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N. RHENKOY

Mnă șt plopii, foșnitorii. 
In poartă gungurind ușor 
S-an înșirat, nerăbdătorii. 
Săi dna raportai muncii lat

in romtnește de 
MIHAIL CALMI CU

2.600 kg. orz la hectar ! Iartă primul rod bogat, respectării regulilor agrotehnice, de către colecti- In fotografie: Pe arie. colecrtlvisUi treieră nttl- 
din acest an. al muncii în comun, al sîrguintel și viștii din comuna Tisa Nouă, raionul Airad. mii snopi de orz.

VINO, SĂ ÎNCEPEM COASA!

ecerișul a fost deseori un motiv de in

>-

N. CULCEA

',1

Cine-a mai scornit și merii 
De-mi râsar mereu in lățit 
Gata să mă prindă n brață 
De mi i irig in toiul verii îl

Dar îmi cintă șl m apasă 
Cu-a ta veche melodie 1

Griul a crescut cit tine. 
Și cit tine e secara. 
Eu aștept In toată seara
Trenul ce din tirguri vine 1

Și măcar de mi ar da pace 
Vintul cel pornit in șagă, 
Da-i grăbit, ca mina ți

Bată-1 dorul cum mă bate 
Pe voinic ce-mi duse-n flaut 
Inima-mi ce-n van o caut 
Prin dudău, prin crengi us

cate.

Cind îmi bate luna drumul. 
Opresc norii pe cărare, 
Și-i întreb : „Zăriți voi oare 
Trupu-i zvelt, iscat ca 

fumul î"

de NICOLAE TAUTU
1»

COMBINERUL \;i

Secerișul a fost deseori un motiv de in-11 
spirație pentru scriitorii noștri legați de 11 
popor. Nenumărați poeți au cîntat fru- 1 * 

usețea și însemnătatea secerișului, asemu- l'musețea și însemnătatea secerișului, asemu- 
indu-1 cu o mare bătălie la sfîrșitul căreia 1' 
omul se încununează cu laurii belșugului. In 1 
această bătălie, o mare răspundere revine 1 * 
combinerilor — „năieri ai holdelor', așa cum 1 
i-au numit poeții. Combinerul întîmpinâ 1 
strînsul recoltei cu încordarea luptătorului 
aflat în pragul unei încleștări hotărîtoare. 1 
El își pregătește combina din timp, revizuia d 
cu grijă și migală fiecare piesă. Cercetează 
apoi lanul și face proba mașinii. Cînd orzul 
sau grîul e tocmai bun de secerat, combi
nerul pornește la lucru fără să întîrzie o 
clipă.

L am văzut în plină campanie de recoltat 
pe combinerul Mircea Chiriță, de la g.a.s. 
Jegălia, din- raionul Fetești. Lucra pe un 
,,S-4' și era mulțumit că paiele nu sînt nici 
culcate, nici încîlcite, încît combina mergea 
ca ceasul. Comunistul Chiriță a hotărît să se
cere într-un singur schimb cîte 14-15 ha. E 
o performanță care iar aduce un cîștig de 
150 lei pe zi și, poate, locul de fruntaș în 
întrecerea dintre combined. Firește, este greu 
de spus cine va cîștiga întrecerea. Anul tre
cut, Mircea Chiriță, Nicolae Vișan și Anghel 
Constantin și-au disputat titlul de cel mai 
bun combiner pînă în ultima zi a secerișu
lui, cînd Nicolae Vișan a realizat cîteva pro
cente mai mult. Nici acum nu se poate ști 
cu siguranță cine va cîștiga.

Lucru sigur însă este că întrecerea combi
nerilor de la g.a.s. Jegălia, va aduce o bo
gată recoltă de păioase.

V/

Și de ar fi tot mărăcine 
Calea-mi lungă, pin-’a 

gară 1 
Da-i tot salcie mlădioară 
Și-mi vorbește doar de ti

ne—

Tot de sete aibă parte
Cel ce-a pus in prund iintl- 

na
Văd în fundu-i albă ți mină 
Cum mă cheamă de de

parte 1

Azi iți mai aduci aminte
77/1 • \ Să mă prindă, să mă joacel Că părtaș am fost la coasă

C-ai jurat să-mi fii mireasă
■ - yii?// Și măcar de-ar fi tot sloată, Cind de grhr spicul s-o f// Rț1

Tot furtună, lot ninsoare. 
Dar în unda i, nvu ai soare.

prinde ?

iii/:/ Rîul — chipuțirail arătă I ..J.ami-șl flirtară rnăfara. 
Girai a croscirt cit t'ne.

Și măcar de-ar tace-n vie Raahete-s numai rubine.
Foșnetul prin frusta joasă. Vino să începem coasa I



Autocamionul era gata de plecare 
spre Costeșli eir încărcătură pre
țioasă -^'ecliip^ artistică din 

Gliganu. In jur, puzderie de oameni și 
copii. Șoferul claSonă scurt și porni. 
Dar la puțin timp văzu venind pe 
drum un om bătrirk oare făcea semne 
cu mina : „Opriți!“

— Fără mine nu plecați — spuse 
cînd se apropie. — Dacă vin tovarășii 
de Ia radio și nu mă găsesc ? Așa-i că 
mă fac de ocară 1? — Și cu o sprinte
neală pe care cu greu ai fi putut-o 
bănui, se inștală într-o clipită lîngă 
șofer.

Șoferul, un tînăr spătos, cu părul 
negru răvășit, își dezvăîui șiragul din
ților într-un zîmbet larg și porni pen
tru a doua oară mașina, pe drumul 
plin de hîrtoape ce leagă Gliganu de 
Costești.

Bătrînul nu înceta să bombănească: 
„Auzi, să plece fără mine".

— Dar ce treabă ai dumneata la 
Costești, moșule, — îl întrebăm — că 
doar azi nu-i zi de tîrg ?

— Dar ce, mie de tîrg îmi arde 
acum ? Auzi întrebare. Iată ce mă 
duce. — Și scoase din buzunar un flu
ier. — Mai acum cîțiva ani au venit 
cei de la radio și m-au pus să cînt. Ei 
bine, nici nu-ți vine să crezi că după un 
timp, într-o seară, cînd mă tot învîr- 
team pe la căminul cultural, am auzit 
că se anunță la nadio: „Va cînta din 
fluier, Petre Toader, din comuna G’.iga- 
nu de sus". Apoi mi-am dat seama că 
era chiar cîntecul fluierului meu. Oa
menii din sat care m-au văzut atunci 
zic că mi-au dat lacrimile. Eu unul 
nu-mi aduc aminte să fi fost așa.

— Bine moșule, dar acum de ce nu 
stai acasă, că doar nu-s pentru vîrsta 
dumitale hurducăturile mașinii.

— Aha 1? Eu sînt bătrîn. — Și lui 
Toader îi dete roșeața în obraji. Dar 
alde Stancu, Tudor, Dumitru al lui 
Trandafir, te pomenești că or fi flăcăi?

■— Dar cine sînt toți cei de oare vor
bești ? Stancu, Dumitru...

— Apăi sînt chiar aici în autocami
on. printre artiști. Și povesti cum o 
dată în fața școlii, tinerii încinseseră

INTUIM I RE
cu

o horă. Pe margine priveau bătrînii.
— la te uită parcă au plumb în pi

cioare — s-a adresat atunci Si’ea 
Stancu, om trecut de 60 de ani, direc
torului căminului cultural. A tresărit 
directorul căminului și pe loc i-a ve
nit un gînd.

— Mai știi 
l-a atâta! el.

—Ba bine 
pămîntul cale 
cam cu alde 
Trandafir, Gheorghe 
Serban... Se pare că învățătorul 
pus la ambiție pe bătrîni că pînă la 
urmă i-a făcut să arate cum se juoa 
pe vremuri prin partea locului.

In scurt timp s-a dus vestea în sat 
că bătrînii joacă și acum ca-n tinerețe. 
Venise tot poporul să-i vadă. Așa s-a 
format echipa de bătrîni, care a deve
nit apoi cea mai aprigă concurentă a 
tinerilor la toate concursurile^ Acum 
participă la cel 
pe tară

— Strașnici 
dar și directoru-1

— E adevărat. A făcut multe pentru

Munca culturală în sprijinul 
transformării socialiste
a agriculturii

In satul de unde 
a pornit c îarea

să joci moș Stancu'ie?

că nu. Ce mai duduia 
de zece poște cînd ju- 
Tudor Stan, Dumitru 

Radu. Fiorea 
i-a

de-al lV-tea Concurs

oameni — spusei 
îi inimos.

cum 
che-
Azi 

care
Ve-

comună. Să-l vezi între Învățători pînă 
tîrziu noaptea sfătuindu-se. Fiecare 
răspunde de o treabă. Chiar și Dureci 
cel tînăr care-i numai de citeva luni 
venit la Gliganu. El răspunde de con
ferințe. învățătorul Ion Bălteanu a 
format un cor pe 4 voci. In serile de 
repetiție, familii întregi iau drumul 
căminului cultural. Numai din neamul 
tui Ene Rădulescu sînt nouă. Asa se 
umple ser!a cu vreo 80 de oameni.

Vîrteiul ăsta ai muncii culturale, 
care nu trage la fund, cl dimpotrivă 
înaltă omul, a prins-o și pe educatoa
rea Eugenia Popescu. Să fi văzut 
umbla din casă-n casă pentru a-i 
ma pe oameni Ia cercul de citit, 
avem în sat 15 cercuri de citit, la 
vin mai bine de 100 de oameni,
neau învățătorii în case la oameni, la 
ore anume fixate, citeau și discutau cu 
țăranii statutul mode! al colectivei și 
pe cel a,l întovărășirii. Si iată că s-a 
aiuns acum la formarea celei de a 
doua întovărășiri din sat. Iar în co
mitetul de inițiativă cine crezi că a 
fost? Gheorghe Cabal, Marin Stancu, 
Gheorghe Trandafir, Ion Dorobanțu, 
toți responsabili de case de citit.

Mașina a oprit în fața casei de cul
tură din Costești. înainte de 
părți l-am rugat pe bătrîn :

— Aș vrea să-l cunosc și 
rectorul căminului cultural.

Mi l-a arătat : „bată-1, 
Constantin AmzărescuM-

Mi s-a înfățișat un om scund. înde
sat, cu o privire vioaie, inteligentă- Nu 
era cu nimic deosebit de alții. Un om 
obișnuit, ca atîti neobosiți luminători 
ai vieții satelor.

a ne des-

eu pe di-

tovarășu'

A. CROITORII

Brigada artistică de agitare din comuna Secuieni (raionul Roman) 
clasificată printre.primele pe regiune la cel de-al IlI-lea Concurs, nu mai 
duce în prezent nici un fel de activitate.

La Începutul acestui an, intelectualii 
din comuna Vicovul de Sus, regiu
nea Suceava, au adresat o scrisoare 

deschisă intelectualilor tuturor saielor 
din regiune. Ei arătau aici că-i necesară 
o acțiune inimoasă și bine organizată 
pentru ridicarea la un nivel cît mai înalt 
al muncii cultural-educative în rîndurile 
țăranilor muncitori.

Scrisoarea a avut, după cum faptele 
au arătat-o. un mare răsunet. Numeroși 
intelectuali din regiunea Suceava și din 
alte regiuni au răspuns cu însuflețire.

Se vor fi întrebat însă cititorii ce-au 
făcut în acest timp înșiși inițiatorii a- 
cestei acțiuni. Fiindcă e de dorit firește 
ca exemplul să fie exemplu pînă la ca
păt.

Se poate spune că astăzi se văd în 
comună și în satele care aparțin de ea 
urmările îmbucurătoare ale muncii per
severente a intelectualilor.

Astfel, datorită conferințelor ținute de 
agrotehnicieni, colectiviștii de la G.A.C. 
„Gh. Doja”. din satul 
însușit o sumedenie de 
crînd potrivit lor, au 
muncile agricole.

