bine in-

ideea tre- 
colectivă, 
colectiviș- 
mai bune

treținute, vorbindu-le apoi de 
creșterea averii obștești a gos
podăriei și de ciștigurile lor, 
de sutele de case nou constru
ite, de zecile de aparate de 
radio, mașini de cusut, garni
turi de mobilă nouă și multe 
altele.

Ca urmare a acestor vizite 
și a muncii politice desfășu
rate de comuniști, atît înainte 
cit și după vizitele făcute, pen
tru convingerea intovărășiților 
de superioritatea muncii în 
gospodăria colectivă, la începu
tul lunii octombrie s-a inau
gurat în comună gospodăria 
colectivă „Vasile Roaită".

★
Satul Budeni din 

Dolhasca, regiunea 
este așezat pe malul

gospodărie colectivă 
Inaugurarea ei s-a 
octombrie, fiind un 
adevărată bucurie

comuna 
Suceava. 

Șiretului.
convingă de cele ce

au fost cel mai bun 
pentru ca cele 211

DENUMIREA REVISTEI
Numărul 

aparițiilor 
pe an

Costul abonamentelor

pe 6 tuni pe 12 luni

— Probleme agricole 12 24 lei 48 lei
— Grădina, via și livada 12 24 . 48 .
— Probleme zootehnice și

veterinare 12 24 . 48 .
— Apicultura 12 24 . 48 .
— Meheszet 12 It ** M *
— Mecanizarea si eleclri-

ficarea agriculturii C K . S4 .
— Revista Internațională

pentru agricultura < 1» . M .
— Revista de geodezie și

organizarea teritoriului 4 — 14 .

Abonamentele pentru anul 
1962 se fac pînă la data de 
15 decembrie 1961, prin ofi
ciile poștale, factorii poștali, 
centrele de difuzare a presei, 
prin difuzorii de presă dia in-

stituții Și 
cum și Ia 
Agricole 
Republicii
dor Vladimirescu.

întreprinderi, pre- 
Redacția Revistelor 
din București, Bd. 
nr. 17, Raionul Tu-

Poate aceasta t-a determinat 
pe colectiviști să denumească 
ti nara lor 
„Șiretul*, 
făcut la 1 
prilej de
pentru întreg satul.

Adeseori intovărășiții din 
Budeni au ascultat la căminul 
cultural conferințe in legătu
ră cu organizarea muncii în 
gospodăria colectivă, cu rezul
tatele frumoase ce te obțin co
lectiviștii din comunele vecine, 
sau se opreau îndelung in fața 
panourilor cu cifre compara
tive. Mai tîrziu, prin organiza
rea unor vizite la gospodăriile 
colective fruntașe din comu
nă, intovărășiții au avut oca
zia să se 
aflaseră.

Faptele 
îndemn
familii ce și-au unit o supra
față de 420 ha., să pășească pe 
drumul gospodăriei colective.

■A
„Și la noi poate fi tot așa", 

acestea au fost cuvintele into- 
vărășițiloT din comuna Hăliu- 
cești, regiunea lași, adresate, la 
despărțire, colectiviștilor din 
comuna Mogoșești. Cele văzu
te aici la gospodărie le-a în
tărit și mai mult convingerea 
intovărășiților ci în gospodă
ria colectivă munca e mai 
spornică.

Despre superioritatea mun
cii tn gospodăria colectivă nu 
aflat intovărășiții și din con
ferințele ținute la căminul cul
tural. din serile de întrebări și 
răspunsuri, serile de calcul și 
din programele brigăzilor, ar
tistice de agitație.

„.Iar la 8 octombrie s-a 
inaugurat o gospodărie colec
tivă și iu Haiducești.



Cuptorul de uscat piese cu raze infraroșii de la uzinele de tractoare 
„Ernst Thălmann" din Brașov.

Bumbdcdrfa romfneascd Jilava, secția ring.

Fabrica de semicelulozi din Pala», regiunea Dobrogea. Aspect din interior.

SCRISOARE DE LA ST
Mă aflu la Stînca, pe coama dea

lului, lingă iuinele fostului castel 
Roznovanu *), ca să răspund unei 
emoționante scrisori in care, un. pă
rinte și o soră — Andrei Iosifovici 
Tumar și Raisa Andreevna din R.S.S. 
Bielorusă — ne roagă să le scrim 
despre oamenii și locurile în care 
a luptat și a căzut eroic fiul și fra
tele lor Victor Andreevici Tumar, în 
marele război împotriva hitleriștilor.

Și dacă mă aflu lingă ruinele fos
tului castel Roznovanu, e tocmai 
pentru că de aici vreau să încep...

Vedeți dumneavoastră, castelul 
acesta, atît de bogat și de străluci
tor pînă în ajunul marilor bătălii 
ale anului 1944, a însemnat odi
nioară o crîncenă robie pentru să
tenii de aici. Aduși de prin toată 
Moldova, oamenii au alcătuit aici 
niște așezări de bordeie, cirpite cu 
lut și cu paie, și au început a lucra 
moșia fără margini a lui boier Roz
novanu.

«Pentru cei ce se răzvrăteau, 
boier Roznovanu avea un , sistem" 
de plată... special: carcera cu țîn- 
țari 1 Cinci lănci uriașe înfipte în- 
tr-o groapă cu apă stătută, de care 
îi agăța pe robi, legați burduf, și-i 
lăsa acolo nopți și zile întregi să-i 
mănînce țînțarii 1 Oh, ce viață ani 
îndurat noi, tovarășe 1“

Ascult mărturisirile lui Gheorghe 
Cimpoieșu și ale lui Ilie Bamboi și 
mă cutremur. Iată, așadar, tabloul 
celor două sate Cîrpiți și Stînca (și 
al tuturor satelor din Romînia bur- 
ghezo-moșierească): bordeie, foa. 
me, zdrențe, muncă silnică și batjo
cură...

★
Stimate Andrei Iosifovici și Raisa 

Andreevna, în satele acestea a 
ajuns, la 30 mai 1944, fiul și fratele 
dumneavoastră. Victor. Pe creasta 
dealului, castelul lui Roznovanu 
strălucea încă, sfidător. In jurul lui 
roiau uniformele verzi, tancurile și 
tunurile hitleriștilor, reazimul 'tuturor 
boierilor de pretutindeni.

]os, curgînd dinspre Prut, trupele 
sovietice. Veneau să smulgă și Cîr- 
piții, și Stînca, și Sculenii, toate sa
tele și orașele Romîniei; de sub 
jugul fascist.

înfruntarea a fost cumplită 1 Și 
iată că, la un moment dat, soarta 
acestei uriașe înfruntări depindea 
de plutonul de pistolari al locote
nentului major Serghei Stepanov. Un 
masiv atac de tancuri încerca să 
rupă frontul în sectorul lui Stepanov 
care acoperea joncțiunea dintre 
două unități învecinate, spre a că
dea în spatele sovieticilor. Dar n-au 
izbutit : Stepanov, împreună cu su
bordonații săi Nazarov, Kuleșov și 
Victor al nostru, s-au încihs cu gre
nadele ce le-au mai rămas și s-au 
aruncat sub șenilele tancurilor

*) Punct pe linia fostului front de 
la lași. 

inamice. Și tancurile n-au putut 
trece. Gestul celor patru a hotârît 
soarta bătăliei. Și nu numai atît. 
Adăugat eroismului colectiv al osta
șilor sovietici, gestul acesta i-a eli
berat pe oamenii din Stînca și Cîr
piți, din Sculeni și Icușești, de 
sub teroarea ocupației naziste, așa 
cum a fost eliberată întreaga țară, 
iar castelul de pe deal a trebuit să 
îngenunche în fața măreției poporu
lui eliberat 1...

★

Și acum, stimate Andrei Iosifovici 
și Raisa Andreevna, să părăsim rui
nele fostului castel Roznovanu și să 
coboTÎm în cele două sate. Priviți : 
casele acestea, școlile, căminul cul
tural, dispensarul, sfatul popular 
sînt complet noi.

