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Dobrogea însemna stepe aride, secătuite de vlagă și col

băite de vînturi fierbinți, unde omul oricit lupta cu 
natura nu ieșea niciodată biruitor. Și iată că tocmai pe 

aceste meleaguri, unindu-și puterile laolaltă, țăranii muncitori 
au izbutit nu numai să infrfngă vitregia naturii, (dar să iacă din 
pămîntul dobrogean ceea ce in condițiile regimurilor trecute 
era cu neputință.

Anul 1957 a însemnat pentru regiunea Constanta cu adevărat 
anul unei mari cotituri. După cum era de așteptat, recoltele fru
moase, nemaivăzute prin partea locului si veniturile mari ale 
colectiviștilor, au avut o uriașă inriurire asupra gospodăriilor 
din sectorul individual. Rezultatul ? La regiune soseau zilnic 
vești prin care se anunța cooperativizarea a boi și noi sate și 
raioane. La Începutul lunii iulie pe harta regiunii se Însemnau 
ultimele sate care porneau să-și schimbe felul de viată, pe dru
mul unirii puterilor, a păminturilor, drum al progresului și bu
nei stări. Intr-una din aceste zile, la comitetul de partid al re
giunii Constanta a sosit o telegramă din raionul Tulcea.

«... Astăzi, 4 iulie 1957 — se arăta in telegramă — ultimele 
familii de țărani cu gospodării mici și mi|locil au intrat in for
mele socialiste de muncă In agricultură...**

Erau ultimele familii nu numai din raion, ci și din regiune. 
Cu aceasta, harnica țărănime muncitoare dobrogeană, condusă 
cu pricepere de către organizațiile de partid, Încheia prima 
etapă a drumului spre colectivizare totală, Înscriind o dată 
importantă în cartea istoriei poporului nostru.

In octombrie anul trecut o nouă veste tăcea ocolul întregii 
țări anuntind terminarea procesului de colectivizare a regiunii. 
Astăzi in regiunea Constanta sint 335 gospodării colective cu 
102.870 familii și cu o suprafață de 552 797 hectare.

Ce a însemnat cooperativizarea agriculturii pentru regiunea 
Constanta ? Să vedem in primul rînd producția de cereale. 
Dacă luăm anul 1957, an destul de neprielnic, vedem că totuși 
s-a recoltat la hectar cu 500 kg. griu și cu 860 kg. porumb, in 
medie mai mult decit in anii 1934-1938. In cîtiva ani s-a con
struit in regiunea Constanta cit nu s-a construit in zeci de ani. 
Numai in gospodăriile colective s-au ridicat 2.569 de construcții, 
dintre care 529 grajduri, 328 saivane, 193 maternități, îngrașă- 
torii, catete etc. Acolo unde arareori putea ti zărit un pom fruc
tifer, au apărut întinse plantații de vie si liyezi. In 5 ani s-au 
plantat 2.530 hectare cu vie și 1.569 hectare cu pomi lructiferi. 
In aceeași perioadă, veniturile gospodăriilor colective realizate 
din valorificarea surplusului de produse au crescut de peste 19 
ori fată de anul 1952. Numai gospodăria colectivă din Comasa 
a valorificat produse vegetale și animale in valoare de 1.452.000 
lei. Au întrecut suma de un milion de lei provenită din valorifi
carea surplusurilor de produse, gospodăriile colective din Co- 
badin, Straja, Topraisar, Cegani, Negureni, Sinoe etc.

Despre dezvoltarea gospodăriilor colective in ultimii cinci ani 
vorbesc cele 167 milioane lei care reprezintă totalul fondurilor 
de bază la sfîrșitul anului trecut. Creșterea avutului obștesc a 
dus, după cum era și firesc, la sporirea veniturilor colectiviști
lor. Multi colectiviști care muncesc cu hămic’e primesc la sfîr

șitul anului peste un vaqon de produse cerealiere și de grâdi- 
nărie plus mii de lei în bani. E destul să amintim că in ultimii 
ani peste 15.000 de colectiviști si-au construit case noi, sau și 
le-au renovat pe cele vechi, 7.000 și-au cumpărat aparate de 
radio, peste 4.500 și-au luat mobilă nouă, 16.000 și-au tras lu
mină electrică în case, mai bine de 51.000 de familii și-au cum
părat vaci cu lapte, iar alte peste 80.000 și au crescut în gos
podăria personală porci și oi. In Dobrogea unde cu ani în urmă 
călătorul trebuia să parcurgă zeci și zeci de kilometri pînă să 
întîlnească lumină electrică și asta mai mult în orașe și la co
nacele boierești, astăzi sint 54 de comune și sate electrificate 
în întreaime.

Au dispărui malaria și pelagra care bîntuiau regiunea. Fată 
de numai 30 cămine culturale cu 17 biblioteci în 1933, astăzi în 
regiune sint 365 cămine culturale și 311 biblioteci cu un număr 
de aproape o jumătate milion de volume.

In afară de sporirea producției de cereale in planurile de 
perspectivă ale regiunii se pune accentul pe întinderea live
zilor, viilor, sporirea numărului de animale la sute de m’i de 
capete, mecanizarea aproape completă a lucrărilor agricole și 
sporirea valorii zilei-muncă. Sînt obiective îndrăznețe cu care 
țărănimea colectivistă din regiune pe bună dreptate se mîn- 
drește... Și dacă punem la socoteală marea acțiune de pregă
tire a cadrelor ne putem închipui viitorul apropiat al Dobro- 
gei. Numai in ultimii ani au fost școlarizați 306 președinți de 
gospodării colective, 1.425 brigadieri, pe3te 900 de socotitori. 
Aproape 23.000 de colectiviști au urmat cursurile agrozooteh
nice de trei luni, sau de trei ani.

Socotind realizările de pînă acum și cunoscind și planurile 
pentru viitorul apropiat, se poate spune pe drept cuvînt că 
grădina dobrogeană este în plină inflorire. Și nu incape îndo
ială că din an în an, sub înțeleaptă îndrumare a partidului, 
harnica colectiviști vor obține izbînzi tot mai mari pe calea 
belșugului și a bunei stări.