Gospodăria agricolă 
Doja" din satul Bivolărie are și o casă 
de cultură înzestrată, printre altele, cu o A 
bibliotecă de 840 de volume și cu un apa
rat de radio. Cu sprijinul in'electualilor 
colectivul casei de cultură face prezen. 
țări de cărți, recenzii și discuț'i. 
celași bmo audițiile de la radio sînt 
soțite de explicații date de unul sau al
tul dintre intelectuali. La inițiativa aces
tora. casa de cultură a organizat de ase
meni un schimb de experiență cu cămi- 
nele culturale din comunele apropiate. ' 
Au luat parte la această întîlnire multi 
săteni, 
iar ca 
număr 
cereri 
simn'e

Bivolărie, și-au 
cunoștințe și lu- 
fost fruntași în

colectivă „Gh.

diploma
CELUI PE AL Ș-a. Și

— Visind la gloria... trecută 1

(Desen de RADU DULDURESCU)

[ oua noi
f Dragoș Vieol: Rîpa dracului — (sce- 
I nairiu literar) —- Editura de 

pentru literatură și artă 
120 pagini — 1,20 lei

A. Dementiev ți alții: A. M. Gorki — 
Editura Cartea Rusă 
104 pagini — 2,05 lei

Krishan Chandar: Cînd vorbesc sta
tuile (Colecția .Meridiane") — 
ditura de stat nentru literatură 
artă 
192 pagini — 1,50 lei

Charles și Mary Lamb: Povestiri după 
piesele lui ShakesDeare — Editura 
tineretului

( 288 pagini — 6,40 lei
( Kliment Țacev: Fratele (Colecția „Me

ridiane") — Editară de stat pentru 
literatură și artă
144 pagini — 1,50 lei

Pablo Neruda: Strugurii din vînt j
— poem — Editura de stat pentru J 
literatură și artă ,
328 pagini -— 7,30 lei 
broșat. 12,25 lei cartonat 
Creangă: Acui și barosul — Edi-1 

tura tineretului
16 pagini — 0,50 lei

Pepelea ] 
școlarului") j 

Ediția I 
tineretu- j

castelul ] 
călătorie J 
— Edi-j

Editura j

s-au exprimat nenumărate năreri. 
rezultat, nu peste mult 
de țărani individuali 

pentru înființarea unei 
de producție.

Merită amintite aici ?’ alte 
intelectualilor vicoverw. Așa, de 
nrin conferințele pe care le.au ținut 
casa de cultură a G.A.C. din Bîvo-â 
colectiviștii ca și sătenii invitați aici, 
au fost învâțati în ce fel să biruie găl- 
beaza oilor, ivită prin partea locului. Da
torită acestui fant. țăranii muncitori an 
salvat sute de oi de la pieire.

Mulțumită în burcă măsură îndemnuri
lor date țăranilor muncitori de către in
telectual. nu de mult au cerut înscrierea 
în întovărășirea agricolă „V. Roaită"
încă 9 familii din comuna Vicovul de 
Sus. In același timp, asociația pentru
cultivarea inului din comună cuprinzînd 
29 de familii, o suprafață 
de teren, e pe cale să se 
întovărășire.

timp, un 
au făcut 

asociații

fapte ale 
‘ > pildă.

Ia

de 22 hectare 
transforme în

M. V. VICTOR
( f

I 
( 
( 
[

f (

I.

V. Durov: Animalele mele —Editura] 
tineretului
120 g,agini — 2,35 lei

V. Alecsandri: Sînziana șî 
(Colecția „Biblioteca 
Feerie națională în V acte, 
a Il-a revăzută — Editura 
lui 
116 pagini — 1,05 lei

C. Baciu: Nu departe de 
prințesei — Istorisiri de i 

. (Colecția „Patria noastră") 
ditura tineretului

' 164 pagini — 2,60 lei
E. Camilar: Inimi fierbinți — Editura J 

tineretului
f 112 pagini — 1,25 lei
( M. Calmîcu : Cei șase pitici voinici —
( Editura tineretului
( 88 pagini — 2,75 Iei
t D. Corbea: Recruții — Editura tine-
!• retului
( 160 pagini — 2,30 lei
I M. Avram: Cătălina (Colecția „Albi- 
f na") — Editura de stat pentru li- 
( teratură și artă
] 136 pagini — 1,20 lei
f I. Pavelescu: Roadele muncii în în- 
f tovărășire — Editura de stat pen- 
!■ tru literatură politică 
j- 48 pagini — 0,50 lei 
I Gh. Teodorescu: Prășitul 
| Editura agro-silvică de : 
( 56 pagini — 0,90 lei
1 Alex. Tulescu- Folosirea 
I obș‘ești în gospodăriile __
f colective — Editura agro-silvică de 
f stat

56 pagini — 0,55 lei.

mecanic — 
stat

fondurilor 
agricole

Biblioteca sătească din Sascut, 
al cărui bibliotecar este învă
țătorul Virgil Rusu, funcționea

ză în clădirea școlii, intr-o cameră 
vecină cu biblioteca școlară, de care 
răspunde Viorica Țoc. Aparent, 
de la această vecinătate au început 
necazurile lui Virgil Rusu și iată a- 
nume cum.

O sumedenie de cărți pe care i le 
cer sătenii lui nu există în biblio
teca sătească. In schimb, acele că ți 
stau frumos așezate in rafturile bi
bliotecii școlare, adică la învăță
toarea Viorica Țoc. La rindul ei. 
Viorica Țoc nu are in biblioteca 
școlară cărțile pe care i le cer co
piii, deoarece aceste cărți se găsesc 
in număr mare in biblioteca săteas
că, adică la învățătorul Virgil Rusu.

Pentru școlari, problema iși găseș
te totuși rezolvare, ei avînd put n- 
ța să ia cărți de la biblioteca să
tească. Țăranii muncitori, însă, nu 
pot lua cărțile de care au nevoie de 
la biblioteca școlară, pentru că ei... 
nu sînt școlari 1 (Știut este că de la 
aceste biblioteci nu pot primi cărți 
decît elevii și învățătorii școlii res
pective).

Și uite-așa a dat omul de necaz... 
Pentru a mai îndrepta cît de cît 

această situație, Virgil Rusu s-a în
fățișat de citeva ori la C.L.D.C. Bîr
lad cu jalba în mină, rugind să i 
se trimită lui, la biblioteca săteas
că, cărțile pe care i Ie cereau să
tenii. Mai marii acestui centru de 
librării și difuzare a cărții l-au asi
gurat că ii vor împlini cerința și.

într-o bună zi, l-au vestit telefonic 
că i-au expediat un colet masiv în 
care va găsi tot ce a cerut.

Nu mai este nevoie să descriem 
bucuria iui Rusu la auzul acestei 
plăcute vești. Dar, peste citeva zile.

desfăcînd coletul, intr-adevăr „ma
siv", pe care il primise, responsabi
lul bibliotecii sătești din Sascut a 
rămas încremenit; în colet erau, e 
drept, peste două sute de volume, 
frumos cartonate, cu coperți colora

te, scrise de autori de seamă, Șo'o- 
hov, Sadoveanu, Petofi, Atiila, Kal- 
ma și alții, însă toate tipărite în lim
ba... maghiară. Alt necaz l Că de, 
nici odată unul, nu vine singur 1

După cum știa și dînsul, și după 
registrele oficiale ale sfatului popu
lar, în Sascut nu se află nici un lo
cuitor de naționalitate maghiară. 
Pentru ce l-au „blagoslovit” tovară
șii de la C.L.D.C. Birlad cu ditamai 
coletul de cărți care nu i folosesc 
la nimic (ba dimpotrivă acum îl în
curcă și mai rău) nu înțelegea Rusu.

Și a făcut din nou cereri, adrese, 
etc.„

Dar, plingerile noi și repetate, la 
C.L.D.C. Birlad, nu au mai fost luate 
în considerație. Intre timp, Sascutul 
trecuse sub oblăduirea altui centru 
de librării și difuzare a cărții.

Așa că astăzi, biblioteca sătească 
din Sascut numără printre cărțile 
ei, numeroase volume în limba ma
ghiară, care sînt păstrate în even
tualitatea apariției la Sascut a unor 
noi locuitori care să le poată citi. 
Pină Ia apariția acestora, săteni
lor care citesc in limba romînă, bi
blioteca sătească le poate oferta. 
cărți pentru copii.

Acestea sint necazurile lui Virgil 
Rusu. Există totuși cineva care se 
bucură in toată povestea aceasta. 
Știți cine ? C.L.D.C. Birlad, care tri- 
mițind la Sascut cărți în limba ma
ghiară consideră că și-a indeplin't 
planul 1 Numai că rămîne de văzut 
cit va mai dura „bucuria* asta 1

F. MURGU

0^ zz bUUM/ C.I.P.C



Dezmiristitul— o lucrare necesara AU PORNIT LA DEZMIRIȘTIT
Numeroși plugari. înda

tă după seceris. string 
scorni în clăi, la mar

ginea locului și trec la dez- 
miristit. asa cum au învățat 
ia cercul aerotehnfc. Alții, 
din năcate. nu fac asa. ci la
să miriștea nelucrată, făcîn- 
■du-si socoteala că oină în 
toamnă oămîntul se mai o- 
dihneste si. în acest răslimo. 
vitele Dot Daste oe miriște. In 
felul acesta cred ei că rea
lizează un cîș- 
tig. Să fie oare 
un cîștig real 
acesta ? Răs- 
ounsul a fost 
dat de agro
tehnica avan
sată. iar re
coltele mari 
de cereale obținute de pluga
rii fruntași care dezmiristesc 
confirmă tele souse de știin
ță : dezmiristitul este o lu
crare necesară Și iată de ce:

Prin dezmiristit se îngroa- 
nă semințele de buruieni care, 
sub brazdă. încolțesc si cresc, 
nutînd fi aooi distruse orin- 
tr-o arătură adîncă. Dar nu 
numai buruienile, ti si dău
nătorii si focarele de bo»li ale 
plantelor sînt distruse nrin 
dezmiristire Nedezmiristind 
însă, o bună Darte din semin
țele de buruieni vor încolți a-

pămîntul cu substanțe nutri
tive

Toate acestea exolfcă de ce 
de oe terenurile ce au fost 
dezmiristite se obține un 
spor de 200—300 kg. de boa
be la hectar.

Dezmiristitul — ca orice 
lucrare agrotehnică — trebu
ie făcut la vre.me. adică în 
cel mult două zile de la data 
recoltării El se face l<a adîn- 

cime mică, de 4—5 cm , cînd 
se lucrează 
cu discuitorul 
sail de 7—8 
cm., cînd se 
folosesc plu
gurile simple 
fără cormană, 
ori plugurile

polibrăzdare fără cormană. 
Pe pămînturile năpădite de 
pir. costrei. susai ,sau^ alte 
buruieni cu tulpini în pămînt, 
ori rădăcini adînci. se va 
dczmiriști cu discuitorul în 
lungul și latul ogorului, la 
admcime de 10—12 cm. A- 
poi. după ce încep să dea 
lăstarii, se ară cu plugul cu 
antetrupită

Iată așadar de ce dezmi
ristitul este o lucrare folosL 
toare si de ce trebuie făcută 
la vreme de toii aosnodaril.

Ing. agr. V. DRĂGUȘANU

N-au trecut decît două zile de cînd muncitorii de la gospodăria agricolă de stat Ostrov, 
raionul Băneasa, au strins orzul de pe cimp și iată-i din nou pe ogoare...

In fotografie: Mecanizatorul lonuz Nazif face dezmiriștitul cu plugul polibrăzdar tras de tractor.
bia în toamnă — dună arătu
ra pentru însămîntare — si 
vor năpădi culturile. Iar boli- 

Â. le si dăunătorii se vor în
mulți, primejduind recolta vi
itoare

•
 De asemenea, o dată cu 
rzmiristirea se formează la 
lorafata terenului un strat 
afinat, care împiedică pierde
rea umidității solului, ușu
rează pătrunderea apei si a 
Y aerului în oămînf si înlesnesc 
executarea arăturii adînci. te 

se face la 2—3 săntămîni 
după dezmiriștire. Afînarea 
nămînfului aiută totodată la 
dezvoltarea microorganis
melor. adică a acelor viețui
toare mici care îmbogățesc

Îndeletnicirea de bază a locuitorilor 
raionului nostru este creșterea vite
lor. De cîțiva ani încoace au apărut 

în satele raionului Muscel noi forme ale 
acestei îndeletniciri : întovărășirile agro
zootehnice. Dacă înaintea celui de al doilea 
Congres al partidului aveam în raion 11 
întovărășiri pentru creșterea în comun a 
vitelor, azi numărul lor se ridică la 23. 
El ar fi putut Ti însă și mai mare dacă 
n-am fi întîmpinat o seamă de greutăți. 
Acestea mi-au apărut și mai clar urmă
rind discuția începută în paginile „Al
binei", sub titlul „Purtăm o mare răs
pundere".

