
Alegerile din 3 mart

spre bunăstarea poporu- planificată pentru 1963 șesenalului, cu ap’.oapenumăr de peste 10 mii

La 3 martie vor avea Ioc alegerile de deputați în sfaturile populare ale orașelor raionale și ale comunelor. Din doi în doi ani, potrivit prevederilor legii, această primă duminică ia lunii martie se înscrie în calendarul nostru ca o sărbătoare 'deosebită : a votului prin care întărim succesele tot mai de seamă obținute sub conducerea partidului, pe tărîmul zidirii vieții noi.în fața fiecărui alegător de ia sate, comune sau orașe raionale stă deschisă cartea atîtor victorii socialiste. Despre victoriile de pînă acum și despre cele de mîine au vorbit cu mîndrie mulți din cei peste 5 milioane de oameni ai muncii care au participat la adunările pentru desemnarea can- didaților Frontului Democrației Populare.Industria țării noastre înregistrează ritmuri susținute de creștere în toate ramurile, înflorind lui. Valoarea producției industriale este mai mare, față de prevederile 9 miliarde lei.Agricultura va primi în 1963, un tractoare, 10 mii semănători și 5.500 combine. Cantitățile de îngrășăminte chimice livrate unităților agricole socialiste vor fi cu 55 la sută mai mari decît în anul 1962.Nu există ramură a economiei noastre naționale care să nu poarte pecetea înfloririi continue. Iar ridicarea pe trepte mai înalte a potențialului economic al patriei se împletește în mod fericit cu creșterea nivelului de trai al fiecăruia dintre noi.Chiar în aceste zile, numeroase grupuri de oameni ai muncii, printre care și colectiviști din toate colțurile țării, participă la excursii organizate prin O.N.T, Carpați. înseși aceste excursii constituie o noutate pentru acei cărora, odinioară, părăsirea în asemenea scopuri a urbei natale sau a satului le-ar fi fost imposibilă sau, în cel mai bun caz, li s-ar fi părut nechibzuită. Se știe doar că mulți țărani vîrstnici au ajuns să vadă trenul abia în anii noștri 1Cît despre itinerariul excursiilor, oricare ar fi el, în. orice parte a țării ar duce, străbate pretutindeni localități înnoite, fie că e vorba de sate, fie că e vorba de vechile tîrguri unde altădată „nu se întîmpla nimic".N-a mai rămas nici urmă din starea de înapoiere a satului „gospodărit" pe vremuri de primarii și consilierii comunali, oameni ai moșierului. Satul de astăzi, satul socialist are o înfățișare demnă, un aspect civilizat.
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Declarația C.C. al P.M.ROamenii muncii din Republica Populară Romînă au primit cu indignare știrile privind valul de teroare și represiunea sînge- roasă ce au loc în prezent în Irak.Arestările și numeroasele asasinate cărora le cad jertfă democrații, patrioții, partizanii păcii, comuniștii, activiști de seamă ai organizațiilor obștești stîrnesc protestul unanim al forțelor progresiste și iubitoare de pace din lumea întreagă. Aceste nelegiuiri, săvîrșite sub paravanul anticomunismului, turilor și porului, mișcarea făcînd jocul reacțiunii și cercurilor imperialiste.
sînt îndreptate împotriva drep- libertăților democratice ale po- a independenței țării, slăbesc național-democratică irakiană,

Partidul Muncitoresc Romîn, exprimînd sentimentele întregului nostru popor, care și-a manifestat întotdeauna solidaritatea cu lupta poporului irakian pentru independență națională și progres social, condamnă cu hotărîre acțiunile de exterminare a comuniștilor, democraților, patrioților irakieni. El își exprimă convingerea că, unin- du-și strîns rîndurile, încercatul popor irakian va face să triumfe cauza sa dreaptă — cauza tuturor popoarelor iubitoare de libertate și pace.COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

La buna lui gospodărire contribuie cu pricepere oamenii înconjurați de cea mai înaltă stimă și prețuire — fruntașii în producție și în rezolvarea sarcinilor obștești. Pe aceștia i-au desemnat masele de oameni ai muncii, candidați ai F.D.P. în alegerile din 3 martie a.c.Alegîndu-i pe cei mai gospodari dintre gospodari, acor- dînd încrederea lor cetățenilor pe care și-i vor deputați, masele de oameni ai muncii contribuie la întărirea sfaturilor populare, organe locale ale puterii de stat și la îmbunătățirea continuă a activității lor.Problemele legate de munca sfaturilor populare, de gospodărirea comunelor și orașelor raionale, interesează în gradul cel mai înalt pe orice cetățean. Aceasta s-a văzut cu prisosință, o dată mai mult, din participarea activă a maselor Ia manifestările prilejuite de campania electorală. Alegătorii au dezbătut larg și multilateral problema atragerii continue în jurul sfaturilor populare a unor mase tot mai largi de cetățeni, pentru buna desfășurare a treburilor obștești.Tocmai pe acest tărîm al muncii creatoare se vor întări și mai mult legăturile sfaturilor populare comunale și ale orașelor raionale cu masele largi.Alegători și aleși, oamenii muncii de la orașe și de la sate își vor spori eforturile și vor da noi dovezi de hărnicie și inițiativă creatoare în lupta pentru înfăptuirea hotărîrilor Partidului Muncitoresc Romîn.Sărbătoarea alegerilor din 3 martie va sta de aceea sub semnul entuziasmului și hotărîrii cu care poporul muncitor condus de partid pășește pe luminosul drum al desăvîrșirii construcției socialiste.

LĂUTACu trup de fată mare, e lăuta. Ascultă-mi-o Ileana și Ruxandră, cum cîntă Alunelul și Bătuta și cum le schimbă, vie, in Ciuleandra.Ea-mbătrîni la piept cu lăutarii și-a plîns odată pe la nunți sărace, de-aceea azi se-ntrece-n alte arii și n-are somn de loc și n-are pace.Dăm pe arcușul neted ou sacîzul ca struna mai cu foc să ne desfete, și să ne fie-mbietor surisul ca o garoafă-n părul unei fete.Dăm cu sacîz și pasul bate lutul și freamătul se iscă-n bătătură.Cu cîntece aproape e sărutul cum e paharul care-1 duci la gură.Prietenă de sărbători, lăuta pe care-o știe de demult cimpia, atîtea intimplări ea cunoscut-a cu lacrimi multe sau cu bucuria.Să vie deci, adusă subsuoară, trezește-o cu arcușul tău, vecine, și fă să cînte-n liniștea de seară lingă tarla, să crească griul bine.Această seară, minunată fi-va și noi vom pomeni-o totdeauna.Va asculta întreagă colectiva cum ți se joacă sufletul cu struna.
AL. ANDRIȚOIU

Cu încredere în ctitor, fotografie de T, IOANKj
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C ronlca filmului

Serile de întrebări și răspunsuri au devenit familiare colectiviștilor milionari din Nicolești, raionul Rîmnicu Sărat, așa încît invitația pe care le-a făcut-o Radu Manea, directorul căminului cultural, de a participa la începutul acestej luni la o asemenea manifestare, li s-a părut nu numai firească, dar și atrăgătoare. Invitația adresată atît prin afișele din sat cit și prin anunțarea serii, cu prilejul altor manifestări culturale, a fost însoțită și de activitatea intensă de culegere a întrebărilor. Înștiințați că problemele care vor fi dezbătute se vor referi la posibilitățile de a îngrășa cît mai bine ogorul pentru ca însămînțările de primăvară să dea rod bogat, și la creșterea și Îngrijirea tineretului taurin, colectiviștii și-au formulat în scris întrebările, le-au dat directorului căminului și au așteptat cu nerăbdare seara în care aveau să primească răspunsuri competente la nedumeririle lor. In răstimpul acesta, Ion Duță, inginerul zootehnic și Toma Păun, tehnicianul agronom al gospodăriei au studiat temeinic problemele ridicate în întrebările primite, pregătind astfel răspunsuri documentate.în seara aceea s-au adunat aproape două sute de colectiviști Mai erau de față și Grigore Co- nachi, președintele gospodăriei a- e gricole colective, Gică Ralea, directorul școlii, cadre didactice și intelectuali din comună.Rînd pe rînd, colectiviștii care au pus întrebări, au primit răspunsurile cuvenite. Așa, de pildă, pe brigadierul Anton Necula, de la ferma zootehnică, îl interesa : „Dacă tineretul taurin trebuie hrănit numai în funcție de vîrstă ori și de gradul de dezvoltare al fiecărui animal în parte ?”. Soția sa. Lina Necula. din aceeași brigadă, era preocupată să afle: „Care sînt cele mai frecvente boli ale tineretului taurin și cum trebuie ele combătute ?*. Colectivistul Costache Botezatu voia să știe : „Dacă la administrarea îngrășămintelor e bine să se țină seama numai de soiul plantei ce va fi semănat ori și de gradul de fertilitate al solului respectiv iar un alt colectivist, Ion Nichifor, a pus următoarea întrebare : „Ar fi oare posibil ca la gospodăria agricolă din Nicolești să se obțină hibrizi dubli de porumb ?”.Alternînd răspunsurile din domeniul agriculturii cu cele referitoare la zootehnie, inginerul Ion Duță și tehnicianul Toma Păun au reușit să trezească interesul tuturor celor prezenți și să le ofere încă un bun prilej pentru îmbogățirea cunoștințelor lor profesionale. Răspunsurile s-au referit în bună măsură și la sarcinile concrete ce stau în fața colectiviștilor din Nicolești, cu- prinzînd indicații prețioase cu privire la metodele ce trebuie a- plicate pentru sporirea producției la hectar și dezvoltarea rectorului zootehnic.
LIANA MAXY

De cîteva zile, pe ecranele Capitalei rulează noua producție romînească „Lu- peni 29“. Filmul a fost primit cu multă căldură de publicul bucureștean. Sălile mereu pline și comentariile entuziaste care urmează după fiecare vizionare confirmă faptul că „Lupeni 29“ a trecut cu deosebit succes examenul în fața spectatorilor.Pentru a scrie scenariul unui film închinat eroicelor lupte din 1929 ale minerilor din Valea Jiului, Nicolae Țic, Eugen Mândrie și Mircea Drăgan au fost nevoiți să cerceteze o mulțime de documente de arhivă. Dar reușita unei fresce profund umane s-a datorat faptului că scenariul s-a definitivat abia acolo, la Lupeni. De la martorii oculari ai evenimentelor care au zguduit în 1929 așa-numita pe atunci „Vale a plînge- rii“, scenariul a căpătat o serie de amănunte semnificative care i-au dat culoare și o adevărată autenticitate. In Lupenii de astăzi, printre noile blocuri muncitorești, printre copiii zburdînd fericiți în scuarurile pline de flori, au în- tîlnit-o cineaștii pe Ana Golcea, văduvă a unui luptător comunist, căzut eroic în anul marilor lupte pe care le evocă pelicula. Pornind de la tragedia adevărată a acestei femei căreia orînduirea bur- ghezo-moșierească nu i-a hărăzit decît suferinți, umilinți și zăbranice de doliu, scenariul povestește destinul tracic dai 