Dacă s-au luminat zările și s-a în
tronat pacea, oamenii de aici s-au 
pus pe muncă îndîrjită. Statul de
mocrat-popular le-a pus la înde- 
mînă fonduri, materiale de con
strucții și meșteri, totul absolut gra
tuit, astfel că în numai cîțiva ani, 
pe temeliile fostelor bordeie s-a ri
dicat o așezare nouă, comuna Cîr
piți, care cuprinde și Stînca, și Scu
leni, și Icușești, și încă vreo două 
sate. Numai la Cîrpiți și Sculeni au 
fost reconstruite în perioada ime
diat postbelică 500 de case 1

Stimate Andrei Iosifovici și Raisa 
Andreevna, pămîntul pe care a curs 
sîngele fiului și fratelui dumnea
voastră a înflorit în anii construc
ției socialiste. Sute și sute de case 
noi se adaugă caselor construite de 
stat, oameni care poate nu și-au 
dat seama niciodată de valoarea 
lor, și-au întors fața spre lumină și 
spre fericire și sînt astăzi mîndria 
comunei. Vasile Dabija, Ion Trolin 
și Minghel Nicolae din Cîrpiți, 
Gheorghe V. Coviță, Ion Teslaru și 
Gheorghe Ungureanu din Stînca, 
iată numai cîțiva din cei mai de 
frunte gospodari al căror nume e 
cinstit și respectat.

Să ne oprim o clipă la școala 
nouă, de 7 ani, din Cîrpiți. Să răs
foim puțintel cataloagele, împreună 
cu directorul școlii, să vedem ce 
note au copiii colectiviștilor, dar 
mai ales să urmărim drumul cîtorv 
dintre elevii mai vechi. Iată-i pe 
Ilașcu Vasile, Piser V. Ion, Piser Ni
colae, Prundeanu Natalia, Rusu 
Constantin. Ce sînt oamenii aceștia 
astăzi ?... Ilașcu Vasile e ofițer în 
gradul de căpitan ; Piser V. Ion, 
muncitor-student la fabrica «Penici- 
lina"-Iași; Piser Nicolae, ofițer de 
miliție; Prundeanu Natalia, felcer la 
Onești; Rusu Constantin, învățător 
în Icușeni... S-ar părea că nu e ni
mic deosebit în toată enumerarea 
aceasta. Dar pentru oamenii de pe 
pămîntul pe care a curs și sîngele 
lui Victor Tumar, enumerarea — in
completă bineînțeles — are o sem
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AUREL LEON

La nunlit-£i> 
LECTIVĂ

Schiță»

In toamna asta a fost o vreme așa de frumoasă pentru 
nuntit, îneît ar fi fost păcat să nu mă însor. Parcă s-a răzgîndit 
soarele și a întors crugul vremii înapoi către vară.

Fiumos a fost timpul și la nunta lui Sandu Țară-Lungă ; urît 
n-a fost nici mai înainte, la alte nunți, dar așa ca azi, n-a fost 
la nici unul.

O să ziceți, poate, că așa i se pare fiecăruia de ziua nunții 
lui. Se poate, dar eu știu una și bună, că în ceasul în care 
Magdalena a pășit în casa noastră, pe lăicerul cel nou întins 
de mama peste prag, iar conăcarul a început urarea lui cu 
«cinstiți nuntași", cerul și-a limpezit toate bulboanele și acum 
e senin ca și în privirea ei; cînd am văzut-o venind în fruntea 
alaiului de druște și vornicei, livezile noastre au devenit și mai 
aurii, luîndu-se la întrecere cu părul ei legat în beteală multă... 
Nu știu cum, dar mireasa aceasta a adus atîta lumină în odaia 
de nuntit 1 Nu mă uit numai eu la dînsa cu uimire, de parcă 
n-aș mai fi văzut mirese, dar îi surprind pe toți furînd-o cu 
coada ochiului și le înțeleg bucuria din priviri.

Magdalena pare alta. E trasă puțin la față, mai albă ca de 
obicei și are un zîmbet copilăresc care o prinde grozav. Acum 
îmi dau seama că din cauza ei s-ar putea să mi se pară totul 
mai frumos decît e.

Tata își cinstește oaspeții și strigă mîndru :
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— Fie, că face să bem. Le-am furat floarea florilor colecti
viștilor de peste deal. Am dat .hulpe" grasă, dar nu-mi pare rău.

Vulpe sau .hulpe" cum zic ai noștri, se mai cheamă pe la 
noi ,vama“ pe care trebuie s-o dai cînd aduci fată din alt sat. 
E un obicei mai vechi, de care nu se mai țin decît flăcăii șoltici 
și săritori la veselie. Mireasa mea e din Leucani și flăcăii de 
acolo au pretins drept vulpe un vin tămîîos, din cel mai bun. 
Dacă ar fi cerut un vin oareșicare, mă făceam foc, mai ales că 
în toamna asta gospodăria a avut rod boaat, ca de altfel și în 
cea trecută.

Acum Magda e aci, în Salcia. Dar se simte taie sfioasă, 
în capul mesei, apăsată de privirile nuntașilor. Prea se uită cu 
nesaț și neamurile astea ale mele la mireasă 1 Bine că nu cred 
în deochi >

Socrul cel mare se umflă în pene și dă comandă să înceapă 
muzica. Ne cîntă taraful colectivei, vestit în tot raionul. Cloco

tesc văile pînă d 
văd pilcuri din Le 
cîntecul, mi se pa 
nic mai cîntă azi 
și nucii din podc 
frații Odaie, dar 
regional. Vezi că 
Și asta, chiar la : 

De data aste 
părere. îi puteți 1 
n-au mai cîntat i 
cerile din urmă < 

Ascultați vior 
apoi, alămurile c 
la noi ; clarinetul 
deal, la Leucani 
trecut în colecții 
duios despre «ja 
și-a părăsit mam 

Așa vor fi ( 
ascult pe Nicu 
jalea Magdalen 
chiar obida sa; 
taraful de doi a

Nu știu ce 1- 
nevastă, și să 
toți frații lui și 
cu noi toți, lucri 

Trecea vreo 
și lăudat saxofi 
gram artisiîc ? C 
concursului a fc 
vărășiților din £ 

Poate că și 
constituirea cc 
□ cuconeață de 
un timp ; că ar

m l



Mulțumim, partid iubit,
pentru traiul fericit

k
— istorică. Cei 
ntîi intelectuali, 
are s-au ridicat 
foști robi... Așa 
s dinții școli a- 
i acestor sate, 
pe ogoarele co- 

pîine albă pe 
menii de aici, și 
lectrice care se 
ie și tractoarele 
île tarlale sînt 
foștilor robi cu 

îica...
i veți poposi la 
fratelui dumnea- 
idrei Iosifovici 
dreevna.
să știți că prin- 

i pleacă în me
ii Sovietice: S>er- 
Nazarov și Vic- 

atați aici, se află

GOȘ V1COL
In cadrul Lunii prieteniei romîno-sovietice la librăria „Curtea Rusă“ din 

Capitală s-a deschis „Bazarul cărții sovietice".