Cum arătam mai sus, formele de coo
perare care se bucură de multă popu

Pe marginea scrisorii

PIWIII Ml WIIMI
Statutul 

întovărășirilor 
agricole trebuie 

completat

CUM SE ORGANIZEAZĂ O ARIE 
UNDE SE TREIERĂ PE CETE

Mai multi cititori ne-au cerut să publicăm schema unei arii unde treierișul se 
face pe cete. Publicăm mai jos această schemă — întocmită de baza indicațiilor 
Ministerului Agriculturii — recomandînd-o totodată ca model și acolo unde 

ariile au fost deacum organizate, dar nu după regulile prevăzute de Minister:

laritate în raionul nostru sînt întovărășirile agro
zootehnice Trebuie spus însă că pînă în prezent 
noi nu reușim să folosim pe deplin acest climat 
prielnic. Fată de posibilitățile existente, numărul 
întovărășirilor înființate în raionul Muscel este 
încă mic, iar unele dintre ele nu constituie o pildă 
bună. Toate aceste rămîneri în urmă sînt justifi
cate în bună măsură de lipsa unei călăuze. Am 
căutat noi sprijin în statutul întovărășirilor agri

cole. Nu întodeauna însă am găsit răs
punsul căutat, deoarece între întovără
șirile noastre pentru creșterea vitelor în 
comun și întovărășirile agricole, există 
mari deosebiri. In întovărășirea agricolă, 
de pildă, țăranul muncitor vine doar cu 
pămîntul și cum e și firesc, la împăr
țeală ia roadele pămîntului. In cea agro
zootehnică unii aduc pămînt arabil, alții 
vite. Sînt plugari care se înscriu cu fi
nețe, dar fără vite, după cum sînt țărani 
muncitori care vin cu vite și livezi, dar 
nu au finețe. „Cum să facem comasa
rea ? Cum sa socotim muncile atît de 
deosebite una de alta ? Cum să facem 
apoi împărțeala produselor ?“ ne întrebau 
întovărășiții.

Statutul întovărășirilor agrico’e nu pre
vede nimic despre creșterea vitelor. Or, 
în întovărășirile cu specific zootehnic se

ridică nenumărate probleme legate de 
creșterea animalelor, cum ar fi aceea a 
adăposturilor, a utilajelor, a îmbunătă
țirii raselor de vite.
Lipsa unor prevederi statutare proprii 

întovărășirilor agrozootehnice se face 
simțită și în munca de lămurire de la 
om la om. Cînd vorbim țăranului mun
citor despre gospodăria colectivă, el dis
cută cu noi fiecare punct din statut. îl 
întoarce pe toate părțile și cunoaște ast
fel, „negru pe alb", drepturile și îndato
ririle ce-i revin unui colectivist. Din pă
cate însă nu-i putem crea această posi
bilitate și atunci cînd vorbim cu el des
pre întovărășirile agrozootehnice.

Avînd în vedere cele de mai sus, cred 
că e bine ca Ministerul Agriculturii să 
studieze problema completării statutului 
model al întovărășirilor agricole. Adică 
să se adauge în acest statut, capitole 
privitoare la modul de organizare a în
tovărășirilor cu mai multe ramuri de 
producție (creșterea anima'e’or, pășuni 
și finețe, pomicultură etc.), precum și 
la repartizarea veniturilor obținute aici.

BOGDAN BĂNICĂ 
președintele sfatului popular 

raional Muscel

— Convorbire cu secretarul sfatului popular din comuna Mărcuiești -

De jur-împreiurul locului ales pentru ane se ară o fîșie lată de 3—5 m. (7). In 
apropierea batozei se instalează pichetul de incendiu (6), butoaiele cu . apă (4), ca 
și grămada cu nisip (3) Tot pe arie, cit mai departe de batoză, se instalează un 
trior (9), un cîntar (5) și toaca pentru alarmă (8). In afara ariei se va pregăti un 
alt loc (2), pentru depozitarea paielor și a plevei (1). Depozitele de carburanți trebuie 
să se găsească la o distantă de cel puțin 100 m. de arie, iar butoaiele cu carburanți 
și lubrifianți se vor păstra în bordeie săpate în pămînt. Tot în afara ariei, la o 
distantă de 50 m. de stogurile cu snopi și garnitura de treier, se va aranja locul 
de odihnă (11), locul pentru fumat (12) și gazeta de perete(lO).

In comuna Mărcuiești, regiunea 
București, pregătirea secerișu
lui și a treierișului s-a tăcut 

cu multă temeinicie, fapt ce-a îngă
duit ca recoltatul griului de pe cele 
aproape 800 ha să se termine în cî- 
teva zile, iar treierișul să înceapă de 
îndată. Tocmai de aceea l-am rugai 
pe tovarășul Floiea Vintilă, secre
tarul statului popular din Mărcu
iești, să ne vorbească despre ci 
teva din măsurile luate pentru reu
șita campaniei de recoltare.

— Secerișul și treierișul nu fac 
casă bună cu tărăgăneala — ne spu
ne tovarășul Florea Vintilă. Orice 
ceas pierdut în aceste zile se mă
soară în zeci și chiar sute de kilo 
grame de boabe lăsate pradă cio
rilor și popîndăilor. Spre a ne feri 
de asemenea pagube comite
tul executiv a stat de vorbă cu ob
ștea și, împreună, pm holărit: revi 
zuirea și repararea din vreme a tu
turor atelajelor trebuincioase; orga
nizarea a 8 grupe de într ajutorare 
pentru ca fiecare din cele 8 seceră- 
tori — existente în sat — să fie fo
losite în comun. Fiecare grupă de 
intr-ajutorare alcătuită din proprie
tarul secerătorii, rudele, vecin i sau 
prietenii acestuia — a avut un plan 
de seceriș, care prevedea pe zile 
ordinea lanurilor ce urmau a fi re
coltate ; amenajarea celor 4 arii da 
treier, numirea batozarilor și alcă
tuirea cetelor de treier.

Și pentru ca batozele să nu 
meargă în gol, am stabilit împreuna 
cu obștea cîteva reguli obliga.oră, 
ca de pildă: alimentarea batozei 
cu sncpi să se facă nu direct din 
care, ci din stoguri dinalnle clădit»; 
tiecare ceată să cunoască din tcp 
ziua cînd urmează să treiere, pen
tru a putea începe lucrul dersidată 
ce i a venit rîndul; toba batozei să 
nu fie scuturată după ce go .poda
rul a terminat de treierat, ci seara. 
Iar boabele să fie împărțite oame
nilor ce-au treierat în ziua respec
tivă.

Cît privește gospodăria colectivă, 
— urmă tovarășul Vintilă — totul a 
fost pregătit mai lesne. Consiliul de 
conducere al gospodăriei a în'oc- 
mit un plan special de muncă pen 
tru toată durata campaniei. După 
prevederile acestui plan, în zile'e 
secerișului și treierișului colectiviștii 
buni de muncă ies cu toții la 
cimp și pe arie, iar atelajele snt 
folosite în primul rînd pentru recol
tat.

De un mare sprijin în buna desfă
șurare a treierișului — subliniază 
în încheiere tov. Florea Vintilă — 
ne sînt și cei 50 de agitatori, ca și 
brigada artistică de agitație. La 
arie, noi organizăm și mici expo
ziții agricole cu recoltele obținute 
de gospodăria colectivă și cele ob
ținute de țăranii muncitori cu gos
podărie individuală.



pentru tot-

ajunge ea

din nisipul

■

urgînd repede, apele fluviului fremătau ne
contenit. in apropiere, chiar in dreptul un_e 
umsei șeaea lungit cu coatele înfipte în m- 

B.pui praios al maiuiui, ele se înmănuucniau îna-.. 
un șuvoi, se răsturnau înălțînd o lamă stiăvezie, 
apoi iscau o bulboană înspumată, ca și cmd mon
ștrii aaincunlor ar ii tnmis la supraiață rasu.la- 
rile lor grele.

Ziua rusese fierbinte, dar dogoarea care f.If ia 
ca niște văluri aeasapra pamintuiui uscat și înc.ns, 
o dată cu apropierea înserării începu să se domo
lească, iar boarea proaspătă ce se ridica de la su
prafața apei mingile obrajii încinși ai flăcăului.

Mai tîrziu, cînd lumina soarelui pierdu din alba 
ei strălucire, un om virsinic, cu straie zdrențuite și 
opinci ponosite se apropie oe el, dînd lăstar.șui la 
o parte. Omul era înalt, slab, adus de spate, cu 
chipul scorojit de asprimea vieții, inlătunnd lu;e- 
reie înalte, miinile lui uscaie, cu vine negre, grease, 
păreau niște ghiare de sălbăticiune care-și caută 
prada. Cel ce privea apa, nu-1 văzu și nu-i auzi 
pașii, dar cînd bătrînul ajunse aproape și soarele 
ii alungi umbra frîngind-o de malul fluviului, el o 
zări cu coada ochîuiui. Simți îndată că omul te 
intîhde alăturea de el și inamte de a i auzi glasul 
știu cine este. Bătrînul vorbi rar, răsuilînd d.n fun
dul plămînilor.

— Tot aici, măi Onisei ?
Cel întrebat se mulțumi să dea din cap. Moșul 

: reluă :
— Ce-ți tot spune ție apa asta, măi nepoate ?
De astă data Onisei ridică din umeri și fără să 

: clipească întoarse fața către el. Ochii lui albaștri 
erau năpădiți de o lumină în care bătrînul gări 

, ceva din adîncimea de neînțeles a cerului și din 
■ licăririle fund ale apelor limpezi.

Moșneagul se înfioră ușor și se întrebă de unde i 
i vin astfel de ginduri neobișnuite. Oare apele ace
lea vii, bolta sonină care-și coboară marginils-i 
de cupolă atit de aproape, sau pilcul de ar ni de 
peste fluviu în frunzișul cărora soarele în as ințit 
așeza lumina i blîndă, privite in tihnă, îl împingeau 
să cugete altfel de cit era obișnuit? Nu pulu răs
punde nedumeririi ce-1 cuprinsese ; Onisei vorbi, și 
îndată gîndurile acestea care mijiseră întocmai 
unei fulgerări de o clipă, se pierdură 
deauna.

--- Mă întreb mereu, unchiule, unde 
oare ? Cine-o înghite pînă la urmă ?

Bătrînul nu răspunse îndată. Apucă 
mărunt o crenguță ușcctă și o aruncă în apă. Că- 
zînd, crenguța se răsuci, se răsturnă, și undele re
pezi o purtară în depărtări. După cîteva clipe d.s- 
păru din văzul lor.

— Știu și eu ? zise el, socotind în minte 
ce-1 urma crenguța acwa, 
apele.

— Marea ?
— Da, marea. Eu n-am 

au ajuns la ea așa spun.
Onisei se uită la prolilul 

ctr ii voit să desprindă din liniile lui aspre răspun
sul ce-1 dorea.

— E departe, unchiule Pavel ?
— Pentru noi e departe ; noi sîntem înțepeniți pe 

moșia boierului. Pentru noi ori ce alt loc e departe, 
măi Onisei. Doar pentru vapoarele și oamenii care 
trec, nu-i ; două zile : una pînă la Tulcea și una 
pînă la Mare, la Sfîntu’ Gheorghe.

