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Revistă săpfăminală a Așezămintelor culturale

V

Comand, legiunea Dobrogea, care arăta că toți can
didat» din satul lor se bucură de încrederea alegă
torilor și nu încape îndoială că se vor strădui să ducă 
la îndeplinire sarcinile ce li se vor încredința o dată 
cu mandâtul de deputat. Spre deosebire de candidații 
din timpul regimului burghezo-moșieresc — care se 
propuneau singuri și făceau mii de făgăduieli uitîn- 
du-le chiar a doua zi după alegeri, — candidații de 
azi sini propuși de popor, in urma unor temeinice ve
rificări in muncă și în diferite domenii de activitate.

Maria Zidaru, Erou al Muncii Socialiste, de 
exemplu, candidată pentru alegerile de deputați in Ma
rea Adunare Națională, a dovedit, cu prisosință, de
votamentul său. Ca președinte al cooperativei agri
cole de producție din Păulești, regiunea Maramureș, 
ea a muncit cu entuziasm pentru binele obștesc, și, 
ajutată de toți membrii cooperativei, a adus-o la 
înflorire.

In cuvintul său rostit cu prilejul unei adunări cetă
țenești din Bacău, inginera chimistă Constanța Po- 
povici, de la fabrica „Steaua roșie", spunea printre 
altele :

„Odinioară, această parte a țării era una dintre cele 
mai vitregite de stăpînirea burghezo-moșierească. Azi, 
pe meleagurile regiunii s-au ridicat modernele combi
nate ale chimiei de la Onești, Borzești, Piatra Neamț, 
Săvinești, Fabrica de țevi Roman, rafinăriile de la 
Onești și Dărmânești, hidrocentralele de pe Bistrița. In 
aceasta își găsește expresie grija partidului pentru 
justa repartizare teritorială a forțelor de producție, ri
dicarea pofSnțîalului economic al fiecărei regiuni, va
lorificarea superioară a bogățiilor țării in interesul 
dezvoltării economiei naționale și al creșterii bună
stării poporului. Aceasta este o politică profund pa
triotică, sprijinită cu entuziasm de toți cetățenii țării".

Asemenea realizări sînt în toate regiunile patriei. Bi
lanțul celor patru ani care au trecut de la preceden
tele alegeri constituie un izvor de adîncă satisfacție 
și încredere in viitor. Volumul producției industriale 
s-a dublat față de 1959. In perioada 1960—1964, pro
ducția agricolă medie a țării a fost cu 12 la sută mai 
mare decit media celor cinci ani anteriori. In anii vii
tori, datorită extinderii mecanizării muncilor agricole 
și fertilizării solului cu ajutorul îngrășămintelor chimi
co ; datorită intensificării lucrărilor de hidroamelio
rații, irigări, terasări, va fi cu putință obținerea unor 
producții tot mai mari în agricultură.

Și aiît succesele viitoare din industrie, cît și 
cele din agricultură, vor contribui la continua îmbu
nătățire a traiului celor ce muncesc de la orașe și 
sate. Este grăitor în această privință faptul că popu
lația sătească a cumpărat, în anul 1964, mărfuri indus
triale în valoare de aproape 15 miliarde și jumătate 
lei. Numai in ultimii cinci ani, ca urmare a ridicării 
nivelului material și cultural al populației sătești, s-au 
construit la sate aproape 420 000 locuințe și au fost 
electrificate 3 500 localități rurale. Au fost construite 
numeroase cămine culturale, școli și alte edificii de 
folos obștesc.

In viitor vom face și mai mari pași înainte. Sub con
ducerea înțeleptului șl încercatului nostru partid, în
tregul popor va urca mereu treptele fericirii. De aceea, 
fiecare cetățean al patriei este sigur că la alegerile 
din 7 martie, votind candidații Frontului Democrației 
Populare, va vota pentru propria lui bunăstare, pentru 
viitorul măreț al Republicii Populare Romîne.

înainte de a încheia aceste rinduri, nu pot să nu 
amintesc de atmosfera in care se desfășurau alege
rile din trecut și să o compar cu cea de azi. Odinioa
ră, alegerile erau un prilej de cruntă teroare. Bătăi și 
crime, fel și fel de matrapazlicuri și furturi de urne, 
atitea și atîtea presiuni și acte de teroare la adresa 
alegătorilor 1 Bietul om, inspărmintat de ce ar fi putut 
să pățească, se ducea la sala de vot cu Inima strinsă. 
Un consătean al meu a fost bătut atît de tare în 
ziua alegerilor, îneît a zăcut o jumătate de an in spi
tal. De atunci el luase un obicei : trecea întii pe la 
preot să se spovedească și să se împărtășească, pen
tru că nu era sigur că se va mai întoarce teafăr acasă.

Astăzi, ansamblurile artistice desfășoară programe 
in piețe și răspintii de ulițe ; se incing hore, in care 
alegători și candidați laolaltă sărbătoresc marele 
eveniment. Pentru toți ziua alegerilor de deputați este 
o sărbătoare. Sărbătoarea bucuriei și a izbinziîor de 
pină acum, a bucuriei și succeselor viitoare.

ȘERBAN NEDELCU

Tudor ARGHEZI

Nr. 897
Anul 67 — Seria II

Joi
4 martie 1965

8 pagini 25 bani

ÎNNOIRE
R

epublica realizează zi cu zi 
tot alte miracole nebănuite. 
Se ridică orașele. Satele s-au 
transfigurat. Cele vechi au 

dispărut. în gospodăria fiecăruia 
circulă lumina nouă a electricității. 
Confortul interior complectează as
pectul frumuseților exterioare și pe 
măsură cu transformările zidite se 
transfigurează și omul care nu mai 
e țăranul ignorant de altădată. Cu 
Europa și continentele celelalte îl 
leagă astăzi aparatele de ascultat 
depărtările lumii.

Instituții neașteptate sau aștepta
te sute de ani, institute de toate 
științele și artele, muzică, pictură, 
dans, literatură; sumedenii de te

atre și biblioteci, localuri de concer
te și sporturi, nenumărate echipe 
artistice de toată natura subtilă, 
muncesc pentru sensibilitate, pen
tru binele, prosperitatea și confor
tul obștesc.

Citesc lucrătorii din uzine, citesc 
plugarii, citește o întreagă lume 
care nici nu se gîndea să poată 
vreodată citi.

Republica îi învață să citească, să 
cînte, să joace, să picteze, să sco
bească piatra, să bată fierul, să 
scoată din fundurile pămîntului 
marmura, granitul, silexul, cărbune
le și petrolul.

Altă viață, altă putere morală și 
alte realizări ale fiecăruia din noi.
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Citind manifestul F.D.P.

Simpozion cinematografic

In toată perioada pregătirilor în ve
derea alegerilor de la 7 martie, la cele 
șase cercuri de citit din comuna noas
tră, s-au lecturat diferite articole din 
ziare și broșuri în cuprinsul cărora 
sînt oglindite cele mai importante în
făptuiri ale regimului nostru, frag
mente din operele scriitorilor noștri 
contemporani și, mai recent, Manifes
tul Consiliului National al Frontului 
Democrației Populare. Lecturile aces
tea ca și discuțiile purtate au înfățișat 
oamenilor marile realizări obținute 
de poporul nostru în cei 20 de ani de 
la Eliberare

La cercul nr. 1, bunăoară, după ci
tirea broșurii Țara noastră un imens 
șantier participanții au vorbit despre 
înnoirile văzute de ei prin țară cu 
ocazia excursiilor și vizitelor în dife
rite localități. Natalia Zania a poves
tit despre litoral iar Ioana Kerafim, 
despre blocurile construite în Bucu
rești. „Am mai fost în București în 
urmă cu patru ani cînd a intrat fiul 
meu la facultate — le-a spus ea. Și 
atunci se construiau blocuri. Dar, cînd 
am fost din nou anul acesta, am ră
mas uimită de ce am văzut. Peste tot 
s-au ridicat blocuri noi".

La această întîlnire s-a discutat și 
despre viața nouă a satelor patriei 
noastre. înainte de a veni la noi în 
comună, Elena Nacu a fost profesoară 
la școala din satul Grind. Ea le-a pre
zentat cite va realizări din acest sat. 
La Grind aproape toți sătenii și-au 
construit case sau și le-au renovat, 
și-au tras lumină electrică iar mulți 
și-au cumpărat mobilă nouă. în sat

La căminul din Budișteni
Manifestările care au loc în aceste 

zile la căminul cultural dau o mai 
mare amploare aspectului sărbăto
resc în care se desfășoară Ia noi în 
comună pregătirile pentru alegeri.

Despre importanța alegerilor a 
vorbit tovarășul Marin Moldoveanu, 
secretarul sfatului popular comunal, 
iar cu prilejul unei alte manifestări, 
s-a ținut conferința . Profundul de
mocratism al orînduirii noastre so
cialiste

în fața sătenilor este adus minu
natul tablou al înfăptuirilor din anii 
puterii noastre populare. Numeroși 
cetățeni au participat, de curînd la 
o călătorie pe hartă. Ascultînd expli
cațiile profesoarei Constanța Nițescu 
despre dezvoltarea pe care a luat-o 
regiunea Argeș, ei au aflat noi date 
privitoare la Uzina de aluminiu da 
la Slatina, Combinatul de industria
lizare a lemnului din Pitești, Hidro
centrala ce se înalță pe Argeș și 
la alte construcții ale socialismului 
din regiunea lor.

în cadrul unei seri literare, au fost 
citite fragmente din opere privind 
alegerile din trecut și de azi. Folo
sind forme cît mai variate și plăcute, 
am dedicat o seară de întrebări și 
răspunsuri sistemului electoral în 
R.P.R.

Pe agenda culturală închinată ale
gerilor sînt înscrise și spectacolele 

există peste 100 aparate de radio, 10 
televizoare, 20 de aragaze etc.

Citirea Manifestului Consiliului Na
țional al Frontului Democrației Popu
lare a prilejuit, de asemenea, vii dis
cuții și în legătură cu realizările din 
comuna noastră. Sătenii au subliniat 
faptul că astăzi avem în comună că
min cultural, bibliotecă înzestrată cu 
9 000 de volume, școală de opt ani cu 
18 cadre didactice, dispensar, casă de 
nașteri și, de doi, ani, baie comunală. 
Cîteva cifre amintite la aceste întîl- 
niri sînt grăitoare pentru creșterea ni
velului de viață al țăranilor noștri 
cooperatori : 133 de case noi, 615 di
fuzoare, 710 aparate de radio, 49 tele
vizoare, aproape 1 600 abonamente la 
diferite publicații, 50 motociclete și 
800 biciclete.

La cercul nr. 2, participanții au vor
bit cu aceeași bucurie și mîndrie des
pre transformările petrecute în comu
na noastră și, în special, despre viața 
nouă pe care o trăiesc ei. Romulus 
Prună a arătat că de cînd e membru 
al cooperativei agricole de producție 
și-a construit casă nouă, și-a cumpă
rat mobilă, aparat de radio și bicicle
tă. Maria Prescură a spus că în afară 
de casa nouă și-a cumpărat mobilă și 
televizor.

Pentru toate aceste realizări, cetățe
nii din comuna noastră, alături de în
tregul popor, își vor da votul lor can- 
didaților Frontului Democrației Popu
lare.