țiu, președintele 
tive din Topalu, 
s-a întors de cu- 
Sevietică. O săp- 

a fost oaspetele 
etene de la răsă- 
dintr-o delegație 

igricultura patriei

?rii președintelui 
ide în comuna și 
curoși. (Gaidagiu 
ma unui bun po- 
i ce, colectiviștii 
dornici să afle și 

lin Uniunea Sovie-

; ale revederii, pre- 
tit cum a călătorit, 
lespre noul cartier 
; nu exista acum 
a mai fost in Uni- 
despre Expoziții! 
noua sală a Con- 

Kremlin și despre 
e-a adus și cadouri 
oznicilor sovietici, 
ne de miez și de 
aut să curgă după 
it, de pildă, într-a 
de ciobani ai gos- 

jpalu, care făceau 
u monta artificială 
iștii din Tc’palu au 
)00 de oi, dar față 
l în Uniune, a găsit 
iu multe de învățat 
de oi din țara prie- 
avîndu-i în jur pe 

: Nicolae Cocoș, pe

Costică Murat și pe ceilalți, a în
ceput :

— Măi băieți! Voi mă știți pe 
mine. Am fost cioban de cînd eram 
un țînc. Mi-au plăcut oile foarte 
mult. Mai ales astăzi, că sînt ale 
noastre. Oi frumoase, de rasă șj 
bine îngrijite. Le vom îndrăgi însă 
mult mai mult în viitorul apropiat, 
cînd ele vor semăna — și trebuie 
să ne străduim să semene — cu 
oile ce le-am văzut și de care m-am 
minunat la Expoziția agricolă so
vietică. Aflați că am văzut cu ochii 
mei oi care dădeau 20 pînă la 24 
chile de lînă fină. Tovarășii de a- 
colo mi-au explicat că prin montă 
artificială au îmbunătățit rasa și 
oile au acum lînă de două palme. 
Ce mai, ați văzut și voi merinosul 
de Palas al nostru. Oile de la Ex
poziția sovietică sînt și mai și. Noi 
ne-am cam îndoit acum doi ani să 
facem monta artificială. Ei să știți 
voi că am făcut rău. Și Gaidagiu 
a scos din buzunar o broșură des
pre creșterea oilor cu lînă fină, pri
mită la expoziție, pe care a dat-o 
ciobanilor.

Altă dată, cînd s-a pus problema 
ca membrii gospcidăriei colective 
din Topalu să pregătească toate 
condițiile pentru a obține în anul 
viitor cel puțin 5.000 kg. porumb 
boabe în cultură neirigată, pe 100 
de hectare, Gaidagiu iar a început:

— Am văzut, măi tovarăși, în 
Uniune, la colhozul „Ucraina" po
rumb care a dat peste 5.000 kg. 
boabe la hectar. Dar nu pe 100 de 

hectare cum încercăm noi. Colhoz
nicii de acolo au nici mai mult nici 
mai puțin 17.000 de hectare de pă- 
mînt și aproape jumătate e culti
vat cu porumb. Și din cîte am 
aflat eu, nici pe la ei nu sînt mai 
dese ploile. M-am interesat cum au 
obținut ei producția mare de po
rumb și uite ce am aflat: Acum, 
în toamnă ară adînc brazda de 
te poți îngropa în ea. Cu cît e mai 
adîncă, cu atît e mai rodnică. Și 
o dată cu arătura încorporează în
grășăminte naturale și chimice. Cu 
mașinile fac lucrări de întreținere, 
iar prașile dau de cîte ori e nevoie. 
Oamenii de acolo spun că cea mai 
bună ploaie e sapa, că de ploaie 
nu ești sigur, dar sapa o ții în 
mînă. Porumbul lor la cîmpț la us
cat, seamănă cu cele 130 de hectare 
ale noastre irigate, din Verigă, care 
dau 8.000—9.000 kg. de știuleți la 
hectar. Dar fie vorba între noi, că 
ai noștri dacă au prășit de două 
ori, așteaptă să se ducă la cules.

Au mai fost și alte lucruri care 
i-au rămas la inimă lui Gaidagiu. 
I-au plăcut cirezile de vaci, oi și 
porci din același colhoz, i-au plăcut 
terasele imense cu vii și pomi din 
colhozul „Miciurin" din R.S.S. Mol
dovenească. Despre toate acestea a 
povestit și povestește Gaidagiu co
lectiviștilor din Topalu, făcîndu-i să 
întrezărească cu ochii minții, în 
cele ce le spune el, viitorul gospo
dăriei lor.

GEORGE MIHĂESCU

Drag pni-i azî
Drag mi-i azi la ciobănie 
In marea gospodărie 
Drag mi-e azi să ciobănesc 
Și din fluier să doinesc 
Să cînt traiu-mbelșugat 
Ce partidul ni l-a dat. 
Frunzuliță iasomie 
Bine-i azi la ciobănie 
C-avem turme de mioare 
Cu lînă ruptă din soare 
Și cu drag le îngrijesc 
Că sînt bunul nost’ obștesc. 
Suflă vîntu-n codrișor 
Eu mîn turma la izvor 
Și privesc din munți cu fragi 
Peste-ntinsul țării dragi : 
Văd în luminata zare 
Coșuri cu fumuri fuioare —■ 
Muncitorii buni frățini 
Ne dau zi de zi mașini, 
îmi văd satul meu din vale 
Strălucind astăzi în soare, 
în strai nou e primsnit 
Ca un mire fericit, 
în locul cocioabelor 
Case ’nalte cu pridvor 
Școală nouă și cămin 
Și un mîndru magazin. 
Viața nouă-mbujorată 
Ce-nflorește-n țara toată 
Ne-ai ad'us-o tu în prag 
Scumpul nostru partid drag. 
Ale tale dragi cuvinte 
Ne-arată drum-nainte. 
Te urmăm și te iubim 
Și cu drag îți mulțumim.

Auzit în G.A.C. Hărman, re
giunea Brașov, de I,- BRA- 
GHEȘ.

Noaptea ceru-i 
plin de stele
Foaie verde trei smicele, 
Noaptea ceru-i plin de stele 
Și de stele și de lună, 
Dar de le-ai lua-mpreună. 
Ele tot nu luminează 
Ca a becurilor rază.
Bătui ulița lungiș, 
Mă-mbătai de-atît steliș.

Pe la fiecare poartă
Stîlpul o steluță poartă ;
Dar nu-i stea din cer de vară — 
Oamenii o înalțară
Din a apelor viitoare,
Stea cu stea s-aprindă soare.
Și lumina vine, vine,
Vălmășag pe raze pline
Și se-așterne-odihnitoare
Peste frunți, peste pridvoare, 
Dragul nostru partid, drag 
Ne-a adus lumina-n prag.

Auzit in comuna Letea, re
giunea Bacău, de ION SOCOL.

Strigături
da viafă nouă
Foaie verde alior
Pe ogorul tuturor
Cresc recoltele cu spor.
Și iar verde avrămească 
Colectiva să trăiască,
Viața nouă să-nflorească]

★

Foaie verde iasomie
Drag ni-e în gospodărie
Că pleci toamna la arat 
Și vare la secerat.
Nu ești slugă la bogat,
Ci stăpîn pe ce-ai lucrat.

★

Să trăiască muncitorul
Că el ne-a trimis tractorul.
Brazde trage trei deodată,
Crește holda-mbelșugată.

Auzite de la colectiviștii din 
Seliștea - Mileanca, regiunea 
Suceava, de C. BARBACARU.
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iadurile roșcate. Peste deal se 
dincoace, la nuntă. O dată cu

:ă în beteală întregul sat. Amar- 
rș mira să înceapă a juca brîul 
Totdeauna au cîntat cu suflet 
nu i-am auzit nici la concursul 
doisprezece. Sînt iar împreună.

spune că s-ai putea să tie o 
vedea că-s toți, adică așa cum 

i an.. La toate nunțile și petre- 
ti unsprezece, fără saxofon.
a vîntul șăgalnic de primăvară ; 
șapte sate și le adună în curte 
e, trimițînd triluri îndrăcite peste 
ă cea mai mîndră iată a loz a 

fine, saxofonul, povestind ceva 
aie să fie in sufletul miresei că 
m zicea și conăcarul...
ar eu care știu ce știu, cînd îl 
g că instrumentul cela nu cîntă 
nici nu are de ce să fie tristă, ci 
e n-a mai cîntat împreună cu 

a după mintea unui cumnat după 
gospodăria colectivă o dată cu 
aci pînă atunci, Nicu era în rînd 
ărășire și nu-i mergea rău.
e altă petrecere fără să fie poftit 
Ori lipsea el de Ia vreun pro- 

ea în raion ? La faza regională a 
a radio : «Transmitem sîrba înto- 
□n tovarășul Neculai Odaie".
ta i se cam suise la cap, și la 
Nicu al nostru niște mofturi ca 

Că ‘rebuie să se mai gîndească 
sfătuiască cu neamurile nevestei...
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Numai că și-a găsit cu cine să-și joace caii : cu băfrînul 
Sava Odaie, unchiu-său, care e staroste de lăutari din tată în 
fiu și membru în comisia de revizie a gospodăriei > Moș Sava 
l-a retezat scurt marafeturile și i-a dat un timp de gîndire I-a 
spus numai că un taraf nu face nici doi bani dacă nu-i un sin
gur gînd și o singură inimă Adică, taman ca în colectivă.