Scenă din fiii»,

înălțător al unora dintre cei mai buni fii ai clasei muncitoare care au ridicat, sub conducerea partidului, steagul luptei pentru adevăr și pentru un trai mai bun. Marele merit al scenariului și ca urmare al filmului, este că — relatînd aceste pagini glorioase din istoria clasei noastre muncitoare — nu s-a mulțumit a fi numai un documentar istoric care să ilustreze evenimentele, ci le-a înfățișat filtrate prin destinele omenești ale eroilor, decurgînd firesc și obligatoriu din viața lor. împletind astfel evenimentele politice cu scenele de fiecare zi, filmul înfățișează veridic creșterea conștiinței de clasă a minerilor și rolul determinant al comuniștilor, reușind o operă fără retorism de prisos, convingătoare.Regizorul Mircea Drăgan a știut să conducă cu măiestrie trecerea de la soarta unui individ la înfățișarea generalizată a epocii, a unității și luptei maselor, la soarta colectivității. împreună cu operatorul Aurel Samson (să ne amintim și de fructuoasa lor colaborare la „Setea”) regizorul a realizat scene de o amploare nemaiîntîlnită încă în cinematografia noastră. De altfel, pentru acest film și-au dat concursul mii de mineri din Valea Jiului, printre care și participanți la greva din 1929. Numai la secvența zguduitoare a înmormîntării care va intra fără îndoială în anto

logia filmului romînesc — au participat douăsprezece mii de persoane. Aici, ca și în secvențele ocupării uzinei electrice sau în cea a înfruntării dintre greviști și armată, actorii anonimi care au întruchipat de fapt personajul principal al filmului — masa — s-au achitat, sub mîna sigură a lui Mircea Drăgan, cu mult brio de sarcina lor dificilă.Cît privește realizările actoricești, se poate afirma că toate rolurile, de la cele principale și pînă la personajele episodice, se bucură de o interpretare la un înalt nivel, o întreagă serie de actori avînd reușite deosebite în redarea cu autenticitate a figurilor de muncitori sau în compozițiile lipsite de orice schematism ale personajelor negative. Se impune totuși, în mod deosebit, artistul emerit Ștefan Ciubotărașu în rolul lui „nea Varga", unul din cei mai încercați luptători comuniști din perioada eroicelor lupte. Printr-un joc profund interiorizat, fără grandilocvență, studiind fiecare detaliu în amănunțime, actorul ni-1 redă pe Varga ca pe un om chibzuit și dîrz, plin de înțelegere și de sensibilitate, întruchipînd poate pe cel mai reușit erou comunist din filmele noastre. De asemenea, actorii Lica Gheorghiu și Colea Răutu (Ioana și Petre Letean) realizează cele mai bune roluri din creația lor cinematografică, acordînd personajelor respective mult firesc și sobrietate specifice trăirii cinematografice.„Lupeni 29“ este o realizare cinematografică de proporții deosebite, atît ca întindere, ca desfășurare de forțe, cît și ca reușită artistică. Un film închinat celor mai scumpe tradiții ale parțidului nostru, o operă profund răscolitoare despre mărețele pilde ale luptelor eroilor clasei muncitoare.
VLADIMIR PANĂ



S
-a împlinit aproape anul de la terminarea colectivizării agriculturii, mărețul eveniment din istoria poporului nostru, se împlinesc zilele acestea patrusprezece ani de la istorica Hotărîre a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin din 3-5 martie 1949, care a arătat țărănimii noastre muncitoare calea fericirii și buneistări.Am avut cinstea să particip la marea sărbătoare care a avut loc anul trecut la sfîrșitul lunii aprilie, cu prilejul terminării colectivizării agriculturii, la care tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej făcînd bilanțul celor treisprezece ani de muncă și luptă spunea :„în prima etapă a revoluției populare, partidul a pus în centrul programului de transformare democratică a țării lupta pentru exproprierea pă- mîntului moșieresc și împărțirea lui țărănimii muncitoare, în focul ei s-a închegat alianța trainică dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare. Lichidarea prin reforma agrară a ră. mășițelor feudale în agricultură și desființarea moșierimii oa clasă au însemnat rezolvarea sarcinii fundamentale a desă- vîrșirii revoluției burghezo-de- mocratice, au creat premizele pentru trecerea la înfăptuirea revoluției socialiste".Lupta pentru exproprierea pă- mîntului moșieresc nu s-a făcut fără rezistența înverșunată a moșierimii, a burgheziei, a fostelor partide istorice, care prin toate mijloacele încercau să sperie țărăminea, să o înșele, să o întoarcă de pe calea pe care ea pornise la îndemnul și sub conducerea Partidului Comunist Romîn.Unul din fostele partide „istorice", care în acea vreme încerca să-și spele fața terfelită de-a lungul anilor de guvernare dintre cele două războaie mondiale, cît și în timpul colaborării cu fascismul, și care se sprijinea pe chiaburi- me, publicîndu-și un fel de program, prin octombrie 1944, în ziarul său scria: că „simțul de proprietate este atît de natural la om ca văzul, auzul, mirosul", de aceea ziceau ei, partidul (lor) „respinge ideea proprietății colective, ca fiind contrară cu natura omenească".Aceste false teorii, aceste gogorițe cu care voiau ei să îm- puieze capul țărănimii noastre, n-au împiedicat însă țărănimea să pășească cu încredere alături de Partidul Comunist Romîn și să înfăptuiască în alianță cu clasa muncitoare și sub conducerea partidului ei încercat, exproprierea pămîntu- rilor moșierești, confiscarea și împărțirea lor.într-o nouă etapă a revoluției noastre, partidul nostru călăuzindu-se după învățătura lui Lenin a arătat maselor muncitoare de la orașe și de la sate că „mica producție de mărfuri generează în mod inevitabil în proporție de masă capitalism și burghezie, că pentru victoria deplină a noii orînduiri, socialismul trebuie construit nu numai la orașe, ci și la sate" (Gh. Gheorghiu-Dej, Raport prezentat la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, 29 aprilie 1962).încrederea în capacitatea ță-

CHEZĂȘIA BELȘUGULUIrănimii noastre muncitoare, de a pricepe legile de dezvoltare a istoriei, în simțul ei minunat de a se orienta și a păși pe drumul progresului, au făcut ca partidul să desfășoare neabătut „o muncă îndelungată și răbdătoare pentru a convinge țărănimea muncitoare să-și unească micile gospodării în mari gospodării agricole socialiste". Și treptat — treptat, continuu, pe măsura convingerii țărănimii de a trece pe drumul agriculturii socialiste și pe măsura creării bazei tehnice-maleriale necesare, procesul de transformare socialistă a agriculturii creștea, se amplifica, pentru ca el să oapete încoronarea din primăvara anului trecut.La sesiunea din aprilie anul trecut a luat cuvîntul și scriitorul Demostene Botez, care în cuvinte frumos meșteșugite vorbea despre „victoria țăranilor asupra lor înșiși, asupra tiranicei obsesii a proprietății individuale a pămîntului sub stăpînirea căreia suferiseră atît de crunt". Și-n continuare, scriitorul spunea: „Sărbătorim azi și eliberarea pămîntului, care s-a zbătut atît de strîns ferecat de haturi și peste a cărui sărăcie se aruncaseră macaturile pestrițe să ascundă sub florile galbene ale rapiței sălbatice, mizeria de unul singur".Mi-au căzut mai zilele trecute sub ochi cîteva cifre privitoare la dezvoltarea în ultimii ani a unor gospodării colective» de prin diferite regiuni ale țării. Să-mi fie iertat că voi fi nevoit să apelez la cifre ; mi se pare însă că și ele au poezia lor. în anul 1959 gospodăria a- gricolă colectivă din Codlea, regiunea Brașov, avea un fond de bază de vreo 3.000.000 lei iar veniturile bănești realizate de colectiviști erau cam de aceeași mărime, ba erau chiar ceva mai mari. Veniturile bănești la fiecare o sută de hectare erau de 256.951 lei. în anul trecut fondurile de bază ale gospodăriei au crescut la 7.756.000 lei. In numai trei ani de zile deci averea gospodăriei s-a făcut mai bine de două ori și jumătate mai mare. Veniturile bănești au crescut și ele în aceeași proporție, ajungînd la suma de lei 7.363.000, iar veniturile bănești la o sută de hectare ridicîndu-se la 377.396 iei în 1962.Gospodăria colectivă „Viața Nouă" din comuna Sîntana, regiunea Crișana, a ajuns anul trecut să înregistreze un fond de bază de treisprezece milioane două sute zece mii lei, valoarea fondului de bază a- tingînd 430.996 lei la suta de hectare. Veniturile bănești ale gospodăriei au fost anul trecut de opt milioane patru sute de mii lei.La Ceacu (Călărași, regiunea București), în 1960 fondul de bază era de aproape cinci milioane opt sute de mii lei, pentru ca numai în doi ani să a- jungă la 9.276.985 lei, veniturile bănești ale gospodăriei a- jungînd la 10.859.933 lei (293.513 lei la suta de hectare).Cifrele de mai sus vorbesc ele singure despre priceperea

