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VizHînd expoziJia-Krg 
de la Obor

Eom bătrin Marin Boji- 
ca. In 1907 a pus mina 

pe topor și a pornit să se 
răfuiască cu domnișorii de 
la conace. A scăpat ca prin 
minune din gura tunurilor 
care băteau satele... lată-1 
acum fotografiat pe un pa
nou al expoziției. E colecti
vist fruntaș și gospodăria 
lui colectivă se cheamă 
„Răscoala din 1907“. Aceasta 
nu este o simplă potriveală, 
ci mersul firesc și de neabă
tut al istoriei. In zilele sîn- 
geroase ale lui 1907, genera
lul moșier Gigîrtu trimitea 
depeșă subalternilor: „Nu ar 
trebui arestați, ci împușcați 
asemenea oameni". Chipurile 
unor asemenea oameni le-am 
văzut azi, aici în expoziție, 
puse la loc de cinste.

Ele îți apar luminoase în 
minte, cînd vezi sacii de grîu 
din recolta de 3.2C0 kg. Ia 
hectar a colectivei din co
muna Belitori sau știuie- 
ții zdraveni din recolta de 
3.800 kg. porumb la ha. 
obținută de cei din comuna 
Plosca.

Din robii de odinioară ai 
moșierului și ai pămîntului 
s-au ridicat colectiviștii de 
azi, pricepuți și puter
nici. Și-au adus produ
sele la expoziție și mîndri le 
arată lumii. Ceapa cit pum
nul de voinic, varza cît capul 
de taur, făina ca neaua căzu
tă dinții, se lăfăesc sub pri
virile vizitatorilor. Marfa lor 
e ieftină și frumoasă.

In 3 ore cei de la gos
podăria agricolă colectivă 
„Gheorghi Dimitrov" au vîn- 
dut peste 200 kg. carne. Vizi
tatorii stau și cumpănesc. 
Sînt atîtea de ales. Și marfă 
ca a colectiviștilor mai rar în 
tîrg. Colectiviștii din Vasile 
Roaită au adus vin. Ottonel 
de soi. Ana Bendea, delegata 
colectiviștilor, te primește cu 
un zîmbet care-i înflorește 
toată fața și te îmbie cu pă
hărelul. Bei și simți vinul, 
plin de mireazmă, ungindu-ți 
inima. Poate și pentru chipul 
in care ți-a fost dăruit.

— ...Acum sînt colectivist, 
am casă nouă și familia în
destulată... spune bătrînul 
Gheorghe Bojica, care s-a 
răsculat la 1907.

Și ca el sînt mulți. Anghel 
Ispas, colectivist din Con
tești, a primit anul trecut 
18.259 kg. produse, Dinu 
Constantin, de la gospodăria 
agricolă colectivă „Filimon 
Sîrbu" din Călărașii Vechi a 
primit 19.032 kg produse și 
7.472 lei. In casele lor a in
trat belșugul. Din acest bel
șug aduc cu drag la orașe 
pentru îndestularea muncito
rilor. Expoziția tîrg din ca
pitala țării e o adevărată 
piață colectivistă 
care vor înflori, 
tîrziu, in multe i 
țară. Iar cei care 
pot spune să s-au întiinit în- 
tr-un fel cu viitorul.
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Veselie, cîntec, voie bu
nă... Așa a fost la nunta 
tractoristului Nicu Stan, 
de la S.M.T. Valul lui 
Traian, care s-a căsătorit- 
cu colectivista Maria Co
lea din Palazul Mare-Con- 
stanța.

In toiul petrecerii casa 
tinerei familii s-a umplut 
de lucruri noi; nuntașii au 
adus tinerilor căsătoriți 
multe și frumoase daruri 
odată cu ușările lor de 
prosperitate și fericire.
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c de soi aduse de colectiviști la expoziție au, după 
cum se vede, multă căutare.
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Colaborator științific

> n curisul lunii noiembrie a reînceput în 
■toate satele învățămîntul agrozootehnic.

Aceasta este una din căile prin care partidul
și guvernul pun știința agricolă la îndemîna 

i țărănimii muncitoare. Pentru a cunoaște și a 
P putea stăpîni tainele organismului plantelor 
d și animalelor, nu se cere astăzi de la țărlănî- 
d mea muncitoare decît interes și dorință de a 
\ învăța.5
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și animalelor, nu se cere astăzi de la țărlăni-

, In gospodăriile agricole colective și la că
minele culturale se vor ține în fiecare săptă
mână în timpul iernii lecții și se 
turi de către ingineri agronomi, 
și medici veterinari, care nu-și 
munca pentru a ajuta țărănimea 
să cunoască tainele lumii ce ne 
viața plantelor și animalelor, taine cunoscute 
și stăpînite astăzi de știință. An de an crește 
numărul țăranilor muncitori care prețuiesc și 
folosesc din ce în ce mai mult acest mare și 
prețios ajutor pe care li-1 dă partidul și sta
tul nostru democrat-popular în lupta pentru 
sporirea recoltelor de cereale și pentru obți
nerea unor foloase cît mai mari de pe urma 
animalelor.

Este bine ca acum — în zilele cînd se re
deschide învățămîntul agrozootehnic la sate 
— să ne reamintim de vorbele marelui învă
țat rus Clement Arcadievici Timiriazev prin 
care acesta ne dă să 
înțelegem că nu pă- 
mîntul este acela ca
re ne hrănește 
plantele pe care 
cultivăm pe 
pămînt și animalele 
pe care le creștem în 
gospodărie. Și toc
mai de aceea țăranul 
muncitor trebuie să

vor da sfa- 
zootehniști 

precupețesc 
muncitoare 
înconjoară,

ci 
le 

acest

al Academiei R.P.R
aibT ă în primul rind cunoștințe despre plante 
și animale. Pentru a obține recolte bune — 
sfătuia marele savant — întîi trebuie să 
cunoaștem cerințele plantelor, iar în al doilea
rind să știm cum să satisfacem aceste cerințe, p 
Înțelepciunea acestor cuvinte spuse cu aproa
pe un veac în urmă este dovedită de viață. 
Astfel, faptul că unii fruntași în producție au 
ajuns să obțină cîte 7-8 mii kilograme porumb 
știuleți Ia hectar, 3—4 mii kilograme grîu 
la hectar sau 50-60 mii kilograme sfeclă de 
zahăr la hectar și așa mai departe, își are 
temelia tocmai în cunoașterea vieții plantelor, . 
a cerințelor lor precum și a mijloacelor prin 
care aceste nevoi pot fi îndeplinite.

Știința și tehnica agricolă, adică știința ' 
despre viața și nevoile plantelor și animale- ’ 
lor, este astăzi pusă la îndemîna în- , 
tregii țărănimi muncitoare prin învățămîntul ( 
agrozootehnic organizat la sate. In lunile de < 
iarnă cînd în gospodărie, livadă, vie și cîmp i 
sînt mai puține treburi, țăranii muncitori au I 
răgaz pentru a învăța. Să folosim — așadar ' 
— gospodărește acest răgaz și să învățăm. * 

Numai prin învățătură țăranii muncitori ' 
pot să stăpînească știința cultivării plantelor ,j 
și a creșterii animalelor, pentru a ridica pro- « 
ducția, a-și îmbunătăți traiul an de an, pen- p 

tru a trimite tot mai P 
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multe produse agro- 
alimentare industriei 
socialiste, oamenilor 
muncii de la orașe, 
contribuind astfel cu 
cinste la construirea 
unei vieți îmbelșuga-

P

p . _ p 
te pentru întreg po- P 
porul muncitor din 
patria noastră. p



Cele mai bune echipe, pe scenă
(Finala concursului pe țară al echipelcr de teatru 

și brigăzilor artistice de agitație de la sate)
BucUreștiul găzduiește oas

peți dragi. Sedesfășoară faza 
finală a concursului pe fără 
al echipelor artistice de ama
tori de la sate. Pe scenele 
marilor teatre din Capitală 
artiștii amatori iși arată mă
iestria. Ei au adus pe scenă 
întreaga viață a satului cu 
munca, eu biruințele- și bucu
riile ei.

Brigada artistică de agita
ție din Dărmănești-Bacău, 
povestește spectatorilor des
pre fruntașii recoltelor bogate 
Vasile Crăeiunel, Gheorghe 
G. Brătescu, Nicolae I. Rățoi. 
Cuvinte de laudă aduc și lui 
Alexandru Hangan, achizito
rul cooperativei, care invă- 
țînd din „țepii" brigăzii, a 
pornit la treabă și a devenit 
fruntaș pe raion la achiziții. 
Brigada nu trece cu vederea 
nici delăsafSa, lenea și ma
nifestările de birocratism, și 
nu cruță nici pe cei care. iși 
muncesc părhintul de mintu- 
ială. Pentru aceasta brigada 
minuiește cu mult meșteșug 
ghicitorile, strigăturile, poe
ziile hazlii, dar usturătoare.

„Noi creștem fără stăvili 
împreună..." spun in cîntecul 
lor membrii brigăzii artistice 
a colțului roșu de la gospo
dăria colectivă „Ana Ipâ- 
tescu", raionul Negru Vodă. 
Pomi ni și tătari la un loc 
muncesi și cresc, scot recolte 
bogate cum n-au mai văzut 
niciodată in sațul lor. lat-o pe 
tîriâra tătară Bec tos Kandrie, 
dansatoare in brigada artisti
că. Ea singură a făcut 250 zi- 
le-muncă și a adus acasă nu
mai c.a avans două care cu bu
cate. Și ca Bectos Kandrie sînt 
mulți.

— Raportăm partidului — 
spune cu voce puternică Di
ma Vasile, prezentatorul bri
găzii artistice a căminului 
cultural din Vlădeni, raionul 
Fetești, — că în cinstea celui 
de al doilea Congres al Par
tidului, colectiviștii, întovără
șită și țăranii muncitori de la 
noi au redat agriculturii 
240 ha. de teren din mlaștina 
din vatra satului și au indi-

Brigada artistică de agitație a gospodăriei colective „Ana 
Lpătescu" raionali Negru Vodă, executând un dans.

guit malul Borcei pe o dis
tanță de 5 kilometri, punînd 
la adăpost de inundare 650 
hectare...

★
Să ne îndreptăm privirea 

și spre echipele de teatru. Ce 
să lauzi mai întîi ? Pricepe
rea cu care interpretează ro
lurile colectiviștii din Gilău, 
învățăturile ce se desprind 
din piesa „Moș Angheluță șt 
agrotehnica" pusă în scenă 
de echipa de teatru a căminu
lui cultural din Lipănești, ra
ionul Ploești, sau îndemnul 
ce se desprinde din jocul ar
tiștilor germani din comuna 
Axente Sever — Mediaș in 
piesa „Veniți cu noi" ?