C. Munteanu
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DIN NOAPTE-N ZORI
Prin nopți auzi cum cresc pe clmpuri grile. 
Cu o profundă, vie răsuflare,
Cînd trece calm pe boltă Carul-Mare 
Peste carpaticele culmi sllhuie.

Pe unde fost-au gemote amare.
Pe unde-au curs răzmeriți, să descuie
La gît bogății ce-au bătut în cuie 
Dreptatea, — griul crește cit o mare...

Sub stele mii, în vini de libertate, 
Tălăzuiește grîu, vislnd combine — 
Corăbii ale patriei bbgate—

CInd soarele, cintînd, cu zorii vine. 
La poarta colectivei primul bate;
Că rostul ei... îl știe ca și mine.

George Demetru Pan
Becoltatnl griului la G A.C. MIlie Pintilie* din comuna Dobrenl, raionul Vidra.

Foto : R. MOREL



Sint ani de atunci. Un 
băiat firav, cu ochi 
negri arzînd sub 

fruntea înaltă, era mereu 
preocupat, fie să repare 
podeaua stricată, fie să 
dea la rindea vreo ușă a 
școlii normale din Făgă
raș. El nu era tîmplar. Era 
elev. Un simplu elev care, 
din dorința de a deveni 
învățător, folosea meșteșu
gul învățat de la tatăl său, 
pentru ca astfel să-și poa-

Invâfaiorul
MU CONU
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“ tă plăti taxele și întreține-
o rea în școală.

Tînărul a răzbit prin anii de studii și 
împlinirea dorinței i-a încununat efortu
rile. In toamna lui ’46 un nou învățatei 
ia catalogul în mînă și pășește pragul 
unei clase a școlii din Codlea. Este 
Gheorghe Șincan. Din acea zi, viața sa a 
început să se împletească strîns cu cea a 
Codlei, Trei ani mai tîrziu îl găsim direc
tor. Dar poarta școlii nu reprezintă pen
tru el hotarul activității.

...Era o după amiază toropitoare, dem
nă de luna lui cuptor. In drum spre casă, 
învățătorul se opri Ia familia Dăneț.

— Ce-i cu Gheorghiță și Valeriu ; de ce 
nu vin la școală ?

Adesea Gh. Șincan poate fi întîlnit la 
casa de cultură unde ajută la bunul mers 
al bibliotecii (FOTO 3).

Obiectivul aparatului fotografic ar mai 
fi putut să-l surprindă pe Gh. Șincan ca 
președinte al comisiei de împăciuire, la e 
ședință a biroului comitetului de partid 
sau chiar în familie, citindu-le povești ce
lor două fetițe ale sale.

Pe lîngă toate acestea deputatul Șincan 
își găsește timp să asculte glasul cetățe
nilor și să contribuie la gospodărirea 
Codlei.

E

Răspunsul fu precedat de un oftat. 
— S-au dus la cîmp. Ce să-i faci, mult

pămînt nu avem, dar trebuie să-l muncin 
ca lumea. Și fără copii nu răzbim.

Acesta este învățătorul, activistul ob
ștesc, omul: Gheorghe Șincar

A. Croitoru
— Vezi că tot la vorba 

mea ajungem, spuse Șin
can. Dacă v-ați înscrie în 
colectivă ar fi mai ușor. 
Pămîntul l_ați lucra îm
preună cu alți gospodari, 
iar copiii și-ar vedea de 
școală.

Discuția nu s-a oprit 
•ici. S-au spus cuvinte po
trivite despre munca cu 
tractoarele, despre foloa
sele gospodăriei colective, 
despre viitorul copiilor. 
Cuvintele n-au fost spuse 
fa van. Multi părinți ai 
elevilor îi mulțumesc azi 
învățătorului Șincan pen
tru că le-a arătat calea 
spre un trai mai îmbel
șugat.

Anul trecut, învățătorul 
emerit Gheorghe Șincan a 
fost decorat cu „Ordinul 
Muncii" clasa a ILa în 
semn de prețuire a activi
tății pe care a desfășura- 
t-o. O imagine a multilate
ralelor sale preocupări reu
șesc să ne-o dea și 
fotografiile alăturate.

Nu de puține ori cercu
rile pionierilor îl au în 
mijlocul lor pe directorul 
Școlii. De astă dată se bu
cură de îndrumare cei din 
Cercul micilor naturaliști 
(FOTO 1).

Dar nu numai pentru 
Silevi ci și pentru cei ma
turi învățătorul Șincan, a 
«levenit un sfătuitor apro
piat. Dacă a contribuit la 
înființarea colectivei el 
își dă seama că are acum 
o parte de răspundere 
pentru întărirea ei. Sfa
turile sale sînt date cînd 
e cazul chiar pe ogor 
(FOTO 2).
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In regiunea Ploești fazele interco- 
munale ale primului festival al 
echipelor de teatru „I. L. Cara- 

giale" au început mai tîrziu ca în alte 
regiuni. Era de presupus că formațiile 
de aici, avînd un timp îndelungat de 
pregătire, au reușit să se prezinte la 
un nivel artistic mai înalt. Rîndurile 
care urmează ne vor edifica în această 
privință.

Un repertoriu chibzuit

Repertoriul echipei artistice trebuie 
să reflecte într-o cît mai mare 
măsură viața satului. Numai ast

fel arta își poate aduce contribuția sa 
educativă și mobilizatoare. Echipa de 
teatru a căminului cultural din comuna 
Dițești, raionul Cîmpina, prezentă la 
faza intercomunală de la Filipeștii de 
Pădure — e credincioasă acestui prin
cipiu. — Discutam, după spectacol, cu 
membrii echipei :

— De ce ați ales tocmai piesa 
„Bucuroși de oaspeți?".