LA NUNTIT ÎN COLECTIVA

A tras-o pe merit bietul Nicu și are noroc că, de iua nunții
mele, nu vreau să mai vorbesc despre întâmplarea asta. Să nu
fie in inima nimănui ce era In pieptul lui cînd asculta taratul
cintînd fără saxofon ; cînd a aflat apoi că e pregătit un nepot
să-i ia locul ,* cînd vedea că nimeni nu-i duce dorul și nici nu 
i se fac plecăciuni, orlcît de .subțire" instrument e saxofonul. 
A încercat el să facă taraf cu alții, prin alte sate, dar toate încer
cările lui nu i-au adus nici o mulțumire

Nu mai spun că, între timp Nicu Odaie s-a convins și de 
foloasele muncii unite, văzînd ce isprăvi facem noi în colec
tivă. Fără să ne lăudăm, putem spune că am pășit cu dreptul 
din primul an. Lasă că oamenii erau deprinși cu munca orga
nizată încă de la întovărășire, așa că în toamnă cei unspre
zece membri ai tarafului și-au umplut bine coșarele, ca toți 
colectiviștii, pentru că, înainte de a fi buni lăutari, îs agricultori 
harnici.

Bietul Nicu și-a dat seama de greșeală și a intrat și el în 
colectivă Acum se uită în podele oarecum rușinai, căci își 
închipuie ce gîndesc oamenii care îl ascultă, dar cîntă de-ti 
rupe inima

— Parcă mă dor baierile sufletului cum oftează, ca omul, 
minunea asta de saxofon — fmi mărturisește peste masă soacra 
cea mică, mama Magdalenei

— Ce noroc pe noi că-1 avem la nuntă 1 Tare frumos îi 
zice > — o completează c vecină

Cînd ar ști Nicu Odaie ce bucurie ne-a făcut la toți colec
tiviștii, că sînt iar toti doisprezece în taraf și cîntă ca unul, iar 
mie îndeosebi că pe-o asemenea vreme, cînd parcă se prelinge 
miere limpede de pe mai toate casele satului, și cu o mireasă 
mîndră ca Măgduța mai am și saxofon la nuntă, cred că ar 
sta mai semeț decît socrul cel mare.

Dar, lasă, e mai bine să nu știe, că te pomenești că iar se 
Împăunează 1
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Cu forțe sporite

cinci trebu-

An de an activitatea educativ-culturală 
ce se desfășoară în satele patriei noastre 

i bogat, 
culturale un 
țărani și ță- 
să-și îmbogă-

se dezvoltă, are un conținut mai 
atrăgînd în jurul căminelor 
număr mereu crescînd de 
ratice muncitoare — dornici 
țească cunoștințele.

Perioada lunilor de iarnă, 
rile gospodărești nu sînt prea numeroase, 
oferă condiții mai bune pentru desfășu
rarea activității educativ-culturale. Comi
tetele și comisiile femeilor, în strinsă 
colaborare cu căminele culturale, sul» 
conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, vor trebui să-și mobilizeze toate 
forțele, să ducă o muncă intensă educativ- 
culturaiă în rindul femeilor, o muncă vie, 
care să răspundă sarcinilor trasate de 
Hotărîrile Congresului al III-lea al parti
dului și ale Plenarei C.C. al P.M.R. din 
30 iunie — 1 iulie a.c., privind con
struirea socialismului la sate.

Atragerea maselor de femei la opera de 
colectivizare a agriculturii constituie obiec
tivul de seamă a! muncii educativ-culturale 
de masă în rîhdul femeilor. Vizitarea unor 
gospodării colective puternice, întîlnirile 
și convorbirile cu colectiviste fruntașe, 
prelucrarea temeinică a Statutului g.a.c. 
de către oameni competenți, scurte expu
neri cu cifre și date convingătoare asupra 
realizărilor gospodăriilor colective (mai 
ales a celor apropiate și cunoscute de 
țărancele muncitoare), asupra veniturilor 
obținute de colectiviști, despre retribuția 
suplimentară. întilnin între colectiviste 
tinere căsătorite și tinere fete dinafara 
gospodarei, an dat bune rezultate, ele au 

In casa colectivistei Elena Chirilă, 
președintă a comisiei de femei, din 
comuna Tîrnova, regiunea Crișana, 
au loc deseori audiții colective la 

rnd io

arătat femeile» în mod convingător su
perioritatea muncii în comun, rezultatele 
obținute de familiile colectiviștilor.

Comitetele și comisiile femeilor, împreu
na cu conducerile căminelor culturale, au 
datoria sâ organizeze manifestări care să 
popularizeze rezultatele obținute de colec
tivistele fruntașe in diferite domenii de 
activitate ale gospodăriilor colective, Irun- 
tașele gospodăriei să vorbească la aceste 
întâlniri despre metodele lor în obținerea 
de bune rezultate.

Pentru ca femeile colectiviste să poată 
eoatribuii eu adevărat la creșterea produc
ției agricole vegetale și animale este nece
sară îmbogățirea nivelului lor de cunoștințe 
agrozootehnice. Comitetele și 
femeilor să recomande pe cele mai bune 
ieo»ei pentru a urma cursurile agrozooteh
nice. să mnbihzeze un număr mai mare 
de femei la conferințele agrozootehnice 
ce se țin in cadrul căminelor culturale, 
să dihrzeze în rrndul femeilor broșurile de 
popularizare e cunoștințelor agrozootehni
ce zndeosebi acele conferințe despre creș
terea pasărilor, legumicultura, creșterea 
viermilor de mătase, albinărit etc.

O sarrină importantă care revine comi
tetelor și comisiilor femeilor este sâ inten
sifice munca de educație a mamelor pen
tru a-și în’elege cu adevărat rolul si răs
punderea ce le revin? în educarea coniilor 
si tinerchdm, pentru a crește cetățeni 

comisiile

I
J

demni ai societății noastre noi. împreună 
cu conducerile școlilor și ale căminelor 
culturale, comitetele și comisiile femeilor 
vor trebui să organizeze un număr mai 
mare de expuneri pe teme pedagogice, pe 
probleme de actualitate și legate de unele 
aspecte din comuna respectivă.

în acest an, la căminele culturale se va 
organiza un ciclu de expuneri, care se va 
adresa îndeosebi femeilor, să le ajute să 
înțeleagă mai bine problemele politica 
partidului la sate, să capete cunoștințe 
folositoare pentru creșterea și educarea 
copiilor și tineretului, să cunoască aspecte 
din viața și lupta femeilor din alte țări, 
probleme de sănătate și altele. La aceste* 
expuneri săptămînale, care vor fi asigu
rate de cele mai bune, mai pregătite 
cadre de specialitate, este necesar ca, co
mitetele și comisiile femeilor să mobili
zeze mase cit mai mari de femei care să 
participe cu regularitate la audierea aces
tor conferințe în scopul îmbogățirii cu
noștințelor lor politice și culturale.

Comitetele și comisiile femeilor au da
toria ca, împreună cu conducerile cămi
nelor culturale, să folosească cu prilejul 
diferitelor manifestări organizate la cămi
nele culturale, precum și la cercurile de 
citit materialele educativ-culturale apărute 
în revistele „Femeia". „Săteanca", „Dol- 
gozo No“ și revista „Albina".

Avem în față o perioadă în care există 
posibilitatea de a duce o muncă cultural- 
educativă intensă. Comitetele și comisiile 
femeilor trebuie să folosească toate condi
țiile create de partid și de stat pentru 
munca culturaLeducativă, să găsească 
cele mai bune forme și metode de muncă 
pentru ca aceasta să se desfășoare perma
nent, nu sporadic, să aibă un conținut cît 
mai bogat, interesant și variat, atrăgînd 
cît mat multe femei la toate manifestările 
culturale din cadrul caselor de cultură, 
căminelor culturale și bibliotecilor.
■< STANA DRAGOI 

vicepreședintă a Consiliului 
national al femeilor din R.P.R.

muncitori into-

La Șopotu, la Predești, Vîrvor și 
în alte corrttrne din raionul Craiova, 
se desfășoară, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, o intensă mun
că politică pentru constituirea de 
noi gospodării colective. Mulți țărani 
muncitori de aici au făcut cereri 
pentru a constitui și în comunele lor 
gospodării agricole colective. Unii 
însă mai stau la îndoială. Ei și-atu 
exprimat dorința să vină la fața lo
cului să vadă cum se muncește și 
cum se trăiește în gospodăria co
lectivă. Au fost printre aceștia mul
te, foarte multe femei.