țărănimii noastre colectiviste de a-și organiza munca în colectiv, despre munca plină de dragoste a acesteia, despre foloasele muncii înfrățite. Și faptele de mai sus nu sînt exemple izolate. Fondurile de bază ale gospodăriilor colective din Dobrogea au crescut în perioada anilor 1959-1962 de la cifra de 281.736.000 lei la cifra de 655.000.000 lei, valoarea produselor valorificate crescind de la 244 milioane lei în 1959 la peste 624 milioane anul trecut.Și acum un fapt divers și la prima vedere nesemnificativ în
CONSTANTIN PRISNEA

cadrul însemnărilor de față. Zilele trecute s-a încheiat la București cel de-al doilea concurs republican de vinuri. Gos* podăriile colective s-au prezentat și ele cu 52 de probe — alături de gospodăriile agricole de stat, de stațiunile experimentale ale institutului de cercetări hortiviticole, alături de centrele școlare. Rezultatele sînt deosebit de semnificative. Două din probele prezentate au luat medalii de aur, patruzeci și două de probe, adică majoritatea covîrșitoare a probelor prezentate au primit medalii de argint iar două, medalii de bronz. Așadar, pe fruntea co

lectivelor noastre viticole strălucește aurul și argintul unor premii, care n-au fost cîștigate numai cu trudă, dar și cu pricepere, cu grijă, cu talent.Au trecut patrusprezece ani de la istorica plenară a Corni- ’ tetului Central al partidului nostru, și timpul a dat dreptate înțelepciunii partidului, justeței hotărîrii lui de atunci. S-au dovedit cît de false și cît de mincinoase, cît de fățarnice erau făgăduielile liberalilor, național-țărăniștilor și tuturor acelora care-i urmau. Cui nu i-ar veni astăzi să rîdă, să rîdă cu hohote, de ideia că „cică simțul de proprietate individuală, bineînțeles ar fi tot așa de natural la om ca văzul, auzul, mirosul". ?Cui nu-i vine astăzi a rîde de gogorița că : „ideia proprietății colective ar fi — vezi doamne — contrară cu natura omenească" ?în anii aceștia, în rîndurile țărănimii noastre au avut loc transformări uriașe. Cinematograful, radio-ul și televiziunea, biblioteca și cartea, mișcarea artistică de amatori, conferința și cursurile agrozootehnice de masă, uriașa muncă politică de masă desfășurată de partid, ca și schimbările care au avut loc în starea materială a țărănimii, au transformat-o într-o altă țărănime colectivistă, cu o altă mentalitate, cu o altă înțelegere, cu alte perspective.Au trecut patrusprezece ani, timp în care simțurile țărănimii

noastre s-au ascuțit Ba aude mai bine glasul partiduiui nostru, vede mai bine realizările regimului nostru, sub ochii ei crescînd bunăstarea și fericirea poporului nostru, simțind nemijlocit binefacerile muncii laolaltă. Au trecut patrusprezece ani din martie 1949 pînă astăzi. Cum era înainte, cei tineri nu prea știu, cei mai în vîrstă își aduc însă bine a- minte, și uneori ar vrea să și uite acest trecut negru, întunecat și aspru. Marele nostru poet Tudor Arghezi, spunea cu prilejul aceleiași istorice sesiuni extraordinare a Marii Adunări Naționale din primăvara anului trecut: „Sînt unul din martorii în viață ai unui trecut nerușinat și nemernic..."în acest trecut nemernic și nerușinat ap trăit și au luptat— și uneori și-au dat și viața— oameni care și-au închinat viața unui crez de dreptate socială și de mai bine pentru poporul nostru muncitor.Idealul acesta a devenit steagul de luptă al clasei muncitoare, al partidului ei comut nist. Sub conducerea partidului țărănimea a obținut în primă* vara anului trecut biruința deplină asupra acestui trecut net rușinat și nemernic. Și pe bună dreptate poetul putea să spună: „Am simțit bucuria hărniciei și belșugului ajuns".Belșugul stă astăzi în puterea țărănimii noastre. Munca ei pricepută, organizarea ei laolaltă, din ce în ce mai bună, ajutorul clasei muncitoare, conducerea de către partid a treburilor țării noastre sînt chezășia că belșugul pe care-1 întrevăzuse poetul ieri, va deveni cu fiecare an mai plin, mai mare, mai înfloritor.

Inginerul Constantin Mitică, candidat în științe agricole șt tehnicianul 
Nicon Lungu de la Institutul de cercetați pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea, determinînd însușirile de rezistență la ger a diferitelor soiurt 

de grîu de toamnă

Știința și producția agricolăActivitatea științifică din agricultură se bucură de o atenție deosebită din partea partidului și guvernului nostru. Aceasta se poate vedea în condițiile excepționale de muncă din domeniul cercetării și în grija cu care oamenii de știință sînt îndrumați să îmbine activitatea de cercetare cu practica agricolă. Or, e lucru știut că aceasta este posibil numai în condițiile agriculturii socialiste.Este binecunoscută activitatea științifică a stațiunilor experimentale pentru producerea și livrarea semințelor de soi din care gospodăriile colective cultivă suprafețe tot mai mari In anii următori se va cultiva cu sămînță selecționată toată suprafața care se însămîn- țează în țara noastră cu grîu, porumb, floarea soarelui și alte plante. De exemplu Institutul de cercetări de la Fundulea, precum și stațiunile experimentale de la Șimnic Lovrin, Turda, Suceava, Podul Iloaiei. Mărcuiești, Valul lui Traian etc. sînt mari producătoare de să- 

de prof. dr. AMILCAR VASILIU membru corespondent al Academiei R.P.R.mînță selecționată, mai ales de porumb, grîu, floarea soarelui și celelalte plante care se cultivă în zonele respective.Stațiunile experimentale au livrat anul trecut (1962) pentru sămînță : 2.078 tone porumb, 1903 tone grîu, 437 tone floarea soarelui, 32 tone sfeclă de zahăr, ca și cantități apreciabile de sămînță din multe alte plante, apoi puieți, pomi, butași, altoi, animale de reproducție, pui, ouă etc.Griului și porumbului li se dau foarte mare atenție din partea oamenilor de știință și ele sînt plantele la care gospodăriile au încă mult de lucru pentru a corespunde sarcinilor trasate de partid și de stat. In ce privește porumbul, oamenii de știință au expus în fața consiliilor agricole regionale cele mai noi rezultate privind soiul, măsurile 

agrotehnice și celelalte amănunte ale cultivării în anul acesta. La fel s-a făcut și cu griul. In ce privește culturile de sfeclă și cartof s-au ținut sesiuni de curînd. An de an au loc astfel de sesiuni unde se întîlnește știința cu practica la toate specialitățile.Pe lîngă stațiunile amintite, sînt încă și alte multe stațiuni experimentale agricole, hor ti-viticole și zootehnice în care lucrează cîteva sute de oameni de știință la rezolvarea problemelor privind agrotehnica plantelor de cîmp, cultura și ameliorarea legumelor, pomilor, viței de vie, pășunilor, fînețeăor și plantelor furajere, creșterea și ameliorarea raselor de animale etc. Dacă la aceste forțe științifice de cercetare, se adaugă și marea armată a corpului didactic din institutele agronomice de învățămînt superior și din școlile de a- gricultură, se înțelege ce mare sprijin pot avea gospodăriile noastre colective în munca lor susținută și atît de variată. Astfel s-a ajuns ca peste tot să se desfășoare o largă și folositoare conlucrare între știință și practică.Cursurile agrozootehnice de masă, școlarizarea președinților și a brigadierilor gtcs sînt făcute cu multă rîynă direct dg 

oamenii de știință, sau de cadre pregă* tite de aceștia ori pe baza materialului experimentai pus la dispoziție de lucrătorii științifici. Contribuția oamenilor de știință s-a împletit zi de zi cu activitatea colectiviștilor.Sesiunile științifice care se organizează în fiecare an la regiuni, sînt de asemenea prilejuri unde colectiviștiii fruntași vin în legătură cu oamenii de știință de la care află ultimele noutăți bune de aplicat în producție. Schimbul acesta de experiență este folositor și oamenilor de știință care auzind, dar mai ales vă- zînd la fața locului în gospodărie nevoile acesteia, vor ști cum să-și conducă în viitor cercetările lor pentru a rezolva problemele care îi preocupă pe oamenii din producție.Contactul stabilit pînă acum trebuie să devină și mai strîns în interesul ambelor părți. Este de așteptat ca sfatul științei să devină mai concret și potrivit cu condițiile locale să ajungă în fiecare gospodărie prin specialiștii de acolo, prin căminele culturale și prin cît mai mulți colectiviști. In modul acesta se pot rezolva toate problemele care interesează bunului mers al gospodăriilor colective. De la împletirea științei cu producția S3 așteaptă recolte mari, bune ți Ieftine^



Pe malul 
BUZĂULUI
Numele unor așezări vechi, cîndva cătune sau foste sătucuri care fiecare avea un nume ca să se deosebească unele de altele, din moși strămoși fie Putineiu, Dîmbul Morii, Malul Spart, Polovraci, fie altfel. s-au păstrat nealterate neste .veacuri și evenimente. Alteori denumirea cite unui loc se schimba după cite vreun fapt, de pildă Potigraful, denumire care vine de la un tipograf călugăr retras din mînăstire într-un sat. Neputînd rosti cuvîntul străin de limba curată romînească, țăranii i-au zis potigraf... Alteori numele cite unui sat a rămas ca o amintire, nu întotdeauna veselă, ieșită din cite un nume și o moșie, răstălmăcite de graiul popular : Cos- tinești, Șuțești, Domnești, paralel cu personajele de basm luate de fapt din lumea boierilor, ca Papură-Vodă. Setilă, Flămînzilă ...Cîntecul, povestea ori snoava, dublate de înțelepciunea, cîteodată pasivă, a proverbului, erau singurele posibilități de răbufnire și de batjocorire a stăpînirii aspre.Condeiul a poposit la Șuțești: comuna e azi de două ori mai mare decît pe timpul domnului Soutzou, care stabilea o descendență „nobilă pe parale, pe chefuri, șl înrudiri. Pămînturile întinse, moșiile fără capăt. satele cu bordeie, cu oameni, cu vite, cu grîne, erau odinioară ale lui.In timp ce pe ulița satului copiii umblau cu buricul gol, prînzul și cina omului erau păsatul și vatra nu îndestula gurile flămînde, cîteva hectare de cîmp frumos și neted așteptau lingă conac și la ospețe avioanele invitaților. — Coborau din avioane cîte o doamnă slăbănoagă și cîte un domnișor gătit, schim,ono- sindu-se cînd pe franțuzește, și cînd pe nemțește. Dacă i-ai fi întrebat care e gîsca și care rața, ar fi răspuns că amîndouă seamănă a curcă.In 1962 șuțeștenii au primit în fo-. losință un mare cămin cultural, ridicat în parcul comunei. Electrificarea totală a dat putință fiecărui om să-și aibă becul în casă și deo-i dată cu el o civilizație nouă.Ion Catrina. umil cioban din tată-n fiu la boieri, este azi stăpînul blind al mioarelor colectivei, pe care le mînă cîntîndu-le din fluier cu ucenicii lui ciobănei peste dealuri și tăpșane. Are trei fete și un flăcău, toți cu rosturile vieții bine făcute. In locul acoperișului povîrnit. ei au durat case de zid. — Baciul Ion poate să-și dea acum mulțumit pe ceafă căciula IIn bibliotecă sînt vreo 10 000 de volume, care trec din mînă în mînă la citit, căci toți, cu mic^ cu mare, citesc, merg la cinema, văd, înțeleg, se luminează. Auzindu-i cum vorbesc nu ai crede că în urmă cu 20-30 de ani pe acolo abia cîțiva oameni puteau descifra buchea cărții.Bărbații satului își aduc aminte și povestesc frumos despre învățătorii de ispravă Teodor Epureanu și Luca, cei care încercau să răspîn- dească printre oameni cartea. Azi soții Aurica și Teodor Epureanu au făcut o bună brigadă artistică din tineri, cu care a ajuns pînă la faza finală a concursului de brigăzi. Tovarășul Luca e mai tînăr ca în alte vremi și la fel de sprinten în inițiative de tot felul. Satul se poate mîndri cu o expoziție de costume populare neaoșe cu variate acțiuni culturale, cu echipe de cîntec și joc, șezători șl în plus cu un mare teren de sport.Fiica lui Ion Olteanu, silit cîndva să slugărească împreună cu tot satul. nestăvilitelor pofte de înavuțire boierească, învață azi copiii în școala cea nouă, învățătoare fiind, iubită șj ascultată de elevii ei. — O răsturnare de obiceiuri, de fapte, de epocă ...Șuțeștii ieri: „îl știm și vrem să-1 uităm cît mai repede", ne spun sătenii cînd vorbim de satul vechi.Șuțești azi: două gospodării agricole colective, o gospodărie de stat, oameni înavuțiți, o școală agricolă, pe lîngă toate celelalte. Și în plus îl au pe tovarășul Ferdinand Ecate- rina, candidat în alegerile pentru sfatul popular. La toamna viitoare, cînd vom poposi din nou pe malul Buzăului la Șuțești, vom găsi și alte lucruri noi înfăptuite desigur sub îndemnul alesului și al fruntașilor satului și condeiul va avea din nou prilejul să le însemneze pe răbojul timpului nostru nou. Pînă atunci spor la muncă și belșug în toate!