WORNER HEDDI
bibliotecară,

comuna Șcrcaia, raionul Făgăraș 

artistice. Astfel, cu prilejul întîlnirii 
cu candidatul nostru în Marea Adu
nare Națională, tov. Gheorghe Arse- 
nescu, directorul școlii medii din To- 
poloveni, corul a interpretat melo
diile Veselie-n sat și Hai la vot de 
dimineață. Și cum nu s-ar fi putut 
ca tocmai la un asemenea eveniment 
să lipsească de pe scenă, brigada ar
tistică de agitație a prezentat un pro
gram consacrat realizărilor din co
mună, vorbind despre școala cea 
nouă, despre construcția căminului 
din satul Glimbocel, despre mîndre- 
țea de livadă întinsă pe 60 ha... Prin 
scenete și versuri au fost populari
zați candidații în alegerile de depu- 
tați Maria Radu, Ioana Burișin, bri
gadierul Gheorghe Cîrstoiu, Ion Cea- 
falan și alții. Cu ei, spectatorii fac 
cunoștință prin faptele lor. Brigada 
ni-i arată în muncă la cooperativa 
agricolă de producție și în acțiunile 
pentru înfrumusețarea comunei.

„Vot de-alegător 
Dăltuie-n țară 
Mîndru viitor 
Imn de primăvară."

— cîntă brigada, chemîndu-i pe să
teni să dea cu încredere votul lor, 
candidaților propuși.

GEORGETA POPESCU 
directoarea căminului cultural din 

comuna Budișteni-Găiești

Cuvîntul nou răsare ca florile la 
tot pasul în comuna Nămoloasa-Tfrg; 
nou e și cinematograful sătesc care a 
luat ființă la începutul anului trecut. 
Mulți țin minte și data cînd a avut 
loc primul spectacol : 25 februarie 
1964. Nu au uitat nici filmul care a 
rulat atunci: Tudor.

Zilele trecute, s-a împlinit un an de 
la inaugurare. Directorul căminului 
cultural, prof. Florea Dumitrache și 
operatorul cinematografic, Dumitru 
Gh. Păîș, au înțeles să sărbătorească 
așa cum se cuvine evenimentul, care 
căpăta și mai multă semnificație, prin 
aceea că avea loc în preajma alege
rilor de deputați în Marea Adunare 
Națională și în sfaturile populare. La 
cele 7 puncte de afișaj din comună 
au apărut anunțuri, vestind că în 
seara zilei de 25 februarie va avea loc 
simpozionul cinematografic Țara toa- 
tă-i o grădină.

*

...De privești de pe colină,
Țara toată-i o grădină ;
De-ți arunci, privirea roată,
O grădină-i țara toată...

Cuvintele cîntecului interpretat de 
membrii brigăzii artistice de agitație, 
care a deschis programul manifestă
rii, și-au găsit o vie ilustrare in sec
vențele filmului Romînia 1964, pre
zentat în continuare.

Prin fața celor peste 300 de specta
tori s-au perindat imagini grăind des
pre mărețele realizări ale regimului 
nostru de democrație populară, în toa
te domeniile vieții. A vorbit apoi pro
fesoara de geografie și istorie, Tudo- 
ra Balincă, trecînd în revistă cele 
mai de seamă înfăptuiri din cei pa
tru ani de zile care s-au scurs de la 
ultimele alegeri de deputați în Marea 
Adunare Națională șl cîteva dintre 
sutele de întreprinderi moderne care 
s-au înălțat în acești ani pe imensul 
șantier al patriei socialiste

In timpul acesta, operatorul Dumi
tru Păiș schimba rolele în aparat. 
Urma documentarul : Pe ogoarele în
frățite. Pînă să înceapă rularea, a tre
cut la tribună inginerul agronom Ion 
Vasilescu, arătînd că în ultimii ani

Două generații

Savu Binchicî, bătrînul sfătos pe 
care-1 vedeți în fotografia alăturată, 
are ce să le povestească tinerilor. 
S-a întîlnit cu ei la căminul cultu
ral pentru a Ie vorbi despre modul 
în care se organizau în trecut ale
gerile, despre viața pe care, din fe
ricire, n-au cunoscut-o acești tineri 
ce primesc astăzi pentru prima dată 
buletinul de vot.

Alegerile din trecut și de azi, au 
mai constituit subiectul unei con
ferințe ținută de profesorul Vasile 
Nedea la Casa alegătorului din Si
ria. Această perioadă premergă
toare zilei de 7 martie este bogată 

s-au înregistrat noi progrese în dez
voltarea multilaterală și intensivă a 
agriculturii noastre noi.

Alexandru Filip, președintele coo
perativei agricole de producție, a vor
bit în continuare despre viața tot mai 
fericită a țăranilor cooperatori din 
comună, despre fondul de bază care 
a depășit suma de 4 milioane, despre 
veniturile tot mai mari pe care le 
aduc cooperativei și membrilor ei sec
torul zootehnic, legumicol, pomicol; 
viticol, piscicol, despre casele noi pe 
care și le-au construit, în ultima vre
me, peste 80 de țărani cooperatori.

Despre creșterea continuă a nive
lului de trai al membrilor cooperati
velor agricole de producție, despre 
noua înfățișare, tot mai mîndră a sa
telor din regiunea Galați a fost vor
ba, printre altele, și în filmul înflo
rește regiunea Galați prezentat și el 
cu prilejul acestui simpozion. Unele 
secvențe ale filmului au fost reali
zate chiar în Nămoloasa.

— A trecut aproape un an de cînd 
a fost turnat filmul 1 — a spus, la 
sfîrșitul rulării, președintele coopera
tivei agricole de producție. De atunci; 
s-au mai schimbat unele lucruri în 
comuna noastră. Clădiri, care pe a- 
tunci erau în construcție au intrat 
mai de mult în funcțiune ; în schimb 
oamenii, în frunte cu depasații. au 
pornit să construiască altele : în cu
rînd vom avea în comună un com
plex de deservire a populației, iar 
școlii îi vom adăuga încă o aripă. In 
momentul de față, oamenii lucrează 
la îngrădirea stadionului sportiv care 
a fost nivelat în toamna trecută și la 
noi amenajări în parcul din centrul 
comunei, unde vom ridica și o scenă 
în aer liber.

Simpozionul s-a încheiat prin luarea 
de cuvînt a peste 20 de locuitori din 
comună. Fiecare dintre ei s-a referit 
la înfăptuirile din comuna lor, ex- 
primîndu-și bucuria și mîndria că la 
7 martie se prezintă în fața urnelor 
cu realizări deosebite în înfrumuse
țarea comunei și în ridicarea conti
nuă a nivelului lor de viață.

TRAIAN LALESCU

în manifestări culturale. Prin con
ferințe, lecturi în grup, simpozioane, 
au fost prezentate mărețele realizări 
înfăptuite în anii de democrație 
populară pe întreg cuprinsul patriei 
noastre.

Cunoscînd acest buchet de înnoiri, 
întîlnirea celor două generații înfă
țișată în fotografie capătă semnifi
cații mai profunde. Din cele șapte 
decenii trăite de Savu Binchici, nu
mai ultimele două se pot numi într- 
adevăr — viață, în timp ce tinerii 
care îl ascultă trăiesc în epoca îm
plinirii visurilor cele mai îndrăznețe.
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CA UN CAIS 
ÎN FLOAREAșa arată comuna noastră așezată în inima Bărăganului. Cînd ne întoarcem de la cîmp și pășim pe ulițele largi, cu case mari și arătoase, ni se împlu inimile de mândrie. Și pentru că am pomenit aici de cîmp, aș vrea să menționez că în anul trecut am obținut peste 4 100 kg porumb boabe și 30 000 kg sfeclă de zahăr la hectar. Frumoase au fost și roadele celorlalte culturi. Și cu îngăduința cititorilor a- cestor rînduri, voi arăta că averea Doopenativei noastre agricole trece de 10 milioane lei. Am ținut să vorbesc de producții și de avutul nostru comun pentru că, după cum ni s-a arătat în nenumărate rînduri, ele constituie izvorul tuturor înfăptuirilor din comuna noastră.Trei școli de 8 ani, două ridicate în ultimii trei ani, cămin cultural nou cu peste 400 de locuri, cinematograf, bibliotecă, lumină electrică în fiecare casă, magazin universal, 36 de televizoare ca să nu mai vorbim de aparatele de radio.îmi amintesc de o întâlnire a a- legătorilor cu candidatul lor. Printre altele, s-a făcut o propunere care dovedește cît se poate de limpede puterea noastră economică, modul de gîndire și de acțiune a oamenilor din comuna noastră. „Să construim un magazin „Universal" cu etaj..."Nu s-a mirat nimeni, pentru că stă în putința noastră să ridicăm o asemenea clădire, după cum ne stă în putință să realizăm și alte lucruri.Cu aceste gînduri și cu încrederea nemărginită în politica înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, îmi voi da votul meu can- didaților-^ Frontului Democrației Populare, pentru prezentul și viitorul luminos al comunei noastre și al patriei întregi.

NICOLAE BÎRLADEANU 
brigadier la cooperativa agri, 

cola Munteni.Buzău, regiunea 
București.

CUVÎNTUL
CELOR
DIN „VALEA“

Oamenii din Valea Călugărească au 
mărturisit că în litera Manifestului 
F.D.P. au recunoscut și viața lor, ca 
pe o părticică dintr-un tot. Părerii 
lor despre viața aceasta și despre legă
tura dintre ea și votul pe care-1 vor da 
la 7 martie candidaților F.D.P. îl facem 
loc în rîndurile următoare :

ELENA BÎRLEAZĂ — șefă de 
echipă în cooperativa agricolă de 
producție.

Eu aș putea să vă spun multe des
pre mine, dar și mai multe despre cei 
din echipa mea, cu care am mers 
alături la muncă și la bucurie. Aș 
aminti de Maria Stavri care o ducea 
înainte tîrîș-grăpiș. Acum stă în ca
să nouă și a făcut zestre la două 
fete (ca să nu mai spun de zestrea 
lor în zile-muncă). Sîntem 27 în 
echipă și toți au aragazuri, aparate 
de radio și 15 televizoare. 15 dintr-o 
singură echipă ; nu uitați. Iar cine

Interiorul locuinței lui Florea Badea, cooperator 
agricol din Comana, regiunea Dobrogea.

nu și-a făcut casă nouă și-a mutat-o 
pe cea veche — după o vorbă a 
noastră — cu fața spre soare. Adică 
și-a înnoit-o și a mărit-o după nevoi 
și după plac.

EUGEN IOANIȚESCU — profesor de 
limba romină și instructor al brigă
zii artistice de agitație, ne relatează 
în această dublă calitate : programul 
brigăzii dedicat lui 7 martie se 
cheamă „Hai la vot“. Este un elo
giu închinat realizărilor noastre de 
pînă astăzi. Am 60 de ani și o viață 
de profesorat în urmă. N-am uitat 
trecutul și nu pierd prilejul să-1 po
vestesc generațiilor de acum ca să le 
dau măsura a tot ce trăiesc ei azi. 
Comuna noastră este mare. Ea are 
cătune cu nume ca Dosuri, Vîrfuri, 
care amintesc izolarea în care trăiau 
odată oamenii de aici.

Copiii celor din Virfuri făceau 6 
kilometri zilnic pină la școala cea 
mai apropiată. Dacă aș aminti acum 
numai școlile și sălile de clasă con
struite in anii noștri in Nicovani, Ra- 
chieri, Vîrfuri și Dosuri ar fi de a- 
juns pentru a sugera ritmul înnoirii. 
Am găsit la venirea mea în comună 
200 de elevi și azi sînt 1 200. S-a în
ființat și o școală viticolă. Toți bri
gadierii din „Valea• ** sînt școlarizați. 
Pe lingă școala generală de opt ani 
funcționează o secție serală cu elevi 
muncitori de la G.A.S., Uzina „Pe
tru Poni“ și Combinatul de vinifica- 
ție. 15 dintre absolvenții ei, fii de 
țărani cooperatori, sint studenți la

• O dată cu dezvoltarea cooperativei agricole de 
producție, în satul Băiculești din raionul Curtea de 
Argeș s-a schimbat și viața oamenilor. Tot mai 
mulți cooperatori își construiesc case noi. Numai în 
ultimii ani s-au ridicat peste 250 de case. Mulți să
teni și-au cumpărat mobilă nouă, aparate de radio, 
aragazuri, mașini de cusut, motociclete și biciclete.