Astfel se face că mai zilele trecute 
s-a organizat, prin grija comitetu
lui raional de partid Craiova, o vizi
tă cu 500 de țărani 
vărășiți și cu gos
podării individuale 
din comunele Șo- 
potu, Predești, 
Vîrvor și Ciutura, 
la gospodăria co
lectivă milionară 
„1907“ din satul
Valea Stanciului, comuna Bîrza, raio
nul Segarcea. Printre vizitatori erau 
și tărăncile muncitoare Ștefana Mi
litaru. președinta întovărășirii agri
cole ..Horia. Cloșca și Crișan“ din 
satul Criva comuna Vîrvor, Elena 
Planea, Fima Ghioca din comuna 
Predești și altele. Ele s-au interesat 
îndeaproape de viața colectivistelor 
din Valea Stanciului.

La sediul colectivei din Valea 
Stanciului. vizitatoarele din Pre
dești, Șopotu și Vîrvor au discutat 
îndelung cu tovarășul Ștefan Dăgă- 
liță, președintele gospodăriei colec
tive. De la el au aflat că anul a- 
cesta gospodăria realizează un venit 
de circa 5 milioane lei iar fondul de 
bază v3 ajunge la 2.606 000 lei. Au 
rămas impresionate vizitatoarele 
cînd președintele colectivei le-a dus 
să viziteze cele șapte grajduri care 
adănostesc 620 vite mări din care 
peste 200 vaci cu lapte ; două ma
ternități pentru 180 capete scroafe ;

CR

Evghenia Alexeevna Doliniuk în mijlocul unor delegați la cel de al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S.

//

Undeva, în stepa nesfîrșită a 
Ucrainei, la Boricikovski, în regiunea 
Ternopol, se află o școală de un fel 
deosebit, cunoscută îndeobște sub de
numirea „Academia Doliniuk*1. 
Cursanții „academiei" învață de la o 
femeie tare pricepută și inimoasă, de 
la E. A. Doliniuk, cum se pot obține 
recoltele record la porumb.

Profesoară la această academie, 
E. A. Doliniuk este astăzi vestită în 
toată Uniunea Sovietică și în toată 
lumea chiar. Consătenii ei, colhoz
nicii din Boricikovski, țin minte și 
acum acel curajos „da, eu /" rostit 
de Evghenia Doliniuk cu ani în urmă. 
Era în iarna anului 1948. Colhoznicii 
au fost convocați la o ședință, unde 
președintele le vorbi despre vestitul 
cultivator de porumb, Marc Oziornîi. 
Avea în mină știuleți de porumb cum 
cei din Boricikovski nu văzuseră nici
odată, porumb cultivat de Oziornîi. 
„E cineva la noi care ar avea cu
rajul să se măsoare cu Oziornîi ?“ 
întrebă președintele. Evghenia Doli
niuk păși în față și rosti: „da, eu!"

Au trecut de atunci ani de muncă 
încordată, de învățătură dobîndită cu 
sudoare, de biruinți — răsplată a 
hărniciei și a voinței ce nu cunoaște 
opreliști. încă în primul an, echipa 
Evgheniei a strîns de pe hectarul „de 
încercare" 126 chintale porumb boabe, 
(1 chintal — 100 kg.), iar de pe 9 ha., 
40 chintale. In 1960 echipa sa a ob
ținut recolte cu adevărat record : 167 

patru puiemițe pentru 4.000 capete 
păsări ; trei saivane pentru 1.000 
capete ; patru magazii în capacitate 
de 110 vagoane ; trei pătule în ca
pacitate de 75 vagoane, o îngrășăto- 
rie pentru 500 capete porci.

— Vedem că gospodăria dumnea
voastră este multilateral dezvoltată, 
— zise Fima Ghioca. — Ați putea sâ 
ne spuneți cum se resfrînge asta a- 
supra traiului colectiviștilor ?

— Gospodăria noastră colectivă — 
răspunde tovarășul Ștefan Dăgăli- 
ță — a asigurat oamenilor un trai 
îmbelșugat la care nici nu visau pe 
timpul cînd aveau gospodăria 
individuală. Muncind

lor
cu hărnicie ei

EDE
realizeze mari

ce

In

au avut putința să 
venituri. Uitați-vă la ulița asta — 
zise președintele, arătînd ulița 
trece prin mijlocul satului. 
Aproape toate casele sînt noi.
întreaga comună peste 50 de colecti
viști și-au construit case nai, 100 de 
colectiviști și-au cumpărat mobilă 
de la oraș, peste 50 de colectiviști 
au biciclete, alți 50 aparate de ra
dio...

In acest an valoarea zilei-muncă 
va fi de aproape 40 lei, colectiviștii 
vor primi pentru fiecare zi-muncă 
4 kg. grîu și 7 kg. porumb.

Mai multe întovărășite au întrebat 
în grija cui lasă mamele copiii mici 
în timpul lucrului. Li s-a arătat că 
gospodăria colectivă are trei grădi
nițe sezoniere unde peste 200 de 
copii primesc, în mod gratuit, cea

CE VAD OCHII
INIMA

Chintale pe 20 ha. și 982 chintale i 
masă-verde. Asemenea rezultate ar 1 
fi mulțumit pe oricine, nu însă pe ! 
Evghenia Doliniuk șj echipa et. '

Evghenia Doliniuk nu s-a gîndit o J 
clipă să fină pentru ea secretul ob- < 
tinerii recoltelor record. Era în în- ’ 
trecere cu cei din regiunea Penza, , 
cînd a primit în echipa sa patru tine- .< 
re fete de aici și le-a învățat tot ce \ 
știa și ea. In anul 1958, Comsomolul 
i-a propus organizarea unei școli re
gionale pentru cultivatorii de po
rumb. In acest prim an au venit aici', 
din toată regiunea, 300 de tineri, șefi 
de echipă. Din anii următori însă „A- 
cademia Doliniuk" primește la cursuri 
oameni de felurite vîrste, din toată 
Uniunea Sovietică.

Am văzut-o de aurind pe Evghenia 
Doliniuk. Nu aevea, ci în fotografii, 
alături de vestita Gaganova, de coș-, 
monauții Gagarin și 
ea delegată la cel 
Congres al P.C.U.S.

Fosta muncitoare 
șierul Kaminski, înainte de elibera
rea Ucrainei Occidentale, mai apoi 
colhoznică vestită pentru munca ei, 
deputată în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. și de două ori Erou al mun
cii socialiste, Evghenia Doliniuk a 
parcurs un drum glorios, aidoma cu 
cel al milioanelor de femei sovietice 
cărora regimul sovietic le-a deschis 
nebănuite perspective.

E. MARTON

Titov. A fost su 
de al XXII-Iea

cu ziua ia mo- s

«

mai bună îngrijire. Așa se face că 
Zoia Bold, Ioana Țiulescu și alte 
colectiviste au putut realiza foarte 
multe zile-muncă, iar Maria Burlacu, 
Ioana Voica și Maria Vîstol s-au 
putut afirma ca bune organizatoare, 
fiind promovate în munca de șefe 
de echipă.

Oaspeții s-au interesat, cum e și 
firesc, de producția obținută în a- 
cest an de colectiviști. Răspunsul e 
edificator- Numai la grîu colectiviș
tii au scos 900 kg. mai mult de 
pe fiecare hectar decît întovărășiții.