BARUȚU T. ARGHEZI

MARIUCA Foto A. CARTOJANPLAIURIMARAMURE ȘENE
Străbatem Maramureșul. Minunate sînt priveliștile ce se oferă privirii: dealuri străjuite de munți împăduriți, peste care iarna și-a așternut lințoliul, case din bîrne de stejar, ogrăzi risipite pe costișe ori grămădite prin lunci, porți meșteșugite cu artă, acoperișuri din șindrilă, țuguiate spre cer.Ivită de sub creasta Gutinului, Mara își saltă apele peste cascade mărunte, vrînd parcă să coboare, din treaptă în treaptă, pînă la porțile Sighetului. De-a lungul ei, se înșiră satele. în clipa cînd șoseaua scapă de chinga păsurilor, apar și primele case, întîlnim un flăcău zdravăn cu gubă mi- țoasă pe umeri și clop tras mîndru pe o ureche.— Ce sat e acesta, flăcăule ?— Crăcești, să iertați.— Și de ce-i spune așa ?— Ia, de la niște pîrdalnice de pîraie.într-adevăr, numele satului nu e tocmai poetic și locuitorii lui îl însoțesc întotdeauna, în fața străinilor de cîte un „să iertați". Satul este însă plin de poezie. Nicăieri în Maramureș nu găsești porți sculptate cu atîta măiestrie ca aici, nicăieri costumele maramureșene n-au prinse în ele atîta migală și frumusețe. Două treimi din trăitorii acestei așezări, care iubesc atît de mult frumosul, erau în trecut anal- fabeți. Exista în sat pînă nu demult, o clădire gata să se dărîme, care ținea pe vremuri loc de școală. Acum n-a mai rămas nici urmă din ea, deoarece, după terminarea celor două școli noi, primul lucru pe care l-au făcut sătenii a fost să o dărîme.în Desești, comună mare cu 3 sate, te izbește mulțimea caselor noi. Unul dintre tovarășii de călătorie se apucă chiar să numere. Și iese un calcul surprinzător: din trei case, două sînt noi. Acesta nu este însă singurul indiciu al ritmului înnoirilor de pe aici. în comună există acum 2 magazine universale, 3 școli, 2 grădinițe de copii, un dispensar medical, cămin cul

tural. Toate noi. Aparat de radio nu avea înainte nimeni. Acum se pot număra pe acoperișuri zeci de antene.La Giulești, comună frumoasă, așezată pe partea stingă a Marei, hălăduia odinioară un moșier, Ion Dunca. Amarnice sînt „amintirile" pe care le-a lăsat el în inimile giuleștenilor. Cineva povestea că a prins odată boierul calul unui om sărac smulgînd cîteva smocuri de iarbă din izlazul lui. Și l-a obligat boierul pe bietul om să-i care la cărămidă pînă i-a murit calul. Bineînțeles că nu i-a dat nimic pentru paguba asta.Unul, Ghecrghe Oanță, acum bărbat în puterea vîrstei, a trebuit tot așa, nu numai să îndure o bătaie zdravănă pentru două mere luate din livada moșierului, ci să-i și muncească patru zile.Așa o duceau giuleștenii. Mulți dintre ei nu aveau nici case, ci trăiau ca „jeleri”, adică stăteau cu „chirie" în colibele ridicate de boier.Analfabetismul bîntuia în fiecare casă. Abia un sfert din populație dacă știa carte. Acum există în centrul comunei o școală de opt ani cu etaj, cuprinzînd 8 săli de clasă, internat, muzeu de științe naturale, laborator, bibliotecă. Giuleștiul are grădiniță de copii, casă de nașteri, dispensar uman și dispensar veterinar, magazin universal sătesc, cămin cultural. Nu de mult a fost construită și o baie, iar în 1960 întreaga comună a fost electrificată.Am stat de vorbă cu un bătrîn:— Moșule, de cîte ori cumpărați înainte zahăr și ulei ?— Apăi taică, de două ori pe an. De paști și de crăciun și asta, numai în anii cînd ne mergea bine.Am intrat în noul magazin sătesc. Gestionarul ne-a informat că în primele 10 luni ale anului 1962, de pildă, oameni} care înainte vreme gustau zahărul de două ori pe an, au cumpărat: 16.500 kg zahăr, 21.100 litri ulei, 6.100 kg slănină și-untură, 52.600 kg făină albă și multe altele.Acolo unde Mara își unește apele cu Iza,

SECERIȘ
DE
IARNĂCînd urlă lupii, noi sec Cînd cîntă cucul, noi te(Dintr-un cîntec al i torilor)Pe Dunăre să vii cînd hohotesc Furtunile ce fug apoi sirepeȘi-n marmore de gheață-ncremen; Cînd secerișul stufului începe !Acolo-n Deltă, din visare smulși, In zori să vezi plecînd secerătorii De parcă-n miazănoapte, după ur Prin codri vechi, s-ar duce vînătorȘi-n vifor alb ce bate ca un zbor Să te-nfiori cînd vidra se răsfață Sub snopii care cad tremurători Din palma mea fierbinte, peste glCînd păsări nu-s pe plaiuri, și de Vezi una doar suind : elicopteru Ce-apoi coboară fulgerînd prin gt De peste lupi, urlînd, răsună ceruAcolo să-ntrevezi în viitorCe-i Dunărea, cu cine se măsoa: Cînd lanurile-i cad scînteietorCa un arcuș, năvalnic pe-o vioa

MIHAI G/

CÎNDIND
LA VIITCAm optsprezece primăveri. Atît' Și sufletul sonor ca o vioarăȘi pasul către mîine hotărît! Am să votez acum întîia oară !Am să votez 1 Sînt om deci, cet Răspund și eu de-a țării înfloriri Am să votez ! Sînt mîndru că e» Și lupt sub steagul tău cutezător Partid, ce porți spre evul comun Destinele acestui drag popor 1Am să votez gîndind la viitor !

SORIN COMj

se află comuna Vad. Comună mare și 1 moașă, îndrăgită de maramureșeni.
..Cîtu-i Maramurășu 
Nu-i oraș ca Sighetu 
Și comună ca Vadu..."Așa o alintă cîntecul. Am poposit la minul cultural. Marea clădire era in dată de lumină. Speram să găsim la , cru" faimosul cor de aici. Dar corul avea repetiție în acea zi. Repeta în sch: formația de teatru. Era plăcut să vezi cît talent își interpretau rolurile tin colectiviști Ileana Ardeleanu, Dumitru badîș și Maria Trifoi. Lumina se rev; din belșug și Ia biblioteca cu aproape 7 de volume. în fișe erau trecuți 700 de ti tori.Și cînd te gîndești că și aici 60 de cuitori dintr-o sută „semnau" odinic cu... degetul.Ultima comună de pe cursul Izei, tuată chiar lîngă izvoare, e Moisei, spune că a venit aici odată, pe vrem înainte de alegeri, un candidat țărăi Lucrurile s-ar fi întîmplat cam așa :Candidatul s-a urcat pe o fereastră a măriei și a început:— Frați țărani, votați-mă, și vă a dreptatea.— Aduceți învățători, domnule — răspuns sătenii. — Că n-avem...— Dați-mi votul și scăpați de nevoi..— Mai bine am scăpa de bogătan: de cîrciumari, domnule, că ne jupoaie— Votați-mă, a strigat într-un e? electoral candidatul — și vă aduc și ste de pe cer.— Stelele nu le aduceți dumneavoas Da, iaca, au sosit jandarmii...Au trecut anii. Boierii și deputății teapa demagogului țărănist s-au dus apa Sîmbetei. Totuși, „stelele" au api pe ulițele Moiseiului. Nu aduse din cei prinse de oameni pe stîlpi. Spuza lumin electrice a apărut aici, în munte, ac de orînduirea democrat-populară. Iar cinematograf au văzut un film care, aceleași zile, era anunțat cu litere mai pe ecranele Capitalei.Am văzut pe Iza-n sus, într-o sing zi, o puzderie de flori ale vieții noi. care am înmănunchiat în aceste rîn< un mic, un foarte mic buchet.

VASILE TINC1



e la ceasurile opt și jumătate, dacă nu chiar ceva mai devreme, am ajuns la Vlă- deni. Cînd am coborît din tren, dimineața încă se mai spăla pe față, ștergîndu-se de ;ompele unor cețe alburii și era un i de ger, încît oamenii, puțini cîți ve- >eră la gară și așteptau pe peron per- nalul. cam tremurau de frig.— Mie, ast-noapte mi-au înghețat faso- e în tigaia de pe plită, — glumi un ran vîrtos și hîtru care porni, în tovă- șie cu mine, înspre satul din apro- ere.Nu-mi amintesc numele omului, dar u că, pînă să ajung la sfatul popular, i-a schițat un destul de realist tablou comunei de odinioară. De la el și din ea ce mai auzisem eu, am înțeles ast- I că Vlădenii de altădată, în legăturăi care cel mai vechi dicționar geografic fostului județ Iași pomenea doar deația C.F.R. zidită în 1896 și de existența iei populații de 461 suflete, a fost ndva o biată așezare rurală fără nici o semnătate. întemeiată în vechime de uit apusă, pomenită întîi în zapise din ■mă cu patru veacuri și mai bine din mpul domniei lui Joldea Vodă, actuala imună s-a zămislit treptat din nucleul iui cătun așezat în întinsa zonă inun- ibilă de lîngă lacul alimentat de pîrîiele jiei și Miletinului. Plasată aci, ca și dreaga salbă a numeroaselor sate în- 'hebate de-a lungul acestei rețele hi- rografice, în genere cu debit invariabil anemic din pricina climatului, a so- ilui impermeabil și a întinselor terenuri ilăștinoase sau aflate în diferite stadii e degradare, comuna a fost mereu la ieremul sărăciei. Pe la 1668, în vremeaii Iliaș Alexandru Vodă, un oarecare :omis Andronic se ceartă cu Albotă pen- •u hladnicul de la Vlădeni" ; pe urmă, 1 repetate rînduri șpîrcuiesc prin paria locului urdiile otomane și alte oștim! răjmașe, „intrînd ca lupii într-o turmă e oi”, cum zice Neculce cronicarul; mai poi „trec cîrdurile de lăcuste care au îîncat locul" și sărmanii șerbi băștinași e pe aici erau și au fost mereu semăn iți ba de-un beizadea Mavrocor- at, ba de alți ciocoi, pînă în anii de după iltimul război mondial.— întreabă dumneata de-a lui Moraru ri de-a lui Cahniță, — îmi povestea cel u care mergeam, — să-ți spună ei curd mbla pe vremuri canțilerul cu harapi icul pe hudiță, mînînd lumea la prașilă i seceră ; ori, cum prindea de-a călare echilul gîștele țăranilor din coada ia- ului, pocnindu-le și învălătucindu-le gî- ul c-un bici lung cît o șerpoaică și cu fichiul de-un cot și jumătate ; ori; cum ram rupți și fărmați, despuiațl de că- aăși și chiar și de piele. Cînd era biata menime bolnavă, se tămăduia, chipu- ile, _pu iruri făcute din pucioasă, dini asole arsă și din seu de bou trăsnit Nu a azi !...Despre stările de lucruri din Vlădenii