V. ISPĂȘOIU

• Cei peste 600 de elevi din comuna Jucu, raionul 
Gherla, învață astăzi în cele cinci școli construite 
în anii regimului nostru democrat.popular. Ei sînt 
îndrumați și educați de 27 de profesori și învăță
tori.

In ultimii ani, din rîndurile sătenilor s-an ridicat 
4 medici, 22 învățători, 12 tehnicieni iar mulți fii

Ne scriu corespondenții
• in cei 20 de ani de la eliberarea patriei în co

muna Rediu, raionul P. Neamț, s-au realizat atî- 
tea cît n-a reușit regimul burghez să facă in zeci 
și zeci de ani. Cine vrea să se convingă, să pofteas
că la Rediu. Aici va găsi șase școli dintre care trei 
de opt ani, cinematograf sătesc, bibliotecă comu. 
nală, cămin cultural, dispensar, casă de naștere, far
macie, complex comercial și teren de sport.

TACHE VASILACHE 

ai membrilor cooperatori sînt studenți sau elevi ai 
școlilor medii și profesionale.

Și cînd te gîndești că în trecut, în comuna Jucu 
exista doar o singură școală, cu o singură sală în 
care învățau toate cele patru clase cu un singur în
vățător.

VASILE PETEAN

• Cartea a devenit un prieten de nedespărțit șl 
al locuitorilor din comuna Solonet, regiunea Su. 
ceava. Sătenii frecventează cu regularitate biblio
teca înzestrată cu peste 8 000 de volume. Broșurile 
agrozootehnice, operele marilor clasici ca și volu
mele apărute după 23 August: Setea și Străinul de 
Titus Popovici, Cordovanii de Ion Lăncrănjan, în
vățătorii de Șerban Nedclcu și-au găsit loc în casele 
sătenilor, deschizîndu-le orizonturi noi.

ADRIAN DINU

• Satul cu vii din apropierea Topolovenilor, uitat 
altădată între dealuri și păduri, și.a schimbat 
înfățișarea în anii puterii populare. Casele noi con
struite în ultimii ani și viața nouă a sătenilor sînt 
mărturii ale acestor mari transformări. Cea mai re. 
centă înfăptuire din Satul cu Vii este introducerea 
luminii electrice.

A. BOBOC 

agronomie și politehnică. Despre 
ce-am amintit mai sus ca și despre 
rodul podgoriilor sau ogoarelor, vom 
cînta la 7 martie in programul de bri. 
gadă „Hai la vot".

EFTIMIE ȚICU — președintele co
operativei agricole de producție.

De ce dau votul meu candidaților 
F.D.P. ? Fiindcă eram înainte aici 
1300 de familii de țărani asupriți 
în voie de moșieri și fiindcă azi și-au 
ridicat toți fruntea. Am dezlegat bă- 
ierile pămîntului făcindu-1 să dea cu 
toate vitregiile climatului suprapro
ducții la griu și porumb iar de pe 
hectarul de vie am scos, ca nicioda
tă, 7 200 kg de struguri. Avem ală
turi Stațiunea experimentală I.C.H.V. 
care ne avertizează ivirea manei, a 
oidiumului ca și a dăunătorilor din 
agricultură. Specialiștii ne-au învă
țat cum să stăvilim eroziunea pan
telor cu vii, salvindu-ne astfel plan
tațiile. Am atins Ia suta de hectare 
un venit de 363 000 lei și n-aș pu
ne asta numai în seama viei fiindcă 
avem și un sector zootehnic dezvol
tat care a adus in 1964 un spor la 
venituri de 100 000 Iei. Valoarea 
zilei-muncă n-a coborit niciodată sub 
30 de lei. Evdochia Balnoha a intrat 
în cooperativă cu un hectar. Șl era 
văduvă cu cinci copii. Ce ar fi făcut 
înainte, în starea ei, nu mai întreb. 
Anul trecut a luat 1500 kg cereale, 
5 000 de lei și alte produse. Mi-a spus 
că banii și i-a depus la C.E.C.

N.R. Din 100 de cooperatori agri
coli din Valea Călugărească, 80 au 
librete de economii, fapt care expli
că, în bună măsură, afluența cum
părătorilor în cele trei magazine 
universale din comună.
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Fabrica de ulei „Unirea” din lăți — secția de margarină.

talurgică ieșană a intrat în funcțiune in 1963, cu V 
linie de producere a țevilor sudate.

întreprinderea pentru prelucrarea maselor plastic 
ține vecinătate bună. Ea va da numeroase sortin 
trebuincioase industriei chimice, electrotehnice, 
mentare, construcțiilor și agriculturii. Fabrica <fe r 
iă curbată este un nou obiectiv apărut pe hart. * , 
lui Iași. Anul intrării in producție : 1960. Capac!
anuală : peste 12 mii garnituri de mobilă fină. Ca ș 
lelalte întreprinderi are utilaj de înaltă tehnicitate, 
folosită masiv automatizarea.

Lista nu este completă, căci își cere dreptul la 
zentare fabrica de ulei „Unirea", dată în funcțiur 
1961, avînd o capacitate anuală de prelucrare de 11 
tone semințe de floarea soarelui. Un amănunt sen 
cativ : fabrica dă un sfert din producția de ulei co 
tibil a țării și de peste două ori mai mult decît se 
ducea în 1938 în întreaga țară.

Alături de renovata întreprindere textilă „Tesăt 
tot în zona industrială este amplasată și fabrica de 
cotaje din bumbac „Moldova" cu o capacitate de li 
lioane bucăți de confecții de tricotaje anual, de as 
nea și o fabrică de confecții.

Ar mai fi de amintit atelierele de reparat ma 
rulant de la Nicolina care pe lingă reparațiile de vai 
și locomotive vor produce utilaj tehnologic pentru ii 
tria chimică.

Firește, din această sumară enumerare nu trebu 
lipsească fabrica de antibiotice, dată în funcțtva. 
1955, una dintre cele mai importante unități a C i 
triei noastre de medicamente. Fabrica livrează î>es 
la sută din întreaga producție de antibiotice din 
La Iași a fost fabricată prima penicilină romineasc 
pe porțile fabricii ieșind produse expediate in num 
se țări ale lumii.

Caracterul industrial al orașului reclamă o sean 
măsuri care să sprijine dezvoltarea întreprinderii! 
Iași se formează mii de tinere cadre industriale, îi 
mintul politehnic ține seama de necesitățile econ 
actuale, cercetările științifice sînt strîns legate de 
blemele industriale ale orașului. Toate se află 
strinsă înlănțuire. Artele și literatura sînt și ele 
zente, inspirîndu-se din ceea ce se creează aici, 
industrială absoarbe multe activități. In jur s-au 
cartiere superbe (Socola și Nicolina), rețeaua comei 
rețeaua școlară, sanitară s-au cxtfns și pe aceste 1

Cetatea fierului, a chimiei, a fasonării lemnului 
nouă, s-a impus. Zona industrială merge în pas tii 
alături de centenara universitate, instituție ce nu-ș 
dează vîrsta. La Copou, în acest cartier universita 
in acest an 17 000 studenți. O adevărată armată de 
fesori (2 000 cadre didactice) ia parte la procesul d 
mare a viitoarelor cadre de specialiști.

In virful dealului, Institutul Agronomic, creație 
gimului nostru, pompează, ca să mă exprim adecva 
și noi promoții de ingineri.

Un drum de la București la Iași, făcut eu mașina nu 
mai este o cursă cu obstacole și peripeții, ca pe vremea 
lui Ion Ghica. Panglica șoselei de asfalt a Moldovei te 
îmbie să te așterni drumului, oferindu-ți în dreapta și 
în stingă prilejuri de a-ți incinta ochiul.

In cale vei întîlni tot mai multe și mai neostenite ma
șini, camioane, o forfotă care îți dă să înțelegi că via
ța pulsează repede, din ce în ce mai repede, chiar pe 
aceste meleaguri considerate pe vremuri ca o moșie a 
oamenilor înccți, molcomi.

Moldova s-a încadrat, în anii puterii noastre, în rit
mul general al țării, ritm trepidant, cu înnoiri ce se 
succed vertiginos.

Trecem de Focșani, de Tecuci... O tablă cu fața vop
sită in galben ne anunță că am intrat în regiunea Iași. 
In zare se profilează un oraș. Unul ce a dezbrăcat stra
iele țărănești și parcă se dichisește în oglindă, un oraș 
renumit odinioară prin praf, străzi cu caldarimul în su
ferință, fără canalizare, loc de ispășirea unui păcat, un 
soi de ținut al exilului. Ne apropiem de Birlad.

Orașul rulmenților
Rostirea numelui Birlad trezește o asociere : aceea de 

sălaș al primei fabrici romînești de rulmenți, piese mă
runte, dar atît de utile angrenajelor mecanice. E în za
dar căutarea unor anterioare preocupări industriale pe 
aceste locuri. Fabrica s-a construit, ca multe altele în 
regiune, pe loc gol. A răsărit dintre scaieți. „Avem în 
fața noastră un cîmp gol, fondurile necesare și dorința 
de a construi", — glăsuiește actul de naștere al între
prinderii bîrlădene.

La fabrica de rulmenți au venit flăcăi de la țară, care 
nu auziseră și nu rostiseră niciodată cuvîntul „rulment". 
Întreprinderea creștea și o dată cu ea și cadrele tine
re de muncitori și maiștri, viitori virtuoși ai complica
telor piese. Rulmenții fabricați la Birlad, prin calitățile 
lor, s-au impus pe piața străină, fiind căutați, solicitați, 
în anul 1964, prin pricepere, muncă stăruitoare a iscusi- 
ților meșteri, producția a fost dublată față de 1960.

Fabrica a trezit orașul. Copiii au început să meargă, 
mereu mai mulți, spre complexul școlar de pe colină, 
un adevărat palat, cu condiții de învățătură, neexage
rat spus, ideale. Seara, sub revărsarea de lumini, cetă
țenii orașului pășesc pragul teatrului „Victor Ion Popa", 
cu o scenă slujită de un colectiv tînăr și talentat.

Trandafiri și grîne
Lăsăm în urmă orașul rulmenților și plecăm în ex

ploatarea altor meleaguri. Mergem spre Vaslui. Pe aici 
vor fi mers vitejii despre care scria Alecsandri : „Ple- 
catam nouă din Vaslui și cu sergentul zece”. Pe aici 
Ștefan cel Mare și alți viteji domnitori și-or fi ampla
sat trupele pentru a apăra ființa, independența patriei.

De o parte și de alta, dealuri. Dealurile înalte ale Lo- 
hanului, ale Tutovci, continuate de cele ale Fălciului. 
Sînt pe aici terenuri bune de cultură dar și altele mă
cinate de ape, degradate. A le lăsa de izbeliște înseam
nă a renunța la mari bogății cc le-ai putea obține. Iată 
pentru ce, la Tîrzii și în alte locuri din părțile acestea, 
s-au pornit acțiuni mari de fertilizare a solului, de te- 
rasări, de consolidări. Aci viile și livezile completează 
peisajul agricol. Gospodăriile de stat și cooperativele 
agricole de producție își rotunjesc averile. De sub apă 
sînt scoase la lumină grîne și fructe.