„Vițelușul bălțat" este titlul 
piesei în trei acte prezentată 
în limba maghiară de echipa 
de teatru a căminului cultu
ral din comuna Vlaha, raionul 
Cluj. Agi este vorba de lupta 
dirză dusă de mai mulți oa
meni dintr-un sat pentru cre- 
iarea unei întovărășiri, situ
ație ce se petrece aidoma și 
în comuna Vlaha. Peste 50 de 
țărani muncitori au venit 
tocmai de lingă Cluj să pre
zinte pe scenele bucureștene 

însăși viața lor nouă. Mulți 
dintre ei au părul cărunt. 
Boldisar Ion are 61 ani, Kuhn 
S. Ștefan 48 ani, iar Koso Ioa
na numără 65 ani.

— Avem ani mulți pe 
umeri, — spune voios țăra
nul muncitor Ion Boldisar — 
dar inima ne e tînără !...

A. BABEANU

„Șezătoare"... Uin crîmpei din viața satului adus pe scenă 
de artiștii amatori ai căminului cultural din comuna Drago- 
danești, regiunea Ploeștii

„Și dacă m-oi duce eu
Vin o sută-n locul meu..."

■Ștau împlin-rt la 8 noiem
brie, 7 ani de cînd o bandă 
de tâlhari — chiaburii si unel
te de ale lor au curmat viata 
lui Lazăr Cernescu de Ta Rus
ca. Alături de- glasul soției 
sale Călina, al fiicei Măriuca 
sl_aî mamei lui Icon ia. și-au 
șlăturat atunoi glasul milioa
ne de oameni din toată tara, 
Qeiuftd oedeaipsă cumplită pen
tru; bandiți.

„Nu poate fi îndurare pen
tru asemenea fiare” — scria 
în'ziar țăranul Roș, at Hori a 
din Teregova. „Aceștia sînt 
monștrii care ni l-au ucis 
pe. Lazăr, lumina noastră, lă- 
sindu-ne casa pustie si mi
ma plină de tale“, spunea la 
proces sofia lui, Călina. Iar 
bătrîna lui mamă Iconia, 
acuza plină de indignare : 
„Abia duipă cinci luni l-am 
găsit zvîriit într-o peșteră, 
schingiuit si ucis de acești 
criminali..."

Azi, în comuinia Teregova, 
ta comuna lui Lazăr C ernes - 
cu, sute de țărani muncitori 
îi cinstesc an de an jertfa, 
clădind o viață nouă.

„Să deschid frăttnilor.
Șipotul luminilor..."

Lumina lămpii tai IIici pe 
eare o dorea atât de mult 
Lazăr scînteiază azi în casele 
sătenilor din Teregova. Ctt 
de mult se mîndresc cei din 
Teregova cînd pun seara di
fuzorul să etate sau cind se 
întorc mamele cu pruncii de 
la casa de naștere. In vara fl
ee a sta ce; din Teregova s-au 
Unit în 4 întovărășiri pentru 
creșterea oilor. Nu întâmplător 
una din aceste întovărășiri se 
numește „Drum Nou", iar alta 
„Lazăr Cernescu". Țăranii 
muncitori din Teregova pă
șesc încrezători pe drurniri 
arătat de partid. Acesta e 
drumul înspre care privea de 
atunci, departe, Lazăr de la 
Rusca, slovenind în paginile 
„Cursului Scurt de Istorie al 
P.C.U.S." Cartea aceasta în 
oare citise cu o seară înaintea 
mort ii sate, a rămas deschisă 
pe masă.

^Cîmd urci pe șoseaua Rus- 
căi, ochii ti se opresc pe un 
perete pe care deslușești 
printre buchetele de flori 
proaspete, cuvintele: „In a- 
ceastă casă s-a născut și a 
trăit LAZAR CERNESCU 
ucis mișelește de către duș
manii poporului ta 8 noiem
brie 1948“.

Au trecut 7 ani de atunci... 
Amintirea lui însă stăruie în 
mintea și-n inima noastră. 
Credința vieții lui e în tot 
ce clădim, în tot ce înfăptuim. 
Colectiviștii din comuna Sacu 
au dat gospodăriei lor nu
mele lui Lazăr Cernescu. De 
asemenea noul cămin cultural 
din Teregova, acum în cons
trucție. un cinematograf și 
orchestra populară din Ca
ransebeș poartă numele lui.

In cartea de aur a luptai 
noastre stă scris la loc de 
cinste numele comunistului 
Lazăr de la Rusca. El va trăi 
întotdeauna alături de noi, 
așa cum bine spun stihurile 
poetului :

„In clocotul tinereții 
în toată lumina vieții 
ce din mustul trudei crește 
Lazăr e. Lazăr trăiește!"

POPA PETRE

Genialul învățător al 
clasei muncitoare Vla

dimir Ilici Lenin a arătat 
clar, de nenumărate ori 
— și experiența istoriei 
popoarelor a dovedit pe 
deplin, — că alianța revoluționară dintre 
muncitori și țărani este singura forță în 
stare să sfărîme orînduirea capitalistă și 
să construiască orînduirea socialistă, 
lipsită de exploatare și asuprire.

Istoria popoarelor a cunoscut multe 
revoluții. Nici una însă pînă la Revoluția 
din Octombrie 1917, nu și-a propus ca țel 
să desființeze orice exploatare, să lichi
deze clasele exploatatoare, să elibereze 
poporul de asuprire și sărăcie. Acest țel 
scump al omenirii muncitoare poate fi în
făptuit numai de către revoluția socia
listă.

Realizarea acestui țel nu este însă de
loc o chestiune ușoară. Capitaliștii, ban
cherii și moșierii își apără cu toate pu
terile proprietatea asupra marilor fabrici, 
uzine, bănci și moșii. Pentru aceasta ei 
folosesc armata, jandarmeria și întreg a- 
paratul de reprimare al statului, deoarece 
guvernul se află el însuși în mîna clasei 
avute. Rezistența claselor exploatatoare 
poate fi însă învinsă și cîrmuirea lor do- 
borîtă, dacă poporul își unește forțele 
de luptă în jurul celei mai înaintate clase 
a societății, proletariatul industrial, în 
Jurul partidului revoluționar al proleta
riatului. Temelia acestei uriașe forțe de 
luptă a poporului este tocmai alianța din
tre proletariatul din industrie și țărăni
mea asuprită și exploatată de la sate. 
Alianța aceasta — în care rolul conducă
tor îl are proletariatul industrial, 
clasa muncitoare — este o alianță de 
luptă revoluționară. Ea are ca sarcină pe 
de-o parte doborirea puterii de stat * 
claselor exploatatoare și exproprierea lor, 
pe de altă parte construirea unei noi orîn- 
duiri in care să nu mai existe asupriți 
și asupritori, bogați ți săraci.

Lupta partidului nostru pentru făurirea și întărirea 
dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare

de conf. unîv. N. LUPU

înainte de Marea Revoluție Socialistă 
• din Octombrie și de înființarea Par

tidului Comunist Romîn nu se poate 
vorbi de o luptă unită a clasei munci
toare și a țărănimii din țara noastră. 
Numai după întemeierea Partidului Co
munist Romîn în mai 1921 a început și 
în țara noastră o luptă organizată pen
tru făurirea alianței dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare.

Nevoit să activeze în cea mai mare 
parte a existenței sale .de pînă la 23 Au
gust 1944, în ilegalitate, Partidul Comu
nist Romîn a avut de înfruntat nenumă
rate greutăți. Pe lîngă acele greutăți și 
piedici puse în cale de politica înșelă
toare și de propaganda mincinoasă a 
partidelor burghezo-moțierești care voiau 
să țină mai departe sub influența lor ță
rănimea, partidul mai avea de biruit și 
greutățile provocate de faptul că în rîn- 
durile sale existau încă unii oameni pur
tători ai unor idei greșite, dăunătoare 
(puse în circulație de Dobrogeanu Ghe- 
rea), idei care aveau răspindire în con
ducerea vechiului partid socialist. Potri
vit acestor idei, bunăoară, se susținea că 
țărănimea nu ar fi o forță revoluționară 
și ca atare nu se ținea seama de rolul și 
însemnătatea alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea.

Se înțelege că fără înlăturarea din 
partid a celor care erau purtătorii idei
lor dușmănoase, fără clarificarea între
gului partid asupra rolului și însemnă
tății alianței clasei muncitoare cu țără
nimea muncitoare, ca și asupra formelor 
pe care ea trebuie să le îmbrace, nu pu
tea fi vorba de a duce- la capăt ca suc
ces această sarcină importantă.

Llotărîrile Congresului al V-Iea al P.C.R. 
"au avut o deosebită importanță în 
dezvoltarea luptei pentru făurirea alian
ței dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare.

Congresul a combătut și lichidat toate 
abaterile de Ia linia marxist-leninistă, atit 
cele „de dreapta11 cît și cele „de stînga11 
cu privire ia caracterul și viitorul revoluți
ei în țara noastră stabiiind că „Romînia se 
găsește în fața desăvîrșirii revoluției bur- 
ghezo-democratice, că sarcina acestei re
voluții constă în a doborî cu forța pute
rea de stat burghezo-ihbșierească și de 
a stabili dictatura revoluționar democra
tică a proletariatului și țărănimii". (Do
cumente din Istoria Partidului Comunist 
din Romînia, ed. II, pag. 116).

Congresul a demascat cu tărie carac
terul oportunist și fals — din punct de 
vedere științific — al „teoriilor" anti- 
leniniste cu privire la țărănime.

Pornind de la înțelegerea rolului pe 
care țărănimea muncitoare din țara noas
tră sub conducerea clasei muncitoare îl 
avea de îndeplinit în revoluția burghezo- 
democratică, Congresul al V-lea după ce 
a arătat că în fruntea acestei revoluții 
poate sta numai clasa muncitoare, a sta
bilit că aceasta „se sprijină la țară pe 
elementele proletare și semiproletare, 
duce după sine ca aliat păturile sărace și 
principalele pături mijlocașe ale țără
nimii și duce lupta împotriva burgheziei 
sătești (chiaburimea) pentru conducerea 
maselor de bază ale țară imii“. (Docu
mente din Istoria Partid bit Comunist 
din Romînia, ed. II, pag. ’*6).