Tăcu. Onisei gîndea la drumul ce l-ar avea de 
străbătut pînă acolo, unde apele fluviului se răs
turnau într-an șuvoi dătător de viață. Ce n-ar fi 
dat să vadă cu ochii ceea ce vedea cu mintea 1 

Bătrînul întinse mîna și-l bătu ușor pe umăr.
— Dar tu te-ai putea duce, măi Onisei... 
Tresări ca și cînd ar fi știut că-i singur și 

cineva îi strigă pe neașteptate în ureche.
— Eu ?...
— Da. Taică-tău a putrezit de mult, pe maică 

ta ai îngropat-o, ce ai mai sta aici? Pentru boier? 
E greu pînă te bagă și pe tine la ceva datorii, că 
pe urmă nu mai scapi de ele chiar de ai munci pe 
brînci. Noi avem două belele mari pe capul nostru: 
seceta și boierul Seceta nu-i întotdeauna, dar bo
ierul e. De ce nu ne-a lăsat să facem șanț de 
irigație la pămînturile noastre ? Ce-1 durea pe' el 
dacă munceam noi la săpat și făceam pămîntul 
roditor ? Ii e frică să nu ne scape din mînă 1 De 
ani de zile îl rugăm, dar el ce zice ? „V am făcut 
biserică : rugați-vă lui dumnezeu să vă dea ploaie, 
păgînilorl' El așa ne vrea, măi Onisei, cît mai 
săraci și cît mai datori lui 1

Flăcăul dădu din cap înțelegător. Ce drept vor
bea bătrînul 1 Și iar îi fugi gîndul la undele fluviu
lui. Apoi de-acolo, din frămîntarea lor se înfiripă 
chipul maică-sii. Ochii ei erau blînzi. Blînzi și mereu 
obosiți. Mereu își ascundea tușea într-o basma. In 
ultima vreme, înainte de a muri, pe basma se ive~u 
bănuți de sînge. Taică său, la fel; și el plătea bo
ierului din sănătatea lui. Era vesel și bun. Plămînri 
însă îi erau găunoși ca viața-i lipsită de bucurii. 
Dar el, Onisei, era oare sănătos? Sigur 1 Nu tușea,

(Desene de ALEXANDRA ANGHEL)

nu-1 durea nimic și putea munci 
cap pesemne că avea ceva; 
căpățncrea asta care-1 împingea într una să vadă 
locul unde apele fluviului se varsă în mare ? Iară 
auzi glasul domol al bătrînului.

— Zic să te duci, 
întreg să-ți dorești 
mea ie alege. De 
slab, ajungi pleavă 
pierde, măi Onisei. 
nu vezi cum curge? N are hotar și n are oprel ște. 
Ea se zbuciumă între maluri, dar merge înainte pe 
vadul ce și l-a săpat singură. Uite, pune-i stavilă 
apei. Ce face ea ? Se umflă, răbufnește și îndată-și 
croiește alt vad. Nimic n-o ține pe ioc. Numai noi 
oamenii stăm ca pietroaiele, măi Onisei, băiete 1

Soarele se apropiase de apus. Era roșu și im- 
pînz'se cerul asfințitului cu lumina lui de parcă 
l-ar fi împroșcat cineva cu sînge. Bătrînul înghiți 
greu și amuți. In fața lor 
apele curgeau rostogol n- 
du-se libere, pline de via
ță... Dar deasupra, de jur-; 
împrejur, cerul tăcut, ne
mișcat, apăsa ca o mînă 
uriașă cu palma deschisă, 
cu degetele crispate de 
pe care se prelingea sîn
ge. Un fior de moarte îi 
atinse umerii. Se cutremu
ră și zgribulindu-se în ța
rina în care își ostoise 
vlaga tinereții, gemu înfri
coșat.

Onisei simți și el apăsarea aceea cruntă ce se 
prăvălea din înălțimile către care oamenii obiș
nuiau să-și ridice ochii cătînd să și găsească spe
ranță și tărie, li " 
manie și sufletul

— Unchiule — 
fugim amîndoi 1

— Eu ? Să fug eu 1... încotro ? Eu aici am să ples
nesc, măi Onisei ; aici, la călcîiul boierului. Dar 
n-am să mor pînă nu-1 mușc măcar o dată l

— Să-l muști ?...
— Da. Tu nu vezi Onisei? Pînă și cerul stă să 

se dăiîme. Nici el nu mai poate, dar noi ? Tu să 
fagi 1 Da, fugi în lume și cată-ți norocul, Onisei. 
Du-te Onisei cu apa asta ; liber, fără stăpîn, fără 
robie. Cu o lotcă poți ajunge la Tulcea, la Siîntul 
Gheorghe, ori în altă parte 1 Dar du-te Onisei, du-te. 
Nu sta ca noi, colb în care să scuipe boierul ! In 
noaptea asta să pleci 1 Oricît de rău ai ajunge, 
mei urgisit ca aici n-ai să fii 1... Să pleci, măi Oni
sei, auzi tu ?

Omsei își ridică privirea către ochii tulburi ai 
bătrînului, în care într-o singură clipă clocotise 
răzvrătirea unei vieți întregi.

— Am să plec, unchiule. Mîine am să plec 1
— Da. da — vorbi Pavel, și cutele ce i brăzdau 

fața se ad’nciră și mai mult — cînd îmbătrînești 
nu mai poți pleca nicăieri 1 Doar o singură dată 
ești în stare s-o faci. Și pentru asta trebuie să fii 
tînăr, măi Onisei 1

măi Onisei. Nu-i treabă de om 
robia. Te duci în lume și lu- 
ești tare, ajungi om. De ești 
ca și aici. De pierdut n ai ce 

Tu te uiți mereu la apa asta ;

drumul
— marea înghite t-ale

vâzut-o. Dar cei care

unchiașulai, ca și cum

fu teamă ca de năruirea urmi 
îi îngheță.
șopti ei cuprins de spaimă — să

că

Prima încropire de lumină prindea apa, peste 
care flutura ca pe prismele unui cristal și cu 
toate că întunericul înconjurător se destrăma 

greu, cu fiece clipă ea devenea mai vie. Trecu un 
timp și sus, pe cerul dinspre răsărit, Omsei văzu 
dezlipindu-se geana zilei. Apoi, îndată, acolo unde 
avea să izbucnească ziua, un uriaș nevăzut mîzgă i 
cerul cu culori care urcau și coborau din roșu.

mai

4

greu. Numai ladin
altiel de unde în-

Culorile se resfrînseră tot peste ape. Ele tremu
rară pe spinările micilor valuri și licăriră în frun
zișul arinilor de pe mal.

Fugarul se uită cînd la ape, cînd la cer, cînd la 
arini. Se simțea neliniștit și privirea lui era furișă, 
ca și cînd ar fi făcut ceva oprit de legi aspre ; 
grumazul îi era încordat, răsuflarea grea, iar ini- 
met-i bătea în tîmple. Dacă ar fi urlat vîntul, sau 
ar fi uruit tunetul, toate acestea nu i s-ar fi părut 
atît de nefirești, dar uriașa transformare se înfăp- 
tuia într-o muțenie apăsătoare, ca și apusul din 
care coborîse această noapte plină de tăceri ame
nințătoare.

Apoi deodată întreaga fire păru că prinde viață: 
un mănunchi de raze se înălță într-o explozie de 
lumină, lovi cerul în înaltul lui și ultimele zdrențe 
ale nopții căzură.

Onisei răsuflă adînc, iar trupul i se dezdoi. Mur
mură mulțumit că-și aude glasul :

— Ce-o fi cu mine ? 
Doar am văzut atîtea apu
suri și răsărituri de soare 1 
Dar unchiul Pavei ? Nici 
el nu era mai liniștit a- 
seară. Parcă-i luase casa 
foc 1

Curentul răsuci barca și 
apele domoale, mărgina
șe undelor repezi, o opri
ră. Tînărul apucă vîslele 
și trase către curent In 
goana lor șuvoaiele cu- 
prinseră din nou lotca, 
puxtind-o cu ele.

drept făcea un cot. Curentul fluviului se 
căire el și deodată îl ocolea cu măiestrie, 
înfășură într-un vîrtej care răsucea apele 
căsca o gaură ca o gură de babă, 
cunoștea bine locul acesta. De cîte ori nu 

drun 
apa 
agfcl1 
le. Ii

Flc 
el și

Malul 
repezea 
apoi se 
p,nâ ce

Onisei
se scăldase el aici împreună cu alți flăcăi, înfiorat 
de răsucirea nesătulă a anaforului 1

— Ei. hîrcă — rîse el arătînd pumnul către pîl- 
nia vîrtejului — dacă pînă acum nu m-ai«nghițit, 
nici de acum înainte n-ai să mai poți ; și tu, și 
boierul, m-ați scăpat din ghiare 1 M am dus 1

Trecu de vîrtej. Cuminte, lotca se păstra tot pe 
firul apei. Malurile fugeau necontenit. Puzderie de 
arini, sălcii triste, stufărișuri, dîmburi înalte, alu 
necau în urma lui. Și în timp ce pe malurile din 
fată veneau mereu alți arini, alte sălcii și al’.e 
locuri, soarele se înălța pe cer, iar lumina lui 
îndîrjită le culca umbrele fantomatice pe pămîntul 
înțelenit de dogoare și uscăciune. Nu departe, O- 
nisei zări preț de cîteva clipe, un țăran agățat de 
un cal deșelat, zgîriind o brazdă. De sub cuțitul 
de oțel al plugului se isca o șuviță de praf gălbui, 
îndată, gindurile lui fugiră înapoi împreună cu ma
lurile și-și simți cerul gurii ca o iască. Peste tot 
era secetă. Anii dinaintea lui 1907 erau însemnați 
de fierul roșu al uscăciunii. Oamenii uitaseră gus 
tul mîncării și brăcinarele se sprijineau pe osul șol
dului, ca după boală. Gîndul acesta îl îndursră 
Iși lăsa mîna în apele fluviului așteptînd să gă
sească răcoare, dar și-o retrase repede de parcă 
l-ar fi opărit : apa era caldă, încropită, lipic oasă, 
de parcă se sleia pe degete. Atunci o tristețe adîncâ 
îl năpădi. Se întinse în barcă și închise ochii, cău- 
tînd să se gîndească doar la alunecarea bărcii. 
Ea se legăna într-o parte și în alta, pricinu'ndu i 
o amețeală plăcută. Ațipi Cînd deschise ochii soa
rele era în înaltul cerului. Din dreapta auzi fluie
rături și sirigăte. Se ridică și văzu cîțiva flăcăi care
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u. Unul dintre ei înotă către lotcă in 
3-i iasă pieziș în cale, și s-o prindă.
le, — strigă rîzînd unul dintre cei rămași 
n — vezi că s-a trezit căpitanul 1 Unde 
iitane ?
rrătă cu latul mîinii către cursul apei, 
are — zise el.
tare ?
înde se varsă apa în mare.
i rîseră. Onisei se uită ia ei. Erau slabi, 

ieșite, cu stomacul adincit sub coșul 
.ca într-o gaură, iar ochii le străluceau în 
cruzime.
dracului — strigă unul, apoi flăcăul nu-i

OAMENI CU DARE 
DE MÎNÂ

r zi, trezindu se, Onisei căta cu privirea 
lungul malului drept al Dunării. Sute de 

', mari, mici, șlepuri și vapoare, ședeau 
pontoaneîe portuiui. Flăcăul nu mai vă- 
i vase legate la un loc, dar nici case ca 

pleau malul pînă sus pe deal nu 
erau înalte, albe, cu acoperișuri

i tablă : ca niște conace. Soarele, arun
ce raze piezișe, le lumina puternic. Oni- 
îse cu gura căscată și privea răsuilînd

auzi pași în apropiere și tresări. Era un 
slab, îmbrăcat in haine de muncitor. Pe 
un surîs prietenos.
căști gura, măi flăcăule ?

e a răspunde, Onisei înghiți în sec : 
supărați, domnule, încotro e marea ? 

omului pieri de pe buze. Se apropie mai 
țcău, îl măsură cu privirea, apoi prinse 
I surîdâ.

? Nu-i departe. Vrei să mergi acolo ?