Ion Moga, directorul căminului cul
tural ne-a răspuns :

— Intre acțiunea piesei „Bucuroși de 
oaspeți" (de Gh. Țențulescu) și viața 
satului nostru sînt multe asemănări. De 
pildă, țăranul muncitor Gheorghe Han
giu este considerat unul dintre cei mai 
harnici agricultori din sat. El a văzut și 
a înțeles că numai munca în comun a 
pămîntului îți poate asigura un trai în
destulat. De aceea s-a înscris în întovă
rășire. Dar cînd am încercat să-l lă
murim să treacă la gospodăria agricolă 
colectivă a ridicat din umeri. L-am in
vitat să vadă piesa noastră. După spec
tacol îmi spunea : „Văd că în piesă ne
vasta vrea să intre în gos
podăria colectivă, iar băr
batul trage înapoi, ca ra
cul. La mine acasă se 
întimplă pe dos: eu zic 
da și nevasta ba. Așa că 
am s-o aduc și pe ea să 
vadă piesa. Vreau să 
văd cum o să gîndească 
după aceea".

O notă bună în privin
ța alegerii repertoriului 
merită toate cele cinci e- 
chipe prezentate la con
curs în centrul Comarnic. 
Piese ca : „Nemaipomenita 
furtuna' (de M. Davido- 
glu), „Vinători de zestre" 
(de Ferenc Laslo), „O 
noapte grea" (de Lucia 
Demetrius), „Gardul" (de 
Tiberiu Vornic), puse în 
scenă de echipele din Co
marnic, Vatra Satului și 
altele, au un puternic rol 
educativ în rîndul mase

lor.
Echipele de teatru din comunele 

Edera de Sus și de Jos ne-au înfățișat 
cu totul altă situație. Echipa de teatru 
din Edera de Sus s-a prezentat Ia con
curs cu piesa „Conu Leonida față cu 
reacțiunea", de I. L. Caragiale, iar cea 
din Edera de Jos cu „Piatra din casă" 
de V. Alecsandri. Deși tinere, ambele 
echipe au activat, încă de la înfiin
țarea lor, cu continuitate. Lipsite însă 
de orientarea necesară din partea in
stituțiilor culturale de la raion, ele nu 
s-au îndreptat către cele mai potrivite 
piese, pe măsura posibilităților și a con
dițiilor locale.

La faza intercomunală de concurs de 
la Breaza, echipa de teatru din Podul 
Vadului a prezentat un repertoriu alcă
tuit numai din piese clasice : „O noapte 
furtunoasă" și „Conu Leonida față cu 
reacțiunea" de I. L. Caragiale, pre
cum și „Ursul" și „Cererea în căsăto
rie" de A. Cehov. Dar, țăranii munci
tori din Podul Vadului, ar vrea să 
vadă în primul rînd piese care să 
oglindească frămîntările de azi din sa
tele patriei noastre.

Abordarea pieselor din repertoriul cla
sic prezintă uneori multe dificultăți. In
suficienta înțelegere a fondului de idei, 
lipsa costumelor și a altor elemente 
necesare unui spectacol (lumină, efecte 
de scenă, recuzită etc.) și în special 
lipsa de pregătire artistică a interpre- 
țiior, duc la prezentarea denaturată a 
pieselor. A fost cu totul necorespunză
tor spectacolul cu piesa „Piatra din 
casă" prezentat de echipa de teatru a 
căminului cultural din Cornul de Jos, 
în care tinerii interpreți au apărut în 
costume modeme, fără nici un fel de 
machiaj.

Care să fie oare explicația acestor 
lipsuri în alcătuirea repertoriului echi
pelor de teatru ? In primul rînd preten
țiile exagerate ale unor instructori, care 
aleargă după piese clasice, considerînd 
repertoriul actual ca ceva prea „ușor"

pentru veleitățile lor artistice. Aborda
rea în exclusivitate a repertoriului 
clasic, lipsa de interes față de piesele 
cu tematică de actualitate, uneori des
considerarea acestor piese se face în 
dauna cerințelor maselor largi de ță
rani muncitori, care vor să găsească pe 
scenă aspecte ale vieții din satul de azi, 
care vor să afle răspuns la problemele 
care-i frămîntă în legătură cu con
strucția socialistă la sate.

în comuna Edera de Jos, instructoa- 
rea echipei de teatru, Olga Dimitriu, 
directoarea căminului, Alexandrina Pre. 
descu și Stelian Spirescu, directorul șco
lii, au ocolit cu bună știință piesele de 
actualitate.

Astfel de lipsuri persistă și din cau
za indiferenței cu care privesc institu
țiile raionale și regionale (casele de 
cultură, casa raională a creației popu
lare, secțiile de învățămînt și cultură) 
alcătuirea repertoriului la sate. Activiș
tii acestor instituții nu iau măsuri ope
rative și hotărîte cînd văd asemenea 
greșeli de orientare.

E timpul, așadar, ca repertoriul for
mațiilor artistice de la sate, antrenate 
în actualul concurs, să cuprindă piese 
inspirate din viața de azi' a satului, 
care pot fi înțelese și redate mult mai 
ușor de către interpreți.

Ceva despre interpretare

De instructor depinde în cea mai 
mare măsură reușita sau nereu
șita unui spectacol de amatori. 

Oricît de bine ar fi aleasă o piesă, 
aportul educativ al spectacolului scade 
simțitor dacă ideile piesei, gîndurile și 
simțămintele personajelor nu sînt valo

Interprețîi echipei de teatru a căminului cul
tural din comuna Filipești de Pădure primind 
ultimele indicații înainte de intrarea în scenă.

E

E

rificate cu pricepere de către interpreți. 
în multe cazuri, datorită unei defectu
oase distribuții a rolurilor și a unei in
terpretări nefericite, personajele nega
tive depășesc pe cele pozitive, umbrin- 
du-le și diminuînd astfel ideile înain
tate ale operei dramatice.

Echipele teatrale de amatori din sa
tele raionului Cîmpina au multe lip
suri și în ceea ce privește jocul de sce
nă propriu zis al actorilor. De ce oare 
actorii din echipa de teatru a cămi
nului cultural din Filipeștii de Pădure 
sau Cornul de Sus se mișcă într-una pe 
scenă și cînd este și cînd nu este ne
voie ? De ce oare cînd vorbesc nu se 
uită unii la alții, așa cum fac oamenii 
în viață ? De ce își spun textul pa
pagalicește ca pe o poezie ? Pentru că 
instructoarea Rodica Popescu nu i-a aju
tat pe interpreți să înțeleagă că teatrul 
înfățișează în chip artistic viața și că 
actorii trebuie să se comporte pe scenă 
cu eît mai multă naturalețe.