Avînd în vedere împrejurările specifice 
de dezvoltare a țării noastre, Partidul 
Comunist a arătat încă de ne atunci că 
thtsa muncitoare trebuie să se alieze nu
mai cu țărănimea muncitoare deși era

alianței
o)

vorba de lupta împotriva 
moșierimii, luptă la care 
ar fi fost normal să ia 
parte întreaga țărănime. 
Partidul însă n-a putut 
să treacă cu vederea

faptul că noi ne aflam atunci la 15 ani 
după Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, și că în această perioadă burghe
zia și moșierimea au dus o politică de 
continuă întărire a elementelor chiabu- 
rești, spre a face din acestea sprijinul 
principal al politicii lor la sate în lupta 
împotriva țărănimii sărace și mijlocașe. 
Reforma agrară din 1921, legea cunos
cută sub denumirea de „legea Mihalache" 
asupra liberei circulații a bunurilor agri- 
coie ca și toate celelalte măsuri de întă
rire a chiaburimii au avut ca rezultat în
tărirea puterii economice a chiaburimii. 
Astfel în 1930 gospodăriile chiaburești 
care reprezentau doar 7,2 la sută din to
talul gospodăriilor, stăpîneau aproape 20 
Ia sută din suprafața totală de pămînt. 
Iată de ce Congresul al V-lea sublinia că 
în lupta pentru răsturnarea regimului 
burghezo-moșieresc clasa muncitoare tre
buia să se alieze numai cu masele de 
bază ale țărănimii și nu cu întreaga ță
rănime.

Mergînd pe linia indicată de Congresul 
al V-lea, Partidul Comunist a pus în cen
trul atenției sale sarcina de a făuri 
alianța de luptă a muncitorilor și țăra
nilor muncitori sub conducerea clasei 
muncitoare și de a conduce luptele țără
nești, pornind de la nevoile imediate ale 
țărănimii muncitoare și îndrumînd a- 
ceastă mișcare țărănească pe drumul 
comun al luptei pentru pămînt, pentru în
lăturarea regimului burghezo-moșieresc, 
contra tuturor nedreptăților și asupririlor.

Sarcina aceasta a putut fi înfăptuită 
cu succes după 23 August 1944 cînd 
poporul nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist Romîn, în condițiile eliberării 
țării de către Armata Sovietică, a reușit 
să zdrobească împotrivirea forțelor reac
ționare și să instaureze regimul de demo
crație populară.



Expozi’ia „Avîntul construcției pașnice în U.R.S.S."

In Capitală s-a deschis expoziția „Avintul construcției pașnice în U.R.S.S.1*, organizată de 
A.R.L.U.S.

In fotografie : tractorul MTZ expus într-una din sălile expoziției, este una din puternicele 
mașini fabricate și în țara noastră după documentația sovietică. ,

in atenția viticultorilor

NU INTIR/IA TI

Ne scriu colectiviștii

temelia wwlekwm

I ngropatul viilor este una
1 diin cele mai importante 

lucrări în vederea asigurării 
recoltelor bogate din anul vii
tor. Executarea acestei lucrări 
trebuie grăbită cu toate forțe
le, întrucît se prevede o răcire 
a vremii, ploi, iar după 24 
noiembrie ninsoare în toată 
tara. Or, din cauza timpului 
deosebit de ploios și rece din 
primăvara și vara acestui an, 
vegetația viilor a îretîrziat, iar 
coacerea lemnului la coardele 
de rod nu s-a putut face în 
bune condiții în toate podgo
riile. De aceea, pentru a pre- 
întîmpma acțiunea dăunătoare 
a gerului asupra coardelor de 
viță se recomandă ca toate a- 
ceste vii să fie îngropate ime
diat prin culcarea coardelor și

face numai mușuroitul, trebuie 
să se acopere cu pămînt întreg 
scaunul butucului. Pentru a 
ușura îngropatul este bine să 
se facă mai întîi o arătură 
printre rîndurile de viță, iar 
după terminarea îngropatului 
se va face obligatoriu o ară
tură adîncă de 20-22 cm, care 
rămîne în brazdă peste iarnă.

Măsuri speciale 
de îngrijire a vinurilor

acoperirea lor cu pămînt. Pot 
rămîne neîngropate, dar nu
mai mușuroite, soiurile de vi
ță rezistente la ger, cum sînt: 
Gabernet, Coarna, Fetească 
albă, precum și viile de pe 
pantele sudioe, cum sînt cele 
din Murfatlar, Valea Călugă
rească, Tîrnave, etc. care au 
dat dovadă de rezistență la 
ger în anii trecuți. Plantațiile 
de vii de ’a șes, de prin văi 
și de pe platouri se vor îngropa 
culcate chiar și în aceste cen
tre. înainte de a face îngro
parea la viile tinere și vigu
roase este bine să se facă tă
ierea unor coarde de prisos 
pornite din butuc. Această are 
scopul de a ușura îngropatul. 
O atenție deosebită trebuie 
dată la aplecarea coardelor*  
pentru ca acestea să nu se ru
pă. Coardele se prind de vîrf 
și se apleacă încet pînă la nă- 
mînt. O parte d'in coardele 
unui butuc se apleacă de o 
parte, iar restul de coarde se 
apleacă de partea cealaltă 
a butucului, de-a lungul rîndti- 
lui. Apoi, începînd de la vîrful 
coardelor culcate se acoperă 
cu pămînt. Grosimea pămîntu- 
1-ui deasupra viței la îngropa
tul culcat trebuie să fie de 
10-15 cm., iar atunci cînd se

Vinurile rezultate din stru
gurii cu coacere incompletă 
sau strugurii mucegăiți, tre
buie să aibă o îngrijire, spe
cială, întrucît sînt expuse mai 
mult îmbolnăvirii.

Vinurile provenite din stru
guri cu coacere incompletă, 
vor fi depozitate în încăperi 
călduroase pentru a putea să 
fermenteze în cel mai scurt 
timp și ultimele resturi de za
hăr ; ele vor fi aerisite la fie
care 2-3 zile spre a înviora 
activitatea drojdiilor. După 
fermentarea completă a zahă
rului și așezarea drojdiilo't Ia 
fundul vasului, temperatura în 
încăperile în care se păstrează 
viinul va fi urcată la 15-16 
grade, iar vinul va fi ameste
cat din nou cu masa drojdiilor 
de pe fundul vasului; aceasta 
pentru a înlesni descompune-

rea acidului malic și a micșo
ra astfel acreala specifică a 
vinurilor din recolta acestui 
an.

Vinurile provenite din stru
guri mucegăiți, care sînt pre
dispuse înnegririi, 
oțetiirii și altor boli 
da următoarele îngrijiri: se 
vot trage de pe drojdie ime
diat ce s-a terminat fermenta
ția și vinul s-a liniștit Acea
stă tragere prematură de pe 
drojdie se va aplica chiar îna
inte de limpezirea și depune
rea completă a drojdiilor. Vi
nului tras i se va adăuga me- 
tabisulfit de potasiu în doză 
de 10-15 grame la 100 litri 
vin sau fum de pucioasă (care 
se administrează în vin în 2-3 
rinduri pe măsură ce se um
ple vasul). Dacă vinul se păs
trează un timp mai îndelun
gat, atunci sulfitarea cu aceste 

ț substanțe se va repeta. Ținînd 
seama că vinurile provenite 
din struguri mucegăiți pot a- 

i vea o aciditate mai mică decît 
i cea normală, trebuie să le co

rectăm aciditatea prin ameste- 
i oarea lor cu alte vinuri mai 

acide sau prin adaus de acid 
citric.,-Viticultorii trebuie, să 
controleze regulat starea să
nătății și a modului cum se 
păstrează vinul nou, chiar și. a 
celui provenit d’n struguri 
sănătoși și bine copți.

7 n primul an de muncă
* in gospodăria colectivă, 

noi am obținut la porumb, de 
pildă, peste 1.700 kg. boabe 
la hectar, [n anii următori 
recolta a fost și mai mare, 
iar in toamna aceasta a atins 
peste 4.000 kg. porumb la 
hectar. Griul pe care l-am se
mănat în toamna anului tre
cut în trei feluri (în rinduri 
simple, încrucișate și dese) 
ne-a dat o bună învățătură și 
anume, că dacă îl semeni în 
rinduri dese sau încrucișate 
îti dă și recoltă mare. Noi am 
scos aici cite 3.000 kg. la 
hectar.

Urcușul nostru însă n-a 
fost așa de ușor, mai ales la 
început. A trebuit multă chib
zuință în toate. A trebuit să 
învățăm să ne ușurăm munca 
și totodată să obținem roade 
mai bogate. Am învățat că 
din prisosul de roade trebuie 
să punem an de an ceva de o 
parte pentru dezvoltarea avu
tului obștesc — temelia 
buneistări și a sporirii veni
turilor în colectivă. Prin 
urmare ne-am gîndit dintru 
început să dezvoltăm ramu
rile care aduc venituri mari 
printre care creșterea anima
lelor, cultura plantelor medi
cinale, etc. $i iată că de unde 
la început nu aveam nici 10 
vite, acum, în al treilea an de 
muncă în colectivă, avem: 
peste 300 oi, 25 scroafe, 25 
vaci de rasă, 50 stupi de 
albine. 700 rațe etc. Apoi, de 
pe urma cultivării plantelor 
medicinale, ca de pildă feni- 
colul, numai într-un singur 
an am cîștigat 400.000 lei.

Vă veți convinge totuși mai 
bine de bogăția noastră, de 
ceea ce aduce gospodăria 
noastră colectiviștilor, pome- 
nindu-vă doar cîteva fapte 
și anume: peste 30 colecti
viști, printre care Marin Ivă- 
noiu, Gheorghe Enache și 
alții și-au cumpărat vaci cu 
lapte, 11 colectiviști și-au 
ridicat case noi, vreo 30 și-au 
refăcut casele, grajdurile și 
și-au împrejmuit curțile cu 
garduri de scînduri. Mulți 
colectiviști mai au încă din 
anul trecut grîu și porumb, 
iar acum nici nu le mai 
alung hambarele și pătulele 
pentru roadele noi. Stan Stă- 
nuică, bunăoară, mai are de 
anul trecut vreo 20 duble de 
grîu și 30 de duble de po
rumb. In fiecare an, de fapt 
el aduce acasă mii de kilo
grame de cereale prin valori
ficarea cărora și-a făcut o 
casă nouă, încăpătoare și a- 
coperită cu țiglă. $i-a mai 
construit și un patul nou, 
pentru ca să aibă unde pune 
noua recoltă.