Mai acu* vreo cîtva timp, 
ulița pe care stă Florea 
Cerveanu fremătase ca 

un urdiniș. In fața ogrăzii co
lectivistului oprise autocamio
nul gospodăriei. Din vîiful 
mașinii Florea strigase :

— Măi nevastă ! Copii 1 Ve- 
niți fuga să dăm jos casa din 
camion 1

De fapt nici nu mai era ne
voie de vreun îndemn, căci 
cei ai casei ieșiseră în bă ă- 
tură cu mic cu mare. Suflecin- 
du-și mînecile, puseseră toți 
mina „să dea jos casa din ca
mion* : cărămizi presate, saci 
de ciment, var, cușați pentru 
căpriori, mă rog, tot ce tre
buie pentru asemenea con
strucție. In jurul lor se strîn- 
sese lumea ciopor. Cit ai bate 
din palme, toată ulița aflase : 
„Alde Florea Cerveanu își fa
ce casă nouă, de zid*.

Se mai bulucise așa lumea 
lîngă zăplazurile lui Cerveanu 
astă toamnă, cînd se împăr
țiseră veniturile de la colecti
vă. Autocamionul gospodăriei 
nu prididea să aducă în ogra
dă sacii cu bucate. Pe vreo

r La Sulina sau la Siîndul Gheorghe ? 
fitul Gheorghe — alese repede Onisei — 
samuri acolo.
ca — făcu străinul binevoitor — îți dai 
[vale și ții mereu la dreapta, pe unde-i 
tare. Dacă pleci acuma, la noapte ești 
ai rfs mergi pe curent și să dai din vîs- I?
bîigui ceva. Omul se mai uită o dată 
I Dar surîsul de pe buze i se topise 

•nișei ar fi găsit cine știe

la 
de 
cezhii Ap

sles.
bute mîna pe visle și îndată se trezi 
viului, care-1 purtă repede prin fața por- 
kașului ce strălucea în răsăritul puter- 

rnufc și văzu că marele drum pe apă își 
braț. El pornea la stingă, ocolind un 

pe care se înalță un far cu clipiri dese, 
cu îndîrjire, căutînd să nu fie furat de 
pornea către Sulina, ci de apele mai 
domoale care aveau să-l ducă la Sfin-

Le, după cum ii spusese tulceanuL
l visle din greu. Cînd obosea, le ridica 
I și cerceta malurile. Erau pline de săl- 
lață. Cîteodată se arăta și vreun sat, 
I păsa de ele. Mai avea puțin pînă la 
Indul acesta se simțea mai puternic și 
hai multă sete, în timp ce înaintea lui 
Io sumedenie de întrebări cărora nu le 
[spuns potrivit
■râurilor îl îndepărtă de la tot ceea ce 
I în jur. Inserarea coborîse pe nesimțite 
[1 lumina ce murea, o ceață umedă se 
[veșminte, pe țață, pe miini, pe lemnul 
[easupra cerul era senin, și curînd, în 
Imericul înghițea malurile, stelele îm-

în

simțea obosit, dar nu legă lotca. Se 
anca din spate și cu ochii ațintiți către 
ă purtat de apele molcome. Ele îl du

ci înceata dar nesfîrșita rotire a lumini- 
pr. Era atîta adîncime deasupra apelor 
e în jur, încît ceea ce la început erau 
bișnuit de senine, se transformă cu fim

unui somn adînc și odihnitor. Dar a- 
mainte de a prinde în auz un foșnet 
In nări un miros aspru, pe care nu-1
și nu-1 putea defini, iar pe buze un 

■rat.
Liditatea care i se strecurase pînă în 
hțea amorțit și înfrigurat. Privi în jur. 
La a^uca. Bănui că se deșteptase toc- 
I cî^Hpăul întunecos al nopții se tru- 
Lie sconvingă lumina zilei ce se apro

650 de zile-muncă, familia 
colectivistului primise aproape 
un vagon de grîu și porumb, 
în plus zarzavaturi, ulei, brin- 
ză, lînă și cîte altele. Bașca 
vreo 2.000 de lei bani peșin. 
Seara, pe marginea șanțului, 
se minunau vecinii de atîta 
belșug de bucate: „Se pricop
sește alde Cerveanu, vere !'

...Cu patru ani în urmă, tot 
ca un urdiniș fierbeau ulițele 
comunei Putineiu, raionul 
Giurgiu. Pînă noaptea tirz.u, 
oamenii numai despre asta 
vorbeau : or să reușească în 
încercarea lor Florea Cervea
nu, Paraschiv Drăghia, Florea 
Nedelcu și alți vreo 50 de să
teni, care înființaseră gospo
dăria colectivă „Ștefan Gheor
ghiu' ?

Colectiviștii n-aveau nici vi
te de muncă, nici atelaje de 
ajuns. Cu atît mai puțin ex
periența unei mari gospodării. 
Aveau insă dorința fierbinte 
de a trăi mai bine, ambiția 
de a deveni fruntașii satului. 
Și au pornit atunci să se chi
vernisească cu chibzuială. E 
drept că nu le-a venit prea 
ușor să se deprindă cu tehni
ca nouă și cu noile metode 
de lucru. Cînd a fost vorba să 
cultive porumbul în cuiburi a- 
șezate în pătrat, o parte din 
colectiviști s-au îndoit de me
toda aceasta. „Rîde satul de 
noi — spuneau ei. — Așa ce
va nu s-a mai pomenit prin 
părțile astea*. In 1954 au cul
tivat totuși 5 hectare de po
rumb în felul ăsta, iar rezul
tatele au întrecut așteptările. 
In 1955 au mărit suprafața la 
22 de hectare și au obținut 
1.800 de kilograme mai mult 
de pe fiecare hectar, față de 
locurile unde puseseră porum
bul după datină. îndrăzneala 
biruise. Anul acesta ei au 
cultivat întreaga suprafață de 
porumb după metoda cea 

be
rre.
la nemișcată, înțepenită într-un banc 
lucă vîslele încercînd să se smulgă de 

băgă de seamă că stelele încep să-și 
Icirea, pălind și ștergîndu-se de pe cer, 
Sinspre răsărit se înălța un văi opac, 
ul se mărea, se lățea, creștea, și se 
încetat, făcînd loc luminii, care pe 
b^îîdea firea.
bnisei fu scuturat de o spaimă nețăr- 
pse înlemnit, cu ochii holbați, cu răsu- 
| cu mîinile încleștate pe visle, în timp 
kălbatic îi cutremură carnea; acolo, 
la lui se ridica un zid uriaș de ape. In 
tulburi încă, zidul se arcuia și spriji- 
limburiu, care cu timpul deveni sidefiu, 

unele scăpărări violete și se înroși. 
Lor văpaia tăsăritului se înălță ca o 
linse întreaga curbă a cerului, se răs- 
b și curînd un albastru plăpînd, apoi 
[peri întinderea nesfîrșită.
hăului era îndurerat de sforțările ce le 
| înghită. Era marea 1 Așa era marea ? 
[să se verse undele fluviului ? Desigur, 
[ra li 
[lrînf"_
[ dîndtFi prospețimea lor, viată și rost, 
[prinse tîmplele în palme și începu să 
B. Simțea că-1 năpădește un fior ne- 
fc sevă care-i urcă în tot trupul : era 
Inie întocmai undelor marelui fluviu.
la luni, ca un puhoi, undele vijelioase 
■ din 19C7, aveau să poarte în vîrtejul 
Iță undă, alături de celelalte multe, 
llburau năvalnic.

lj*s. dar o dată ajunse aici ele 
^■ca malurilor și libere se av'n- 
latrii prospețimea lor, viată și roșt.

nouă și poftesc pe oricine să 
vadă culturile spre a dovedi 
superioritatea agrotehnicei a- 
vansate. Iar porumbul, înalt 
aproape cît omul, e cea mai 
convingătoare mărturie. Tot 
așa și floarea soarelui, sfecla 
și celelalte culturi prășitoare, 
care au fost prășite de trei 
ori pînă acum.

Cît despre păioase, rodul 
lor trebuie să mergi să-l vezi 
de acum în hambare : orzul e 
de mult treierat, iar grîul, re
coltat cu combina, a dat o 
producție mult mai mare de- 
cît a țăranilor cu loturi indivi
duale.

Colectiviștii nu se mîndresc 
însă numai cu culturile de 
cîmp. Te poftesc să vezi și 
celelalte ramuri ale gospodă
riei lor. Au o turmă de oi, o 
mîndrețe. Lapte, brînză, lînă, 
iată cîte produse capătă gos
podăria și colectiviștii de la 
cele 450 de mioare pe care le 
îngrijește fostul argat Florea 
Linca, azi colectivist fruntaș. 
Tot așa și cu ferma de scroa
fe : numai anul trecut, colec-

(Desen de N. HILOHI)

tiva a cîștigat peste 30.000 de 
lei din vînzarea purceilor. Ei, 
și dacă ai vreme, poți să treci 
și pe la stupina așezată în la
nul de floarea soarelui sau 
pe la eleșteul, întins pe 10 
hectare, unde mișună peștii.

Acum, în gospodărie nu gă
sești ziua aproape pe nimeni. 
Dis-de-dimineață, autocamio
nul „Molotov*, cumpărat acum 
doi ani, trece pe la casele 
colectiviștilor și-i ia la muncă, 
de unde îi aduce înapoi către 
seară.

— Avem mașină la scară, 
ca boierii — îmi spune în glu
mă moș Preda Brătescu. — 
Am ajuns oameni cu dare de 
mină...

D. MIHAIL

REMBRANDT Lecția de anatomie

Apoi îmi povestește cît o 
duc de bine colectiviștii. Pa
raschiv Drăghia, Nicolae M. 
T. Breazu, Ion Breazu, Flo
rea Nedelcu și alții și-au fă
cut case noi. Nouă colectiviști 
și-au cumpărat vaci cu lapte. 
Alții și-au luat mobilă nouă, 
aparate de radio.

După ce am auzit .și am vă
zut toate astea, pot spune, nu 
în glumă ca moș Brălescu, ci 
cu toată seriozitatea : colecti
viștii din gospodăria „Ștefan 
Gheorghiu' sînt într-adevăr 
oameni cu dare de mină, 
fruntași ai satului 1

I. DRAGOMIRESCU

REMBRANDT

Pe un fond cărămiziu 
închis se profilează 
figura hotărîtă a u- 

nui bărbat cu cască de 
aur. Ai impresia că nu vop
sea a folosit meșlerul ci 
aur topit pe care l-a fixat 
apoi cu pensula pe ta
bloul

Și totuși meșterul Rem
brandt n-a folosit decit 
vopsea obișnuită Ia cate 
a adăugat, ca în toate ta
blourile Iui, ulei și... geniu!
■0 a gîndit oare sărmanul 

brutar din orășelul olan
dez Leyda, că cel de al 
cincilea copil venit pe lu
me în ziua de 15 iulie 
1286, în loc de colaci și 
cornuri va plămădi opere 
in lata cărora secole de a 
rindul oamenii se vor opri 
zguduîți de fiorul artei ?

In vremurile acelea întu
necoase ca și fondul mul
tora din tablourile iu’, 
Rembrandt a purtat sus fă 
clia cin', tei și a d-agostei 
iată de oameni. A iubit pe 
cei sărmani și nevoiași î- 
mortalizîndu i în pînze ca : 
„Orbul cîntînd la vioară”, 
„Căminul tîmplarulus”, „T.- 
năra servitoare”, precum și 
alte imagini care te impre
sionează prin adevărul și 
sinceritatea lor.

Prin atelierul pictorului 
s-au perindat nobili cu 
pelerine de mătase, doam
ne cu rochii foșnitoare și 
gulere scrobite, magistrați 
în uniformele lor™ Rem
brandt insă s-a apropiat de 
oamenii de la care av.-a 
de învățat. S a impr'etsnit 
cu medicii care stud'au ca 
și el corpul omenesc și în 
1652 a pictat nemuritorul 
său tablou „Lecția de ana
tomie”.

Titan a! picturii, Rem
brandt a lăsat pinze ca: 
„Bunul Samaritean”, „în
toarcerea fiului risipita;*, 
„Rondul de noapte", „Sas
kia”, „Cămătarul” și multe, 
multe altele.