★

Este de datoria metodiștilor și a 
instructorilor artistici de la ca
sele de cultură, a actorilor pro

fesioniști să îndrume cu seriozitate echi
pele de amatori din clipa alegerii pie
sei pînă la prezentarea ei în public.

în viitor este absolut necesar ca fie
care echipă promovată de la o fază la 
alta să fie ajutată pentru perfecționa
rea măiestriei artistice de oameni com
petent și cu tragere de inimă. Să ne 
gîndim, de asemenea, și la echipele 
nepromovate la faza raională. Să nu le 
lăsăm să se destrame ci, folosind expe
riența actualului festival, să întreprin
dem schimburi de experiență și alte 
asemenea acțiuni, care să mențină toa
te formațiile într-o continuă activitate.

Stancu Lascăr 
și Șerban Râdulescu



1 1.
r>

i

Ion Florea, președintele gos
podăriei agricole colective 
din Ceacu, are multă drep

tate în cele ce spune despre 
chibzuință cu care, de la bun 
început, trebuie pornit pe calea 
sporirii avutului obștesc. Iată 
noi, de pildă, am ajuns să avem 
o gospodărie colectivă milionară, 
tocmai pentru că am muncit cu 
chibzuială.

La început au fost doar 64 
de familii cu 346 de hectare. 
Gospodăria colectivă avea 17 
cai slabi și cîteva oi. Aveam, 
ce-i drept, pămînt multicel, în 
schimb duceam lipsă de vite și 
de adăposturi pentru ele. Am fi 
putut alerga la bancă să ridi
căm credite și să cumpărăm vite, 
să construim grajduri și maga
zii etc. Dar ce-ar fi zis satul: 
că alergăm la de-a gata, că 
luăm cu împrumut bani pe care 
statul i-ar fi putut folosi în altă 
parte. Noi am hotărît deci să 
ne bizuim întîi și întîi pe pu
terile noastre. Și iată că după 
două luni de la înființarea co
lectivei, am avut grajdul gata, 
fără mare cheltuială de bani. 
Am lucrat cu toții la ridicarea 
lui, bărbați, femei, pînă și co
piii, fiecare familie de colectivist 
făcînd în mod voluntar cîte 200 
bucăți chirpici. După ce am ter
minat grajdul și lucrările din 
cîmp, am ieșit cu atelajele pe 
șantierele din apropiere. Cărău
șia 
nit
cu 
de 
cu

Despre organizarea muncii în gospodăriile agricole colective *)

trecut de cînd în Palazu Mare o mină de oameni au pus bazele gos- 
fost reconstruit aproape in întregime.
ulițele reconstruite in întregime ale satului Palazu Mare.

cei nouă ani, cit au 
podăriei colective, satul a 

In fotografie : una din

Ia 7 ani), n-a mai lipsit de 1* 
muncă nici o colectivistă, 
fiindcă e vorba de femei, țin să 
amintesc că întotdeauna ne-am 
îngrijit să fie puse la muncă fi* 
nînd seama de puterea și înda* 
toririle Iot de acasă. La fel ani 
făcut cu bătrînii și tinerii și la 
general am ținut seama ea fie* 
care om să fie pus la muncă ptf 
măsura puterilor sale.

făcută aici ne-a adus un ve
de peste 240.000 lei, bani 

care am cumpărat îndată 100 
oi. A urmat apoi primăvara, 
iureșul ei de treburi.

Ei, cît am tras noi în primă
vara și vara acelui an ! Munceam 
fără răgaz. Și ce mare ne-a fost 
răsplata! Din cauza timpului 
secetos, cei din sat au scos mai 
nimica, pe cînd noi, colectiviștii, 
am avut o recoltă foarte bună 
și la grîu și la porumb. Stăteau 
„individualii" lîngă batoză și se 
cruceau de cele ce vedeau. Mulți 
și-au dat atunci seama cîtă pu
tere poate avea omul asupra na
turii... Biruisem. Și asta s-a vă
zut în hotărîrea celor peste 100 
de familii de țărani muncitori 
care îndată după treieriș au în
ceput să treacă pragul colectivei.

Primăvara următoare a fast 
mai lesne. Puterile noastre 
sporiseră. După un an se 

aflau în gospodărie 94 la sută 
din numărul total de țărani mun
citori, adică satul era aproape în 
întregime colectivizat. Țin să 
subliniez aici faptul că noi co
lectiviștii nu ne-am înfumurat și 
nu ne-am rupt de cei dinafa
ră. Ba, dimpotrivă, pînă ce nu 
i-am văzut aproape pe toți ală
turi de noi, nu ne-am găsit mul-

*)VeU „ALBINA" nr. 546, 547 
și 548.

țumirea. I-am adus pe oameni 
alături de noi, nu prin vorbe 
goale și promisiuni deșarte. Dacă 
le-am spus oamenilor că în gos
podăria colectivă pămîntul poate 
fi muncit mai bine, apoi ne-am 
străduit mereu și mereu ca pe 
tot frontul întrecerii (căci era o 
Întrecere între gospodăria colec
tivă și sectorul individual) noi 
să ieșim învingători. Și am cîș- 
tigat. De exemplu, în ce privește 
recolta din cîmp, încă din pri
mul an noi am scos peste 1.000 
kg. la hectar. Ba au fost ani, 
ca 1953, cînd la porumb am a- 
vut peste 3.000 kg. boabe la 
hectar, recoltă pe care neam de 
neamul nostru nu o obținuse 
vreodată. Biruința noastră depli
nă în această întrecere a fost 
cel mai bun dintre cei mai buni 
agitatori, deoarece ea a dovedit, 
fără putință de tăgadă, de par
tea cui este dreptatea, viitorul.