Schiță micro-monografică de ION I STRATIzilelor noastre, am stat la cuvînt mai pe îndelete la sfatul popular al comunei cu Gheorghe Spătaru, președintele gospodăriei agricole colective „23 August", cu vicepreședinții Teodor Gemiga și Vasile Răileanu, cu instructorul de partid Alexandru Pîrlea, cu Grigore Gheorghiu, secretarul sfatului, cu Vasile Bălan, directorul căminului cultural, și cu încă mulți alții. Pe la amiază, s-au adunat laolaltă vreo 50—60 de gospodari și — uitînd de o nuntă la care tocmai izbucnise cîntarea și se întinsese hora, pentru care nu puțini din cei prezențj aci își pingeluiseră încălțările — s-au pus la cale în legătură cu apropiata adunare generală a colectiviștilor în cadrul căreia aveau să asculte și să aprobe darea de seamă anuală și să dezbată noul plan de producție pe 1963.— Avem în sat un S.M.T. pe cinste,

se mîndrea care mai de care. Există o școală medie cu internat, școală de 8 ani, este dispensar medical, este cinematograf...— Ne-a venit și-o ingineră agronomă și-avem de gînd să unim toate satele din comună într-o singură gospodărie colectivă și să extindem musai iluminatul electric !I-am ascultat pe fiecare și am aflat că, deosebit de pășuni, au peste trei mii de hectare teren arabil, că au obținut anul trecut peste 3.500 kilograme porumb la hectar, că au ieșit binișor și cu grîul; că au cîteva mii de oi, că au păsări și au prins matcă la albine, că au plantat o porțiune cu vie nobilă și că, în fine, altfel trăiesc în regimul nostru socialist, nepoții și răsstrănepoții foștilor șerbi și clă- cași de odinioară. Această încredințare ne-o întărește, o dată mai mult, însăși în

La punctul 'de agitație din Buziaș, raionul EugoJ, oameni al muncii 'din stațiune și localitate 
Bu prilejul să consulte broșuri, reviste, ziare sau alte materiale in care sînt popularizate reali

zările sfaturilor populare comunale și orășenești din țara noastră.

fățișarea satului. Despresurat de amaruri și nevoi, satul s-a înavuțit cu case noi. încăpătoare, ridicate în ogrăzi cu bine rostuite acareturi, multe clădite din cărămidă și dobîndind astfel prin aspectul și prin liniile lor moderne în construcție^ caracter și culoare. Pe sub cușmele albe de omăt ale acoperișurilor, arii deslușit cum ici și colo, intră pe fereastră, in casă, șnururile antenelor de radio sau firele electrice. Drumul care trecea prin centru ne-a purtat apoi spre bălțile cu desimi de stufărișuri și cu ochiuri de ape, acum înghețate bocnă, dar pe unde se ascun- ■dea bogăția neistovită a crapului și chiș- carilor, precum și stolurile vînatului celui cu pene. E o sursă aducătoare de venituri și care, — precum bine își dădea cu părerea un candidat al F.D.P. pentru alegerile de deputați de la 3 martie — se cuvine numaidecît a fi serios studiată și folosită în viitor de către colectiviști.Deocamdată, liniștit și dalb cum se vedea de aci, întinzîndu-se pașnic pe costișa unui deluț, satul — cu țăranii lui harnici și năzuitori de mai bine, ca unii cărora socialismul le-a ajutat să dea de gustul vieții — făcea impresia că-și adună forțe pentru dorita primăvară. Vechiul sat, cu lumea lui patriarhală, își șterge contururile, Iar din ce-a fost nu va mai ti mîine decît o legendă.

3P —MMMIBM BOHKHnsaffiBi

Cordonul sanitar

:tivistul
noscut un om, un simplu om_ început de primăvară venit in sat intîia oară.tu sub scoarță mugurii în ponu.
alături, biciuiți de ger giiați de burnițe și vinturi se put să măsurăm păminturi țăruși în brazdă, Ia boier.
alături știu că mai apoi îndreptat spre casa de votare ștampila, apăsat, pe soare soare și in sat la noi.
alături am săpat aicilu-i școlii noastre temelie, tresărit ușor de bucurie d Ia bucuria celor mici.
alături, aplecați pe carte, slușit al slovei înțeles (ături bogate am cules lumineze calea mai departe.
iu-acesta bun și-apropiat, fost în toate și îmi este ghidul, ea-i dărui gindul meu curat ;1, în chipul lui, eu văd Partidul!

STELIAN FILIP

■■
Astea s-au întîmplat la «H 

2a legerile de deputați în- 
tr-un județ din nordul 

Moldovei. Era prin anii de după terminarea primului război mondial. Neliniște mare 
cuprinsese autoritățile locale 
cînd acestea aflară că țărăni
mea din cîteva comune, să
tulă de „binefacerile’’ guver
nului, era hotărîtă să voteze 
pe candidatul opoziției. „Ne- 
legiurea”, cum spunea prefec
tul, trebuia împiedicată nea
părat. Dintre cei strînși la 
prefectură să chibzuiască, so
luția o găsi medicul județului: 
comunele cu pricina să fie de
clarate contaminate de tifos 
exantematic, la bariere jan
darmii să instituie un cordon 
și circulația să fie oprită. In 
felul acesta, nici un „opo
zant" nu avea să ajungă la 
urne. Prefectul, primarul, po
lițaiul și comandantul legiunii 
de jandarmi găsiră ideea mi
nunată. Aplaudară și-l îmbră
țișară pe doctor care găsise 
leacul.

Sosi și ziua alegerilor.
Radu Grosu, candidatul o- 

poziției, aflînd că peste podul 
de la marginea tîrgului jan
darmii nu permit trecerea oa
menilor, se duse la fața locu
lui. Erau acolo trei soldați sub 
comanda unui căprar. De par
tea cealaltă, buluc, țăranii. 
După ce oferi din tabachera 
de argint cite o țigară fină 
fiecărui „leat”, marele moșier 
din fruntea listei opoziției se 
adresă căprarului pe un glas 
mieros, dar totuși plin de se
riozitate :

— Dumneata ce ordin exe
cuți aici ?

Căprarul nu era dumirit 
dacă are de-a face cu un om 
al legii — adică al guvernului, 
cum echivala el — sau cu un

Alegeri de

ordin 
peste 

lui. 
trebui

'dușman. îl tulbura privirea 
luminoasă și statura impună
toare a boierului.

«= S-trăițl, coane, am 
să nu treacă nimeni 
pod, că-i vai de mama

Lui Radu Grosu nu-i
decît o clipă ca să sesizeze 
profitul ce poate să tragă din 
răspunsul soldatului și, bătîn- du-l pe umeri, zise:

— Brava I Foarte bine ! Ni
meni n-are voie să treacă 
peste pod; care cum o trece 
după somațiile legale, trage în el.Apoi, venind repede spre ca
pătul podului, unde erau în
grămădiți țăranii, el le strigă :

— Lepădați opincile, sufle- 
cați-vă ițarii și toată lumea 
să treacă prin apă pe malul 
celălalt. Așa-i ordinul domnu
lui prefect și trebuie să ne 
supunem întocmai.

Sub privirea atentă a jan
darmilor, sătenii trecură prin 
apă și intrară în oraș avînd în frunte pe Radu Grosu. Și 
amarnică furie cuprinse 
reprezentanții cîrmuirii și mai cu seamă pe comandantul le
giunii de jandarmi. Cu o bir
jă. acesta zori la galop, 
pod. Luase și pe ajutorul său, 
un plotoner. Din picioare, pînă 
să coboare,

— Ce-ați
Sub ochii 

din mahala 
se strînseseră în pripă, parcă 
presimțind că va urma ceva, 
cei patru jandarmi primiră 
ordin să-și lepede pantalonii și să se culce pe burtă chiar în mijlocul podului. Cu cen
tura unuia dintre ei, căpita
nul plesni primilor doi cite

pe

spre

căpitanul zbieră : 
făcut, nătărăilor ? 

cîtorva oameni 
și ai copiilor care

altădată
douăzed și cinci de curele și, deoarece obosise, apelă și 
la plotonier, care avea o straș
nică mîncărime în labe. Sîn- 
gele, care începuse să țișnea- 
scă prin pielea sfîrtecată, îl 
înfierbîntase așa că mai ceru 
șefului său învoirea să le mai 
dea și cite un supliment. Ceea 
ce acesta consimți fără co- deală.

Cele două urne
Prefectul avea în subsolul 

casei, o odaie spoită cu var, 
fără țoale pe jos și mobilată 
doar cu un birou mai vechi și cîteva scaune desperechiate. 
Acolo primea, atunci cînd 
practica avocatura, pe clienții 
țărani. ~ 
„bună", 
lîngă salon, 
pere simplă, primea și clien
tela politică, 
nea după niscaiva intervenții 
și cînd îi aducea plocoane.

în camera aceasta, în ziua 
alegerilor, se petrecu o vie 
activitate, după planul con
ceput de candidatul guvernu- 
nului, pe nume Liviu 
goescu, mare avocat 
rești și mai mare 
Doi gardieni publici 
de casă, prevăzuți 
pile, „votau’’ pe asudate pe 
viitorul ales ai județului. Doi 
puneau ștampila și al treilea 
le împăturea și le îndesa in
tr-o lădiță de brad aidoma 
celeia de la primărie și care 
sosise pe la orele zece dimi
neața de la Grimber, sicrierul, 
același care făcuse și origina
lul. Copia conformă cu origi
nalul fusese adusă, pe ulițe, 
într-o căruță acoperită cu fin.