Apoi, socotind produsele și 
banii primiți de un colectivist 
într-un an de zile, vedem că 
valoarea lor ajunge la peste 
2.000 lei pe lună, [ar anul a- 
cesta, bineînțeles, veniturile 
colectiviștilor vor fi mult mal 
mari, întrucît și gospodăria 
noastră s~a dezvoltat în toate 
ramurile de producție, tar 
producția la hectar a crescut 
simțitor

PETRE GH. FÎNTINĂ 
președintele gospodăriei agri-i 
oole colective din Maglavit, 

regiunea Craiova

băloșirii, 
li se vor

CALENDAR 
AGRICOL

IN CIMP. — Continuă 
arăturile adînci, desțeleni
rea pîrloagelor, a pășu
nilor și tinetelor slab pro
ductive, precum și în
de grajd bine putrezit) șigrășarea (cu gunoi

grăparea lor. Pășunile și pîrloagele situate în 
pantă mai mare nu vor fi desțelenite din toam- 

recoltarea 
sfeclei de

nă. Continuă — de asemenea — 
capsulelor de bumbac deschise, a 
zahăr și a cartofilor și se controlează starea 
semănăturilor de toamnă, pentru a se vedea 
dacă nu sînt atacate de dăunători. Totodată, 
pe semănăturile unde, in urma ploilor, apa a 
format băltoace, se vor face șanțuri de scurgere, 
sau puțuri absorbante.

IN GRADINA. — Se acoperă semănăturile 
răsărite cu paie sau frunze pentru a le feri de 
brume și îngheț. Continuă plantarea — în 
terenuri ridicate și adăpostite — a legumelor 
timpurii de primăvară (spanac, salată, ridichi 
de lună, ceapă și usturoi verde). Bălegarul de 
cal se depozitează în platforme în vederea folo- 

• sirii lui la răsadnițe. încep lucrările de ame
najare pentru grădinile noi irigate, prin mar
carea terenului și facerea digurilor.

IN LIVADA ȘI VIE. — Pomii se curăță de 
omizi și uscături. Cei usca ți se scot. Se fac 

ăhfiG

ANUL TRECUT FRUNTAȘI, 
IAR ACUM ■ CODAȘI

A nul trecut, pe vremea a- 
cesta. comuna Pogoane

le din regiunea Ploeștj se.afia 
printre comunele fruntașe la 
executarea arăturilor adinei de 
toamnă și la folosirea guno
iului de grajd. Țăranii mun
citori ogorîseră aproape 900 
hectare din cele 1.200 hectare 
planificate și vîrîseră sub 
brazdă peste 1.000 tone gu
noi. In primăvară tot porum
bul a fost semănat direct în 
arătura făcută din toamnă. 
După culesul porumbului s-a 
văzut limpede însemnătatea 
arăturilor adînci de toamnă 
și a îngrășămintelor naturale. 
Comuna Pogoanele a 
producția planificată 
rumb cu 200

In toamna 
fan Mănăilă, 
Radu și alții 
2.300 kg. porumb 
Atît ei dt și alți țărani mun
citori fruntași cum este de 
pildă Nae Vînt au terminat 
căratul gunoiului la cîmp . și 
sînt gata și cu arăturile adinei 
de toamnă. Insă exemplul lor 
nu este popularizat și urmat.

depășit 
la po- 
hectar. 

an Ște-
kg. la 
acestui
Constantin St, 
au scos cîte 

la hectar.

de la 19-25 noiembrie 
1955

plantări de toamnă, precum și gropi pentru 
plantările de primăvară.

In vii continuă desfacerea coardelor de pe 
araci și spalieri, îngropatul viei, desfundatul și 
îngrășarea terenului.

IN GOSPODĂRIE. — Se construiesc para- 
zăpezi din garduri de nuiele, șipcî, scînduri, co
ceni de porumb sau floarea soarelui. Parazăpe- 
zile vor fi insialate pe cîmp după terminarea 
lucrărilor agricole. Se verifică starea de depo
zitare a semințelor și în special a porumbului 
și se iau măsuri de aerisire și lopătare. De a- 
semenea, se verifică starea cartofilor, legumelor 
rădăcinoase și a sfeclei în silozuri.

Ing. agr. V. ALEXANDRU

mrunrTT După 0 răcire bruscă1 1 M P U L S*  trecătoare însoțită de 
D 1? ri P t D I T vînt tare’ P'oaie ri nin- 
r RU D Ab ÎL soare locală, vtemea se 

îmbunătățește timp de 
două zile. In zilele de 23 și 24 noiembrie începe 
să ningă în toată țara, iar în Moldova, Bărăgan 
și Dobrogea crivățul va sufla mai tare. Tempe
ratura în scădere, vremea devine friguroasă 
mai ales noaptea, cînd înghețul va fi destul de 
puternic.

N. TOPOR

De pildă. Gheorghe-Urse, Ște
fan Sava Stan, Ștefan Tran
dafir și alți țărani muncitori 
au aruncat gunoiul de graid 
la marginea satului și amină 
de pe o zi pe alba executarea 
arăturilor adînci de toamnă.

Cum le-o fi venind oare să 
stea acasă cînd zilele priel
nice arăturilor adînci pot fi 
numărate pe degete ?

Această întrebare din pă
cate nu si-o pune nici Con
stantin R. Urse, tehnicianul 
comunei, nici Ion Lazăr, di
rectorul căminului cultural . 
și nici tovarășii de le sfatul 
popular comunal. Agronomul 
e mulțumit. Pogoanele ă . 
scos o recoltă bogată și acum 
el se poate culca pe o ureche...- 
In comuna Pogoanele nu s-a 
ogorît însă nici 10 la sută din 
cele 1.400 hectare planificate, 
iar din cele 800 tone gunoi de 
graid — planificat — nu s-au 
transportat la cîmp decît 55 
tone. In ultimul timp la că
minul cultural țiu s-a mai 
ținut nici o conferință... Ga-; 
zeta de perete a comunei 
(responsabil Pătru Alexan

dru) se ocupă de orice numai 
de felul cum este pregătit 
noul an agricol, nu. Ea nu ■ 
este folosită ca Un mijloc de 
demascare a încercărilor de 
sabotare a planului lucrărilor 
de toamnă de către chiaburii 
Anghel P. Marin. Drăghici 
Răducan și alții,.

O parte din vină, pentru si
tuația de comună codașe P« 
raion, o are si tovarășul Pas- 
cu Pa n<a it, președintele sfatu
lui popular comunal. El e om 
harnic, priceput, dar lucrează 
de unul singur. Nu antrenea-t 
ză în muncă oe deputății co
munali, pe șefii de sectoare și 
nici pe salariati. De aceea cei 
33 depubați muncesc Ia întîm- 
plare în circumscripțiile lor. 
Căminul cultural stă zile în
tregii cu ușile închise etc.

Dacă cele 654 atelaje cît 
are comuna Pogoanele vor fi 
folosite din plin, se poate ca 
în circa 10 zile olanul la ară
turi adînci și transportul gm 
noiului de graid să fie înde
plinit sută la sută.

ION BELCIUGAN1 J
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Tînărul și talentatul scriitor Titus Popovici, autorul romanului „Străi
nul" lucrează acum la o carte intitulată „Mitru".
Publicăm în pagina de față un fragment din acest roman, a cărui 

acțiune se petrece într-un sat ardelenesc, la puțină vreme după eliberarea 
patriei noastre. In acest fragment autorul demască propaganda mincinoasă 
și înșelătoare a partidelor istorice care au ținut sub obroc zeci de
masele muncitoare. El înfățișează totodată dragostea pentru mugurii altei 
vieți, în care se împlinește visul de veacuri al țărănimii muncitoare, 
titorii și luptătorii acestei vieți noi sînt comuniștii.

ani

Ves-

)

Pe la 5 veni Mitru cu Florița. 
Pășea fălos; deși era îmbrăcat ca 
vai de el, în haina veche a directo
rului și încălțat cu bocancii mili
tari, lăți cît o covată. Se opri în

— Așa cred și eu. Avem o dată 
aproape o jumătate'de milion care 
ne aleg pe noi...

— Ei, asta da ! se cruci Milionii. 
Asta zic și eu, da 1

— După aceea, urmă Gherasim, 
muncitorii...

— Știu. Asta știu. Muncitorii

famatului orîșmei și dădufața
binețe celor așezați la mese.

— Hai cinstește cu noi 1 îl în
demnă Culcușea, darnic. Hai mă 
să ne măi spui una, alta. Zi : cînd 
ne băgăm cu lanțurile în moșie ?

— D-apoi nu peste mult... Du-te, 
Floriță... du-te cu muierile. Spune- 
ți-vă vorbele...

Povesti a zecea oară cum se va 
împărți pămîntul, care cît capătă 
și cine are drept... Se bucura 
văzînd în jurul lui ochi strălucitori 
și zîmbete pofticioase. Că doar n-or 
fi oamenii proști, se^gîndea. Oa
menii nu-s proști, numai că tare-i 
băgată frica'-n ei... ca o măduvă în 
°ase.

După ce Laboș le aduse sticlele 
cu bere, toți năvăliră cu întrebări 
asupra celor doi. Mai toți voiau șă. 
știe același lucru : pămîntul se dă 
pe veci ? Se adresau mai mult lui 
George, iar Iș Xjherasim se uitau 
pe furiș, să vadă nu care cumva 
gîndește altfel ? In sfîrșit Culcușea 
se sculă, ciochi paharele cu cei doi 
oaspeți, apoi îl trase de mînecă pe 
Gherasim :

— Eu, tovarășe... că așa știuțcă 
se strigă comuniștii, să nu-ți fie cu 
bănat... Mi-s om bătrîn, umblat, 
îmi place să mă gîndesc, că dacă 
n-ar gîndi omul ar fi ca o vită. O 
vacă de-o pildă. Așadară, îmi 
sparg eu mintea asta și zic : Bine! 
Da dacă ies țărăniștii la alegeri,

totdeauna or fost cu comuniștii. Da 
și domnii-s mulți...

— Auzi, Culcușe, îi sări țandăra 
lui Mitru, tu ești neam cu Maniu ?