într-o vreme, umbla prin sat 
vorba — de asta aveau grijă 
chiaburii — cum că o dată intrat 
în gospodăria colectivă, omul 
nu-și mai poate vedea de ale lui, 
de casa și interesele sale, nevas
ta nu-și poate îngriji copiii, că 
toată lumea ar munci de-a val
ma, leneșul ar primi la fel cu cel 
harnic și cîte și mai cîte.

Aflînd cam ce vorbe umblă

prin sat pe seama gospodăriei co
lective, noi am căutat ca întot
deauna să împletim cît mai bine 
și cît mai strîns interesele gospo
dăriei colective cu interesele per
sonale ale colectiviștilor. Am să 
vă povestesc mai jos cîteva din 
greutățile ivite încă din primul 
an și care cereau o rezolvare ca 
aceea de care spuneam mai sus.

Deși aveam oameni destui în 
gospodărie, totuși se sim
țea tot mai mult nevoia de 

brațe de muncă. Și asta pentru 
că mulți nu veneau la lucru. Mai 
ales femeile. Ce să fie ? — ne-am 
întrebat noi, cei din consiliu. 
Atunci am căutat să aflăm de la 
unul și de la altul pricina. Cele 
spuse erau cam departe de ade
văr : că-i bolnavă femeia și c-a 
plecat pînă la oraș să-și cumpere 
niște prafuri; că unuia i-a ve
nit o citație, iar altuia îi adu
sese cineva veste de la rudele 
sale; și tot așa, fel de fel de mo
tive. Din toate însă noi am re
ținut că oamenii căutau să se 
repeadă zilnic la Constanța. Cînd 
am dat de acest fir, am putut 
ajunge și la capăt. Despre ce era 
vorba ? Colectiviștii aveau ne
voie să meargă la oraș pentru 
a valorifica laptele de vacă de 
la vacile din gospodăria perso-
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acă întrebi în Poenarii Burchi de Ion Dima, 
I J vei afla despre el numai lucruri bune.

Toți îl știu om gospodar, așezat și cu pri
cepere la munca cîmpului. De multe ori oamenii 
din sat i-au cerut sfatul cum să iasă din cutare 
sau cutare încurcătură. Numai acum un an, de 
pildă, au rămas mulți mirați cînd Ion Dima le-a 
spus că după ce termină seceratul orzului are de 
gînd să semene porumb în miriște. Și cum să 
nu fie mirați cînd obiceiul lor era ca după se
cerat să pască vitele în miriște, sau să dezmiriș- 
tească. Dacă nu puteau dezmiriști în vară, toc
mai la toamnă sau la primăvară le mai era gîn- 
dul la ogor, cînd trebuiau să mai pună ceva în 
el. Ion Dima și-a văzut de treabă, împotriva ve
chiului obicei. După ce a strîns orzul, a arat 
miriștea la 18—20 cm., a boronit, și a semă
nat porumb. L-a semănat la distanță mai mică 
decît pe cel obișnuit : 40 cm. între rînduri și 25 
cm. pe rînd. Dar n-a semănat orice fel de po
rumb. Pesemne că știa el ce știa că de asta păs 
trase din primăvară vreo două banițe din cel 
schimbat la bază. Zicea că-i un soi mai 
timpuriu.

Cînd l-au văzut că se ține de vorbă, i-au 
dat pace. Cînd porumbul a răsărit, și cînd 
l-au mai văzut pe Ion Dima ieșind la prășit, oa
menii din Poenarii Burchi, s-au mirat grozav. 
El nu s a mulțumit să prășească o dată, ci de 
două ori în toată regula.

— Măi, nea Ionică, crezi că se mai coace ? 
l-a întrebat unul într-o zi.

— Ce să se coacă ?
— Parcă nu știi, porumbul 1
— Dar ce-mi trebuie să se coacă, doar nu l-am 

pus pentru
Toamna, 

cînd acasă 
cu coceni, 
ajuns bobul în lapte-ceară. Acasă l-a tocat și 
pus în gropi la murat. Și iama, cînd alții 
aveau cu ce hrăni vitele, Ion Dima scotea 
groapa-siloz și dădea hrană vitelor.

în toamnă, după ce a strîns porumbul, a 
cut arătură adîncă, așa că primăvara nu i-a fost 
greu să semene.

— Și eu credeam înainte că nu se pot face 
două culturi într-un an, pe același teren, spunea 
Ion Dima celor ce 1 întrebau. Dar am citit într o 
carte și am vrut să văd dacă n-oi putea face și 
eu cum scria acolo. Și vedeți, pămîntul n-a su
ferit nimic. Din contra, l-am ferit de animale, 
care, călcîndu-1, 1 ar fi stricat.

în anul acesta, după ce au terminat de strîns 
orzul, mulți oameni din Poenarii Burchi au se
mănat în miriște porumb pentru siloz. Din cele 
41 hectare de pe care s-a recoltat orzul pe 24 
din ele s-a și semănat porumb pentru siloz. Și 
asta nu e totul. Cînd vor recolta grîul, încă mulți 
alții sînt hotărîți să urmeze exemplul lui Ion 
Dima.

mălai. Pentru vite l-am pus.
tot satul l-a văzut pe Ion Dima adu- 
carul încărcat cu porumb. îl tăiase 

cu tot. Nu 1 strînsese pînă cînd n-a 
l-a 
nu 

din

fă-

Ing. Maria Bogdan
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nală. De aici toate necazurile 
despre nu știu ce doctorii, cita
ții, neamuri și cîte altele, numai 
și numai să poată pleca femeia 
dimineața Ia oraș. Nu puteam 
cere oamenilor să irosească lap
tele, dar nici nu puteam îngădui 
ca zilnic, zeci de femei să lip
sească de la muncă. Și-atunci, 
cu toții, am ajuns la următoarea 
soluție : unul dintre bătrînii gos
podăriei să meargă cu laptele la 
oraș. Gospodăria i-a dat o căru
ță și un cal, iar colectiviștii cîte 
o zi-muncă la 200 litri de lapte 
vîndut. 
zolvat 
nală a