Cînd privești „Omul cu 
casca de aur”, fără să vrei 
te aindești că dacă ai pu
ne tabloul într-o cameră 
întunecoasă, casca omului 
ar lumina întocmai ca o 
rază de soare.

Nu e oare raza aceea o 
fărîmă din lumina pe care 
de 350 de ani o revarsă cu 
dărnicie geniul titanului 
Rembrandt ?!



Faza regională a celui 
de al lV-!ea Concurs al echi

pelor artistice de amatori 

Colectiviști și întovărășiți 
cintă viata nouă Pîine din apă și aer !

JVRIDKA

Douăzeci și patru de echipe ar
tistice s-au perindat zilele 
trecute pe scena Teatrului de 

Stat din Baia Mare. Veniseră aici 
cele mai bune coruri, echipe de 
jocuri și brigăzi artistice din raioa
nele Cărei. Cehul Siîvaniei, Satu 
Mare și Tășnad, să se întreacă în 
cadrul fazei regionale a celui de al 
patrulea Concurs. Au apărut pe 
scenă echipe puternice, cu veche 
tradiție artistică, ca echipele de 
dansuri din Cehal și Haimeu, sau 
corurile din Medieșul Aurit și Băbă- 
șești. Alături de ele, veniseră fa în
trecere și echipe înființate abia în 
perioada dintre cel de-al IlI-lea 
Concurs și acesta care se desfășoa
ră acum.

Cu multă mîndrie a vorbit 
zentatorul din raionul Cărei, 
pre corul din satul Lucăceni. 
care numără 90 de membri:

— Pînă în urmă cu cîteva

pre- 
des- 
cor

.__ ... ____ _________ luni
tn satul nostru nu exista gospodă
rie colectivă Acum lucăcenii se 
mîndresc cu o gospodărie colectivă 
și cu o întovărășire agricolă. Și se 
mal mîndresc si cu un cor. înți’.ntat 
tot în lunile din urmă. Coriștii sînt 
cu toții colectiviști și membri ai în
tovărășirii agricole.

Harnicii plugari din Lucăcem au 
adus pe scenă cîntece despre viața 
și munca lor nouă.

„Cucuruz, foifă verde. 
Cine intră-n tin-se pierde 
Că eștt mîndru și înalt. 
Cu mașina semănat..."

Tot despre viața din gospodărie, 
despre roadele bogate ale colectivi
știlor, au glăsuit și cîntecele aduse 
pe scenă de corul casei culturale a 
gospodăriei agricole colective din 
Rătești. O sută de flăcăi și fete fac 
parte din acest cor.

Colectiviști sînt și membrii bri
găzii artistice de agitație din Ber- 
veni, raionul Cărei. Ei au prezentat 
o adevărată „cronică a satului", 
pornind de la viața grea pe care 
o duceau pe vremuri iobagii din 
Berveni și ajungind pînă în zilele 
noastre, cînd în sat se află o gos
podărie colectivă milionară ce cu
prinde 673 de familii.

Membrii brigăzii artistice din co
muna Halmeu. raionul Satu Mare, 
sînt îmbrăcați în costume populare 
romînești sau maghiare. Au vorbit și 
în limba romînă și în limba ma
ghiară. Vorbele lor glăsuiau lim
pede: „Sîntem colectiviști. Cu spor 
muncim alături, romîni și ma
ghiari I"

S-au prezentat la această lază re
gională și echipe de iocuri ca cea 
de dansuri a colectiviștilor din 
Baba Novac sau a întovărășirii a- 
gricole din satul Golduba. Si nu 
o dată s-au auzit aci strigăturile 
voioase ale dansatorilor :

„Frunză verde, iasomie, 
Bine e-n gospodărie..."

Sutele de spectatori care s-au a- 
flat în sala Teatrului de Stat 
Baia Mare, au văzut 
nicii colectiviști veniti 
numai pe oamenii harnici în stare să 
smulgă pămîntului roade bogate, 
dar și pe niște înzestrați artiști a- 
matori, răspînditori în mase ai co
morilor artei populare

ION STEFAN

din 
în vred- 

aici nu

In comuna Speriețeni. 
raionul Găești, chia'nu- 
roaica Ioana Rădulescu 
nu predă statului decît o 
mică parte din uiumul ce 
îl ia la moara sa și nu și 
lucrează pămîntul. 
MOLDOVEANUL

deEste știut că fără lumina venită 
la soare și fără apa din pămînt, 
plantele nu pot trăi și rodi. Știința 

sovietică este pe punctul de a dezlega 
problema fotosintezei (rezultatul acțiunii 
luminii asupra plantelor). E vorba de 
descoperirea, cu ajutorul izotopilor radio
activi, a fenomenelor care se petrec în in
teriorul plantei Aceste fenomene constau 
în preschimbarea acidului carbonic și a 

apei în amidon și 
zahăr, sub influien- 
ța razelor solare și 
a clorofilei. In clipa 
cînd știința va pu
tea să imite acest 
proces natural, se 
va putea fabrica 
pîine din apă și aer.

Povestea luminii

Sîntem obișnuiți să scăpărăm chibri
tul pentru a aprinde lampa sau să 
răsucim butonul pentru ca becul să 

răspîndească pe loc lumina. Pînă s-a a- 
juns însă aici au trecut mii de ani. Pri
mii oameni nu cunoșteau focul.

E greu de spus cînd au început oa
menii să folosească focul. Probabil, folo
sirea focului a pornit de la observația 
că frunzele uscate și copacii aprinși de 
fulger sau de razele soarelui ard dind 
căldură și lumină. Ei au început să în-

In Colecția de Hotărîri și dispoziții 
ale Consiliului de Miniștri a Republi
cii Populare Romine Nr 29 din 20 iunie 
1956. s-a publicat Hotărîrea Cons' 
liului de Miniștri pentru stabilirea re 
gimului de contractare și achiziții » 
linii. în care se fixează prețurile pen 
tru fiecare fel și calitate de lînă nes
pălată pe anii 1956 și 1957. Pentru 
gospodăriile agricole de stat, gospo 
dariile agricole colective, gospodăriile 
anexe ale instituțiilor de stat, sfaturi 
le populare. întovărășirile și asocia 
țiile crescătorilor de oi, aceste prețur' 
vor fi mărite cu încă o zecime. Ce' 
ce vor contracta peste 2 kilograme ș 
jumătate de lînă merinos sau spancă 
pentru fiecare oaie, sînt scutiți de cola 
obligatorie de lînă și lapte pentru 
aceste oi.

In afară de aceasta, la încheierea 
contractelor, producătorii primesc ca 
avans 40 la sută din valoarea con
tractului. precum și tărîțe sau porumb 
la prețul oiicial pentru cei din raioa 
nele de munte, precum și diferite 
mărfuri.

De asemenea, sfaturile populare sînt 
obligate sâ asigure pășuni pentru 
oile celor ce contractează lînă.

trebuințeze copacii și frunzele care ar
deau pentru a-și încălzi și lumina pește
rile în care se adăposteau, pentru a-și 
pregăti mîncarea, dar mai ales pentru 
topitul metalelor din care și-au făurit 
unelte de muncă și arme de apărare mai 
trainice decît cele de os sau piatră.

Mai tîrziu, fie că au lovit din întîm- 
plare o piatră care a scăpărat scîntei, 
fie că au frecat două bețișoare pînă au 
luat foc, oamenii au reușit să producă 
singuri flacăra.

Din momentul acela fața lumii s-a 
schimbat cu repeziciune, deoarece lumina 
produsă de flacără a înlăturat teama de 
frig și întuneric. Acum oamenii puteau 
munci mai mult, se puteau 
bine, se puteau încălzi.

Arzînd copacii, oamenii 
să-și facă din rășină făclii, 
vas cu untură de vită și-au 
și, folosind seul sau ceara de albine, au 
făcut luminări. Primele luminări de stea- 
rina au lost laoncate in anul 1820. iai 
în I860 cele de parafină, pe care Ie folo
sim și azi.

Leonardo da Vinci, marele pictor și 
om de știință italian care a trăit acum 
500 de ani, a așezat deasupra opaițului 
un coș de tablă care ferea flacăra de 
curent, dar abia în 1778 
bricată sticla, s-a putut 
pe care o cunoaștem.

La sfîrșitul veacului 
apărut lampa cu sita incandescentă, care 
dă o lumină puternică, lampa cu ben
zină și acetilenă. Extragerea din cărbuni 
a gazului metan a dat un nou avînt lu
minatului

Oamenii de știință căutau însă o lu
mină mai bună, mai ușor de obținut, mai 
puternică. In anul 1757, savantul rus Lo
monosov a produs scînteia electrică, ln- 
vățații Galvani și Volta au inventat pila 
electrică, care a 
fost prima ma
șină de fabri
cat curent. Cel 
care a 
însă să 
sească acest cu
rent pentru a 
obține lumină a 
fost învățatul 
rus Petrov, in
ventatorul ar
cului electric. 
Iab’.ocikov, un 
alt savant rus, 
a construit prima 
mintă „soarele 
rusă“, cu care au 
tuturor marilor orașe europene.

Becul electric sau lampa cu fir este, de 
asemenea, invenția unui savant rus. 
Alexandr Nikolaevici Ladîghin. In anul 
1873 becul electric a luminat pentru pri
ma oară o stradă din Petersburg Astăzi, 
datorită cercetărilor savantului sovietic 
Vavilov, becul este înlocuit de așa nu
mita lampă fluorescentă, care nu emite 
căldură și dă o lumină puternică, albă, 
numită „lumina de zi“.

Ce va fi însă mîine ? La această în
trebare nu este greu de răspuns. Ome
nirea a intrat în era atomică și datorită 
neîncetatelor strădanii ale oamenilor de 
știință, această neasemuită cucerire a 
minții omenești va fi folosită între altele 
și pentru a da mult căutata lumină care 
să nu se deosebească de lumina soarelui.

hrăni mai

au învățat 
Umpiînd un 
făcut opaiț

cînd a fost fa- 
construi lampa

al XVIIl-lea a

Tov. Traian V. 
Florea, satul Vifo- 
reni, comuna Un
gureni, raionul Ba
cău, ne întreabă 
următoarele :

Socrul meu a dat ca zestre seji-sl 
mele o casă cu 10 prăjini săiște, un a- 
dăpost neutru vite 2 hectare de nămînt 
și 10 prăjini de vie. După 8 ani de la 
căsătoria mea. vrea să ia o parte -din 
pămînt pentru ca să le dea unui fiu al 
său De asemenea, vrea să ia și casa 
pe care am reparat-o. i-am făcut aco
periș, am mai clădit 
o fintînă etc Socrul 
să ia înapoi ceea ce

RĂSPUNS:
In primul rînd nu 

tru tot ce ați primit 
tocmit un act, autentificat la Tribunal. 
Dacă există un asemenea act. socrul 
dvs. nu are vreun drept asupra averii 
date ca zestre, care este proprietatea 
soției dvs. Dacă nu posedați un ast
fel de act, socrul dvs. este și în pre
zent proprietar pe această avere Dvs. 
aveți însă dreptul să cereți să vă plă
tească contravaloarea tuturor îmbună
tățirilor și construcțiilor făcute de 
dvs. Dacă refuză să plătească. îl pu
teți chema în judecată, în fața Tri
bunalului popular raional, care il va 
obliga la plata sumei respective, dacă 
veți putea dovedi 
cute.

știut 
fO’o-

luminare electrică, nu- 
rusesc" sau „lumina 
fost luminate străzile

diferite acareturi, 
meu are dreptul 
a dat ca zestre ?

arătați dacă pen- 
ca zestre s-a in-

aceste cheltuieli

★
ion din comuna 
Bacău. întreabă

fă-

N.
ur-

A

obligat 
pentru

să 
un

plătească 
copil re-

acum la

face un memoriu către președin- 
Tribunalului Suprem R.PR. 

Procurorul General R P.R . ară- 
motivele pentru care socotiți că

Tov. Mihăiesei 
Bălcescu, raionul 
mătoarele:

1) Dacă este 
pensie alimentară 
cunoscut ?

2) Dacă copilul care este 
mama sa. poate fi cerut de el. pentru 
creștere și educație ?