Pentru cei din lumea 
avea un birou elegant, 

In aceeași încă-

atunci cînd ve>

Dră- 
la Bucu- 
afacerist. și un om 
cu ștam-

Inserase. Mal era preț de un 
sfert de oră pînă la închiderea 
votării.

Deodată, printr-un geam ce da spre curte, se zări o pă- 
lălaie roșie și în același timp 
strigăte de „Foc I foc 1” Co
mandantul legiunii de jan
darmi intră val vîrtej însoțit 
de polițaiul orașului și de cî- 
țiva gardieni și jandarmi. 
După ce sigilă urna și o de
clară sub a sa protecție și ga
ranție, ei ordonă imediat eva
cuarea camerii. Pînă să se 
dumirească, toți delegații fură 
îmbrînciți afară din sală. In 
chiar timpul cînd aceștia co
borau scările spre ieșire, pe o 
altă ușă, ce răspundea intr-un 
gang spre scara de serviciu a 
primăriei, intră un plotonier 
care, ajutat de doi soldați, a- 
ducea o urnă bine garnisită și fără surprize neplăcute. 
Schimbarea a fost o figură 
demnă a fi pizmuită și de cel 
mai abil prestidigitator.

Cînd ajunseră în curte, de
legații găsiră focul aproape 
stins. Arsese o căpiță de fin. 
Și nu din senin se afla acolo 
și nu din senin luase foc !

Verificară urna. Nimic deo
sebit (...pe din afară). In cele zece minute cîte mai rămăse
seră pînă la închiderea votă
rii, mai intrară vreo patru, 
cinci cetățeni. Pentru ca să 
existe și voturi nemăsluite.

Afară, muzica militară ata
ca un marș pentru „aleșii po
porului". Acasă, la prefect, pe
trecerea era în toi. Și abia se 
încinsese cînd. în cuptorul din 
bucătărie, după ce au fost scoși 
cozonacii înalți cît donița si 
pîinile împletite, fu zvîrlită 
urna adevărată făcută surcele 
cu buletine cu tot.

SAȘA PANA.



TIINTĂ PENTRU TOTI «STIINTĂ PENTRU TOTI

Noi 
metode 
pentru 
combaterea 
dăunătorilor• Cîteva cifre astronomice dintr-o entomologie agricolă • Sterilizarea prin iradiere a insectelor • Microbii la... lucru • Metode sonore de atragere a dăunătorilor.Pagubele produse de diferiții dăunători ai culturilor de cîmp și ai boabelor, în timpul păstrării acestora, sînt enorme. După datele publicate de savantul sovietic V. N. Scegoleov în lucrarea „Entomologia agricolă", în fiecare an, dăunătorii distrug pe tot globul 33.000.000 tone, adică 6 la sută din producția totală de cereale, plus 50.000.000 tone sau 10 la sută din boabe în timpul păstrării lor în magazii și depozite.Protecția plantelor împotriva dăunătorilor reprezintă o problemă mereu actuală. De aceea, oamenii de știință din lumea întreagă fac cercetări susținute în vederea găsirii unor metode de combatere a dăunătorilor, mult mai perfecționate și mai eficiente decît cele folosite pînă acum.
Atomul împotriva insectelorsuccese remarcabile au obținut în acest domeniu savanții sovietici. Una din armele de luptă împotriva dăunătorilor, o constituie radiațiile atomice, în laboratorul de biofizică al Institutului Unional pentru protecția plantelor s-a stabilit că desinfectarea cu ajutorul radiațiilor ionizante a hambarelor, a grăunțelor, a diferitelor produse agro- alimentare și a ambalajelor lor. le apără împotriva dăunătorilor.Sterilizarea insectelor cu ajutorul izotopilor radioactivi s-a folosit în combaterea muștelor parazitare care atacă animalele, și in prezent se experimentează această metodă pentru protecția plantelor. Prin iradiere se obțin în laborator masculi sterili ai unei anumite specii de insecte dăunătoare. Punînd continuu în libertate astfel de masculi iradiați. ouăle produse de femele după împerecherea cu aceștia devin sterile, ceea ce duce la lichidarea treptată a dăunătorilorExperimental s-au sterilizat loturi de 500 pupe de 5 zile prin iradiere cu 2.500 R radiații gama emise de cobalt radioactiv. Muștele obținute au fost lansate din avion pe o suprafață de 3 km. Operația repetată săptămînal timp de 4 luni a dus la dispariția populației de dăunători.

Microbiologia
și protecția plantelorO metodă biologică foarte răspîndită în Uniunea Sovietică constă din infec

tarea dăunătorilor cu microbi sau virusuri. Această infectare artificială duce la îmbolnăvirea insectelor și în ultimă instanță la moartea lor. Cercetătoarea sovietică A. A. Evlahova a utilizat în acest scop ciuperci microscopice. Ciupercile din genul Empusa și Entomoph- tova au produs îmbolnăviri masive care s-au răspîndit pe suprafețe imense, de- terminînd moartea fulgerătoare a insectelor vătămătoare.A. A. Evlahova a elaborat metode simple de preparare în laborator a unei cantități mari de „material infectant".Alteori se asociază metode chimice cu cele biologice. în cadrul lucrărilor conduse de N. A. Telenghi, în U.R.S.S. s-a urmărit slăbirea prealabilă a insectelor prin insecticide de tipul D.D.T.-ului. Astfel pregătite, insectele s-au contaminat mai ușor și au murit mai repede.Metodele biologice sînt considerate de savanții sovietici superioare celor chimice. Ele au avantajul că sînt selective, microbii sau virusurile atacînd numai insectele respective, pe cînd substanța chimică nu alege, ucigînd atît insectele dăunătoare cît și cele folositoarei precum și păsări etc.
Fantezie în științăIată și cîteva metode de luptă împotriva dăunătorilor, desprinse parcă din- tr-un roman științifico-fantastic.într-o regiune bîntuită de lăcuste se află instalat un difuzor și lingă el o enormă pompă absorbantă. Din difuzor se revarsă glasul lăcustei ce-și cheamă perechea și spre aceasta zboară toate lăcustele, care sînt imediat „înghițite’ și distruse de pompa absorbantă.Oricît de fantezistă pare scena pe care am descris-o, ea nu este de loc inventată. Asemenea experiențe au fost făcute de oamenii de știință din China și India, îtiregistrînd în prealabil „cînte- cul“ lăcustelor pe bandă de magnetofonuar „junele" dăunător poate fi atras în cursă și în alt fel. El are toate indiciile că într-un anumit loc se află „femela" sa mult visată. îi simte mirosul și pleacă într-acolo. în locul femelei, găsește însă un aparat care îl distruge, în acest caz s-au utilizat în Franța substanțe extrase din abdomenul femelelor unei specii de molii. Substanța, care exercită o puternică atracție asupra masculilor de aceeași specie, a fost împrăștiată în direcția vîntului, în cantități foarte mici. Acestea au fost suficiente pentru a atrage insectele mas- cule și a le distruge.în lupta contra dăunătorilor știința nu și-a spus încă ultimul cuvînt. Dar aplicarea îmbinată a mijloacelor chimice, biologice și fizice reprezintă arme eficace, care se aplică și în agricultura noastră.

Dr. E. ROȘIANU

Ultrasunetele joacă un rol tot mai important in diagnosti
carea și tratamentul diferitelor boli. Acestui scop îi este 
destinat și complicatul aparat „UZD-4" construit în Uniunea 

Sovietică.
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Ce este magnetotropismul?• Experiențe interesante în lumea vegetală • Polii magnetici al Pămîntului și... pliantele • Aplicații practice.
Se crede îndeobște că principala 

deosebire dintre animale ți plante 
constă în faptul că unele dintre 
aceste ființe se pot mișca, pe cînd 
celelalte ar fi lipsite de posibilitatea 
mișcării. Nimic mai eronat I tn na- 

1 tură există numeroase animale care 
nu se pot mișca (bureții, mărgeanul, 
dedițeii de mare, stridiile etc.), iar 
plante ca urmare a forței exercitată 
care e drept nu fac totuși posibilă 
deplasarea dintr-un loc în altul.

Plantele se mișcă?
Au fost înregistrate pînă în pre

zent 12 mișcări caracteristice ale 
plantelor. Dintre acestea, magneto
tropismul descoperit și studiat de 
biologul sovietic V. A. Krilov este 
cel mai interesant.

Magnetotropismul se manifestă la 
plante ca urmare a forței exercitată 
de magnetismul terestru asupra ce
lulelor vii. El este în primul rînd 
„responsabil" de faptul că rădăcinile <___  

plantelor cresc în jos, spre centrul 
pămîntului, în vreme ce tulpinile se 
îndreaptă în direcția opusă. Dacă o 
plantă e așezată orizontal, vîrful ră
dăcinii se curbează după cîtva timp 
în jos, iar al tulpinii, în sus.

Dar acest fenomen nu se produce 
numai în natură, el poate fi imitat 
și în laborator. Experiențele făcute 
de V. A. Krilov și G. A. Tarakanova 
au arătat că semințe orientate spre 
polul magnetic nordic al Pămîntului 
și altele orientate către polul mag- 
tic sudic nu se dezvoltă egal. Cele 
îndreptate spre polul sud magnetic 
au crescut mult mai repede decît 
cele orientate spre nord, tn același 
timp, dezvoltarea rădăcinii și a tul
pinii a fost mai intensă la cele orien
tate sudic decît la cele nordice. Mai 
mult chiar, rădăcinile și tulpinile 
orientate nordic s-au încovoiat și 
s-au îndreptat în cele din urmă tot 
spre sud.

Magneții artificiali folosiți experi- 
plante ca urmare a forței exercitată 
viitor magnetotropismul va putea 
crea „la comandă" plante mai mari, 
cu dezvoltare mai rapidă și mai re
zistente.