Privind aceste realizări te duci fără să vrei cu gîn- 
dul la marile înfăptuiri ale agriculturii din regiune. îți 
apar înainte cele 4 786 tractoare cîte lucrează azi pe 
ogoarele regiunii Iași, (aproape tot atîtea cîte existau în 
Romînia burghezo-moșierească), 1 619 combine, 3 606 se
mănători mecanice și multe alte mașini agricole. In 
mulți trecători ești tentat să descoperi pe unul din cei 
2 200 specialiști cu înaltă calificare ce lucrează în agri
cultura regiunii.

Se spune despre Vaslui că este un „oraș al trandafi
rilor". E o faimă nouă ce-i încunună fruntea cu podoa
ba acestor mult prea plăcute flori. Pentru bună gospo
dărire orașul a primit premiu pe țară. Trandafirii cresc 
alături de grîne, belșugul stă alături de frumusețe.

Dupâ planurile marelui arhitect
Am ajuns în Iași și nu ne vine să credem că sîntem 

în acest „dulce tîrg“ moldovenesc, vestit cîndva prin 
cultură dar și prin lipsa unei industrii mai răsărite. A 
spune astăzi că orașul are o înfățișare complet schim
bată, nu mai este o noutate. După cum, nu nou este fap
tul că dispune de numeroase fabrici și uzine construite 
în anii puterii populare.

Ieșit nimicit din război, el este reclădit după proiecte
le unui mare arhitect — partidul. Asupra prezentului, 
asupra viitorului lui, s-a vădit mult grija părintească a 
partidului. Sume mari au fost alocate înălțării unei mo
deme cetăți nu numai a culturii, care are aici bogate 
tradiții, ci și a uneia industriale. lașul a devenit obiect 
de sdudiu. Colinele, văile și șesurile sale au fost însem
nate pe machetele noului oraș, găsindu-li-se rostul cu
venit.

Pe creștetul orașului s-a simțit mina protectoare a 
partidului. Ieșenii nu pot uita zilele lui septembrie 1961, 
cind in cadrul adunării activului de partid al regiunii, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a făcut o amplă ex
punere asupra perspectivelor dezvoltării orașului și a 
regiunii — arătînd că : „Se vor crea în regiune ramuri 
industriale noi : siderurgia, construcția de utilaj chimic, 
Industria de mase plastice și altele".

Stadiile de proiect au fost de mult depășite. lașul are 
metalurgie, are fabrică de mase plastice, numeroase alte 
obiective industriale. Unele din ele sînt abia în faza de 
început, unele lucrînd deocamdată numai parțial, in- 
trind în funcțiune treptat, treptat. Totuși, la nici patru 
ani distanță, proiectele au prins aripi.

Situată in așa-numita „zonă industrială" de pe șesu) 
Tuțorei, la marginea sud-estică a orașului, Uzina me-

CADENȚE
Fuge cimpui, fuge cîmpul din el însuși 
încolțește-n jos și incolțește-n sus și 
fug sonde și brazi, stîipi de telegraf 
vestind nori de aur, borealul praf 
prin care aleargâ zorii zilei sferici 
înspre un cules de struguri feerici...
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Din valul febrei iernii suind de-atitea ori 
cu irizări de fete aliniate-n flori — 
cariatide — pomii-și zvirl soarele pe rind 
ca într-un joq de baschet băieții, hohotind ; 
adine respiră țara prin suple viaducte 
și păsările-atîrnă in cer ca niște fructe.
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Intrăm in dans cu briza, uneltele ; și voiul 
țișnind din inimi calde însuflețește totul. 
Lumina, începută va fi la ceasul ierbii 
cind vom aduce-n piețe drapelele și cerbii 
și vor umbla-n tablouri culorile a'bas’re 
purtînd pe umeri — sorii alegerilor noastre 1

ION NICOLESCU

____ J

Lanțul viti-pomicol

La citeva ceasuri de drum, sîntem la Cotnari, 
tate intrată în istoric prin vestitele sale vinuri p< 
D. Cantemir le-a lăudat cu cele mai de seamă ci 
Medaliile de aur ale Cotnarului, obținute Ia num 
concursuri sînt o recunoaștere a meritelor vir 
sale.

Dar nu numai acestea beneficiază de prețuire, 
sînt și alte localități ce rivalizează cu Cotnarul. V 
le din Bucium, de lingă Iași, vinurile Tomești, 
Huși, s-au afirmat la concursuri. Intre 1957—1963, 
rilor ieșene li s-au decernat 50 de medalii de aur 
ferite diplome. G.A.S. Huși este deținătoarea titlu 
unitate cu cea mai mare cantitate și cea mai bun; 
tate de struguri de masă (aproape 14 600 kg. la h.

De la Cotnari Ia Huși se întinde un lanț de d 
tot una cu un lanț de vii. întinse suprafețe în 
improprii pentru alte culturi au fost transformat 
terenuri viti-pomicole. Numai în ultimii patru i 
fost plantate noi vii, pe aproape 6 000 ha, iar liv 
12 000 ha. în viitor, aceste culftM vor fi și mai 
extinse.

Lumini la sate

Dacă ar fi să continuăm itinerarul nostru ne
greu să ne hotărîm încotro s-o luăm. Ne parc ’•» 
un drum și spre Pașcani, mai ales că pînă aed, o ■ 
lo am întîlnit construcții noi de locuințe, școli, 
spitalicești. Interesant ar fi un drum și spre B 
Coarnele Caprei, unul spre Răducăneni sau Negi

Pretutindeni, în satele regiunii se observă un 
înnoitor, ca și la orașe. Lumina electrică adusă 
Borzești a făcut ca electrificarea să se numere 
tre însemnatele realizări. La sfîrșitul anului 196 
electrificate abia 81 sate. în 1964, numărul lor a 
la 279. în cursul acestui an este prevăzut să se 8 
becurile în încă 90 sate.

E un frumos spectacol cel văzut noaptea, merj 
regiune. în întunericul nopții strălucesc ici-colo 
de lumini, ca niște pocni într-o pădure deasă ș 
broasă.

Luminile noi din sat mai înseamnă și altceva 
cămine culturale, dispensare etc.

încheierea colectivizării agriculturii a prilejuit 
gire a bazei material-culturale a dezvoltării 
rale a satului. Țăranii cooperatori, obținînd de Îs 
an recolte mai bogate, își croiesc un nou mod d< 
Pentru a cunoaște transformările petrecute e s 
și un singur exemplu. Să ne folosim de cel al c 
Vulturești din raionul Negrești, comună fără p 
în trecut. în 1938, în comuna aceea erau o școaJ 
ani și un aparat de radio, în plus 4 crîșme și o di 
cu nimicuri. Ce are astăzi ? Trei sate electrificate 
sate radioficate cu 482 difuzoare, două cămine cu 
patru școli, un cinematograf, o bibliotecă cu pest 
volume, 80 de case construite în ultimii doi an 
100 aparate de radio, peste 30 de televizoare ș.a.

Am luat un singur exemplu întrucît el ilustrea; 
grai situația întregii regiuni. Ca să ajungi la < 
reprezintă regiunea trebuie să folosești complica 
nări și înmulțiri.

Fiecare din realizările anilor puterii ponula 
lumini noi ale satului în care trăiește și muncește 
Icctiialitatc nouă, legată de aspirațiile lui spre înă 

Cu asemenea realizări se prezintă candidații 
lui Democrației Populare în alegerile pentru M; 
dunăre Națională și sfaturile populare. Faptele 
mai bine decît cuvintele.

Firul itinerarului nostru se încheie aici. Dar 
s-ar încheia, el constituie un bun început penti 
Căci ai ce vedea în regiunea Iași. Drumurile, el 
o realizare, trec printre înfăptuiri ce-ți procur 
juri de mîndrie.

Unde ești băirîne Miron Costin să vezi că bi 
nu mai este sclav vremurilor, ci că el și le croicț 
planul Marelui arhitect ?

CONST. SÎJ
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NOUL PEISAJ AL
n plop bătrîn în Pechea tăinu

iește o poveste tristă. Aici se 
adunau boierii, — cînd le 
trăzneau lor — și începeau

chiolhanul. După trei zile suiau 
muzicantul în pom, cu scripcă cu 
tot și cu puștile îl luau la ochi 
silindu-1 în tot acest timp să cînte. 
Cînd se curma cîntecul, se știa că 
muzicantul a fost nimerit de glonț. 
Apoi în cinstea cumplitei fapte 
cheful se mai lungea trei zile.
Plopul nu poate vorbi. El își frea
mătă frunza și atît. Dar oamenii 
țin minte. Din plopul acesta poți 
vedea lesne acum panorama nouă a 
Pechei. îți fură ochii întîi geome
tria nouă a teraselor. Pechea a
moștenit dealurile sterpe și rîpile 
o dată cu povestea plopului, o dată 
cu cele o mie de familii care erau 

, crunt exploatate. (Aceasta însemna 
două părți din cele trei ale popu
lației). Pe întreaga moșie a Pechei 
erau numai două tractoare reve
nind la un tractor 2 000 de hectare. 
La noi moșierii vorbeau franțu
zește pînă și la bucătărie, dar pă- 
mîntul îl lucrau ca niște înapo- 
iați. Acum revin 120 de hectare 
la un tractor și asta este prima 
noastră izbîndă în lupta pentru 
fertilizarea pămîntului. De la semă
nat pînă la cules inclusiv transpor
tul, grîul trece numai prin mașini. 
Mecanizarea ne-a îngăduit o nouă 
redistribuire a forțelor. Grosul lor 
a fost îndreptat spre terase. De trei 
ani de zile „terasele" au intrat în 
limbajul nostru curent. Ele înseam
nă și aur și poezie. în 1963 venitul 
de la via de pe terase a fost de 
64G ,00 lei, cu un sfert de milion
peste ce prevăzusem. în 1964 s-au 
încasat tot de acolo 1958 000 lei,
avînd de astă dată o depășire de 
o jumătate de milion față de plan, 
în 1966 vor intra pe rod 250 de 
l>6ctare și venitul va urca la 5 
milioar." la care se vor adăuga 
încă 3 un an mai tîrziu.

Toamna Ia noi la Pechea este o 
frumusețe. Dealurile primesc trei 
părți din lumina unei zile. Bobul 
de strugure ia din pămîntul calca- 
ros tăria și dulceața, de la soare 
pulberea de aur în care se înfă
șoară. Din podgorii se aud toamna 
cîntece. Tinerii se lasă cu totul fu
rați de ele. Mai vîrstnicii la fel, pînă 
în clipa cînd dau cu ochii în zare 
de plopul cel bătrîn.

Miracolul Pechei noastre, (așa 
i-ar spune cel care n-a văzut co
muna de 20 de ani), este că un pă- 
mînt atît de zgîrcit de la natură, 
a ajuns să asigure întregii suflări 
a comunei o condiție de viață cum 
n-am avut de cînd ne știm. La 
casa alegătorului un panou dă — 
ca o carte de vizită — o primă 
idee despre prosperitatea pechenilor: 
în ultimii' doi ani s-au desfăcut 
prin magazinul universal mărfuri 
în valoare de 21 milioane lei. Cine 
vrea să confirme acest lucru îl gă
sește în facturile magazinului, dar 
mai bine și mai plăcut în chiar ca
sele oamenilor. In 16 ani de exis
tență a cooperativei noastre agri
cole n-am ieșit niciodată în defi
cit. Se poate vorbi la noi de o si
guranță a oamenilor întemeiată 
științific, bazată pe cunoaștere, dar 
și pe însușiri morale ca hărnicia 
și pasiunea pe care ei le pun în 
toate. Aceasta ne asigură acel e- 
chilibru economic pe care nu-1 pot 
clinti vitregiile climei. îmi amintesc 
că la una din întîlnirile cu alegă
torii, (mi s-a făcut cinstea să fiu 
propus candidat al F.D.P. în ale
gerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională), l-am auzit pe 
moș Alecu Oană spunînd: „Tinere
tul nostru s-a ridicat în omenie și 
în dreptate. Știe el că pe movila 
aia — (avem o astfel de movilă) — 
erau bătuți de moșierii sturzeni cri 
care îndrăzneau să-și ceară drep
turile ? Știu ri că noi înțeleneam 
grîul, adică îl așezam cu mîna, apoi 
puneam peste el țărîna cu piciorul? 
Că plecam cu trei saci de boabe de

PECHEI
pe un pogon și că dealurile nu dă
deau nici iarbă?"