RĂSPUNS:
1) Fiecare din părinți este obligat 

de lege să contribuie în raport cu a- 
verea și veniturile sale, la întreținerea 
copilului. Tribunalul, cînd v-a obligat 
să plătiți o pensie lunară de 100 lei. 
a avut în vedere atit veniturile și a- 
verea dvs. cît și cele ale mamei copi
lului. Dacă sînteți nemulțumit de ho
tărîrea dată o puteți ataca cu recurs 
la Tribunalul popular regional. In ca
zul cînd vi se respinge recursul, pu
teți 
tele 
sau 
tind
sentința dată a fost nedreaptă.

2) Puteți face o acțiune în fața Tri
bunalului popular raional, cerînd să 
vi se încredințeze copilul, pentru creș
tere și educare. Dacă veți dovedi că 
mama nu-i dă o îngrîiire bună. Tri
bunalul vă va da cîștig de cauză. In 
acest caz mama va fi obligată să vă 
plătească o pensie alimentară pentru 
copil.

Menționăm că singura căsătorie va
labilă în Republica noastră este aceea 
făcută in fața Serviciului de stare ci
vilă a sfatuiui popular. In ce privește 
refuzul de care vorbiți, vă răspundem 
că nici o autoritate administrativă sau 
instanță judecătorească nu are drep
tul să intervină.

Președintele cooperati
vei din comuna 
Vodă, regiunea 
nu prea își vede 
letnicirile sale
nale. (A. BAICU).

Cuza
Galați, 

de înde- 
profesio-

( Desene 
de N. Rădu'escu)

Oficianta sanitară Tec- 
ciu Letiția, de la punctul 
sanitar al comunei Ro
șiori, raionul Călmățui, 
ține medicamentele acasă 
și le întrebuințează pen
tru sine, ori pentru cei 
care „mișcă din urechi1*.

Agronomul Virginia 
Șuhan din comuna Ha- 
•giești, raionul Bacău, lu
crează prost și, bineînțe
les. este des criticată. De 
curînd. în timpul unui 
control, sore a scăpa de 
critică a fugit și s-a as
cuns într un butoi cu apă, 
rezervat stingerii incen
diilor. (ION BURUIANA).

Chibriturile de la fabri
ca de chibrituri din Timi
șoara nu se aprind. (ION 
ȘUTEU)

— Ce sa-mi mai cultiv pămin- 
tul ? Ronțăi eu destul de la 
moară I

— Le arăt eu tovarășilor teh
nicieni ! Toată lumea mă înjură 
pe mine ca sînt de proastă ca
litate, deși ei sînt de vină !

— Invățați-vă să vă doftori
ciți singuri că de medicamente 
am și eu nevoie... acasă I

Ssst! Nu-1 deranja, tova
rășul președinte... lucrează I

— Ai intrat la apă, tovarășă 
agronom ! Sint tăcuți foc tova
rășii veniți în control I



a mai
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AZI O SFOARĂ, 
MÎINE ALTA
tarea agriculturii din propria 

lor tară este unul din caii de 
bătaie ai celor două parfde 

politice »le marilor bancheri din 
S.U-A. — republican și democrat 
— în campania electorală pentru 
alegerile prezidențiale. Cele două 
partide ale marilor monopoluri s?nt 
interesate să cîștige de partea lor 
pe fermieri în bătălia electorală, 
întrucît 153 din cele 531 de locuri 
în Congres, depind de votul fermi
erilor din cele 20 de state cu carac
ter agricol ale S.U.A. Cînd se află 
în opoziție, fiecare din 
partide promit

starea
S.U.A.

cele două 
fermierilor marea 
cu sarea. De în
dată ce ajung la 
guvern si unul și 
altul dintre parti
dele marilor mo
nopoluri își uită 
promisiunile făcu-

— Peste tot un- 
am fost — 

mărturisea un zi
arist care a son

de spirit a fermierilor 
.... — am auzit aceeași po- 
Ambele partide sînt atît de

dat 
din 
veste: 
ocupate să facă politică pe margi
nea problemei agricole, met nu 
le-a mai rămas timp să ne si ajute 
în tapt". Iar fermierul Conrod din 
statul Michigan, spunea: „Nici unul 
dintre partide (republican și demo
crat — N. R.) nu face în realitate 
ceva concret. Ele trag la întîmplare 
azi o sfoară și mîine alta".

Mînuirea sforilor aduce, bineînțe
les, mari beneficii societăților ma
rilor bogătași, iar fermierilor să
răcie. Produsele agricole ale fer
mierilor sînt cumpărate pe preturi 
de nimic de către monopoluri care 
după ce le prelucrează le vînd apoi 
la preturi foarte ridicate. Din 1946 
și pînă astăzi, preful pîinii a cres
cut în S.U.A. cu o treime. In schimb, 
toț în acest timp, prețul griului a 
scăzut cu o treime. „Azi o sfoară și 
mîine alta" — cum spune fermierul
— le-a asigurat marilor monopoluri 
industriale americane creșterea pro
fiturilor cu 34 la sută în Derioada 
1952—1955. Din 1952 pînă în 1955, 
veniturile fermierilor au scăzut cu 
26 la sută. In anul 1955 fermierii 
din statul Iova, — stat în între
gime agricol — au realizat un venit 
cu 50 ta sută mai mic dect in 1954. 
Nrimai în ultimul timn. măsurile 
luate, de guvern au făcut ca în Mid- 
die-Vest preturile produselor agrico
le șă scadă cu 25 R» sută, iar veni
turile fermierilor să se reducă cu 15 
la suta.

Ocupîndu-se într-unu>l din dis
cursurile sale de nrohlema agricul
turii,^ senatorul democrat Johnson 
a mărturisit că fermierii, strfnși ca 
într-o menghine între 
dustriale în urcare și 
în scădere, recurg la 
înglodîndu-se tot mai 
terii. Cu un miliard 
crescut datoriile i,___  - __
fermelor. î« ultimii trei atni. „Nu au 
oare fermierii dreptate să fie dispe
rați ? Este de mirare că s-ati sătu
rat pînă în gît de această situație"?
— spune pe drept cuvînt senatorul 
Johnson.

Mila senatorului democrat fafă 
de fermieri este însă doar de fața
dă, impusă de interesele campaniei 
electorale. Partidul din care face 
parte Johnson se află în opoziție. 
Aducînd în discuție problema fer
mierilor, el urmărește să obțină 
mai multe voturi la viitoarele ale
geri. Oricum însă, relatările lui 
Johnson dezvăluie situația grea 
în care se zbat „fermierii americani, 
această oropsită categorie socială 
din SiU.A.

O ș==,

R. D. Germană 
își reduce forjele armate 

cu o pătnme

Uniunii So- 
reduce for- 

la 17 mai 
de oameni, 
cu 640.000 

anul

preturile in- 
cele agricole 
împrumuturi, 
adine în dia- 
de dolari au 

ipotecare asupra

categorie socială

Adine nemulțu
miți de politica 
agrară dusă de 
guvernul republi
can, fermierii din 
S.U.A. alcătuiesc 
numeroase orga
nizații pentru a- 
părarea interese
lor lor. „Organi
zația națională a 
fermierilor". „U-

niunea, națională a producătorilor a- 
gricoli", „Fermierii 'din America" 
sînt numai citeva din organizațiile 
ce au luat ființă în ultima vreme în 
S.U.A. Aceste organizații tind să se 
apropie de mișcarea sindicală. Și 
ceea ce este demn de reținut, în 
programul unora din aceste organi
zații se prevede că numai închega
rea alianței cu clasa muncitoare va 
aduce cîștig de cauză fermierilor.

A. VASILESCU

Urrnînd exemplul 
vietice. care-si va 
tele armate pînă 
1957 cu 1.200.000 
pe lingă reducerea 
de oameni efectuată în ___
1955 — si al celorlalte țări din 

lagărul socin'ist care și-au redus forte'e armate, guvernul Republicii 
Democrate Germane a adoptat de curîrwl o importantă hotărîre cu pri
vire la dezarmare. După^cwn prevede hotărîrea, efectivul armatei popu- 

de oameni, 
vor deveni 
construcția

lare naționale din R, D. Germană va fi redus de la 120.000 
la 90.000 de oameni Materialei» si midoaceîe financiare, oare 
disponibile în urma acestei reduceri, vor fi folosite pentru 
pașnică în econom’a națională.

Această măsură importantă luată de guvernul Republicii
Gerniane acum, cînd la New-York se desfășoară lucrările Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare, constituie încă o dovadă o dorinței sincere de ©ace 
a țărilor socialiste si încă un pas înainte De drumul destinderii interna
ționale.

Democrate

Cauză și efect

(Desen de N. CLAUD1U)

A Credincioasă principiilor sale în du-ACJIUni pentrU Stnncjerea cerea politicii externe, Uniunea Sovie- 
I m. .1 «. , tică reia sau întărește relațiile culegaturilor intre popoare țoale fările lumii prin numeroase 

schimburi de delegații, de scrisori ți 
telegrame, tratative etc. Săptămîna care a trecu* oferă numeroase exemple de 
acest fel. Aflăm astfel de telegrama adresată de K. E. Voroșilov lui D. Eisen
hower, cu prilejul Zilei Independenței Americii, ca și de mesajul de salut adresat 
de N. A. Bulganin poporului mexican cu prilejul jubileului revistei mexicane 
„Siempre". La 19 iunie K. E. Voroșilov a acceptat invitația p'eședintelui Urho 
Kekkonen de a vizita Finlanda. La 7 iulie a fost semnat la Moscova comunicatul 
comun sovieto-eambodgian care încununează vizita în U R S.S. a delegatei 

conduse de prințul Norodom Sianuk, re
prezentant al regelui Cambodgiei și 
poporului cambodgian.

Iată numai cîieva fapte de acest fel 
petrecute în decursul unei singure săptă- 
mîni, arătînd linia de neabătut a politicii 
externe de pace ți colaborare a guver
nului sovietic.

Noi greve 
în fările capitaliste

Telegrame sosite în cursul acestei 
săptămîni anunță greve de am
ploare în S.U.A. și Italia. In Sta

tele Unite ale Americii 650.000 de oțelari 
sînt de mai bine de o săptămînă în 
grevă. Marile trusturi americane ale oțe
lului au respins toate revendicările mun
citorilor. Aceleași vești vorbesc însă și 
de unitatea impresionantă a oțelarilor 
americani care au de gînd să nu dea 
nici un pas înapoi, hotărîți să prelun
gească greva pînă la satisfacerea cerin
țelor pe care le-au ridicat. Se vede de 
fapt aceasta și după amploarea pe care 
o are greva, cea mai mare din toate 
grevele care au avut loc pînă azi în ra
mura siderurgică americană.

Tot în aceste zile se desfășoară în în
treaga Italie una din cele mai puternice 
greve ale muncitorilor agricoli italieni. 
Peste 4.000.000 de greviști, organizați de 
sindicate, din toate provinciile Italiei, cer 
același lucru: să li. se îmbunătățească 
condițiile de viață. Toate încercările de 
constrîngere ale patronilor din provinciile 
Ferrara, Rovigo, Vicenza au dat greȘ. 
Milioanele de greviști italieni dovedesc 
o solidaritate de nezdruncinat.
£JO Ol CX. • OC. OC OC OG OC CO OO OO <30 OC OO O© OCCO OO OO OO OC OQ OO OO OO <30 OO

° >. 88 
8 

% 8
8
8
8
8
8
8
8 
8
8
8
8
8
8
8 
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8

în patru rînduri...
In cursul nopții de vineri spre 

sîmbătă, Buadestagul vestger- 
man a adoptat pioiectul de lege 
cu privire la introducerea servi
ciului militar obligatoriu.

Despre asta, oamenii, în șoapte, 
Zic, gîndind la vechile ruine:
- Au votat proiectul într-o noapte. 

Fiindcă ziua le-ar fi fost rușine.

ST. F.

Problema dezarmării interesează 
în cel mai înalt grad popoarele 
lumii. De aceea, privirile tuturor 

oamenilor iubitori de pace sînt ațintite 
către sesiunea Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare ce se desfășoară în mo
mentul de față, la New-York.