E. ROMAN 
_______________________ J

SFATUL MEDULUI: ULCERUL STOMACAL Șl DUODENALDintre bolile stomacului se întîlnesc mai des ulcerul stomacal și duodenal. Duodenul fiind o continuare a stomacului. face legătură între e. Și intestinul subțire. Seamănă cu un stomac în miniatură. Pereții stomacului și ai duodenului au aceeași structură din patru straturi : mucoase, sub- mucoase, musculoasa și seroa- sa. Ulcerele mai frecvente apar pe suprafața mucoasei ca niște răni superficiale, rotunde sau ovalare, de diferite mărimi Ele se adîncesc în straturile mai profunde cînd devin cronice. Ulcerele au preferință pentru vîrsta de 20—40 ani și se întîlnesc mai des la bărbați decît la femei. Aceasta se explică prin abuzul ce-1 fac bărbații cu băuturile alcoolice și tutun, factori principali ce favorizează apariția ulcerelor.Alți factori care contribuie la apariția ulcerelor sînt produsele alimentare greu dige

rabile și iritante introduse în organism nerațional și dezordonat. Astfel, carnea conservată, vînatul, piperul, mușta- rul, hreanul, oțetul, sosurile picante, murăturile, pîinea neagră, plăcintele, irită mucoasa stomacului, care secretă o cantitate mai mare de suc gastric acid și se inflamează dînd naștere unor gastrite hi- peracide. Ele preced apariția boalei ulceroase, dînd posibilitatea formării unor eroziuni (răni, rosături) pe suprafața mucoasei. Cu timpul aceste eroziuni se infectează cu microbii existenti într-un focar dentar, amigdalian sau apen- dicular transformîndu-se în ulcere cronice. Stările nervoase, surmenajul, astenia iau parte și ele în mecanismul de formare a ulcerului.Deobicei bolnavii de ulcer suferă din cauza durerilor, vărsăturilor sau a complicații

lor. Durerile pot apărea imedia după masă sau cîteva ore mai tîrziu. Aceasta depinde de locul unde e situat ulcerul. De pildă, în ulcerele duodenale durerile apar mai tîrziu și uneori sînt înlocuite cu o senzație de foame dureroasă, mai ales noaptea, alteori simt arsuri sau apăsare dureroasă.Vărsăturile apar simultan cu durerile, sînt spontane și abundente și după care bolnavul de obicei simte o ușurare. De aceea unii bolnavi își provoacă în mod voluntar vărsături ca să se ușureze Bolnavii de ulcer datorită acestor vărsături slăbesc, se anemiază, deși pofta de mîncare rămîne excelentă.Hemoragiile gastrice constituie un simptom foarte important al acestor bolnavi, re- prezentînd totodată și o complicație serioasă a ulcerului, fiind datorate ruperii 

unui vas din ulcer. Ele apar în plină activitate sau chiar în somn. Dacă vasul distrus este mai mare se produc hemoragii abundente care pat pune în pericol viața bolnavului. O parte de sînge din stomac se evacuiază spre intestin, scaunul căpătînd culoarea păcurei, ceea ce se în- tîlnește mai ales în ulcerele duodenale.Dintre complicațiile ulcerului. cea mai gravă o constituie perforația tuturor stratur lor și pătrunderea infecției din stomac în cavitatea abdominală. Se produce o catas’rofă abdominală cu apariția unor dureri asemănătoare cu aceea produsă de străpungerea abdomenului cu un pumnal. în a- ceste cazuri bolnavul trebuie supus imediat unei intervenții chirurgicale, altfel în timp de 2 zile poate să moară.De aceea în toate cazurile 

de apariție a unor turburărl gastro-intestinale, trebuie să ne adresăm unui medic, singurul în măsură prin mijloacele cele mai perfecționate de investigație, să pună diagnosticul și sa precizeze stadiul ;i caracterul ulcerului. Bolnavul trebuie să dea ascultare sfaturilor medicale dacă vrea să se vindece. Tratamentul ulcerului poate fi medical sau chirurgical. Baza tratamentului medicai constă în respectarea riguroasă a regimului a- limentar. Mai sînt încă bolnavi. care au păreri proprii în privința tratamentului acestei boli cu țuică fiartă sau buruieni. Ălți, își pun pahare și chiar oale calde în regiunile dureroase neștiind că-și pot complica boala prin aceste metode ajungînd la necesitatea unor operații de urgență.
Dr. B. GRIGORE



De aurind, în fața sediului O.N.U. de la New York, a avut 
loc o demonstrație împotriva reluării de către Statele Unite a exploziilor nucleare subterane
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Săptămîna internațională
Colaborare frățeascăIn cursul săptămînii trecute, între 15 și 21 februarie, a avut loc la Moscova cea de-a 4-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. După cttm se arată în comunicatul dat publicității, Comitetul Executiv, pe baza propunerilor făcute de organele Consiliului, a examinat și aprobat principalele direcții ale activității viitoare în domeniul pregătirii balanței energetice și de combustibil a țărilor membre ale C.A.E.R. pe perioada perspectivei generale. Au fost elaborate, de asemenea, prevederile fundamentale cu privire la principiile și metodele de apreciere a rezervelor previzibile ale substanțelor minerale și s-au fixat obiectivele principale ale activității desfășurate în comun de către organele geologice pentru perioada viitoare.Cea de-a 4-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc constituie încă o dovadă grăitoare a colaborării economice frățești ce • există și se dezvoltă necontenit între țările participante la C.A.E.R. Lucrul acesta se vădește cu prisosință și în prevederile deosebit de importante pe care le cuprinde planul Comitetului Executiv pe primul semestru al acestui an. De pildă, acest plan prevede efectuarea unor măsuri concrete pentru coordonarea planurilor de dezvoltare a economiei naționale a țărilor membre ale C.A.E.R., specializarea și cooperarea producției, precum și alte măsuri care au menirea să asigure prosperitatea economică a acestor țări.

Interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară — 

cerință imperioasăComitetul celor 18 state pentru dezarmare a ținut, pînă în prezent, 103 ședințe. Cu toate acestea, datorită puterilor occidentale care de atîta vreme pun piedici în calea soluționării acestei probleme de interes vital pentru întreaga omenire, tratativele de la Geneva cu privire la dezarmarea generală șl totală n-au înregistrat progresele așteptate.După cum se știe, tratativele de la Geneva au fost reluate acum două săptămîni. în timp ce Uniunea Sovietică a venit cu noi propuneri menite să ducă la slăbirea pericolului unui război nuclear, la elaborarea acordului de dezarmare generală și totală, puterile occidentale au încheiat „pactul de la Nassau', au pus Ia cale un întreg plan de creare a „forțelor nucleare multilaterale" ale N.A.T.O., iar Statele Unite au reluat efectuarea exploziilor nucleare subterane. Fără îndoială că asemenea acțiuni împiedică progresul tratativelor și sporesc încordarea internațională. Lucrul acesta a fost arătat și de tovarășul George Macovescu, șeful delegației R. P. Romîne, în cuvîntarea sa rostită în cadrul ședinței din 25 februarie. Subliniind necesitatea încheierii fără tergiversări a tratatului pentru încetarea tuturor experiențelor cu arme nucleare, delegatul romîn a spus : „Poporul romîn, ca și toate celelalte 
popoare, cere cu insistență să se pună 
capăt acestor experiențe, care constituie un 
factor de întețire a cursei înarmărilor în 
general, a cursei înarmărilor nucleare în special, un element de încordare în rela
țiile internaționale; o cauză a promovării 
suspiciunii în raporturile dintre state și 
dintre popoare ; un factor de gravă pri
mejdie a sănătății generației noastre, a să

nătății și a existenței generațiilor viitoare; o povară tot mai simțitoare care apasă 
asupra bugetelor naționale; un factor de 
mărire a primejdiei de a vedea lărgindu-se 
numărul statelor care dispun de arme 
nucleare".în ultimele ședințe, mai mulți vorbitori au subliniat că a sosit timpul ca puterile occidentale să adopte o atitudine constructivă. să analizeze cu toată atenția și în mod realist propunerile făcute, pentru că numai așa se va putea ajunge la încheierea cît mai grabnică a acordului privitor la interzicerea tuturor experiențelor cu arma nucleară, la înfăptuirea dezarmării generale și totale.

Evoluția Pieții comune 
s-a împotmolitSesiunea miniștrilor de externe ai Pieții comune s-a deschis luni la Bruxelles într-o atmosferă de divergențe. Convocată pentru semnarea acordurilor de extindere a Pieții comune și asupra țărilor africane foste colonii franceze, actuala sesiune a suferit un total eșec. După cum anunță agențiile de presă discuțiile vor fi reluate abia la începutul lunii aprilie, cu foarte mare întîrziere față de data care fusese programată pentru semnarea acestor acorduri. Tărăgănările a- cestea sînt îndreptate împotriva Franței care este direct interesată în atragerea fostelor sale colonii africane la Piața comună și ele constituie un răspuns dat guvernului francez care a zădărnicit tratativele pentru includerea Angliei în această grupare economică.Eșecul actualei sesiuni a miniștrilor de externe ai Pieții comune este o dovadă în plus a ascuțirii divergențelor dintre partenerii acestui organism economic, și el a provocat îngrijorare în cercurile conducătoare vest-europene. în legătură cu aceasta sînt semnificative declarațiile lui Schaus, ministrul de externe al Luxemburgului, care a spus că „evoluția Pieții comune s-a împotmolit'.
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CITE V A
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• După cum relatează 
ziarul „Siamrat", țăranii 
tailandezi nu au mijloace 
pentru executarea lucrări
lor de irigații necesare la 
culturile de orez. Ei își lu- , 
crează loturile de pămînt ■ 
la fel cum le lucrau moșii și strămoșii lor. Din fiecare 
100 de țărani, precizează 
ziarul, 74 sînt înglodați în 
datorii la cămătari.

Despre Tailanda se spune 
că este „grînarul de orez 
al Peninsulei Indoneze". 
După cum se vede, însă, 
țara aceasta poate fi numi
tă pe drept cuvînt și... un 
fief al cămătarilor-

• Potrivit datelor oficia
le publicate de presa grea
că, anul trecut au plecat în 
străinătate, în căutare de 
lucru, cîteva zeci de mii de 
greci, de 1,5 ori mai mulți 
decît în anul precedent. Cei 
mai mulți dintre ei sînt ță
rani ruinați.

In răstimp de zece ani 
(1951—1961) s-au ruinat 
peste un milion de țărani 
greci. Mulți dintre ei au 
plecat pe meleaguri străine 
ca să-și găsească o soartă 
mai bună. O vorbă din bă- 
trîni spune : „Fie pîinea cît 
de rea, tot mai bine-n țara 
mea“. Se pare că în Grecia 
pîinea e tare rea, dacă oa
menii se duc să caute alta 
aiurea..._____________________________7
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„Rezervație" 
parlamentarăLa 12 februarie a.c., pentru prima oară în istoria parlamentului din Rhodesia de Sud, 14 deputați negri au luat loc pe băncile ocupate Odinioară numai de albi.Dacă n-am cunoaște cum s-au desfășurat alegerile, dacă n-am cunoaște cum trăiește populația băștinașă am fi tentați poate să credem că rasiștii din această țară au renunțat la politica de discriminare rasială-Din păcate însă, băștinașii n-au voie în continuare să-și părăsească domiciliu] fără o autorizație specială, nu pot locui în cartierele rezervate albilor, nu au voie să presteze munci rezervate europenilor. să frecventeze restaurantele și cinematografele destinate albilorDin felul în care au decurs alegerile care au adus în parlament cei 14 deputați negri, se vede clar că este vorba de o manevră de înșelăciune, menită să zăgăzuiască lupta pentru libertate și drepturi egale dusă de populația acestei țări. De pildă, din cei peste 4.000.000 de locuitori cît numără populația africană din Rhodesia de Sud, de-abia 16.000 au primit dreptul să aleagă pe cei 14 deputați în timp ce 220.000 de albi au fost autorizați, potrivit constituției elaborate la Londra, să a- leagă 51 din cei 65 de deputați cît trebuie să aibă parlamentulCu ocazia deschiderii sesiunii noului parlament au avut loc- puternice demonstrații de masă pentru abolirea legilor rasiale. In clădirea parlamentului însă, politica de discriminare rasială, cu toată prezența celor 14 deputați negri, se vădea a fi în vigoare. Micul grup de deputați africani a fost cu strășnicie separat de deputății albi—Cu alte cuvinte, o veritabilă „rezervație* parlamentară.