— Neam nu-s... Numai iacă, să

p rintre pomi cu frunza deasă, 
* Cobora Donca spre casă 
Cu trei coșuri încărcate
Peste umeri aruncate. 
Cu trei coșuri cumpănite
Din nuiele împletite,

Donca șoptind, 
nopții iscodind, 
pomi de floare plini 
ramuri de mălini, 
coșuri n-avea pită 
creangă-nmugurită. 
pită, n-avea sare,

Fragment 
din romanul 
„M I T R U“ 

de Titus Popovici

vă mai spun ceva, că io s așa: ce 
mi-i în suflet mi-i șin gură. Maniu 
vrea să ne scape de străini. Și aci 
n-aveți ce zice. Ce-i a lui îi a lui.

— De care străini ? întrebă 
George, privindu-1 țintă.

— De unguri.
— Acuma să-ti spun ceva... 

George vorbea încet, rar. Eu 
fost concentrat atunci cînd 
cedat Ardealul. Toți soldații erau 
gata să se bată. Știi cine a spus să 
ne supunem ? Maniu. El a sfătuit 
lumea să nu facă nimic...

— Ii bătrîn și lud, săracu, dădu 
din mînă Milionu.

— Și Ardealul nu noi și rușii 
l-am luat ? Ce ? O fost Maniu 
noi pe front ? strigă Mitru.

Culcușea tăcu încurcat.
— Nu mă prea precep, da 

străinii... că-s mulți... Nu-ți fie 
supărare, dragă tovarășe, se 
toarse el spre Gherasim, da dum- 
neatale ce ești ? Că te văd cam cu 
părul roșiu...

— Nu-i mai roșiu ca al dumi- 
tale... și ai și pistrui, începu să rîdă 
Gherasim...

Culcușea se pierdu de tot, mai 
ales că hohotind și dîndu-și coate, 
toți îi priveau șuvițele de păr, înco
lăcite și roșii ca frunzele, toamna.

Cîțiva feciori, veniți să se răco
rească, rămăseseră lîngă masă. 
Gherasim trebui să le spună și lor 
cum va fi cu împărțirea.

— Auzi 1 zise Culcușea după o 
vreme în care-și mai venise în fire. 
Spune mi ce vreau comuniștii ăștia!

— Au o vorbă, zise George. 
Cine nu muncește să nu mănînce...

— Bună vorbă !
— Da, 

vorbești 
Milionu. 
pămînt, 
moarte...

r 
t i 
i

(

cu

cu 
cu 
în-

mă... Taci, Culcușe că 
prostii, dădu din mînă 
Dacă ne dau comuniștii 

mergem cu ei pînă la

Ut.

Da dacă ies țărăniștii 
no, atunci ce-a fi ?

— Da dumneata pe 
alegi ?

— Pe cine-mi place 
bine... Că amu omu-i 
vrea aceea face!

•— Da cei care au primit pămînt 
pe cine crezi că aleg ?

— Păi, rîse Culcușea, răsucin- 
du-și mustața roșiatică, pe cine le-a 
dat pămînt...

cine ’ai să

mie, vezi 
liber... Ce

■mu" 
LV.
i , Din nuiele albioare 

Culese dintre izvoare.
< Cobora 

lK-, Largul
Pe sub 
Pe sub 
Dar în 
Și nici 
N-avea 
Avea flori de pe ogoare. 
Slove pentru muncitori 
Ascundea Donca sub flori. 
Slove scrise sîngerînd 
Inimilor să dea tint. 
Să aprindă munți șl văi 
In a luptei vilvătăi. 
Zorea Donca, tot zorea 
Pe la margini de vîlcea. 
In căsuță să ajungă 
Și hîrtiile s-ascundă 
Pe sub grinda din tavan, 
Să nu afle vre-un dușman. 
Pe sub polița din zid, 
Că-i cuvînt de la Partid, 
Scris cu litere de foc. : ■;t
De mișcă munții din loc. ’* 
Donca iată ajungea, 
Manifestele-ascundea, 
Mîine-n pragul zorilor 
Să dea muncitorilor 
Să citească și să știe 
Cum să scape de robie, 
De biciul jandarilor,. ,

■

— FRAGMENT —
De jugul boierilor.
Pe sub pomi cu albe flori 
Alerga Donca în zori, 
Alerga Donca purtînd 
Al Partidului cuvînt,
Ea în fabrică intra. 
Pumnii grei își încleșta 
Și din inimă grăia: 
„Greu muncim și greu trăim I 
Hai tovarăși să pornim 
Altă lume să zidim .
Că ni-i viața înrbbifă 
Și de boieri jefuită.
Porji spre viafa ne deschid 
Slovele de la Partid. ■ 
Steagul luptei să-nălțăm, 
Jugul greu să-l scuturăm". 
Bine nu sfîrși cuvînlttl, 
Bine nu își spuse gîndul, 
Că jandarii se iveau 
Și în lanțuri o legau 
Și de miini și de picioare 
Anii tineri să-i doboare.

Mergea Donca, noapte zi, 
. Pes‘e deal, peste timpii. 

Pașii grei i-alunecau, 
Și jandarii o loveau. 
Donca nici că lăcrima 
Ci „din inimă, grăia : 
„Alelei, boieri stăpîni, 
Răi, cu inimă de cîini l 
Anii tineri mi i-ați prins, 
Lupta-n mine nu s-a stins. 
De-o fi inima să-mi stea, 
Lupta nu vă înceta. 
Biciuită as'tăzi sînt 
Dară știu să vă înfrunt.

... , Căci mi-a dat Partidul, gîndul

r

| a 19 noiembrie a.c., se împli- i 
( nesc 36 de ani de la moartea 
] Iui Alexandru Vlahuță. A fost un 
} poet în versurile căruia duioșia s-a 
j împletit cu strigătul de revoltă. Iar 
l dragostea sa nețărmurită pentru 
{ oamenii simpli, harnici șî cinstiți, 
t a fost întotdeauna vecină de suflet 
! cu ura față de asupritorii hrăpă- i 
freți.
]• S-a zbătut în sărăcie și mizerie, 
t ca toți poeții vremii sale. Dar con- 
1 vingerea că are de mîngîiat sufe- t 
' rințe, că are de înfierat fărădelegi, 
t a dat vieții sale un sens înălțător 
} care a făcut din copilul de țărani tu-j 
t toveni un poet de seamă. Cît a iubit ] 
[viața, o spune singur: „...așa în j 
( strîmtoare și în neliniște cum am] 
f trăit și tot mi-a fost dragă viața și J 
f oamenii dragi...” O spun nenu-1 
[ măratele sale poezii închinate dra-■ 
r.........................................

J ( 
I

gostei de a trăi și a iubi : 
„Iubire, sete de viață, 
Tu ești puterea creiatoare, 
Sub care inimile noastre 
Renasc ca florile în soare...“

Iar protestul său împotriva ace- 
. lora ce urîțeau viața a prins glas. 
[ printre altele, în cutezătoarea poe- 
j zic „Minciuna stă cu regele la ma- 
( să“, scrisă în urma răscoalei țără

nești din 1907:
„Minciuna stă cu regele la masă... 
Doar asta-i cam de multișor 

poveste:
De cînd sînt regi, de cînd 

minciună este, j
Duc laolaltă cea mai bună casă”. J 

■f ...E un adevăr pe cart poporul] 
(nostru l-a înțeles din amara expe- j 
[ riență a trecutului de care s-a rupt l 
(pentru totdeauna.

I

Și tăria și cuvîntul.
Și Partidul mi-a dat zbor 
Să fring lanțul beznelor.
Știu să lupt și știu să mor, 
Pentru trudnicul popor".

o us pe dealul cu livezi, 
& Unde Dorica spre nămezi 
A trecut pe drum odată 
In. cătușe ferecată,.
Unde pe sub tei jn floare 
Mergea Donca la-nchisoare. 
Trec țn stoluri pionieri 
De cu zori și pînă-n seri, 
Trec voioși Și trec tintind 
D‘n ‘trompete buciumînd.
Și-n lumina zorilor. 
Pe cărarea florilor, ■ 
Voioșind cu pasul lin 
Trece-o mamă și-un copil.
Ea o clipă se oprește 
Și copilului grăiește: '
,.Pe-acesi drum, de flori umbrit, 
Donca-n luptă a pornit. 
Pentru țipi, ea a luptat, 
Pentru noi a sîngerat.
Azi în cîntece clădim
Visul ei îl împlinim. 
Rod bogat și cer senin

.Creștem anilor ce vin. -Jr. 
Cîntă-n zorii vremei noi
Lupta marilor eroi.
Voi copii cu pastil zbor 
Să porniți în viitor
Să dați cîntec zărilor, 
Pe drumul eroilor. 
Și sa duceți mai departe 
Roșul steag de libertate".

NICOLAE NASTA
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pe Timpuifc-a
oare din comuna Peretu, regiunea București
unei ședințe organizată de curînd, 
de conducere al căminului cullu- 
Peretu, raionul Roșiorii de Vede, 

ătatea cultural-educativă desfășu- 
verioadă. Cu acest prilej s-au scos 
•amă de realizări cu care ne putem 
ună avem azi printre multele in
ie, o școală cu 12 săli de clasă și 
ral modern. Peste 4000 de analfa- 
' comuna noastră. Azi mai avem 
știa urmează acum ciclul doi. Că- 
iltural are un colectiv de conferen- 
amatori, cerc agrotehnic și cercuri 

e aceste formații își trăiesc viața, 
litate însă și lipsurile pe care ie 
ă activitate și care nu ne dau drep- 
itili. Ele ne împiedică în bună mă- 
urăm munca la nivelul posibilită- 
avem.

■ea se numără și faptul că adesea 
activitatea culturală mai mult pe 

semenea nu am antrenat pe toți inter 
i la munca de lămurire și mobili-

zare a maselor țărănimii muncitoare in acțiunile 
privind transformarea socialistă a agriculturii. 
Pentru a asigura o cit mai bună activitate cuitu- 
ral-educativă pe toată perioada de iarnă, noi am 
întocmit un plan de activitate amănunțit, defalcat 
pe săptărruni și zile, avînd sarcini concrete, împăr
țite pe oameni.

Amintesc cîteva dintre problemele mai impor
tante pe care le avem irecute în acest plan: inten
sificarea activității cultural-educative în cinstea 
Congresului Partidului; desfășurarea în bune con- 
dițiuni a invățămlntului agrozootehnic de masă; 
întărirea echipelor artistice de amatori; intensi
ficarea muncii de propagandă prin conferințe; a 
muncii în rîndul tineretului și femeilor; organiza
rea și desfășurarea în bune condițiuni a concursu
lui „Iubiți cartea"; organizarea zilelor de odihnă 
și altele.