Tineretul din Pechea a aflat de
sigur totul din povestirile bătrîni- 
lor. Conștiința drumului străbătut 
justifică în cea mai mare măsură 
elanul constructiv al oamenilor 
noștri. Ei au săpat voluntar tera
sele și ca urmare în cîțiva ani a 
apărut o nouă ramură, viticultura, 
au amenajat pășuni artificiale care 
au adus după sine posibilitatea 
creării fermei de oi și ca o nouă 
profesie păstoritul organizat. Toma 
Ruxandra, brigadieră la ferma de 
păsări, de cînd se știe gospodină 
la casa ei a scos puii cu cloștile. 
Cooperativa agricolă a trimis-o la 
specializare și cînd s-a întors și-a 
calificat și ajutoarele. E o plăcere 
să le vezi manevrînd cu cea mai 
mare siguranță cele 9 incubatoare 
electrice.

Sectorul zootehnic e în întregime 
electrificat. Electricitatea acționea
ză pompele care trag apa dintr-un 
rîu subteran pe care l-am dibuit 
la 20 m adîncime. Electricitatea 
— (în 3 ani au fost făcute 1 300 de 
instalații) — a cerut meșterii săi, 
mecanizarea transporturilor a im
pus pregătirea șoferilor, ritmul nă
valnic al constructorilor a cerut 
dulgheri, tîmplari, zidari.

Acasă ele apăsă pe butoane și o 
mașină spală, alta le însăilează ru- 
făria și tot cu apăsarea pe buton 
aduc în casă, pe calea undelor, lu
mea cea mare.

ION NEGOIȚĂ 
Erou al Muncii Socialiste 

președinte al cooperativei agricole 
de producție „11 Iunie" din 

Pechea-Galați

CU PRIMĂVARA-N UIMI
S-a îmbrăcat de sărbătoare țara 
Și buciumează zările albastre. 
Pe plaiuri se anunță primăvara 
Și-i primăvară-n inimile noastre. 
La 7 mart, s-or întîlni la urne 
Cooperatorii falnicilor arii 
Și.și Vor ura noroc și voie bună, 
Minerii băimăreni și oțelarii.

Cu toți la vot, femei, bătrîni, adulți, 
Voi, făurarii noii noastre vieți, 
Studenți cu soare-n ochi și moși cărunți, 
Dar tributari eternei tinereți, 
Alegeți-vă deputați în sfat, 
Pe cei mai vrednici, cei mai inimoși 
Ca să-ncrustăm în al veciei leat 
Anii aceștia, dîrji și luminoși.

Cu toți la vot ! Ni.e țara ca o floare. 
Pe cer se profilează noi furnale, 
Clădiri-podoabe cresc în dalba zare 
Și peste văi, răsar hidrocentrale. 
Tnalță-te Republică iubită, 
Ca zîna din străbune povestiri, 
Căci ești din munca noastră făurită, 
Grădină roșie de trandafiri.

LAZĂR CĂLIMAN

In fața căminului cul
tural din Oaia Ro- 
mînă, regiunea Hune

doara.

SETE DE FRUMUSEȚE
La 7 martie, cetățenii patriei noastre vor păși in 

țața urnelor pentru a alege noii deputați în Marea 
Adunare Națională și în sfaturile populare.

Cei care au acum tîmplele cărunte știu bine ce în
semnau alegerile în Romînia capitaliștilor și a moșie
rilor. Adesea nici nu-i vedeau la față pe cei care le 
cereau votul. De la acele vremi cumplite n-au trecut 
nici trei decenii, dar parcă trei veacuri s-au scurs, 
atît de îndepărtate ni se par și atît de necrezut. Pri
vind azi înfățișarea patriei și prestigiul ei internațio
nal, privind chipul copiilor noștri, casele în care tră
iesc, școlile în care învață, stadioanele în care fac 
sport, bibliotecile și laboratoarele în care studiază, 
înțelegi mai bine că numai un partid al muncitorilor, 
un partid al comuniștilor putea să înfăptuiască ase
menea miraculoase transformări. Privind azi sume
denia de uzine și fabrici moderne care împînzesc pla
iurile țării, alergînd cu autobuzele pe șoselele asfal
tate, străbătînd șantierele care prefac natura și-i sorb 
energiile nemăsurate, vizitînd muzeele și expozițiile, 
contemplînd puzderia de blocuri care împung văzdu
hul, înțelegi că toate acestea nu puteau fi înfăptuite 
decît într-o țară în care puterea aparține oamenilor 
muncii, care o folosesc ca instrument de construire a 
socialismului și de împlinire a nevoilor lor fundamen
tale. Dar o dată descătușată setea de belșug și de fru
musețe a poporului, noi drumuri se deschid. In aceste 
zile, pe întreg cuprinsul patriei, pînă în cele mai as
cunse cătune, au loc felurite manifestări închinate 
evenimentului alegerilor. Este emoționant să auzi tineri 
de 18 ani sau bătrîni pe care altădată nimeni nu-i lua 
în seamă vorbind despre înfăptuirile din anii puterii 
populare, despre nevoile satului lor, despre faptul că 
aici mai trebuie o școală, un cămin cultural, dincolo un 
drum nou, un pod, un dig, o legătură de cale ferată, o 
linie de autobuz, o prăvălie. Și este emoționant să-i auzi 
că ei înșiși vor pune umărul pentru ca acestea să se în
făptuiască. Este vorba de acea unitate morală a poporu
lui, făurită în două decenii de luptă și de muncă. Mi
lioane de cetățeni iau parte la dezbaterea adîncă și mul
tilaterală a unor importante probleme și există certi
tudinea că prin energia unită a alegătorilor și a candi- 
daților, aceste probleme vor fi rezolvate.

Astfel, ziua de 7 martie 1965 va însemna o nouă 
treaptă în drumul urcînd al poporului nostru, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn.

NICOLAE JIANU

PENTRU ZIUA DE AZI Șl
Exprimarea voinței populare, marele examen al 

alegerilor pentru F.D.P., coincide la noi, în mod sim
bolic, cu primele acorduri de primăvară. Bilanțul stră
lucit al celor patru ani care s-au scurs de la prece
dentele alegeri și pînă la această zi de aur a calen
darului, 7 martie 1965, constituie zestrea de mîndrie 
cu care alegătorii pășesc în fața urnelor, cu care cei 
desemnați a fi aleși se înfățișează pentru a ne re
prezenta.

„Socialismul se construiește — se spune în Mani
festul Consiliului Național al Frontului Democrației 
Populare — pentru ca oamenii muncii să se bucure 
de o viață îmbelșugată și fericită, avuțiile țării, for
țele și capacitățile creatoare ale poporului fiind con
sacrate în întregime acestui nobil scop. Ridicarea con
tinuă a bunăstării celor ce muncesc este obiectivul 
fundamental a] politicii partidului și statului nostru; 
el este realizat în mod constant, printr-un șir de mă
suri care îmbrățișează cele mai felurite aspecte ale 
vieții poporului. Continuitatea acestei politici insuflă 
oamenilor muncii un puternic sentiment de siguranță 
și încredere în ziua dc mîine, convingerea că activi
tatea lor creatoare, în fabrici și uzine, pe ogoare, în 
aparatul de stat și în instituțiile de cultură, dă roade 
ce se răsfrîng nemijlocit în traiul zilnic al fiecărei 
familii".

Această convingere, această certitudine transfor
mată in însuși entuziasmul creator al poporului ro

mîn este echivalentă cu însăși forța biruitoare a pri
măverii ; cea care modifică întreg peisajul țării de 
la Dunăre și Mare, pînă dincolo de Munții Carpați.

Forța de asalt a primăverii romînești cristalizează 
energia, capacitatea creatoare, iscusința, hotărîrea și 
talentul întregului popor, condus cu înțelepciune și 
dragoste de către partidul lui. Forța primăverii noas
tre are un coeficient zilnic, exprimat strălucit în bi
lanțul Manifestului F.D.P. :

„Realizăm în prezent într-o singură zi 9 200 tone de 
oțel, 8 000 tone de laminate și 5 300 tone de fontă, 
aproape 50 000 000 kWh energie electrică, 50 tractoare, 
60 autocamioane și autobuze, peste 1 400 000 mp dife
rite țesături și 130 000 perechi încălțăminte".

Raportați aceste cîteva date din ansamblul de va
lori al producției naționale, la peisajul trist al țării de 
ieri, raportați o singură cifră, cifra unei zile la di
mensiunile unui an de odinioară, și veți înțelege izvo

rul entuziasmului cu care făuritorii de bunuri mate
riale și spirituale din Romînia socialistă, pășesc în 
această zi de 7 martie în fața urnelor ! 50 de tractoare 
într-o singură zi înseamnă primăvara pămîntului 
proaspăt arat, pe cîteva mii de hectare ! Dar în acest 
an vor lucra pe ogoarele țării 81 500 tractoare, 66 000 
semănători mecanice, 36 000 combine, mii și mii de 
alte mașini și utilaje care asigură un nivel ridicat de 
mecanizare a agriculturii noastre, rodnicia toamnei 
din acest an și din cei care vor urma. 1400 000 mp

DE MÎiNE !
de diferite țesături reprezentînd producția dintr-o 
singură zi a fabricilor noastre ar putea acoperi, ca 
o pajiște multicoloră, o suprafață de 280 de pogoane 
sau ar putea acoperi în lungime, zeci de kilometri din 
drumurile țării. Dar înmulțiți această cifră cu cele 
365 de zile dintr-un an, adăugind sporul zilnic obținut 
prin depășirea planului în toate fabricile noastre ! 
Vom căpăta o nouă dimensiune a puterilor noastre 
creatoare, a grijii pe care partidul o poartă dezvoltă
rii multilaterale și armonioase a economiei romînești, 
puse sub semnul bunăstării omului, a fericirii între
gului nostru popor.

Pînă și cei mai tineri dintre noi cunosc și se mîn- 
dresc azi cu aceste cifre, cei peste 3,5 milioane de elevi, 
practic toți copiii țării care învață în școli I Pentru ei 
țara a crescut mai frumoasă și mai bogată, îmbră- 
cîndu-se în schele și împodobindu-se cu straiele celor 
mai noi realizări. Pentru ei, Romînia socialistă a pășit 
spre viitor cu puteri biruitoare de uriaș, transformînd 
visul îndrăzneț al înaintașilor în realitatea vieții 
noastre de fiecare zi. Vom cinsti și vom consacra 
această realitate biruitoare a vieții socialiste prin vo
tul nostru. Vom întări fiecare victorie prin adeziunea 
noastră fierbinte, încununînd temperatura creatoare a 
acestei primăveri.

Votăm pentru ziua de azi și de niiine a Romînîei 
Socialiste.