Se înserase de-a binelea. Cu greu 
s-au despărțit vizitatorii de gazdele 

lor. Trăiseră o zi 
plăcută, plină de 
învățăminte și a- 
flaseră foarte mul
te lucruri despre 
gospodăria colec
tivă. Cînd au a- 
juns în satele lor,

țărăncile muncitoare au arătat pe 
larg ce au văzut la gospodăria co
lectivă din Valea Stanciului. Ele au 
devenit agitatoare active.

La numai trei zile după vizită, 
Ștefania Militaru a vorbit la cămi
nul cultural din satul Criva femei
lor de aici. Elena Planea și-a comu
nicat impresiile la cercurile de citit. 
Ele și-au însoțit vorba de faptă, fă- 
cînd ele cele dinții cereri de în
scriere în gospodărie. Se poate afir
ma acum, pe bun temei că dacă în 
comuna Sopobu au dat cereri pentru 
gospodăria colectivă un număr de 
86 familii cu 243 hectare, în comuna 
Vîrvor 177 familii cu 360 hectare, în 
comuna Predești 57 familii, aceasta 
se datorește în bună măsură și 
muncii pe cane au desfășurat-o fe
meile care au 
colective -din 
Qîngiova.

t

vizitat gospodăriile 
Valea Stanciului și

A FRIGIO1U
W.W.V.WV



NOTt POLiHCc
CINE PLĂTEȘTE ?

Sala mașinilor de la cea mai mare uzină electrică din lume, „Congresul al XXIl-lea al P.C.U.S. , 
de pe Volga

«

Cronica evenimentelor internaționale
-»

Săptămîna trecută, agenția T.A.S.S. a făcut o declarație în 
legătură cu poziția Uniunii Sovietice față de experiențele 
nucleare. Demascînd poziția fățarnică a guvernului ame

rican care, pe'de o parte, continuă să ațîțe o campanie propa
gandistic» zgomotoasă in legătură cu experiențele nucleare din 
Uniunea Sovietică, iar pe de altă parte, face pregătiri ca S.U.A. 
să reia experiențele cu arma atomică în atmosferă, agenția 
T.A.S.S. spune : „Poate la Washington se crede că lumea a uitat 
zilele anului 1945, rușinoase pentru omenirea cinstită, cînd au fost 
aruncate primele bombe atomice de către bombardierele ame- 

icane... Sau poate la Washington se crede că vor reuși să facă 
să se uite că S.U.A. au efectuat cu mult mai multe experiențe 
nucleatre decît Uniunea Sovietică" ?

Nu ’ Omenirea progresistă n-a uitat și nu poate uita acest lu
cru. Toți oamenii cinstiți din lume știu că numai necesitatea 
extremă de apărare a silit guvernul sovietic să recurgă la mă
sura ca Uniunea Sovietică să reia experiențele eu arma nu
cleară. Putea oacre Uniunea Sovietică să nu ia măsuri de 
autoapărare atunci eînd puterile occidentale, și în primul rînd 
S.U.A., Adglia, Franța și R.F.G., amenință direct că vor recurge 
la forța în cazul încheierii de către Uniunea Sovietică a Trata
tului de pace german. ? Nu ! Uniunea Sovietică nu putea pro
ceda altfel.

După ce arată învățămintele trase de către Uniunea Sovie
tică din bel de-al doilea război mondial și faptul că U.R.S.S. a 
făcut ani îndelungați eforturi pentru slăbirea cursei înarmări
lor și pentru încetarea experiențelor nucleare, in declarația 
agenției T.A.S.S. se spune că : „în cercurile conducătoare ale 
Uniunii Sovietice se reafirmă hotărîrea guvernului sovietic de 
a semna chiar și astăzi un tratat cu privire la dezarmarea 
generală și totală, în baza căruia vor înceta odată și pentru 
todeauna și experiențele cu arma nucleară". în același timp, 
agenția întreabă : „Este dispus guvernul S.U.A., condus de 
președintele J. Kennedy, să facă acest lucru ? Popoarele au , 
dreptul să aștepte un răspuns La această întrebare**.

patru
rînd u ri

Monopolurile din S.U.A. 

realizează mari beneficii

de ■ pe urma sporirii chel- 

tuelilor militare. (Ziarele).

Oricine vede foarte clar

că scopul lor este „normal**,

sporind bugetul militar, 

măresc bugetul... personal.

Noul buget al 
Franței pe unul 
1962 prevede, prin
tre altele, sporirea 
cheltuielilor mili
tare cu peste 20 
miliarde de lianei 
în comparație cu 
anul trecut.

Cine va plăti 
această uriașă su
mă ? Monopoliștii 
francezi 7 Nici
decum. Guvernul 
francez, care se 
află in slujba ma
rilor monopoluri, 
a avut grife 
ca noua povară să 
fie aruncată pe 
umerii < 
m uncii 
care vor 
viitor cu 
sută mai 
pozit ca 
cum. In 
timp, se anunfă și 
creșterea simțitoa
re a preturilor la 
unele produse de 
larg consum, pre
cum și majorarea 
prețurilor la trans
porturile pe calea 
ferată, la metrou 
etc. -

Așa cum arată

ziarul I Humanită 
dacă in ceea ce 
privește spojirea 
cheltuieliioi mih 
tare, puterea gaui 
listă a mannesla! 
o deosebită larghe. 
lă, ea a iosl dini 
potrivă, extrem de 
zgircită „in ceea 
Ce privește aloca
țiile pentru sănă
tatea publică, m- 
vățămlntui. proble
mele agricole și 
alte nevoi sociale".

„NOUL
CAPITALISM"

D upă îndelungate tratative, la Organizația Națiunilor Unite 
s-a ajuns să fie desemnat noul secretar general interimar 
care îl va înlocui pe Dag. Hammarskjoeld, mort într-un 

accident de avion în luna septembrie a.c. în acest post de mare 
răspundere a fost ales U Thant, reprezentantul Birmaniei 
la O.N.U.

Comențind acest eveniment, cercurile ziaristice de la O.N.U. 
remarcă că, insistențele occidentale, și în primul rînd ale S.U.A., 
de a instala un secretar general unic și permanent, nu au pri
mit din partea delegațiilor la Q.N.U. sprijinul așteptat de Wa
shington. Dimpotrivă, soluția interimară propusă de Uniunea 
Sovietică a avut cîștig de cauză.

Cu ocazia instalării sale în funcția de secretar general al 
O.N.U., U Thant a declarat că în activitatea sa el va continua 
să tindă spre obiectivitate și să apere idealurile prieteniei ge
nerale.

aruncată 
oamenilor 

francezi, 
plăti în 
9-10 la 
mult im- 
pină a- 
același

Scribilor marelui 
capital din S.U.A. 
le place să vor
bească adesea des. 
pțe „noul capita 
lism" american cu
re s-ar deosebi 
chipurile, de cei 
vechi, lată insă o 
constatare care 
nu-i de loc mulțu
mitoare pentru a- 
cești duhovnici ai 
capitalului. „Noul 
capitalism" ameri
can găsește putini 
adeptî" a recu
noscui recent Ray
mond Miller, mem
bru al Comitetului

Special ai Asocia
ției unuricane a 
fuiișlilor oenlra 
tactica, strategia și 
obiectivele comu
nismului Miller 
s-a onus de insuii- 
cienta ideologiei 
ouig.,eze, de inca- 
oa maieu ei de a-și 
ciștiga simpatiile 
larilor recent eli
berate In nume
roase tari din A- 
sia, Atrica șj Ame
rica de Sud, a sub
liniat el „capitalis
mul este privit cu 
dispreț"

Un vechi pro
verb glăsuiește : 
„Copacul slrlmb 
nu poate face um
bră dreaptă’. Ca
pitalismul. oricare 
i-ar ii 
este o
socială nedreaptă 
și el nu poate i 
privit cu salisiac. 
tie de nici un om 
al muncii de pe 
pămînl. Capitalis
mul romine capita
lism, oricît ar în
cerca monopoliștii 
din S.U.A. sâ-i 
schimbe denumi
rea.

S. LAZAR

denumirea, 
orînduue

£

Programul S.U.A. de ajutor pentru 
statele slab dezvoltate urmărește a- 
capararea politică și economică a a- 
acestor state.