Sau, 
reușit noi să aducem la muncă 
femeile cu copii mici. în legătu
ră cu creșa și grădinița le băga- 
seră chiaburii fel de fel de pros
tii în cap și nu era chiar ușor să 
le spulberăm. Am lăsat deci să 
vorbească tot faptele și am tre
cut la organizarea creșei și gră
diniței. Am ales cîteva odăi mari, 
luminoase, curate, am adus de 
la oraș leagăne, pătuțuri, albi
turi și toate cele necesare. Cînd 
totul a fost gata, am invitat ma
mele. Curioase, ca toate femeile, 
au venit în 
rămas uluite 
zut. Au stat 
jitoarele, cu 
iscodit să vadă dacă au price
pere în creșterea copiilor, s-au 
dus apoi la bucătărie. N-a rămas 
colțișor necontrolat. După vizită 
a urmat o consfătuire a consi
liului de conducere cu femeile- 
mame. Toate erau mulțumite, 
lmcuroase și entuziasmate. Din 
ziua deschiderii creșei (pentru 
copiii de la 3 luni la 3 ani) și a 
grădiniței (pentru copiii de la 3

Și iată că astfel s-a re- 
această problemă perso- 
colectiviștilor.
bunăoară, iată cum am

grabă mare și au 
de cele ce-au vă- 
de vorbă cu îngri- 
educatoarele, le-au

Multe s-ar putea spune încă 
despre cum am pornit și 
cum am muncit noi în 

primii ani. Cu timpul a crescut 
nu numai puterea economică 4 
gospodăriei, dar și pricepere* 
noastră în organizarea muncii» 
De un an-doi, de pildă, noi am 
introdus sistemul de muncă în 
acord individual, care duce 1* 
creșterea răspunderii și a intere- 
sului pentru o recoltă sporită. Să 
vă arăt bunăoară cum lucrăm 
la vie: echipa își primește 
parcela corespunzătoare număru* 
lui de oameni pe care îl are și lai 
rîndul său, fiecare om din echi* 
pă, familie sau grup de prieteni» 
primește unul sau mai multe 
rînduri de viță, pe care le lu
crează pînă la cules.-La capătul 
fiecărui rînd sau grup de rîn
duri sînt tăblițe cu numele ce
lor care îngrijesc de vița respec
tivă. Așa facem și la prășit, lai 
grădină etc. La împărțirea recol
tei, cei care au depășit, primesc 
o retribuire suplimentară, adică 
30 la sută din producția reali
zată peste plan. După părerea 
noastră, acest sistem de muncă 
este bun și el poate fi folosit da 
la început în toate gospodăriile 
agricole colective.

îmbunătățindu.ne munca di* 
an în an, învățînd și din ce am 
făcut bine și din greșeli, noi am 
ajuns să dezvoltăm avutul ob
ștesc al gospodăriei, să atragem 
aproape tot satul în gospodărie» 
să devenim colectiviști bogațL 
Avutul obștesc al colectivei noa
stre cuprinde 1.700 hectare teren, 
un complex de grajduri și ma
gazii și multe ramuri de pro
ducție dintre care citez : grădi
na de legume și zarzavat (50 
hectare), via cu viță nobilă (20 
de hectare), livada (10 hectare) 
etc. Avem un puternic sector 
zootehnic format din : o fermă 
de vaci cu 125 capete, din car» 
70 de vaci cu lapte, care dao 
o producție medie anuală da 
2.500 litri pe cap de vacă fu. a- 
jată ; stîna cu un efectiv de 800 
capete de oi de rasă tigaie, span- 
că și merinos ; o crescătorie da 
porci cu 20 scroafe și 72 purcei 
și o fermă de păsări cu 2.500 
pui de găină.

Ce să vă mai spun ? Despra 
felul cum trăim noi colectiviștii» 
despre bunăstarea 
noastre ? Nu cred 
nevoie. Vă puteți 
singuri de felul 
membrii unei gospodării agricola 
colective al cărui fond de bază 
va atinge în curînd 2 milioanei 
lei.

Gheorghe Bileca 
președintele gospodăriei agil» 
cole colective „Olga Bancic*.

Palazu Mare, regiunea 
Constanța

din casele 
că mai este 
da seama șl 
cum trăieso

—

Pe timpurile de porumb ale Stațiunii experimentala 
I.C.A.R din comuna Valul lui Traian, regiunea Constantly 
tractoristul Vasile Grosu execută, cu ajutorul unui agregați 
două lucrări deodată — prășitul și împrăștierea ingrășămine 
telor chimice.



Printre comunele pîrjolite în zilele furtunosului 1907, a fost și Bai ești 
din regiunea Craiova. De atunci au trecut mai bine de 50 de ani. In anii 
regimului democrat-popular această comună — astăzi reședința raionului cu 
același nume — a cunoscut, ca ți celelalte comune ale patriei noastre, o 
puternică dezvo’.tare și înflorire.

Fotografiile de mai jos înfățișează cîteva imagini grăitoare ale vieții 
noi, înfloritoare, pe care o trăiesc azi băileștenii :

,,23 August 1944", așa se numește gospodăria agricolă colectivă care 
a luat ființă la Băilești in anul 1949.

Pămîirtul muncit după metodele agrotehnice le dă harnicilor colecti
viști un rod bogat!

Ion Onufri e de felul lui cam închis la fire. Se 
înțelege că nu s-a născut cu darul ăsta. A rîs 
și el în pruncie și i ar fi fost viața veselă, dacă 

lucrurile nu s-ar fi rînduit altfel. A rămas orfan de 
mic și copil de pripas pe mîini străine. Si-a închis 
sufletul ca o scoică. Scoica o desfaci însă dacă vrei 
cu sila, cu un vîrf de cuțit, dar cu sufletul nu merge 
așa. Sufletul, cînd e să se intimple, îl desferecă nu
mai dragostea. Lui Onufri i s-a întîmplat asta cu Tu- 
dora, care parcă purta cu ea, din născare, și veselia lui. 
I S-a împl.'ntat în inimă ca o rază de lumină într-o 
stîncă. Și acolo unde a căzut, a răsărit din piatră o 
floare.