PAUL ANGHEL



6 ALBINA

CUdirea noii policlinici din BuzAu daU recent in iotoriațl.

O DATĂ 
MEMORABILĂ
D

e două decenii, la 6 martie, 
poporul nostru aniversează 
o dată memorabilă în istoria 
sa. După ce, într-un uriaș 

avînt revoluționar, au înlăturat, 
rînd pe rînd, în numai cîteva luni 
de zile, guvernele cu majoritatea 
reacționară conduse de Sănătescu 
și Rădescu, masele populare au 
adus la cîrma țării primul guvern 
de largă concentrare democratică.

Instaurarea, la 6 martie 1945, a 
guvernului condus de marele om de 
stat și patriot înflăcărat dr. Fetru 
Groza, a deschis noi perspective 
desfășurării luptei revoluționare a 
maselor, înfruntând uneltirile cercu
rilor reacționare ale burgheziei și 
moșierimii, puterea populară a tre
cut la o serie de acțiuni politice de 
profundă semnificație istorică avînd 
menirea să ducă la democratizarea 
țării, la refacerea economică deose
bit de grea în urma răboiului, a ja
fului hitlerist și secetei excesive 
din anii 1945—1946. Una din măsu
rile de mare însemnătate luate de 
guvern a fost legiferarea reformei 
agrare, a cărei înfăptuire începuse 
din inițiativa P.C.R. încă dinainte 
de 6 martie.

tn focul luptei pentru izolarea 
partidelor istorice , pentru dezvol
tarea țării, pentru democrație și 
progres Partidul Comunist Romîn 
a reușit să făurească un larg front 
al forțelor populare care reunea 
grupări politice democratice și or
ganizațiile de masă, reprezentînd 
majoritatea poporului. Urmind Par
tidul Comunist ca forță conducătoa
re a poporului, Frontul Plugarilor, 
largă organizație de masă a țără
nimii cu ramificații în întreaga țară, 
a adus o contribuție însemnată la 
antrenarea maselor țărănești în 
lupta împotriva moșierimii și parti
delor reacționare, pentru refacerea 
economică a țării.

întreaga activitate a guvernului 
prezidat de dr. Petru Groza a fă
cut să sporească considerabil in
fluența și autoritatea acestuia în 
rindurile maselor populare, a con
solidat alianța muncitorească-țără- 
nească făurită in focul luptei pen
tru pămînt. Victoria obținută de 
forțele democratice a confirmat cît 
se poate de convingător că guver
nul instaurat Ia 6 martie este ex
presia voinței și intereselor celor 
mulți. că prin urmare se bucură 
de încrederea deplină a maselor 
largi populare.

în acest an, poporul nostru ani
versează victoria de la 6 martie 
1945 în condițiile unor profunde 
transformări, a unui avînt econo
mic și social-cultural nemaiîntîlnit 
în istoria țării noastre. Bilanțul pe 
care oamenii muncii din țara noas
tră îl fac acum, în preajma alege
rilor de la 7 martie, ilustrează grăi
tor biruințele realizate în toate do
meniile de activitate sub conducerea 

Partidului Muncitoresc Romîn. De 
la un capăt la celălalt al Romîniei 
socialiste răsar schele uriașe și ne
numărate construcții care ne umplu 
inimile de bucurie. Astăzi toate bo
gățiile țării, producția de bunuri 
materiale și spirituale sînt ale po
porului muncitor puse în slujba bu
năstării și fericirii sale. în prezent 
realizăm în 43 de zile o producție 
industrială egală cu întreaga pro
ducție a anului 1938.

în anii regimului democrat-popu
lar, agricultura a cunoscut — ală
turi de celelalte ramuri ale econo
miei naționale — profunde schim
bări care au transformat din teme
lii relațiile social-economice la sate 
și întregul mod de trai al țărănimii. 
Agricultura noastră urmează calea 
trasată de partid, calea dezvoltării 
Intensive și multilaterale. Pe ogoa
rele țării lucrează astăzi zeci de 
mii de tractoare și mașini agricole 
de diferite tipuri fabricate în țara 
noastră. Țărănimea muncitoare se 
sprijină pe știință, pe mecanizare, 
face să rodească ogoarele an de an 
tot mai bogat. „Pe ogoarele țării 
vor lucra în acest an, se arată în 
Manifestul Consiliului Național al 
Frontului Democrației Populare, 
81 500 tractoare, 66 000 de semănă
tori mecanice, 36 000 de combine 
pentru păioase, care asigură un ni
vel ridicat de mecanizare a munci
lor agricole". Succese deosebite s-au 
obținut pe linia consolidării coope
rativelor agricole de producție. Fon
dul de bază al acestora a înregis
trat adevărate salturi.

Partidul Muncitoresc Romîn a 
creat condiții fără precedent înflo
ririi învățămîntului, artei și cultu
rii. Școala, știința, literatura și arta 
sînt puse astăzi în slujba poporului, 
asigurînd în măsură tot mai mare 
ridicarea nivelului științific și cul
tural al celor ce muncesc. Rezulta
tele epocale obținute în cei două
zeci de ani se datoresc faptului că 
în țara noastră poporul muncitor 
este deplin stăpîn pe soarta și pe 
munca Iui ; se bucură de cele mai 
largi drepturi și libertăți democra
tice, că eroica noastră clasă munci
toare și harnica țărănime, intelec
tualitatea strîns unite în jurul par
tidului, pun întreaga lor energie 
creatoare pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste.

Iată de ce poporul nostru mun
citor se prezintă la 7 martie cu în
credere în fața urnelor dovedind 
prin votul său adîncul atașament 
față de Partidul Muncitoresc Ro
mîn, față de orînduirea noastră de 
stat. Oamenii muncii vor alege în 
marele sfat al țării, în sfaturile 
populare pe cei mai buni gospodari 
pe care i-au propus în adunările 
cetățenești, convinși pe deplin că 
votează pentru viața fericită și vi
itorul tot mai îmbelșugat.

CL. MUNTEANU

Învățămîntul 
agrozootehnic de

Roadele unui an
D

e aproape patru luni învățămîn- 
tul agrozootehnic s-a desfășurat 
neîntrerupt. în această perioadă 
aproape 900 000 de cursanți au 

fost cuprinși în 29 000 cercuri. Lectori 
și cursanți au dezbătut unele din cele 
mai importante probleme privind: cul
tura plantelor de cîmp, creșterea ani
malelor, legumicultura, pomicultură și 
mecanizarea agriculturii.

Pînă la sfîrșitul lunii februarie, în 
multe cercuri s-au predat peste 25 
de lecții, epuizîndu-și astfel progra
mele adoptate la începutul anului de 
învățămînt. De asemenea, datorită 
muncii lectorilor, a interesului mani
festat de cursanți, în numeroase uni
tăți agricole, participarea la cursuri 
a fost bună și foarte bună, la cele mai 
multe lecții frecvența atingînd 80 și 
100 la sută. Asemenea rezultate s-au 
obținut la cooperativele agricole de 
producție Lunga, Covasna, Aninoasa, 
Boroșneul Mare din raionul Tîrgul 
Secuiesc, Buziaș din raionul Ca
ransebeș și în multe altele.

Numeroși lectori au predat lecții 
bine pregătite, pline de conținut, folo
sind pentru asimilarea mai lesnicioa
să a cunoștințelor un bogat material 
intuitiv, iar atunci cînd a fost cu pu
tință au organizat demonstrații prac
tice. Datorită muncii rodnice depuse 
de către lectori și cursanți s-aiu obți
nut o serie de rezultate bune în lucră
rile practice chiar în timpul desfășu
rării cursurilor. Nu puține sînt exem
plele din care rezultă că studiind în 
cercurile cu profil zootehnic, cursanții 
folosesc mai rațional furajele și în
grijesc animalele după metodele învă
țate la cercuri, ceea ce contribuie, 
după cum este și firesc, la sporirea 
producției de lapte, la creșterea mai 
rapidă în greutate a animalelor etc. 
Cursanții care au frecventat cercurile 
de legumicultură participă cu rezul
tate bune la cultivarea răsadurilor de 
calitate, una din condițiile hotărîtoare 
pentru obținerea producțiilor mari de 
legume. Rezultate bune au obținut și 
cei înscriși la cercurile de cultură a 
plantelor de cîmp, mecanizare, pomi
cultură și viticultură. încă din timpul 
iernii, ei au executat o serie de lu
crări, prezentîndu-se astfel mai bine 
pregătiți profesional pentru efectuarea 
lucrărilor agricole ce vor începe în cu- 
rînd pe ogoare.

Potrivit normelor existente, cercu
rile care nu au ținut cel puțin 20 de 
lecții, în afara demonstrațiilor practi
ce, iar cursanții care nu au participat 
la cel puțin 15 lecții și nu și-au însușit 
cunoștințele predate, nu pot fi decla
rați promovați în anul următor.

Sub acest aspect mai sînt cercuri de 
învățămînt în care activitatea nu aDin programul de radio

RADIOJURNALE ȘI BULETINE DE 
ȘTIRI : Duminică : programul I : 7; 20;
22; 23,52; programul II : 7,30; 10,30; 14; 19; 
21; 23; 0,52; programul III : 16; 21,30; în 
fiecare zi de lucru : programul I : 5; 6; 
7; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 23,52; programul 
II : 7,30; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 0,52; 
programul III : 18; 21,30.

SUMARUL PRESEI CENTRALE î în fle
care zi la ora 8 pe programul I.

EMISIUNI PENTRU SATE : Duminică : 
programul I : 16,30 — Jurnalul satelor. In 
fiecare zi de lucru : programul I : 6,20 — 
Jurnalul satelor.

DUMINICA : programul I : 6,05 Cîntec, 
joc și voie bună. 9,10 „Slavă partidului"
— emisiune de cîntece. 11,20 Concert de
muzică populară. 13,15 Soliști și formații 
artistice de amatori de la orașe șl sate. 
14,05 Răsună cîntecul și jocul pe întinsul 
patriei. 17,30 Poemul simfonic „Cîntarea 
Romîniei*  de Matei Socor. 18,05 Mari or
chestre de muzică populară : orchestra 
,,Barbu Lăutaru*'  a Filarmonicii de stat 
„George Enescu", orchestra Radiotelevi- 
ziunii, orchestra Ansamblului de cîntece 
și dansuri „Ciocîrlia". 20,00 „Zi de mare 
sărbătoare". 22,10 Recital Nicolae Herlea, 
artist al poporului ; programul II : 12,00
Suita „Petrecere populară" de Sabin Dră- 
goi. 13,30 „Drag mi-e cîntecul și jocul"
— muzică populară. 17,45 Jocuri populare. 
18,30 „Republică patrie iubită" — emisiu
ne de cîntece. 19,05 Melodii populare din 
diferite regiuni ale țării.

LUNI : programul I î 8,30 Suita simfo
nică „Munții Apuseni*  de Marțian Negrea. 
9,01 Orchestre și soliști de muzică popu
lară. 11,30 Melodii populare interpretate 
de Maria Badiu și Marin Chlsăr. 18,05 Din 
comoara folclorului nostru : Cîntece și 
jocuri din Ținutul Pădurenilor. 19,00 „8
Martie*.  De ziua tovarășelor noastre. Pro
gramul II : 8 00 Melodii populare olte
nești. 9,03 Variațiuni simfonice de Theo
dor Grigoriu pe un cîntec de Anton Pann. 
10,05 Cîntece și jocuri populare. 12,30 In
terprete de muzică populară : Maria 

fost la nivelul corespunzător. Aproape 
de mijlocul lunii februarie, de pildă, 
în raionul Făgăraș, de-abia 15 la sută 
din cercuri au reușit să țină cîte 15 
lecții, iar în raionul Mediaș nici un 
cerc n-a ajuns la lecția a 15-a.