Din planul de muncă alcătuit pentru perioada 
de iarnă se desprind, pentru a urmări mai lesne 
îndeplinirea lui, planuri săptămînale întocmite 
după aceeași rînduială. Iată mai jos cum arată un 
astfel de plan :

Pianul zilnic al activității cultural-educative
de la 14—20 noiembrie 1955

Cine răspundeMăsuriTema Observații

irală Recenzia cărții „Se
cerișul" de Galina Ni- 
colaeva

— Brigada artistică 
de agitație va prezen
ta un scurt program 
artistic

— Se va asigura 
mobilizarea și amena
jarea sălii

Bibliotecarul Staicu 
llie

răs- Consfătuire despre 
autoimpunere și impo
zite

— Scurt referat pre
gătit -din timp

— Răspunsuri la di
ferite întrebări

— Exemple concrete 
de fruntași și codași 
la autoimpunere și im
pozite

Traian Anton, refe
rent încasator

Ajutat de Armeanu 
Gh. Florea, deputat, 
fruntaș la predarea 
cotelor de porumb

poli- Prezentarea situa
ției interne și interna
ționale

— Asigurarea din 
timp cu ziare și bro
șuri

— Referat pe mar
ginea articolelor apă
rute în presă

Ioana Georgescu,
profesor de limba ro- 
mînă

Ajutată de Ciocîl- 
teanu Ștefan, secreta
rul organizației de ba
ză P.M.R.

mu- Informările agrono
mului asupra lucrări
lor agricole la zi

— Căratul bălega
rului pe cîmp

— Terminarea ogoa
relor și însămînțatu- 
lui",

— îngrijirea anima
lelor

Ștefănescu Ștefan, 
tehnician agronom

'Ajutat de Moț Con
stantin, fruntaș al re
coltelor bogate și 
PÎrlogea Alexandru, 
membru în întovără
șirea agricolă

ui Repetiții la cor, 
dans, brigadă de agi
tație. Organizarea u- 
nor concursuri spor
tive

— Popularizarea căr
ților noi

— Se va organiza 
un concurs de șah

— Concurs de tenis 
de masă

Buzdugan Elena Ajutată de tinerii 
țărani Cincă Maria și 
Lazăr Vasile

s Audiție radio — Pregătirea sta
ției

— Mobilizarea din 
timp a participanților

Neagoe Iulian

îmi- In întîmpinarea ce
lui de^al doilea Con
gres al Partidului. 
(Conferință)

— Se va organiza 
un program artistic: 
cor, jocuri populare

— Se va organiza o 
consfătuire cti ilega
listul Petre Porum- 
beânu

Dițoiu Aurel, direc
torul căminului

h-m <■---------------- -
DIȚOIU AUREL 

directorul căminului cultural 
din comuna Peretu, raionul

Echipa de ccr a căminului cultural din Peretu, pregătește, sub 
conducerea dirijorului (profesorul Andrei Marin) un nou cîntec.

Cu puteri unite

Q rumul de la Săliștea Crucii-Craiova pînă la gospodăria agricolă 
colectivă „30 Decembrie" din comuna Afumați, șerpuiește printre 

ogoare șt sg oprește la marginea unui pîlc de pădure de unde se zăresc 
casele comunei. Sînt case frumoase, cu perdele la ferestre, cu garduri 
de lemn — casele colectiviștilor, construite nu demult.

C oară de beton cu bară de 
J fier urcă pîină la al doilea -e- 

taj al sediului gospodăriei. Preșe
dintele, tovarășul Noană Constan
tin, povestește cu cită dragoste au 
muncit colectiviștii în timpul între
gului an agricol.

— Am fost primii pe regiune în 
ce privește treieratul și colectarea 

! grîului. Semănăturile de toamnă 
sînt terminate de-o săptămînă...

Afară, vîntul toamnei scutură 
crengile copacilor. Iarna e aproape. 
Ghiciindu-mi parcă gîndul, preșe
dintele îmi arată cum s-au pregătit 
de iarnă. Membrii gospodăriei ur- 
mînd exemplul fruntașilor Coșovea- 
nu Ștefan, Dtțrlă Ion, Ceaușu Pa
vel, Deca Constantin și Turaaru 
Gheorghe, au asigurat baza furaje
ră pentru ferma de vite, înmagazl- 
nînd fîn, lucenna, coceni, paie de 
ovăz și orz. De asemenea, au în
magazinat și furajele concentrate: 
porumb, orz, ovăz. Cu cîtă dra
goste, cu cîtă buturie vorbesc co
lectiviștii despre turmele de oi ale 
gospodăriei 1 Pentru îmbunătățirea 
rasei locale au fpșț aduși berbeci 
de rasă. Odată cu apropierea iernii, 
membrii gospodăriei au muncit din 
răsputeri pentru terminarea con

strucției saivanului. Astăzi sarvanu'l 
e gata și adăpostește 300 de oi.

Cînd vor cădea ultimele frunze...
I n serile lungi de iarnă, oa-
* menii și-au pus în gînd să în

vețe, să-și îmbogățească cunoștin
țele în domeniul agriculturii și al 
Creșterii vitelor.

La 25 noiembrie încep cursurile 
cercului agrozootehnic condus de 
către inginerul Drăguleț Ilar ion, 
șeful punctului agricoli

Curînd, copacii vor rămîne goi. 
Pe ulițele Afumaților se va așterne 
primul strat de zăpadă... îmi în
chipui sala de ședințe din sediul 
colectivei „30 Decembrie'1 și aud 
parcă vocea inginerului Drăguleț 
care vorbește despre metodele 
avansate de îngrijire a semănătu
rilor, despre creșterea vitelor, des
pre veniturile pe care trebuie să le 
aducă ferma... Iar atunci cînd, stra
tul de zăpadă se va topi, cînd 
copacii vor înflori din nou, colecti
viștii vor ■ ieși pe cîmp să aplice 
practic' cunoștințele doblndite în 
timpul iernii. înțeleg și tîlcdl1 Vorbe
lor tovarășului Glăvan care stringin. 
du-ml mina la despărțire mi-a‘spus 
surîztnd: „Să veniți la primăvară !"

D. M1HA-<L

REDACȚIEI : Recomandăm colectivelor căminelor cultu- 
cu atenție acest material în scopul bunei organizări a 

dtăți.

rul llie Staicu pune rînduială în bibliotecă. I-au sosit încă 300 dc cărți. •Un nou. joc ,^a îmbogăți în ciirhid zestrea echipei <țe datisuri din Peretu.



LM.KAGANOVICI
(D?M RAPORTUL PREZENTAT CU PRILEJUL CELEI DEA38-A 
ANIVERSARI A MARR REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE)
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Ln comparație cu anul 1940, veniturile țăranilor (pe cap de lu
crător) au crescut cu 122 la sută. In fotografie: colhoznicul 
A. Kiivi, din artelul agricol ,,Stalin'1 (R.S.S.A. Abhazia) cînttod 
la pianul pe care și l-a cumpărat de curînd.

U|".... miiuu*91

Alocările statului pentru nevoile social-culturale au crescut 
de peste trei ori și jumătate în comparație cu anul 1940.

lată-i pe medicul L. Stukova și tehnicianul M. Kruglova 
tratînd un bolnav cu ajutorul izotopilor radioactivi.

Au fost valorificate 
30.000.000 hectare 

de pămînturi înțelenite L. M. KAGANOVICI 
(Din raportul prezentat cu 
prilejul celei de a 38-a 
aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie)

a |ț| oi vom dezvolta în con- 
/> j,a»tinuare si în proporții 
« încă mai mari electrificarea, i 
v In cincinalul viitor se va 
A desfășura construcția și vor 
<< fi date în funcțiune primele 
\> agregate ale celei mai mari 
D hidrocentrale din lume —- hP 
« drocentrala de la Brutsk de 
A pe rîul Angara.
>> Este interesant în legătu- 
<? ră cu aceasta să amintim că 
K în 1920 scriitorul englez H. 
>> Wells scria: „Lenin, deși 
« neagă ca un marxi t ortodox 
$\ orice „utopii", în ce.e din ur- 
>) mă a căzut însuși în utopia 
<2 electrică. El sprijină din toa- 
\\ te puterile planul de organi
sm zare în Rusia a unor sta- 
« țîuni electrice gigantice. Poa- 
<< te fi imaginat oare un pro- 
>> iect mai cutezător într-o 
« țară uriașă și întinsă, cu pă- 
« duri nesfîrșite și cu mujici 
>> analfabeți, cu o dezvoltare 
2? infimă a tehnicii și cu o in- 
y> dustrie și un comerț care a- 
>> bia trăiesc ?... A-ți închipui 
« introducerea acesteia (a eiec- 
K trificării) în Rusia, este po- 
>> sibil doar dacă ai o fantezie 
« foarte bogată. Un asemenea 
V lucru, personal nu-mi pot în- 
>> chipui".
« Prejuitui autor al unor 
<< pasionate romane utopice. 
>> Wells, era capabil de tot 
« felul de fantezii în legătură 
<< cu planeta Marte, dar s-a 
>> dovedit Incapabil de a-și i- 
<7 magina viitorul pe pămlntul 
<< real al Rusiei. Cit de limitați 
>> apar astăzi acești domni și 
z/ ce titan al gîndirii revolu- 
?? ționare științifice și al mă- 
<< rețelor cutezări revoluționare 
>> apare azi, deasupra veacuri- 
?? lor, genialul Vladimir Hid 
« Lenin, părintele nostru vqș- 
'■> nic iubit".

PREVIZIUNEA IUI LENIN S-A
ÎNFĂPTUIT. CEEACE SE 
PRODUCEA IN 1920 INTR-UN 
AN INTREG.SE PRODUCE IN 1955 

DUPĂ CUM URMEAZA* 
ENERCIE ELECTRIC«-lN 2APE0RE; 
FONTK-m 36 ORE tCARBUNE-mm ME; 
PETROb* A» OREjZAIWH-« 168SM."

Fotografia noastră infăți^ază’uriaria cstîr&taacțta a hi-dpooeatratai de la Kuibîșev care va țjroduce 11,4 miliarde kilowați ore de energie etactrică. Ci
fra aceasta reprezintă de 6 ori mai mult dec.it se producea :in întreaga Rusie hi anul 1913.
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, - , Palatul Națiunilor, locui unde se desfășoară lucrările conferinței miniștrilor Afacerilor Externe ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei și Franței.