Era mulțumit Onufri. Nu rîdea și nu bătea din 
palme că nu-i în felul lui, dar i se vedea pe fața ca 
cremenea, pîlpîirea unei bucurii lăuntrice. Mulțumire 
se vedea și în mișcările Iui. Erau mai pripite și uneori 
fără rost. Lucra cu poftă și la colectivă și acasă. Tu- 
dora era în brigada de la grădină. Cînta toată ziua, 
că avea glas frumos. Fetelor și femeilor le era mai 
mare dragul să i stea în preajmă. Onufri era îngriji
tor la animale. Trebăluia în grajd, iar cînd și cînd se 
oprea nemișcat, răzimat în furcă și neștiut de nimeni 
asculta cântecul femeii.

Cu ce-au luat de la colectivă au început an de an să se 
înjghebe acasă- Le-a prisosit că n-aveau decît grija lor. 
Și-au mărit casa, au luat o vacă și păsăret, trei scroafe 
de soi, vreo zece oi. A cumpărat stupi și i-a pus în fun
dul grădinii. Florile tot se trec — zicea Onufri. — Dacă 
pui stuni, le schimbi și dulcea’a și parfumul în bani.

— „în toate vezi bani. Nu-i bine“ — spunea Tu- 
dora.

— „Auzi vorbă. Ba e chiar bine. Se ivește ceva, 
vîri mîna în pungă și scoți. Fără bani ești 
ca trestia bătută de vînt. Te simți bicisnic și nu ți 
vine să ridici nici ochii Ia oameni. Nici pămîntul nu-I 
sim’i lipit de tălpi. Parcă mergi pe un strat de paie. 
E rău să n-ai. Pă mine să mă întrebi cît e de rău"...

Au fătat oile și li s-a îndoit numărul. N-a vândut nici un 
miel. S-a ținut de miele și de berbecuți pînă le-a dat 
coarnele, și-a început să le tundă. își luase și o juncană 
pe lîngă vacă și juncană i-a zis și după ce a fătat. Era 
un fel de amăgire a conștiinței, că n-a călcat statutul pe 
care singur îl aprobase la înscriere.

S-a apucat să crească și porumbei. II nă
pădise fără să prindă de veste o patimă oarbă. Să aibă, 
să tot aibă. „Las’ că înainte dac-aruncai la mine pi
sica în sus n avea de ce să se agate** — își spunea 
ca să se liniștească. Numai cînd și cînd se simțea ca atunci 
cînd cobori dealul și te împinge păcatul s-o iei puțin 
la goană. Picioarele nu te mai ascultă, nu-i chip să 
te mai oprești, parcă o putere nevăzută, căreia zadar- 
r-’o te îmnotrivești, îți dă brânci din spate și nu te 
slăbește până nu ajungi de-a rostogolul.

Tudora, care i-a luminat o dată viața, era acum un 
om la treaba Muncea și tăcea. Nu schimbau două 
vorbe toată ziua și la masă Îmbucau ân grabă cu gîn- 
dul la cine știe ce lucru lăsat neisprăvit. După obicei 
ce-i pe lîngă casă pică mai mult pe umerii muierii. 
Aici, mulțumită lui Onufri era berechet. Cînd ieșea 
dimineața pe poartă, femeia era pe jumătate vlăguită, 
își potrivea în uliță basmaua și și trecea într-o doară 
palmele peste fuste. îi descopereau fetele paie în păr 
și găinaț pe poale. Amuțise. Nu mai cînta. 
Femeile, cu simțul lor, au ghicit fără s-o descoasă : 
„Omu dracului — ziceau — a băgat privighetoarea in 
colivie". La ajuns șî lui la ureche. A tresărit, dar nu 
ca pe vremea, de pildă, cînd rămânea stană, cu barba 
răzimată în greblă și-i asculta, neștiut de nimeni, gla
sul. Seara a luat o pe departe.

— Tudoro, te văz cam obosită. Nu vrei să stai tu 
acasă ? Eu așa zic. Stai și vezi de gospodărie. Sînt 
destule de făcut si aici. Mîine m-aș duce să vorbesc 
cu președintele. O să i spun că ești bolnavă... mă rog, 
socoteli de ale voastre muierești...

Femeia stătea nemișcată în pat și-1 asculta. EI î.și 
tiăsese un scaun la căpătîiul ei, ca la o spovedanie. A 
tresărit, apoi s-a așezat din nou pe perne, apăsată de 
o uriașă și nevăzută povară.

— Tu Onufri, să spui asta ? — S-a uitat la el cu 
mirare și spaimă. — Cum, să nu mă mai duc ? Adică 
să le întoarcem spatele cînd știi că tot ce-avem n-ar 
fi fost dacă...

— Cine-a zis că întorci spatele ? Doar mă duc eu 
mai departe. Da’ sîntem mai câștigați așa. Am socotit 
și-am răssocotit. — Si scoase carnetul in care trecea pînă 
la gram, ca un spițer, tot ce primea, tot ce dădea, zilele- 
muncă ale amîndorura, termene de contractare, cât mă-

nîncă Blânda, oile, și cit lapte dau pe zi, 
prețul șindrilei și cherestelei, cum se ' 
păsările la târg... I-a dezvăluit femeii, ci 
mire, foi cu socoteli îngrămădite în colț: 
— cine știe cînd le buchisise ? — pref 
toarne orice împotrivire.

— Ia n ascultă aici — îi spuse cu ae 
ritate, ca unui copil. — Tu aduci 300 i 
pe an. Așa i ? Asta înseamnă fo 1.500 ki 
porumb, bani cam la 6.000 de lei și 
acolo. Apăi dacă stai acasă și vezi di

te duci la târg cu marfă în fiecare săptăn 
tem de două ori pe atât ?

— N-o să ajungă porumbul, Onufri, < 
îngăimă copleșită de siguranța cu care i 
Numai cu ce-ți vine ție nu ții atîtea oră 
vite, și...