în asemenea cazuri, dacă nu se duce 
o muncă organizatorică eficientă, se 
creează o situație neplăcută, în primul 
rînd pentru cursanți, care nu vor pu
tea îndeplini condițiile de promovare, 
și deci vor fi în situația să repete anul 
de învățămînt.

Este imperios necesar ca în zilele 
următoare cercurile rămase în urmă 
cu predarea lecțiilor teoretice și de
monstrațiile practice să-șl intensifice 
activitatea. în acest scop este bine să 
se predea cîte 2-3 lecții pe săptămînă, 
asigurîndu-se o cît mai bună mobili
zare a cursanților. Recuperarea numă
rului de lecții însă nu trebuie să se 
facă în dauna calității expunerilor. Ca 
atare, se recomandă consiliilor agrico
le raionale să-și îndrepte atenția mai 
mult spre aceste cercuri, să le ajute 
și să le controleze temeinic.. Unele 
cercuri de învățămînt își desfășoară 
activitatea la sediile căminelor cultu
rale. Crearea condițiilor pentru ca 
lecțiile să se poată ține în condiții op
time este o necesitate de care consiliile 
de conducere ale căminelor e bine să 
țină seama. £

La încheierea cursurilor se va orga- - 
niza un seminar recapitulativ care se 
cere să fie pregătit cu toată atenția. 
La acest seminar se vor dezbate prin
cipalele probleme predate la cursuri în 
timpul anului de învățămînt și care 
sînt cerute de necesitățile producției 
din unitățile respective. Cursanții tre
buie să fie ajutați și îndrumați să stu
dieze manualele, să-și revadă notițele 
luate, să se organizeze consultații în 
scopul de a clarifica problemele pre
date.

în acest an, pentru prima dată, o 
parte din cursanți termină ciclul celor 
3 ani de învățămînt. Pentru aceștia, 
este indicat ca seminarul recapitulativ 
general să fie precedat de un număr 
de 3—4 lecții, în care să se facă o re
vedere a cunoștințelor predate pe par
cursul celor 3 ani. Cei care absolvă în 
bune condiții învățămîntul agrozoo
tehnic de masă vor primi carnete prin 
care se va face dovada activității la 
cursuri. Rămîne ca acești absolvenți 
să aplice în practică învățămintele înx 
sușite în slujba întăririi economice și 
organizatorice a cooperativelor agri
cole din care fac parte, a sporirii pro
ducției agricole și ridicării nivelului 
lor de trai.

Ing. MARTIN PETRE
Consiliul Superior al Agriculturii

Lătărețu, Aurelia Fătu-Răduțu, Lucreția 
Clobanu, Artemiza Bejan, Natalia Șerbă- 
nescu, 13,45 Cîntece despre viața nouă a 
satului. 14,35 Din repertoriul interpreților 
de muzică populară Maria Butaciu și Sile 
Ungureanu.

MARȚI : programul I : Melodii popu
lare interpretate la diferite Instrumente. 
10,20 Din muzica popoarelor. 12,30 Cîntă 
orchestra de muzică populară a Radlo- 
televiziunil. 15,30 Muzică populară cerută 
de ascultători. 16,15 Cîntă corul Palatului 
de cultură din Ploiești. 18,30 Program de 
muzică populară la cererea membrilor 
cooperativelor agricole de producție din 
comunele Sălciile, regiunea Ploiești și 
Chijasa de Sus, regiunea Brașov ; progra
mul II î 7,45 Cîntă taraful căminului cul
tural din Morăreni, regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară. 11,55 Tineri interpreți de 
muzică populară : Constantin Bordeianu, 
Ioana Crăciun, Toni Iordache, Simlon 
Pop, Ion Drăgoi. 18,00 Melodii populare 
Interpretate la instrumente de suflat.

MIERCURI : programul I : 8,06 Muzică 
populară din Dobrogea. 9,27 „Trec Ia rînd 
semănătorii*  — program de cîntece și 
jocuri populare. 12,03 Din înregistrările 
taragotistului Ion Murgu. 15,00 Soliști și 
formații artistice de amatori din diferite 
regiuni ale țării. 17,35 Muzică populară 
interpretată de Ana Pop-Corondan, Ion 
Crețu și Gheorghe Stănică. 18,45 Program 
muzical cerut de muncitorii de la G.A.S. 
Goești, regiunea Oltenia și de membrii 
cooperativelor agricole de producție din 
comunele Recea, regiunea Argeș, Ardu- 
sat, regiunea Maramureș și din satul Me- 
seșenii de sus. regiunea Cluj ; programul 
II : 7,35 Jocuri populare interpretate de 
taraful cooperativei agricole de produc
ție din comuna Romînești, regiunea Bucu
rești. 9,03 Melodii populare. 10,22 Cîntece 
populare. 11,03 „Melodiile primăverii" — 
muzică ușoară.

JOI : programul I î 8,30 Pe teme agrare. 
Executarea lucrărilor agricole de primă
vară în cele mai bune condiții (reluarea 
emisiunii din 10 martie). 12,30 „Manifes-
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I
n liecare an, primul ghiocel cu- 
les în zăpadă sau descoperit pe 
panoul cu mârtișoare la tutunge
ria din bulevard, iți vestește cu 

glasul lui subțirel dar încăpățînat; a 
venit primăvara.

încep germinările, reîncepe clocotul 
sevei și al sîngelui, apele de la mun
te coboară impetuoase ; în curînd vom 
fi în plină ofensivă a vieții.

La deschiderea celui mai frumos și 
agitat dintre anotimpuri stă „Ziua Fe
meii*,  zi-simbol, la care oricine este 
sensibil.

Una din cele mai vechi zeități ale 
Greciei antice era Ghea, zeiță a pă- 
mintului, purtînd în disproporțiile ei, 
însemnele fecundității, cu aspect 
greoi, brut primitiv.

Cu timpul, statura cioplită, subțiată, 
zveltă, din marmură bine cumpănită, 
a adus lumii simbolul dragostei și In- 
' .iepciunii tot sub înfățișarea femeii; 
Venus ori Kypris, cum o numeau hele- 
nii, și Pallas-Athena sînt tot atît de 
esențial feminine ca și Ghea.

Zeița iubirii respinge, prin chiar na
tura șl menirea ei, ideea distrugerii 
violente, a războiului.

Xsculfați-o vorbind, prin glasul lui 
Leonidas, un poet grec de acum vreo 
2 200 ani ;

Vorbi Eurotas Iul Kypris : 
zeiță-narme ază-te

Sau părăsește cetatea — Sparta-i 
de lupte-mbătată.

Ea, cu un zîmbet subțire ii spuse : 
In veci rămînea-vol

Neinarmată șl totuși Spartei fidelă.

Femeia cu arma, luptâtoarea, revo
luționara, partizana, apare și ea, ima
gine nu mai puțin autentică a femeii, 
vrednică de a fi slăvită prin marmură 
și cuvînt.

Dar numai minată de imperioasele 
legi ale istoriei, ale luptei pentru li
bertate, iși infringe femeia esențiala 
ei chemare : a conservării vieții, afir- 
mînd-o dialectic, pe alt plan, istoric : 
d apărare a clasei, a națiunii din 
care face parte.

In actualele împrejurări social-poll- 
tice, în țar r noastră, există o fericită 
convergență între înclinările firești ale 
femeii și înaltele obiective ale politicii 
de partid și de stat. Eforturile depuse 
de Romînia, pentru coexistență pașni
că, pentru consolidarea legăturilor de 

prietenie cu toate popoarele lumii, sînt 
susținute cu cdldurâ de fiecare femeie 
în parte. Ea își recunoaște propriile ei 
aspirații în aspirațiile patriei socia
liste.

Mai e nevoie să amintim cîte miria
de de ore, de efort și de speranța, 
din viața femeilor, alâtuii de miria
dele de ore de efort și de speranțâ ale 
bărbaților, sînt închise în noile case și 
uzine și școli și parcuri care înfloresc 
In Jurul noBtru ? Mai e nevoie sd a- 
mintim de sutele de mii de femei, ce 
sporesc zi de zi rodnicia ogoarelor, 
durînd viața fericită la care au drep
tul cele ce nasc viață ?

MARIA BANUȘ

PREZENȚE ROMÎNEȘTI 
PESTE HOTARE

Conform datelor Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U„ 
S. P. Romîuă deține primul loc dintre țările participante la lucră
rile Comisiei (țările europene plus S.U.A.) In ceea ce privește 
ritmul mediu de creștere al construcțiilor de locuințe, pe perioada 
1954—1963, atît ca procent mediu general, cît și ca ritm calculat 

la 1 000 de locuitori

PE SCURT
• Un număr de 2 000 de țărani 

japonezi au organizat, în parcul Hi- 
bia din Tokio, un miting in cadrul 
căruia au adoptat o rezoluție, prin 
care cer guvernului să elaboreze 
o astfel de politică agrară care să 
Ie asigure condiții mai bune de 
muncă și de viață. După miting 
a fost organizat un marș către par
lament pentru a înmîna deputați- 
lor rezoluția adoptată.

• Deputatul Peruvian Julio Arce 
Catacora a cerut deschiderea unei 
anchete în legătură cu asasinarea 
a nouă lideri sindicali. El a arătat 
că un proprietar de pămînt din 
partea de sud est a țării, vrînd 
să pună capăt unui conflict de 
muncă, a invitat nouă lideri ai sin
dicatului local la masă și le-a ser
vit mâncăruri otrăvite cu insecti
cide. Mituit de proprietarul de pă
mînt, judecătorul din localitate a 
refuzat să deschidă o anchetă în 
legătură cu acest caz, pretextînd 
că este vorba de o „criză cardiacă 
colecticvă".

• Țăranii din satul Codegua din 
provincia chiliana Ojiggins a ocu
pat păminturile latifundiarului 
Gonzalez Echeverria. Autoritățile 
locale au trimis poliția la fața lo
cului. Feste 30 de țărani au fost 
arestați.

• In orașul sudanez Waadi Me
dalii a avut loc prima conferință 
a sindicatelor țărănești din această 
țară. Luînd cuvîntul la conferință, 
secretarul sindicatului cultivatorilor 
de bumbac, Youssef, a cerut auto
rităților guvernamentale să națio
nalizeze plantațiile de bumbac a- 
parținînd companiilor străine și să 
extindă comerțul cu țările socialiste.

și televiziune pe sâptâmîna
7 — 13 martie

tărl cultural-artistice organizate la cămi
nul cultural". 15,00 Concertul pentru vioa
ră si orchestră de Mlrcea Basarab — so
list Varujan Cozighlan. 15,34 Din cînte- 
cele și dansurile popoarelor. 17,30 Muzică 
populară cerută de ascultători ; progra
mul II : 11,03 Din creația corală a com
pozitorului Marțian Negrea. 11,15 ,,Pe-un 
picior de plai" — cîntece șl jocuri ciobă
nești.

VINERI : programul I : 8,58 Muzică
populară din Transilvania. 11,02 Ansam
bluri vocale din operete. 12,30 Din reper
toriul lnterpreților de muzică populară 
Maria Firulescu, Dumitru Muțlu șl Ion 
Lăceanu. 14,10 Muzică ușoară. 15.00 „Văzul 
primăvara viind" — melodii populare. 
18,15 Cîntece din folclorul nou cerute de 
ascultători. 19,45 Recital Ives Montand. 
21,00 Arii de opere interpretate de Ladls- 
lau Konya

SÎMBATA : programul I : 8,06 Din cele 
mai cunoscute melodii populare. 10,03 
Suita pentru cor și orchestră populară de 
Aurel Stroe. 11,04 Muzică populară din 
diferite regiuni ale țării. 15,45 Pe strune 
de vioară — program de melodii popu
lare. 16,15 Muzică vocală și Instrumentală 
de Sabin Drăgol. 18,40 Interpret! vestiți 
al cînteculul nostru popular : violonistul 
Grigoraș Dinicu ;

DUMINICA
11.00 Emisiunea pentru sate.
19.00 jurnalul televiziunii.
19.20 Filmul artistic „Străinul" (seria a 

n-a).
20.45 In întîmplnarea cînteculul.