— Hai, îndrăznește. .

După șapte săptămîni de tîrguieli, 
Mende, liderul P L.D. a capitulat în 
fața lui Adenauer, accepting să co
laboreze la formarea unui guvern de 
coaliție.

Colaborarea

In partea de sud-vest a 
continentului african se află 
o țară al cărei teritoriu 
(S24.000 km.*) întrece în mă
rime teritoriile Franței și An
gliei luate la un loc. Țara a- 
ceasta este Africa de sud-vest. 
Ea are o populație de aproxi
mativ 550.000 locuitori, dintre 
care 70.000 sînt europeni, iar 
restul — africani sau „oameni 
de culoare" (mulatri).

Țară deșertică, puțin popu
lată, Africa de sud-vest este 
bogată în zăcăminte de dia
mant, plumb, argint, cositor, 
mangan, cupru ete. In ultima 
vreme, in deșertul Namib au 
fost descoperite și zăcăminte 
de uraniu. Aceste bogății 
sînt exploatate de capitaliștii 
străini; englezi, americani,

AFRICA DE SUD-VEST
francezi și alții, care realizea
ză profituri uriașe.

Fiind mai mult un deșert și 
semideșert Africa de sud-vest 
n-a atras atenția colonialiști
lor in primii ani, cînd aceștia 
au cotropit teritoriile Africii. 
Abia pe la începutul deceniu
lui al 9-lea al secolului trecut, 
un negustor german din Bre
men a înființat aici prima a- 
șezare germană (1883). In anii 
următori, cotropitorii germani 
au pătruns și în teritoriile din 
interiorul țării, iar Africa de 
sud-vest a devenit o colonie 
germană.

După înfrîngerea Germa
niei in primul război mondial, 
Africa de sud-vest a fost 
transformată în teritoriu sub 
mandat al fostei Ligi a Na
țiunilor. Mandatul de admi
nistrator l-a primit Uniunea 
Sud-Africană (astăzi Republica 
Sud-Africană — n.n.). Rasiștii 
sud-africani au făcut tot ce le-a 
stat in putință ca să anexeze 
acest teritoriu. După cel de al 
doilea război mondial ei au 
refuzat să includă Africa de 
sud-vest in sistemul de tute
lă al O.N.U., iar în 1946 — 
în urma unui așa-zis „refe
rendum'1 — au inclus Africa 

de sud-vest în statul lor, ca 
„a cincea provincie". Acest act 
ilegal de anexiune n-a fost re
cunoscut de nici o țară din 
lume.

Cotropind Africa de sud- 
vest, rasiștii sud-africani au 
introdus aici rînduielile lor 
nedrepte. Ei au împărțit țara 
în două zone : una în sud lo
cuită mai ales de europeni și 
alta în nord, unde sînt rezer-

DOCUMENTAR
vațiile pentru africani. In re
zervații, care sînt adevărate 
lagăre de concentrare, au fost 
strămutați in mod forțat nu
meroși africani din zona de 
sud, iar pămînturile lor au 
fost cotropite de europeni. 
Africanii sînt lipsiți de cele 
mai elementare drepturi. Ei 
nu pot circula liber dintr-un 
loc in altul, fără un permis 
special, nu pot ocupa funcții 
care prezintă weun interes 
pentru europeni, n-au dreptul 
să aleagă sau să fie aleși etc. 
In acțiunile lor nelegiuite, au
toritățile sud-africane sînt spri
jinite de către Anglia. S.U.A. 
și alte țări ale N.A.T.O. care 

sînt direct interesate ca ne
dreptele rînduieli din Africa 
de sud-vest să rămână ne
schimbate, pentru a putea 
exploata cit mai mult bogă
țiile acestei țări.

Situația grea în care au 
fost aduși locuitorii Africii de 
sud-vest a determinat pe a- 
fricani să se revolte în repe
tate rînduri împotriva asupri
torilor lor. O astfel de revoltă 
a avut loc, de pildă, în 1959 
în orașul Windhoek, pe care 
însă rasiștii sud-africani au 
înăbușit-o în singe, ucigînd 
11 și rănind 32 de africani. 
Nelegiuirile săvirșite împotri
va populației africane din A- 
frica de sud-vest de către ra
siștii sud-africani, au fost 
constatate și de către Comi
sia specială a O.N.U. pentru 
Africa de sud-vest, care. în 
raportul asupra situației din 
acest teritoriu, a recomandat 
Organizației Națiunilor Unite 
să retragă Republicii Sud-A- 
fricane mandatul de admi
nistrare a Africii de sud-vest. 
astfel incit această țară să-și 
poată dobîndi cât mai repede 
independența.

L. S1M1ON

Adenauer-Mende

• ••

Dictatorul spaniol Franco 

rîvnește la rachetele a- 
mericane cu focoase nu

cleare.

Visul lui Franco 1 ! !

(Desene de NIC. NICOLAESCU 
. ■, ' & 

și V. VASILIU) i .



Cotnari,

ci la și a venit

Tinerii transformă firea 
Plaiurilor, in grădini... 
Prinde, azi, împădurirea, 
Tot mai multe... rădăcini !

Eu văd că vinul de 
Are destoinici făurari.
Care prin munca lor frumoasă 
Sînt muncitori de viță-aleasă!

colo, îi place o- 
frumoasă, deș- 
ia pentru că

că-s om rău,

în raionul Murgeni, 
regiunea Iași, ca și în 
alte raioane, colectiviș
tii au executat lucrări 
de refacere a digurilor.

zeci ? Dacă vrei așa, bine, iar 
de nu, noroc bun 1 Și uite, 
să nu zici că-s om rău, • -
mai dau în plus și-o blană de

rufe țintuită

ai

Intre
struguri

i

A

MIHAIL COSMA

ii

eu socot, 
cu pricina 
satul tot.

ca 
vă

zis. 
vrei 
asta 
cred 

de

Multe roade ar culege 
Din terenu-ndiguit... 
Ca să pună stăvili apei 
Ei muncesc... nestăvilit!

Muncitorii 
G.A.S. Cotnari, 
de an succese 
însemnate

— ca să-l știți și voi, 
adevăr valabil:

Și de-aceea 
Că motivul 
E că astăzi
La curent e cu... lumina !

Cazul
E un
Gazu-n magazin la noi, 
E-un articol greu vandabil!

mie ? Păca- 
destul c-am 

șai-

In regiunea Iași, tine
retul contribuie intens 
la acțiunea de împădu
rire a terenurilor 
gradate

de 
obțin an 
tot mai

SIG HOROVITZ

ărerile erau împărțite. 
Cea mai mare parte din 
femeile aflate în dumi

nica aceea la taifas pe mar
ginea șanțului înverzit, erau 
cu Maria lui Stan Ciupitu. Ce
lelalte, puține la număr, o sus
țineau pe tușa Anica, o bătrî- 
nică gureșă.

Primele, condamnau flăcăii 
care alergau după zestre. Ul
timele, dimpotrivă. Nu voiau 
în ruptul capului să conceapă 
că se poate realiza o căsnicie 
trainică fără zestre.

— Ce-i aia zestre, tușă Ani
ca — vorbi cu năduf una din 
femei. — Auzi 
mului fata, e 
teaptă, și n-o 
n-are zestre.

— Ce tot trăncănești acolo, 
soro ? Adică, după voi, ai în
semna că băieții să ia fetele 
fără nici o avere ? — răspun
se repede bătrînica, să nu ră- 
mînă cumva datoare.

Ea tinea morțiș la ideea 
zestrei...

Atras de sfada lor, iaca și 
badea Andrei, tîmplarul. Ieși 
somnoros la poartă. Iși aprin
se tacticos o țigară și o porni 
agale către grupul femeilor^

— Vorbiți de zestre ? — în* 
trebă el prinzînd repede firul 
discuției. — Atunci ascultați 
colea la mine, să vă spun una 
bună. Era la nevastă-mea în 
sat, începu el, un gospodar 
pe nume Ignat. Și avea gos
podarul ăsta o fată, nici fru-

s

moașă, nici urîtă. Cînd i-a ve
nit timpul de măritiș, iaca și 
pețitorii. Uitasem să vă spun: 
gospodarul nostru se cam 
ocupa și cu negustoreala de 
vite, așa că discuțiile cu pe
țitorii se transformau mereu 
în tocmeli fără sfîrșit.