E. ABRAHAM
•—>

o Un tată
vitreg
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Betancourt 1— omul de casa al monopolurilor americane în Venezuela — ține discurs după discurs lăudîndu-se cu binefacerile pe care, pasămite, le-ar fi adus în țară guvernarea lui. Zilele trecute, înainte de a pleca într-o vizită la Washington, pentru a primi noi ordine de la stăpînii săi imperialiști. Betancourt snur^a, la radio: „In ultimii ani am r0”- șit multe prefaceri în bine în țară... Țărănimea a făcut nași mari pe drumul civilizației. Sînt recunoscător națiunii că mă numește părintele țărănimii".întîi de toate trebuie spus că Betancourt singur s-a intitulai „părinte al țărănimii". Pe tablourile oficiale vîndute cu sila la sate însuși dictatorul semnează • Be-
P4
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Alegerile din Pa
raguay s-au des
fășurat în condiții 
de teroare, corup
ție și represiuni 
sîngeroase.(Ziarele)

— Poliția a tras, Pedro, pentru că Stroessner vrea să-și înmulțească „alegătorii"...(Desen de
V. TIMOC)

tancourt, părintele țăranilor"..* Este o cinică sfruntare a adevărului, a realităților din Venezuela!Antonio Vegas, lider al mișcării țărănești venezueleze, spunea în legătură cu scornirile dictatorului : „Poporul nostru ar fi fericit 
să scape de asemenea părinte.^ 
vitreg. In Venezuela 700.000 de 
familii țărănești, adică peste trei 
milioane de oameni n-au în pose
sie nici un petic de ogor. Trăiesc 
ca vai de ei, de pe o zi pe alta", Cît despre „democrația' din Venezuela, ce să mai vorbim ! Faptele singure sînt lămuritoare. in trei ani de cînd e la putere Betancourt, au fost aruncați în închisori și lagăre peste 19.000 de oameni ; poliția și armata au ucis în cursul represiunilor peste 800 de patrioți și au rănit pe alți 2.800.Așa că, deși Betancourt își face reclamă cu toptanul, realitățile din Venezuela adeveresc că el se poartă pe de-a-ntregul ca un tată vitreg, guvernul pe care-1 conduce fiind străin de popor, aservit monopolurilor imperialiste.
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Hurducâind pe drumul des

fundat de apă și lăsînd în ur
mă o trimbă groasă de fum 
înecăcios, camionul de patru 
tone înainta anevoie tușind și 
gemând la fiecare urcuș.

Pe platforma acoperită cu 
prelată, aproape 40 de oameni 
ascultau cu atenție, fără să le 
pese de zdruncinături, la An
ton Scutaru, un bărbat robust 
și vioi, cu șapca dată mult pe 
ceafă, fapt ce lăsa să i se vadă 
un păr țepos, încărunțit de 
ani. Cunoscut ca om de duh și 
povestitor neîntrecut, nea An
ton, cum îi spuneau 
oamenii, nu-și dez- 11 Ki
mințea nici de astă U
dată talentul care-l 
făcuse atît de popu
lar. Povestea des- £
pre parodia așa-zise- Lr £ 
lor alegeri de pe vre
mea regimului burghezo-moșie- 
resc, dând ca exemplu o în- 
iimplare hazlie, petrecută în 
satul său natal. Și, cum ma
joritatea celor din mașină 
erau tineri și nu apucaseră 
acele vremuri întunecate, as
cultau cu o vie curiozitate 
spusele povestitorului.

— Ei, că mulți panglicari 
forfoteau pe la noi cînd se a- 
propiau alegerile !... — exclamă 
cu năduf Anton Scutaru, pri
vind undeva, în albăstreala 
fumului de țigară. — Mi-aduc 
aminte ca acum. Pleca un mar- 
țafoi de candidat și venea al
tul. de alt partid burghez. Și 
dă-i cu alte brașoave și pro
misiuni...

„Oameni buni! Voi aveți 
mare nevoie, aici, de-un ștrand 
ca să vă îmbăiați seara, cînd 
veniți prăfuiți de la cîmp. Vo
tați cu noi și veți avea ștran
dul", pălăvrăgea unul. Sau, 
altul : „lubiții mei țărani, vă 
aduc o veste plăcută : în pro
gramul nostru a fost stabilit 
să vă construim o cofetărie în 
sat. Să vă mai îndulciți și

dumneavoastră, că prea ați 
fost amărîțî din pricina vechi
lor guvernanți".

Ei, și printre ăștia, destul de 
mulți la număr, iaca poposind 
în sat un ăla sclifosit, cu o 
mutră acră, de parcă toată 
viața trăise numai cu mură
turi. Ii zicea Pupăzeanu și era 
avocat. Mulți de la noi și din alte comune ale județului îl 
cunoșteau ca pe un cal breaz, 
pentru că învîrtise pe degete 
multe dintre procesele iscate 
pentru pămînt intre nevoiașii 
satelor și chiaburime. De obi

„CANDIDAT
PE VREMURI

■— Și-acum la ce școală sînteți T— Am terminat elementara și deputatul ne propune să construim una medie !
cei, pungașul de avocat juca 
pe două cărți. Pe de o parte îi amăgea pe bieții oameni că 
le apără interesele și le toca 
o groază de bani, iar pe de 
altă parte, lucra mînă-n mină 
cu chiaburii sau cu moșierii 
respectivi, așa că mai toate 
procesele ei le cîștigau. Pe 
vreo zece sărăcani din sat de 
la noi i-a adus Pupăzeanu ăsta 
în sapă de lemn. Printre ei și 
Tudose Suman, vărul tatii, un 
om invalid de ambele picioa
re. „Războiul mi-a luat picioa
rele și cîrciumarul Eftimie, cu 
avocatul lui, m-a calicit și de 
bruma de pămînt”, se plîngea 
el. Și cum vă spusei, apare în 
sat Pupăzeanu ăsta. Se pricop
sise hoțul, rîvnea să se facă 
deputat...A venit, va să zică, și a che
mat oamenii la o adunare în 
circiuma lui Eftimie.

„Fraților ! — a început el 
cu vocea mieroasă. — Fraților! 
Dați-mi voie să vă vorbesc ca 
unor vechi cunoscuți, pe care 
cîndva i-am ajutat să-și susți
nă drepturile în fața legilor...”.

...Și „să rămînă fără pă
mînt’' — i-au aruncat-o cîțiva 
din zbor.

„Fraților! — o ținea el una și bună, făcîndu-se că nu bagă 
de seamă cele auzite. — Eu vă 
asigur că, votîndu-mă pe mine, 
în curînd satul dumneavoas
tră va arăta ca un oraș, cu 
străzi largi și oameni fericiți. 
Cu parcuri, cu alei, cu statui 
frumoase și fîntîni țîșnitoa- 
re...”.

„Măi, fir-ar să fie, drept 
cine ne ia ăsta pe noi, de ne 
tot toarnă atîtea minciuni ?a zis către ai săi Tu-
44 dose, vărul tatii, ne- 

mairăbdind să-l as
culte pe panglicar. 
— Ia să-i dăm o lec
ție, să ne țină minte 
cit o trăi, și să nu se 
mai creadă că poate

îmbrobodi pe toată lumea“.
— Și, uite-așa, noi, vreo 

cinci inși care aveam pică pe 
el, am pus la cale o ispravă de 
care s-a dus vestea. Noaptea, 
așa, pe-ntuneric, l-am luat noi 
pe avocat mai mult pe sus, din 
fața circiumii — că rămăsese 
să doarmă la Eftimie — l-am 
îmbrăcat în niște țoale de-ale 
noastre numai petice, apoi 
l-am legat fedeleș și l-am dus 
cu căruța la tîrg. Unde cre
deți ? La spitalul de nebuni. 
„S-a scrîntit la cap, bietul de 
el — am zis cu toții. — O ține 
morțiș că el e viitorul deputat 
al comunei, că are nume de 
pupăză și că, săracul, e de la 
oraș, nu din satul nostru--".

— Eu sint avocatul Pupă
zeanu — zbiera el. — Avocatul 
Pupăzeanu Arvinte, viitor de
putat

— Ei, vedeți ? 11 căinam noi. 
l-a sărit o doagă, săracul...

Pină să se dumirească ce fi 
cum, doctorii l-au băgat într-o 
cămașă de forță și s-au apucat să-i facă tot felul de analize.- 
Noi, bineînțeles, că am plecat 
și l-am lăsat acolo...

— Și, pină la urmă i-au dat 
drumul ? — au întrebat oame
nii, abia oprindu-se din rîs.

— Bineînțeles. Dar pe la noi 
prin sat nu l-am mai văzut de 
atunci.

...Acum, fie vorba între noi, 
mare lucru n-am realizat fă- 
cîndu-l pe Pupăzeanu de rîsul 
județului. Au avut ei țărăniștii 
destui hoțomani să-l înlocuias
că pe candidatul compromis. 
Ne-am răcorit, însă, și noi o- 
leacă năduful...

N. CREANGA

' Căminul cultural ? t— Vreau să fiu primul la votare Că-s prima lui realizare!

Lenuta 
e la întîlnire

Către seară, Marin și Grigore jucau ca 
de obicei o partidă de șah la colțul roșu 
al gospodăriei, cînd pe ușă se ivi Ion.

— Noroc băieți I Jucăm o partidă ?
— Nu cumva te-ai certat cu Lenuta ? — îl 

înțepă Marin. — De obicei, la ora asta erai 
împreuna cu ea-

— Astă-seară e ocupata, are o întîlnire.
— Ei bravo — exclamă Grigore — și tu ce 

spui ?
— Pai ce să spun ? Daca are fata întîlnire... 

are.
— Și... cu cine ? — îl iscodi Marin.
— Cu cei din circumscripția de peste pod. 
_  ? ! ?

Da, mai băieți — izbucni Ion în hohot de 
rîs — se întîlnește cu alegatorii din cir
cumscripția unde a fost propusă candidată la 
deputăție...

V. CR1STEA

*— Vedeți, azi aic; se nasc copiii noștri.^

— Ieri, noi ne nășteam aici !

mbhbmhm

■.— Și cine-i deputatul ? î— Argatul moșierului de ieri I
(Desene de V. VASILIU)
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