De zece ani problema dezarmării se 
află fără întrerupere pe ordinea de 
zi a lucrărilor diferitelor organe ale 
O.N.U. și în discuția cercurilor di
plomatice, fără să fi cunoscut rezol
varea. Uniunea Sovietică, sprijinită 
de forțele iubitoare de pace din întrea
ga lume, a depus și depune eforturi 
deosebite pentru a se ajunge la un 
acord internațional în vederea reduce
rii armamentelor și a torțelor armate 
și pentru interzicerea armelor atomice. 
Uniunea Sovietică a făcut propuneri 
repetate în vederea atingerii acestui 
țel — dezarmarea — propuneri care 
țineau cont de dorințele statelor occi
dentale. Mai mult decît atît, guver
nul sovietic a luat măsuri concrete de

Sesiunea 
Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare • 

reducere a forțelor armate și a ar
mamentelor, tocmai pentru a ușura 
ajungerea la o înțelegere în această 
privință. Dar, reprezentanții statelor 
apusene au refuzat rind pe rînd pro
punerile făcute de prietenii și apără
torii păcii. Este cunoscut că puterile 
occidentale au renunțat Ia propriile 
lor propuneri pentru dezarmare, a- 
tunci cînd au fost adoptate de U- 
nîunea Sovietică, fapt care a dus la 
un impas în purtarea tratativelor.

La actuala sesiune proiectul de re
zoluție prezentat Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare de puterile apusene 
condiționează dezarmarea de rezolva

rea problemelor litigioase care nu 
pot fi încă limpezite cu ușurință. Or, 
această poziție vrea să ducă de fapt 
la amînarea pentru un timp îndelun
gat a rezolvării problemei dezarmării.

Cu totul altfel sună proiectul de 
rezoluție prezentat de reprezentantul 
U.R.S.S., A. A. Gromîko. Acest pro
iect propune adoptarea de către toate 
statele membre ale O.N.U. a unei 
declarații prin care acestea își iau o- 
bligația solemnă de a. se abține în 
relațiile internaționale de 1W folosirea 
forței sau amenințarea cu forța și de 
a nu . recurge la folosirea armelor 
atomice și cu hidrogen. Popoarele lu
mii își dau seama' că adoptarea unei 
asemenea hotărîri ar constitui un im
portant pas înainte in problema trece
rii la o dezarmare controlată și a 
interzicerii armelor de exterminare în 
masă. Adoptarea rezoluției propuse 
de U.R.S.S. ar fi salutată de toate 
popoarele ca un început promițător in 
rezolvarea problemei dezarmării.



Oameni

ALB
local.

Paște țapul iarbă grasă. 
Și tot paște intru domnul. 
Și de Iunie nici că-i pasă. 
Și-ațipind, l-ajunge somnul...

Ei, cum se poate, n-ați 
De marea inițiativă
A celor care au făcut 
La Gura Foii colectivă ?

Pe-ăl de-și paște viața oarbă 
Ca și țapu-n ierbărie, 
Trage-I, omule, de barbă 
Cit nu-i om de omenie.

s

Foii, 
cu

din Gura
se ocupă
și funcționari

Sau_ cam așa,

Și de ce n-ar paște țapul 
Cind — mă rog — se află-n 

pline ?
Dacă-i țap, nu-și bate capul 
Cu ce-i azi, cu ce-o fi miine—.

popular

știut

Din cei 22 de membri ai g.a.c. 
raionul Găești. doar unul singur 
agricultura, restul fiind învățători 
la sfatul

O colectivă fără... colectiv

precum 
urmează :

(
I \ > i iriai»

• 1
...sau cum înțeleg unii directori de cămine culturale grija 

față de bunul obștesc I
(Desen de C. CIOSU. corespondent)

Anunțuri

la
co-
Ba-

Gh. POPIAC). 
un mare stoc de 
și alte medîca- 

care le vînd la 
le dau în șchim-

zică din comuna Ușurei, ra
ionul Drăgășani. Nemu'țu- 
miții s-au adresat revistei 
cu cuvintele: Pînă cînd ? 
(După o corespondență tri

misă de N.N. MINDRA).
VINDEM resturi de bi

scuiți, paste făinoase și ra
hat rămase de la ospățul 
șoarecilor și șobolanilor de 
care avem o deosebită gri
jă. Comenzile se pot face pe 
adresa: cooperativa din co
muna Costești-Va'e, raionul 
Titu. (După o coresponden
ță trimisă de EUENA

ANGAJAM discuții inter
minabile cu caracter parti
cular în timpul serviciului. 
Amatorii se pot adresa 
biroul cooperativei din 
muna Gloduri, raionul 
cău. (După o corespondență 
trimisă de “

POSED 
penicilină 
mente pe 
negru sau 
bul unor alimente ca: ouă, 
lapte, brinză, unt și altele, 
numai proaspete. Adresa: o- 
ficiantul sanitar Mitrică Bu- MITRESCU).

legănate

icată

ce 
e !

satul Sașa, pe 
mergînd la nea- 

Răstoci? Iată 
de întrebare- Ja

toate!...
In romînește de 
H. GRAMESCU

^NOROCOASA"

în

IIie Poznașu

Dacă vii, să-i scuturi bine I

<te-al meu...

Despre Constantin Ilie 
Auziși ? E gestionar; 
Nu-fi dă restul niciodată, 
Da-ți dă lipsă la cintar.

Te-așteptăm de mult Ilie 
Pe la noi ca să sosești; 
Vișina ne este satul 
Iar raionul e Găești.

Poți să-l bați — stă tot pe loc — 
S-a-nvățat, a naibii, gloaba, 
Cum ne-am învățat și noi 
S-așteptăm mereu degeaba !

Să nu-i lași, nene Poznașu ; 
Te salută și te-așteaptă
Il u'ă Buclucașii I

Iar poștașul nostru Negrea 
Ar ajunge el la sfat. 
Dacă nu i-ar sta căluțul 
Obosit, tocmai la M.A.T....

Pt. conformita'e.
GH. R.ADOI

corespondent voluntar
— Tată, rămii ceva mai in urmă, că trece un cunoscut

(Desen de V. VASILIU)

ST T R Nr. 17 933 iești. Piața „Scînteîi” Tel 7 60 10. 7 06 89 7 34.87 ABONAMFNTE : 7.60 lei anual Taxa poștală plătită în numerar cont aprobării Dir. Generale 
REDACȚIA; Bucu/912. Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzorii voluntari. TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Scînteii „I V S’aîin"

STAS — .3425 52

Urcarăm toți in tren, cu mare grabă, 
Intr-un compartiment de clasa doua :

Un om nătîng, care-și certa femeia. 
Un moș cărunt, o fată, eu, și-o babă.
Clipind băbuța inspre noi, șireată, 
încearcă să-și arate importanța :
— Mă duc, măi frate, tocmai la Constanța, 
Poftită-n oaspeție la nepoată.
Iar adineauri, tot umblind prin gară, 
Găsit-am un trifoi cu patru foi. 
II port sin...

Nu prea-nțelegem noi: 
în sin, că doară nu-i comoară ?
De cînd mă știu pe lumea asta

— De
— Ba
Trifoiul mi-a adus noroc Ia drum.
— Nu cred !

— Ba da!
— Ba, nu e nicidecum. 

Nu cred să-ți poarte-n drum noroc și basta l
— Ba e noroc, pe-oricine întrebați...
— Ba nu e. Iar de vrei dovadă, iată : 
Matale, la Constanța ai nepoată.
Iar trenul ăsta merge la... Galați. 
De nu căta trifoiul pe peron, 
Ar fi citit tăblița pe vagon!

VICTOR PITIGOI

mei

Vedeți, acolo, dintre cei 
Care dădură semnătură, 
Doar unul singur, dragii 
Se ține cu agricultură. 
Căci ceilalți „colectiviști* 
Fiind slujbași, avînd servici, 
(Salariați sau activiști), 
Nu prea-i găsești de loc pe-aicl.

Fiindcă pentru dumnealor 
Agricultura-i o anexă 
Care atinge-ntîmplător 
Activitatea lor complexă. 
De zile-muncă, de culturi. 
Pe dînșii nu-i interesează; 
Le-or face printre picături

Părticică alăfu- 
a-i 

Mai sînt și 
De exemplu, 

de perete din 
asupra unor 

lucruri. Așa

SEMNUL ÎNTREBĂRII (?.): 
Se pune la sfîrșitul propozițiu- 
nii sau frazei atunci cînd se 
cere o lămurire. Exemplu: cînd, 
în sfîrșit, va apare tehniciană 
agricolă luliana Taloș în mij
locul țăranilor muncitori din 
comuna Ileanda. regiunea Ciuj? 
Cînd va fine conferința progra
mată pentru 
care a uitat-o 
murite ci din 
două semne 
care așteptăm... răspuns că s-au 
luat măsuri I • -

ARTICOL: 
rată unui substantiv spre 
lămuri înțelesul, 
altfel de articole, 
articole la gazeta 
care te lămurești 
anumite stări de 
este articolul „Să pornim cu 
avint la insămințările de pri
măvară" din comuna Vidrasău, 
raionul Luduș, articol îngălbe
nit de vreme, și care nu mai 
cere nici un fel de... lămurire

MODUL INDICATIV: Arată 
o lucrare prezentată, ca sigură 
Exemplu : In curtea cooperati
vei din comuna Ilopîrta, raio-

Cutare seamănă... scrisori 
(Este poștaș și-și face tura)} 
X. Y, Z, (învățători)
Cu sirg sădesc... Învățătura; 
Cutare (care-i birocrat) 
De zor cultivă... referate ; 
Cutare (activist la sfat) 
Culege... fel de fel de date.

Mă rog, conform cu propriul 
plan,

De treabă-șl vede fiecare. 
Numai un singur cetățean, 
Colectivistu-acela care
E sută-n sută-agricultor. 
Cum ați aflat mai înainte,
Iși duce munca pe ogor,
Că doar de-aceea-i... președinte !

IGOR BLOCK

Gramatică a
nul Aiud, încă din .toamna anu
lui trecut stă în ploaie o batoză 
și motorul cu benzină al aces
teia, din care cauză au ruginit! 
Puse la modul imperativ toate 
acestea ar suna cam așa : Luați 
urgent măsuri 1

EPIGRAME
Cooperativa din Bălțați, 

raionul Roșiori, nu s-a 
aprovizionat cu mărfuri 
și unelte necesare cam
paniei de vară.

Ei nu se-aprovizionează 
Cu tot ce trebuie-n Bălțați, 
Și-n felul ăsta se trădeăză 
Că-s mai... bălțați, decît ceilalți.

★
S.M.T. Miroși din re

giunea Pitești a trimis 
seceră tori nereparate co
lectiviștilor din Meri- 
șani, raionul Roșiori.

putură să le laseEi .
Fără să le mai repare, 
Fiindcă la Miroși, miroase 
Mult de tot a.„ delăsare!

PETRE POPA

ȚAPUL 

da EUGEN FRUNZĂ

Umor din R. P. Bulgaria
P O TI...

de KLIMENT TACEV

l
Zorile ard roșii 
peste cîmpuri, 
grinete se leagănă 
in vinturi.
Peste deal, 
prin holda-nrourată, 
vin din sat 
un tractorist și-o fată.
Bluza și pestelca ei 
sclipesc. 
Lanurile verzi 
foșnesc, foșnesc...
— Poți conduce-un 
automobil ?
— Țl-am mai spus : 
e treabă de copil!—
— Dar un camion ? 
întreabă fata.
— Urci, apeși pedala, 
și e gata !...
— Dar un tanc ?
— De trebuie, se poate —■ 
tractoristul
se pricepe-n toate I
— Dar cu avionul 
știi să zbori ?
Ochii fetei 
ard întrebători.
Așteptînd, 
s-a-nfiorat de tot.
Dar răspunsul vine-ncată
— Pot !...
Ce frumoase sînt aceste clipe I 
P.vcă-ți cresc
pe umere 
aripe, 
cind pășești 
prin lanuri 
cu flăcăul 
priceput in

4
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— După secara cu ce continuam ?
(Desen de GH. BADEA)