înlăturarea poverii înarmărilor 
poate fi înfăptuită

Ultimele ziie ale săptămînii trecute au fost ocu
pate la Geneva cu discutarea problemei dezar

mării. Marea însemnătate a acestei probleme reiese 
din faptul că ea interesează îndeaproape toate po
poarele lumii.

In jurul problemei dezarmării se duc discuții încă 
din primii ani de după război- Tărăgănarea încheie
rii unui acord corespunzător s-a datorat împotrivirii 
unor cercuri politice din apus. Deobicei puterile apu
sene s-au mulțumit să spună vorbe mari despre de
zarmare și să ocolească pe cît le-a stat în putință 
faptele care duc la încetarea cursei înarmărilor.

Cu totul alta este poziția Uniunii Sovietice. In re
petate rînduri, guvernul sovietic a venit cu propuneri 
a căror aplicare ar duce la dezlegarea problemei de
zarmărilor. Propunerile sovietice din 10 mai anul 
acesta sînt deosebit de prețioase deoarece pe lîngă 
faptul că apropie părerile celor două părți, ele pre
văd măsuri practice, a căror înfăptuire ar face ca 
povara grea a înarmărilor să fie înlăturată de pe 
umerii popoarelor. Aceste măsuri privesc reducerea 
înarmărilor și a forțelor militare, interzicerea arme
lor atomice și stabilirea unui control internațional 
riguros asupra dezarmării. Spre nemulțumirea po
poarelor, partea apuseană și îndeosebi S.U.A. au 
născocit în lunile din urmă alte motive care au fă
cut ca discuțiile să fie îngreuiate. Partea apu
seană socoate principalul în problema dezarmării 
controlul și inspecția. Ea neglijează orice măsură 
care ar putea fi luată pentru a se ajunge la o 
adevărată dezarmare. Dar dacă stăm și judecăm, 
ca să controlezi este nevoie ca mai întîi_jsă iei o 
serie de măsuri în vederea dezarmării și apoi să ur
mărești felul cum se înfăptuiește dezarmarea. Uniu
nea Sovietică pune și ea mare preț pe control, însă 
socoate că este necesar să fie luate măsuri concrete 
care să stăvilească cursa înarmărilor, prin reduce
rea armamentelor și interzicerea armelor atomice și 
cu hidrogen, și controlată aplicarea lor.

Delegația sovietică a prezentat conferinței miniș
trilor Afacerilor Externe de la Geneva o importantă 
propunere privind dezarmarea. Măsurile cuprinse în 
această propunere prevăd stabilirea unui acord în pri
vința nivelului forțelor militare ale marilor puteri, a 
datei punerii în aplicare a interzicerii armelor nu
cleare, a obligației celor patru puteri de a nu le fo
losi în caz de război, întreruperea experiențelor cu 
aceste arme și instituirea unui control internațional 
corespunzător.

Discuțiile purtate de cei patru miniștri de externe 
în jurul problemei dezarmării au fost pînă la urmă 
deosebit de prețioase. Intr-o serie de probleme privind 
dezarmarea, cei patru miniștri de externe au ajuns 
la o înțelegere. Mai sînt însă și probleme asupra că
rora încă nu s-a ajuns la un acord, iar altele care 
impun un studiu amănunțit în viitor printr-o muncă 
comună a celor patru puteri. înlăturarea poverii 
înarmărilor este o cerință vie a popoarelor, care poate 
și trebue să fie înfăptuită.

t,

jț merica Latină numă- 
ră 70 milioane de a- 

nalfabeți la o populație 
totală de 160 milioane de 
oameni; 19 milioane de co
pii mu sînt cuprinși în în
vățământ.

C nd tânărul învățător 
ieșit din școala pedago
gică, plin de entuziasm și 
de încredere în munca sa, 
se vede trimis într-uin post 
îndepărtat, aruncat unde
va pe coastele abrupte ale 
Anziloir sau pierdut în pă
durile braziliene sau pe 
plantațiile insulelor Caraibe, 
multe ori nu găsește nimic, 
dică nici un fel de școală. Une
ori găsește o clădire pe a cărei 
fațadă apare cuvîntul „ȘCOA
LA" cu litere aproape șterse, 
dar care este lipsită de orice 
mobilier școlar. Majoritatea șco
lilor de la sate n-au decît o sin
gură încăpere, în care băncile 
sînt niște simple scuduri, iar 
elevii stau claie peste grămadă. 
Materialul dm act ic e de aseme
nea inexistent și adeseori învăță
torii cumpără din salariul lor
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• Dacă s-ar iua cifra 
100 ca punct de plecare 
al nivelului economiei din 
anul 1929, faptele dove
desc că în țările capitali
ste pînă în anul 1954 in
dicele producției a ajuns 
abia la 176. Or, în același 
interval de timp, în 
U.R.S.S. indicele produc
ției industriale s-a ridicat 
la 1.785.

@ Din anul 1949 pînă 
în anul 1953, cheltuielile 
militare ale țărilor care 
fac parte din blocul 
Atlanticului de Nord 
(NA.T.O.) au crescut de 
la 18,5 miliarde la 65 mi
liarde dolari. Dacă ținem 
seama că înainte de cel 
de-al doilea război mon
dial aceleași țări cheltu
iau pentru înarmare nu
mai 3.4 miliarde dolari, 
vedem că cheltuielile lor 
militare au sporit de 20 
de ori în 1953 față de pe
rioada dinainte de război.

• In perioada 1930- 
Î939, în Statele Unite 
Americiî au avut 
20.000 greve, la care 
luat parte 9 milioane 
muncitori, ceea ce a dus 
îa pierderea a 142 mili
oane zile lucrătoare. In

mică anecdotă povestită de 
scriitorul ecuadorian J. En
rique Adum, ilustrează mai 
bine decît faptele sau ci- 
frele mizeria elevilor din 

"&V școlile Americii Latine.
„Acum doi ani, în ajun 

i W de Crăciun, mă aflam în 
jl W Panama. Cele trei școli 

mai însemnate ale statului 
au cerut copiilor să-i scrie 
lui Moș Crăciun, indicîn- 
du-i cadourile pe care do
reau să le prlimească. A- 
ceste cadouri urmau să le 
fie oferite de autoritățile 

școlare împreună cu părinții. In 
zilele următoare, ziarele au publi
cat informația despre un copil 
care scrisese lui Moș Crăciun 
să-’i aducă o pîine și anume: „o 
pîine întreagă".

Acestea sînt faptele, aceasta e 
tragica situație căreia zilnic în
vățătorul din 
trebuie să-i facă

mizer caiete și creioane pentru 
micii lor elevi.

Aspectul cel mai tragic al si
tuației învățătorului în America 
Latină îl constituie însă lipsa 
copiilor în sălile de clasă. Ce 
poate face un învățător fără elevi 
și, mai ailes, ce poate face el îm
potriva mizeriei, căci dacă elevii 
nu vin la școală, nu vin fiindcă 
sînt prea săraci și trebuie să le 
ajute părinților la munca cîmpu- 
li»; nu vin, fiindcă trăiesc în 
condiții materiale îngrozitoare și 
zMe întregi n-au ce mftnca. 0
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răstimpul anilor 1945-1954, 
tot în S.U.A., numărul 
grevelor a crescut la 
43.700, participînd la ele 
un număr de 27.300.000 
oameni.

• Socotelile făcute 
unii specialiști arătă 
dacă marile puteri ar
hotărîri corespunzătoare 
propunerilor făcute de 
Uniunea Sovietică, numai 
în Franța cheltuielile mi
litare s-ar micșora Cu 275 
miliarde franci. Din acea
stă sumă s-ar putea aco
peri costul a 4 milioane 
tone cărbuni, 69.000 trac
toare, 600 milioane sticle 
cu lapte, 750.000 biciclete. 
De asemenea, s-ar putea 
construi. 60.000 aparta
mente cu cîte 3 camere 
fiecare și 1.500 școli.

• Venezuela este o ța
ră din cele mai bogate în 
petrol. Numai că petrolul 
se află în stăpînirea a di
ferite societăți petrolifere 
americane care scot ciști- 
guri fabuloase de pe ur
ma exploatării acestei bo
gății Astfel, numai în a- 
nul 1954 societatea ..Stan
dard Oi! New Jersey", 
a cîștigat în jurul a 218 
milioane dolari.

1
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America Latină 
față.

(Din revista „In apărarea păcii")
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De la o sâptâmînâ 
la alta

Prețuirea jocului 
și dansului romînesc 

peste hotare

De cîtva vreme se 
află în turneu prin 
țările Orientului a- 
propiat și mijlociu, 
ansamblul de dan- 

de Cultură din Bucu-suri și cînteoe al Casei 
rești. După o serie de spectacole date în orașele 
din Egipt, ansamblul își continuă turneul în 
Liban și în alte țări.

Ori unde a prezentat spectacole, ansamblul 
' de dansuri și cîntece a fost aplaudat. Frumuse
țea costumelor, vioiciunea jocurilor populare, 
melodiile săltărețe ale cîntecelor romînești au 
atras laude binemeritate din partea spectatori
lor. Ziarele din aceste țări au scris pe larg 
desipre marea frumusețe a artei poporului no
stru. Revista „Al Iza” a arătat, că ansamblul 
romîn a prezentat cel mai bun spectacol de fol
clor văzut vreodată în Egipt. Ziarul libanez 
„L’Orient” a publicat sub titluri mari, articole 
în care au fost scoase la iveală calitățile deo
sebite ale muzicii și dansului romînesc. „Dan
surile romînești — scria ziarul — sînt însu
flețite de bucuria de a trăi. Muzica te cuce
rește”.

Poporul nostru se bucură și pe drept cuvînt, 
de prețuirea ce i se dă cîntecului și dansului 
său de cătie alte popoare. Spectacolele date de 
artiștii romîni peste hotare, sînt contribuții de 
preț la întărirea cauzei 
popoare.
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Frămîntările 
din Brazilia

i

Veștile sosite din 
Brazilia anunță că a- 
ceastă țară se află 

iarăși în fața unei grele încercări.
Despre ce este vorba ? In urma alegerilor 

care au avut loc la 3 octombrie 1955, numă
rul cel mai mare de voturi pentru locurile de 
președinte și vicepreședinte ai republicii ‘l-au 
întrunit candidați! forțelor democratice: pen
tru postul de președinte Kubitshek, iar pentru 
cel de vicepreședinte Goulart. Alegerea unor 
astfel de cîrmuitori nu este însă pe placul 
partidelor reacționare. Infrînte în alegeri, for
țele reacționare braziliene caută să aducă la 
cîrma țării, pe calea unei lovituri de stat, oa
menii lor. De aceea, ele au încercat, printr-un 
anume colonel Mamade, să organizeze o lovi
tură militară, avînd drept scop să împiedice ca 
noul președinte ales să-și ocupe postul cuvenit

Pînă la 31 ianuarie 1956, dată cînd urmează 
să fie instalat noul președinte. Brazilia este 
condusă de un președinte provizoriu. Or, pre
ședintele provizoriu Luz nu căuta să nună ca
păt amenințării colonelului Mamade. In fața 
acestei stări de lucruri, unul dintre membrii 
guvernului — generalul Lott — a demisio
nat din postul său de ministru de război și oi 
sprijinul trupelor l-a înlăturat pe Luz din pos
tai d« președinte provizoriu. Generalul Lott a 
declarat că măsurile luai® de el sînt menite să 
asigure îndeplinirea voinței alegătorilor.