In incheiere : Buletin de știri, Bu
letin meteorologic.

LUNI

19.00 Jurnalul televiziunii.
19.40 De ziua noastră. Recital literar-mu- 

zical.
In Jurul orei 20.30 Campionatul 

mondial de hochei pe gheață : Cana-

da—S.U.A. Transmisiune de la Tam
pere (Finlanda).

în încheiere : Buletin de știri. Bu
letin meteorologic.

MARȚI
19.00 Jurnalul televiziunii.
19.40 Jocuri pe nisip, film de animație.
20.00 Emisiune de teatru : „Farsa Jupînu- 

lui Pathelin" și „Căsătoria silită'.
In încheiere : Buletin de știri. Bu

letin meteorologic.
JOI

17.30 Campionatul mondial de hochei pe
gheață : U.R.S.S.—S.U.A. Transmi
siune de la Tampere (Finlanda).

19.30 Jurnalul televiziunii.
20.30 Cîntă orchestra Xavier Cugat (II).

în încheiere : Buletin de știri. Bu
letin meteorologic.

VINERI
19.00 Jurnalul televiziunii.
21.00 Din viața animalelor (XXVIII).
21.30 Treizeci de minute... muzică ușoară 

cu Jean Ionescu.
In încheiere : Buletin de știri. Bu

letin meteorologic.
SÎMBATA

14.00—16.00 Campionatul mondial de ho
chei pe gheață : U.R.S.S.—Ceho
slovacia. Transmisiune de la Tam
pere (Finlanda).

17.30—19.30 Campionatul mondial de ho
chei pe gheață : Suedia—Canada. 
Transmisiune de la Tampere (Fin

landa).
19.30 Jurnalul televiziunii.
19.40 Știți să desenați, copii T 1 : „Hoțul**  

— povestire de Tudor Arghezi.
20.00 Melodie și ritm. Conducerea muzi

cală, Gelu Solomonescu.
20.30 Brațul nedrept al legii — film.
22.05 Cîntă soprana de coloratură Bogna 

Sokorska (R. P. Polonă).
în încheiere : Buletin de știrL 

Sport. Buletin meteorologic.

Ambasadorul R. P. Romine în R.D.G., dr. Ștefan Cleja, a oferit, 
în incinta pavilionului unde sînt amenajate standurile țării 
noastre de la Tîrgul Internațional de la Leipzig, un cocteil in 
cinstea delegației guvernamentale a R. P. Romine condusă de 
tov. Constantin Tuzu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. 
Au luat parte dr. Ericb Apel, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., președintele Comisiei de stat a planificării, 
Paul Scholz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, alte per
sonalități oficiale, șefi ai unor misiuni diplomatice, oameni de 

afaceri.

In librăriile londoneze a apărut romanul „Baltagul" („The Hat
chet") de Mihail Sadoveanu, editat de „George Allen and Unwin 
Ltd". Cu acest prile], în saloanele ambasadei R.P.R. din Londra a 
avut loc o reuniune literară, la care au luat parte sir Stanley 
Unwin, director și proprietar al editurii, precum și numeroase 

personalități ale vieții culturale engleze.

Editura Masson din Franța a tipărit cartea „Limfocitoza infecțioasă 
acută'*,  al cărei autor este dr. Gheorghe Marinescu, șeî de labora
tor al Institutului de Inframicrobiologie al Academiei R. P. Romine, 

laureat al Academiei de Medicină din Paris.

Societatea austriacă pentru literatură a organizat o seară a poeziei 
romînești contemporane.

La sediul agenției Internationale pentru energia atomică din Viena 
a avut loc un concert dat de o formație de muzică populară 

romînească, condusă de artistul emerit Nicu Stănescu.



Plin de bucurie i salul...
DRAGA MEA REPUBLICA

Vintule, sprințarule, 
Mereu călătorule. 
Tu străbați prin munți și văi, 
Ducînd chiot de flăcăi 
Și cintece de viori. 
Glas de fete și feciori; 
Rodnicia norilor ;
Susurul izvorului. 
Și parfumul florilor 
Duci doinirea codrului, 
Tu le porți sub geana zării 
Dimineața cînd dau zorii, 
Țării tu le duci în dar, 
Călătorule sprințar, 
Și—i duci șoapta frunzelor 
Fremătatul codrilor, 
Strălucirea Dunării 
Și doinirea pădurii. 
Cînd treci munții la Bieaz 
Săruți Țara pe obraz. 
Cînd voios te-nalți spre cer 
Dinspre Porțile de Fier 
Culegi cîntecele dragi 
Și din codri deși de fagi. 
Te oprești lumii să spui

Cîntecul partidului, 
Că prin el s-a-nfăptuit 
Țara-mi dragă ce-a-nflorit, 
Ca lucirea soarelui 
De pe’naltul cerului, 
Ca lumina stelelor 
Din cumpăna nopților. 
Vînt cu strune de argint 
Aripioara ți-o alint, 
Că tu zburzi fără popas 
Zi de zi și ceas de ceas, 
Și duci Țării cu-al tău zbor 
Doinele oerilor, 
Gunguritul pruncilor, 
Belșugul câmpurilor, 
Mireasma fînețelor 
Rouă dimineților. 
Viața nouă-a omului 
Și lupta Partidului 
Că a izvorît din ea 
Draga mea, Republica!

Cules de GH. ANGHELA- 
CIIE ȘERBARU, din comun» 
Găragău, raionul Roșiorii de 
Vede.

VINO
ȘI LA NOI 
ÎN SAT!
Foaie verde de trifoi. 
Azi, în Bărăgan la noi, 
Satele întineresc
Viața nouă și-o clădesc, 
Că pe unde mergi bădie 
Auzi cânt și veselie 
De belșug și de lumină 
Viața satelor e plină.

LANULE 
ÎNTINS 
DE GRÎU
Lanule întins de grîu 
Unduios ca valu-n rîu
Crește albă-dalbă pită, 
Rod al muncii înfrățită.
Lanule de grîu întins 
Intre patru zări cuprins
Coace bobul legănat
Cum cu drag l-am semănat. 
Lanule de grîu frumos, 
Pleacă-ți spicele în jos 
C-au venit secerători, 
Cu combinele în zori.
Lanule de grîu curat 
Noi bine te-am treierat,
Ș-am umplut cele hambare, 
Cu tot galbenul din soare. 
Lanule de grîu plăcut,
Dalbă pită te-am făcut 
Și te-am pus în cinste mare 
Pe masă la fiecare.

Cules de VERA CHIRA. din 
comuna Văleni, raionul Lăpuș, 
reg. Maramureș.

FRUNZUCĂ
DE PE
CĂRĂRI
Frunzuliță de negară.
Inimă și inimioară
Cit erai tu de amară
Cînd veneau votările
Și-ncepeau palavrele,
Palavrele ălor mari
In pungă cu crăițari
Stor și de la sărmani plugari.
Frunzucă de pe cărări 
înainte de votări
Promiteau marea și sarea 
Și pe-aci li-era cărarea.
Nu mai vedeai fața lor
Nici în vecii vecilor !
Frunzuliță trei lalele,
V-ați dus pe pustii, belele...
Acum ziua de votare
Este zi de sărbătoare.
Că ne-alegem deputați 
Tot harnici și luminați.
Cuvîntul lor ne adună
Să muncim toți împreună
Să ne fie viața bună,
Fericită-m belșuga tă 
Cum nu ne-a fost niciodată !

Cules de VICTOR RUSU, 
din comuna Devesel, raionul 
Vînju Mare.

DRUM 
DE 
CARTE
LUMINAT
Frunzuliță păpădie
Singurică pe câmpie
Cu floare zburătăcie
Nu știam măcar a-mi scrie
Numele pe o hîrtie.
Ca și licuricii-n noapte
Buchile-mi păreau în carte
Ce s-afundă-n codru-n șoapte.
Astăzi slovă pot citi
Și numele mi-l pot seri
Mulțumită știu eu cui: 
Dragului, partidului.
El drumul ne-a arătat
Spre un trai îmbelșugat,
Drum de carte luminat!

Cules de I. SAFIR, de la V. 
Pîndaru din comuna Stăni- 
lești, reg. Iași.

FRUMOASĂ NI-I
ASTĂZI ȚARA

Frumoasă ni-i astăzi țara 
Cum îi cîmpul primăvara 
Numai floare lingă floare 
Cu miresme-mbătătoare. 
Frunzuliță, foi sulfină 
Azi e soare și lumină 
Lumină din vorba lui, 
Dragului, partidului.
La Brașov, la Hunedoara. 
La Galați și-n toată țara 
Pe ogoare, in uzine 
în cetăți de foc, în mine

HAI, MÎNDRUȚO,
LA VOTARE!
Frunzuliță de cicoare Și dorinți și bucurie
Hai, mîndruțo, la votare Și-o să ne tot sfătuiască
In opreag roșu și iie, Și o să tot chibzuiască
Cum știi tu că mi-e drag mie 1 Satul să ne înflorească !
Haide și noi cu tot satul Cules de VICTOR RUSU
Să ne-alegem deputatul, clin comuna Balta Verde, ra-
Că-i al nostru și ne știe ionul Vînju Mare.

în cîmpie pe ogor 
Nu mai vezi nici un răzor, 
Doar întinderi roditoare 
Care auresc în soare.
Au scăpat de sărăcie 
Oamenii prin hărnicie 
Că Partidul muncitor 
Le-a fost bun îndrumător. 
Vino și la noi în sat 
Să vezi cît e de bogat, 
Cînd ne-alegem deputatul, 
Plin de bucurie-i satul.

Cules de ION RADU FE
TEȘTE AN U, din comuna 
Vlașca, raionul Fetești.

Pe ogoru-nvățăturii
Sau în inima pădurii 
Omul azi cu drag muncește 
Bucuria-n inimi crește.
Trăim azi cum ne-a fost dorul 
Viață-nfrățită cu sporul, 
Viață faină și bogată 
Cum n-am trăit niciodată.

Cules de I. BRAGHEȘ, din 
comuna Voila, raionul Făgă
raș.

ZICEȚI
STRUNE
Frunzuliță floare rară 
Mult mi-e drag la ceas 

de seară 
S-aud feciorii doinind 
Și tălăngile sunînd.
Și mi-e drag scara-n amurg 
S-aud fluiere cîntînd 
Cînd s-aprindc becu-n deal 
La căminul cultural.
De cînd nu mai sînt răzoare 
Satul nostru crește-n soare 
Și-avem viață-nfloritoare. 
Frunzuliță flori din vie 
Seara la cămin bădie 
Colea, dup-o zi de muncă 
Fetele, feciorii cântă. 
Și-așa cîntă de cu drag 
De s-oprește apa-n vad ; 
Iar în horă cîr.d se prind 
Auzi feciori chiuind ; 
Zi-i lăută, ziceți strune, 
Țara-ntreagă să răsune. 
Bate talpa voinicește 
Bucuria-n inimi crește.

Cules de I. BRAGHEȘ, din 
comuna Ighișul Vechi, raionul 
Agnita.
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