— Mai dă bre, o mie, zău 
așa. Uite, nu-mi dați cele 
două perine cu puf de curcă 
și nici copaia de 
în arămuri.

— Cît ? încă o 
tele mele 1 Nu-i 
promis trei mii și o sută

tia, dar Ignat apucase la be
ție să dea și arvună vieo 
unșpe mii. Cît despre logod
nic, pe-aici i-a fost drumul, 
încolo,... om fin. „Indelicat“. 
I-a trimis vorbă lui Ignat că 
i-a găsit un ginere pe cinste.

— Dumneata ne-ai povestit 
o întîmplare petrecută de
mult, — spuse femeia lui Ciu
pitu. — Eu am să povestesc 
una de-acum, din zilele noas
tre. îl știi pe alde Anton Bo- 
cioagă, ăl de-a semnat ulti- 
mu' cererea de intrare în 
lectivă ? Ii intrase în cap

co
că

plecat
Un flăcău domol. Era el 

cam de anii socrului, dar se 
vedea cît colo că avea ma
niere ,xligante“. Cum a vă
zut-o pe fată s-a și îndrăgos
tit lulea. „Nici să n-aud de 
zestre, tată socrule, a 
Mie-mi place fata. Că 
dumneata să-i dai ceva, 
e altă poveste. Uite, eu 
că vreo opt, zece mii 
franci ar fi destul".

Ignat să cadă jos cînd

k/ 
zes- 

flăcău 
ni-

fiu-su, Radu, trebuie să 
neapărat o fată cu 
tre. Vezi doamne, 
ca el nu mai avea 
meni. Și ce crezi, a începui să
se intereseze de fetele de mă
ritat care ce zestre avea. Azi 
așa, mîine așa, pînă a nime
rit în sulițele brigăzii de agi
tație. Măiculiță, ce l-a mai 
scărmănat 1 Și să vezi drăcie, 
că cel care o făcea pe flă
căul, era chiar fiu-su, Radu. 
Auzi numa' ce cîntec i-au 
compus împielițații :

Din două gospodării, 
Ce-și sădiseră șt vii, 
Se-ntîmplaseră vecini, 
De o vîrstă, doi ciorchini. 
Doar că unul discuta 
Cu vecinul, cam așa:

— Ce te-i jace, biet 
ciorchine, 

Numai pielea e de tine! 
la, colo, vreo șapte boabe, 
Strepezite, mici șt slabe. 
Zaci ca bolnav pe butuc, 
Melancolic, singur, cuc! 
la, privește către mine, 
Cite boabe pe-un ciorchinei 
Cu arțag, abia aștept 
Să-nfrunt teascul, piept

la piept; 
Ca un fulger, rupt din soare, 
Să țîșnesc de prin pahare l

— Nu sînt trist c-arăți 
trumos, 

Plin de boabe și mustos, 
li . răspunse ingîndurat 
Strugurele-nvecinat

— Și la mine-n colectivă 
S-a muncit deopotrivă ; 
Și la mtne rod bogat 
De pe-ogor s-a secerat / 
Doar că unii-au zis de vie : 
„Las-că via-treaba-și știe! 
Și-apoi via-i încă nouă. 
Ce, ne-aduce piine, ouă ?!“ 
Nimeni nu ne-a dezgropat ; 
Pină-n vară-am tot... iernat! 
Nimenea nu ne-a-ngrijit; 
Numai ploata ne-a... stropit 1 
Șt de-aceea, drag vecine 
Mă întreb, căci toamna vine. 
Oamenii, de sărbătoare 
Ce-o să-și toarne în pahare ? 
Că eu, trate, cu regret, 
Le oi da doar puțin... oțet!

z
E
L
1

Despre Stelică mai intr-una scrie 
Gazeta raională din oraș 
Și-O merită, căci în gospodărie 
De-un an el e brigadier fruntaș.

Dor dacă-n muncă e neîntrecut, 
In schimb, acum o vreme, la cămin, 
Infierbîntat la culme, a bătut 
Pe vinzătorii de la magazin.

La fel făcu, fără să-i fie teamă. 
Cu casiera aia rotofeie.
Căci, îndîrjindu-se, nu ține seamă 
De bate un bărbat ori o femeie.

Și socotindu-se, se vede, tare, 
De la un timp, flăcăul, avintat,
Se laudă mereu în gura mare : 
= Vreau și pe președinte să mi-1 bat

Dar președintele, cuprins de frică, 
De-atuncea îl evită ne-ncetat, 
Știind perfect de bine că Stelică 
E un... șahist de prima clasă-n sat.

V. B. POPA

r 
a 

auzit suma. Ce-i trece atunci 
prin minte ? „Flăcăul" era om 
fin, de la oraș. Păcat să-1 
piardă. Aduce, așadar, o bar- 
dacă de vin vechi, care te a- 
dormea, nu altceva. „Ia, tine
re, și să fie cu noroc 1“ îmbie 
el pe oaspete. După cîteva 
pahare, acesta era criță. Ig
nat, gata cu hîrtia și plaiva
zul să facă o înțelegere scri
să în privința zestrei.

— Afurisit om 1 — exclamă 
una din femei. — Auzi, cum 
vroia el să-și mărite fata. Pînă 
la urmă, cum a fost ? L-a pă
călit așa e ? L-o fi pus să 
semneze pentru nimica toată ?

— Da de unde, reîncepu po
vestitorul. Dimineața, după 
mai multe bardace de vin go
lite, cel îmbătat criță era Ig
nat și nicidecum logodnicul, 
în ce-1 privește pe flăcăul cu 
pricina, avea asupra lui o hîr- 
tie semnată de Ignat prin care 
acesta se obliga să-i dea fe
tei ca zestre, ghiciți cît ?

— Cinci mii.
— Nu.
— Zece.
— Nici.
— Asta e bună. Te pome

nești că douăzeci de mii ?
— Mai adaugă încă opt și 

ai ghicit. Acum hîrtia ca hîr-

Umblă tata să mă-nsor,
Văleleu, văleleu, 

Să iau fată cu trusou. 
Valeu, valeu, văleleu. 

Și-a găsit una, fîrtate,
Văleleu, văleleu, 

Zestre are și de toate, 
Văleu, valeu, văleleu. 

Țoale, mobilă, cercei,
Văleleu, vălele- 

Și-ncă-odată anii mei, 
Văleu, văleu, văleleu... 

Dragă tată, ți-o las ție,
Văleleu, văleleu. 

Și-ți mai dau în plus și-o mie, 
Văleu, văleu, văleleu.

— Ce iaci, tușe Anică ? 
Pleci așa devreme ? Păcat. 
Aveam de gînd să mai spun 
una și mai și.

Bătrîna se întoarse către 
nevasta lui Ciupitu, făcu o 
pauză, și-i spuse :

— Ascultă, măi fetico. De
geaba încerci tu lămureala 
cu mine. Eu tot la ale mele 
rămîn. Cine aleargă după 
zestre, e un om de nimic. Un 
papă-lapte. Asta să știi de 
la mine. La revedere.

N. CREANGA

Ghicitori
Un articol greu 

vandabil

O povață i se dă 
Vînzătorului, s-asculte : 
De-acu n nota de comandă 
Treacă becuri cît mai multe!

TITI GHEORGHIU
corespondent

Dintr-un fir își face casa 
Precum un păianjen plasa. 
Pentru-a fi cit mai ferit 
Inăuntru-i s-a zidit!

(oseiBui op apuuarA)

Cică-n zbor de unde vine 
S-a-nțepat c-un mărăcine, 
Acum s-a oprit pe-o baltă 
Și încearcă să și-1

Știu două surori 
Zilnic se ajută 
De sute de ori.

T

scoată !
(Bzieg)

(oiiuujm)

Două rînduri de soldați 
Stau la poartă înșirați, 
Cine-nuntru a pătruns 
Ei in săbii l-au străpuns.

(niuia)
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