Congresul brazilian a numit un nou preșe
dinte provizoriu. El va îndeplini această func
ție pînă la instalarea lui Kubitshek, ca președin
te al Braziliei.
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Năravuri
> 
J

Agentul agricol Mircea Bujoreanu din co- j 
mu na Luncavița (raionul Măcin) ia șperțuriI 
de Ia unii cetățeni ca să le facă anumite j 
favoruri.

l’ Drept care, cetățenii din această comunal 
ar dcri să li se facă și lor o favoare: în j 
locul lui Bujoreanu să fie numit agent agri-| 

\ col un om cinstit și conștiincios.

! Strigaturi
Frunzuliță foi de hrișcă, 
Mi-i nevasta iute foc : 
Are gura... c mor'șcă

* Dar cu lucru’.... stă pe loc !
*

Măi chiabure, om bogat,
( Cotele nu ți-ai predat.
I Umbli rupt și peticit

Dar cu gfnd de-mbogățit.
Tot gîndești cum ne-ai mai vrea 

| Iarăși slugi la casa ta !

„Scuză"
In comuna Gratia, raionul Crevedia, unii sala- 

riați ai sfatului popular au rămas în întîrziere cu 
achitarea cotelor datorate statului, ceea ce consti
tuie un rău exemplu pentru țăranii muncitori.

— Păi, nici dumneata n-ai achitat cotele!
— Tovarășe, cu mine e altceva. Eu. cînd e vorba de binele 

obștesc, mă las la urmă.
(Desen de FRED. GHENĂDESCU)

De peste hotare

Clădiri... 
șubrede

Pentru a se rezolva cît 
de cît problema locuințelor, 
în Coreea de Sud ar mai 
trebui construite 630.000 ca
se. Guvernul lisînmanist se 
arată foarte ..preocupat” de 
această problemă. Atît de 
preocupat îneît a ordonat ca 
63.000 de case și colibe, 
să fie immaidecît... dărî- 
mate I Aceasta, pentru a 
nu-i „indispune” pe capi
taliștii de peste ocean, pe 
care-i trage ața să se 
plimbe cam des prin îm
părăția ruinelor Lui Li 
Sîn-man.

Cît timp va trece pînă 
la realizarea acestui plan 
de dărîmare în Coreea de 

■Sud, nu s-ar putea spune 
cu precizie. Un lucru este 
sigur însă : nu va mai 
trece multă vreme pînă 
cînd poporul asuprit va dă- 
rîma șandramaua lisînmani- 
stă.

Cît costă 
un țăran?

De cîte ori își fac inventa
rul vitelor, marii moșieri din 
statele Minas, Gerais și Go
ias (Brazilia), își numără 
cu atenție și... țăranii.

— Cam puțini! Trebuie 
să-mi mai... cumpăr cîțiva !

Ca atare ei pornesc spre 
tîrgurile din orașele Patos 
sau Belo Horizonto. Acolo se 
plimbă ca niște geambași 
printre țăranii înșirați la ve
dere de alți proprietari care 
vînd. Urmează tocmeala :

— Cît costă ăsta ?
— Atît I...
— Scump ! Cu banii ăștia 

aș putea să-mi cumpăr o 
oiță...

Josnic tîrg !

GHICITORI
Nu sînt arătos,
Și stau tot pe jos ;
De m-arunci de vale
Nu fac trei parale ;
Pe cîmp aruncat
Sînt foarte bogat.

(pfeaS ap injoung)

Soră sînt, la chip, cu para 
Crudă ziua — coaptă seara.
Noaptea — vînturi, ploaie fie, 
Stau și rîd sub pălărie.
Cei bătrîni cînd mă zăresc 
Scuipă-n sîn și se crucesc.

(aupap țnaag)

Cine e? Surîde, dar 
Iți dă lipsă la cîritar.
Uneori, zîmbind isteț,
Iți mai ia și suprapreț. .

(}ț)suțt»u [nJBuoțjsag)

Taurii
din Marișani

In comuna Merișani (raionul 
Pitești) s-a inccput astă primă
vară construcția unui grajd 
pentru adăpostirea taurilor co
munali, care sint ținuți, pînă 
una alta, într-un șopron în care 
plouă.

Pentru construcția acestui 
grajd, sfatul popular comunal 
adusese toate matcria'ele ne
cesare. Din păcate însă a adus 
și pe un meșter, lonescu. Acesta, 
în loc să ridice grajdul, a ridi
cat... materialele, vînzîndu-le.

Acum, lonescu urmeză să dea 
socoteală pentru fapta lui, iar 
sfatul comunal să termine graj
dul. In acest scop, sfatul a adus 
un nou meșter, pe nume Ion Bă
nică. Dar acesta n-are cine știe 
ce de meșterit, fiindcă de data 
aceasta sfatul nu s-a îngrijit să 
aducă și restul de materiale ne
cesare.

Și acum, în Merișani, e o 
mare văicărea'ă: meșterul Bă
nică se vaită că n-are materiale 
de construcție, inginera zooteh- 
nistă Tomescu Cornelia se vaită 
că stau taurii comunali neadă
postiți, iar conducătorii sfatului 
— președintele Radu Nicolae și 
secretarul Neagu Gheorghe — 
se vaită... de cîte treburi au pe 
cap.

Ca să se termine odată con
strucția acestui grajd din comu
na Merișani și să aibă tauri! 
comunali unde să se adăpostea
scă, e necesar ca cei de care am 
pomenit mai sus să se văică
rească mai puțin, iar cineva să 
ia — în această chestiune —- 
taurul de coarne.

C. CRISTOBALD

Proverb
Vorbă multă, sărăcia omului. 

Acest proverb vrea să spună 
că... în comuna Luncavița (re
giunea Galați) vorbăria multă 
a directorului Andreescu Ion 
(care își ia mereu angajamente 
pe care nu le respectă) înseam
nă... sărăcie totală de activitate 
la căminul cultural.

Sare pe rană
La unele cooperative de consum din regiunea Arad, cu 

ocazia adunărilor generaie extraordinare ale membrilor, 
s-a pus în discuție și faptul că din cauza neglijenței con
ducerilor, la unele unități cooperatiste lipsesc uneori 
mărfuri de primă necesitate. Cei în cauză, în loc să ia 
măsuri de îndreptare, au spus că aceste critici sînt 
„neprincipiale".

Eu v-oi spune cum și ce 
Fără introducere :

Uite, ieri, la adunare 
Fost-âu membrii — mic și mart 
Și-auzeam : — Mare mulțam, 
Aflu-n măgăzin ce n-am. 
Chiar ca la Arad, de toate 
Fără nici o scumpătate; 
Altul, un vecin din sat — 
Cît a valorificat;
Unu-a spus ce n-a sfîrșit; 
Alții : c-ar fi trebuit, 
La sfîrșit de toamnă-acu 
Să mai pună umăru’;
Iar moș Bică-ngîndurat, 
Zice : — Fără de bănat — 
Noaptea nu-mi văd vitele 
Că-mi lipsesc chibritele 
Și la magazinul nost’ 
De trei zile n-or mai fost. 
Am duhan și n-am chibrit 
Și mă-nvîrt tot înăcrit. 
Toată ziua umblu fiert 
Și cu baba tot mă cert. 
Ba o spun de la obraz — 
Că ieri n-am găsit nici gaz. 
Iar apoi către-adunare :
— Asta-i aprovizionare ? 1

Conferințe „ținute"
Unele cămine culturale, ca cele din comunele Că- 

lugăreni și Vidra, raionul Vidra, nu folosesc con
ferințele agricole primite.

— Alo...- Dacă ținem conferințele ? Le ținem... le ținem bine 1 
Desen. de NICOLAESCU NIC

Președintele, văd bine, 
Ce , aude nu-i convine. 
Și i-o-ntoarce apăsat:
— Moșule, ai „deviat”... 
Sîntem adunați aici
Nu pentru probleme... mici — 
Gaz, chibrite, zahăr, sare... 
Cu-astea vii în adunare ? 
Avem lipsuri mari, haial, 
Deci, fii mai „principial” 1 
Sînt atît de cătrănit 
Că iau foc fără chibrit. 
N-avem fonduri, ăsta-i baiul. 
N-o ținea morțiș ca scaiul... 
Te știam mai bun de sfat 
Dar azi prea ești „nesărat”...

— Recunosc, zice moș Bică 
Cine nu ajută, strică, 
Dar de ți-ai aduce-aminte 
Că ești, măre, președinte — 
Nu numai acum, aci 
Ci în fiecare zi !
Atunci n-aș mai cuvînta 
Precum z'șpși dumneata.

...D-aia pun pe rană sare.
Și nu-i rău, chiar dacă doare 1

AMAN ȚEPUȘĂ

In muncile agricole de 
toamnă, cei întîrziați au 
fost surprinși de vremea 
rea.

— II seamăn eu așa, 
din poală și tîrziu, dar 

știu că la vară secerișul 
n-o să-mi dea mult de 
furcă. Intr-o zi îl și mîn- 
tui.

(Desen de GH. BADEA)

Abonamentele se fac la oficiile poștaîe, prin [actorii poștali și difuzorii voluntari. TIPARUL : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii „I. V. Stalin
REDACȚIA: București. Splaiul Unirii I. telefon 5.89 48. ABONAMENTE: 7.60 lei .anual Taxa poștală plătită în numerar conf aprobării Dir. Generale P.T.T. Nr. 17.933/942. 
--------------le se fac la oficiile poștaie, prin [actorii poștali și difuzorii voluntari. TIPARUL : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii „I. V. Stalin Piața ScînteiiSTAS — 3452 —— 5*»