— Proastă ești. Cumpărăm cînd se si 
c-atunci n-are preț mare.

li vîrîse pumnul în gură că nu putes 
ofteze. A plecat capul supusă, lăsîndu- 
voință, de întîmplare. Parcă pleca în rol

Un afiș în fața sediului anunța de o > 
nare generală. Era trecută acolo și 
„Contractările de cereale". Onufri 

rumegat tîlcul cuvintelor. „Ce-or fi vrîn< 
tracteze, că doar am contractat o dată' 
o bănuială, și-1 supăra ca o piatră în 
cumva măresc cantitățile ?“ — Ii era și 
mărturisească.

La adunare s-a așezat în fundul sălii, 
locul pe nesimțite. Stătea în față, cîndva 
ochii oamenilor. Și acum iată că se fereșt 
să se ferească ? Uite cum îl privește de 1

Pe tarlalele gospodărie’', munca e acum în toi. Inginerul agronom e La prisaca gospodăriei agricole colective. Rrcoltele mari de zarzavaturi asigură colectiviștilo»
mereu prezent cu sfaturile sale. - semnate venituri bîneșU
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rigadierul de la întîia. O fi știind ? Na, bravo ! Cînd 
lipsește colectivista cea mai harnică din brigadă... E 

i comunist. El l-a adus în colectivă. Și cînd i-a vorbit 
tunci, i-a spus toate gîndurile pe dinafară. — „Stătea 
e vorbă cu mine și știa ce.mi trece prin minte". L-a 
îtrerupt vocea președintelui.
Intîi n a fost atent. Cînd a ajuns vorba la contrac

te a ciulit urechile :
■ „...O să scoatem după evaluările agronomului, o re
cită mare. Deci propunem adunării să adăugăm la 
ontractul cu statul încă două vagoane. La ziua muncă 
i-așa o să avem mai mult ca anul trecut cam cu 

kile de bucate, iar pentru fondul de rezervă, bere- 
het. Prețul din contract e bun. Ne scutește și de 
rumul la tîrg. Banii îi împărțim și cu o parte luăm 
rateriale pentru grajd. Musai să fie gata pînă în 
jamnă..."

Onufri pălește. Paguba de pe urma Tudorei se a- 
unță mult mai mare. A crescut valoarea zilei-muncă, 
- asta i drept, dar sporirea cantităților pentru con- 
actare îi răstoarnă toate socotelile. „Ce să facem cu 
anii ?" — s-a trezit vorbind tare. S-au întors spre el 
codată 300 de fețe. „Sîntem mai cîștigați dacă luăm 
răunțe — urmă tot el înfierbîntîndu-se. Nu bani ne 
ebuie, grăunțe ; banii îi facem noi dacă avem ne- 
oie. Eu așa zic". Au rîs cîțiva, iar alții au început 
i țistue. Adunarea generală a votat propunerea pre- 
îdintelui.

Nu s-a întors acasă. S a dus la grajd și s-a încuiat 
colo, să-și rumege mînia.

-— De ce-or fi rîs ? Bîdea și nașu’ Alexandru, si verii, 
i Mitrache care zice că mi-e prieten. Ce-or fi găsit 

rîs ?

Tudora n a fost la adunare. „Nici n-ai de ce să 
mergi — ia spus Onufri — și mai lași și casa 
singură". A stat și-a privegheat orătăniile. A 

enit Săftica, codana brigăzii, și i-a povestit. O as- 
uita și i se luminau în cap o groază de lucruri. „Va- 
i-zică, Onufri n-a avut dreptate. Și tocmai el, singur, 
i stea așa de-a curmezișul, ca măgarul, cînd toți zic 
ltfel“. Ii venea să sugrume păsările, să alunge ani' 
lalele în uliță. Din grajd, Blinda a mugit prelung și 
îcetișor. A intrat și a mîngîiat-o pe grumaz, pe botul 
med.
— „Nu-s de vină ele săracele. De ce să le-alung ? 

.asă le, să stea aici, să-l pedepsească". Săftica i șe 
ita în gură și da din cap fără să înțeleagă. Tudora 
privea tăcută. O privea și-i treceau prin minte, ne- 

itatele zile de la colectivă, diminețile, cu zgomotul 
e unelte și voci, cu freamătul tractoarelor, plecarea 
pre cîmp, chipul președintelui care-i petrecea pînă 
zșeau toți. I-au apărut zilele secerișului, culesul în 
ie (președintele aduce totdeauna și lăutari), ziua înr 
lărțelilor, plecările cu camionul la oraș cînd își lăsa 
linadins năframa să-i fluture în vînt...

N a luat cu ea decît o legăturică cu țoale. A ieșit 
>ape fugind, ca dintr-o închisoare. Nici în părți, 

lici înapoi n-a mai privit. S a abătut pe la Ichim 
i grădină. I-a povestit, dar a înțeles că știa el destul.
— Nu știu, da-mi pare rău c-am plecat, așa, fără o 

orbă.
— Poate c-ai să te întorci — i-a spus Ichim privind-o 

u înțeles. Și după o clipă de tăcere : — îți duc fetele 
ipsa. Să vii de mîine la lucru.

— Păcat de el c-o să se piardă așa... Și n-ar fi om 
ău — o ținu Tudora.

— N-o să se piardă, n-ai grijă. O să veghem, să 
iu se piardă...

Fiecare animal are tabietul lui. Trebuie să-l hră
nești cu dramul și la ore fixe. Apoi curățenia lor 
line tot atit cît hrana. Onufri le știa pe dinafară. 

La colectivă făcea asta în fiecare zi. Și mai avea și aju
toare, și pe zootehnist alături. Aici, singur, nici nu era 
de închipuit cum ar fi putut răzbi. Începuseră vitele 
să se jigărească. Plîngeau de foame fiecare în limba 
ei și dormeau pe așternutul murdar. Blinda i-a dat 
primul răspuns. Găleata mare, care se umplea înainte 
ochi cu laptele pe o zi, era acum la jumătate. Se 
uita Onufri la găleata goală și parcă deslușea acolo 
noi înțelesuri. Dacă ar avea mai mult răgaz de la 
colectivă și-ar putea vedea și de casă. Ferma de ani
male te ține toată ziulica lîngă ea. S a dus și s-a 
cerut conductor la cai. „Ce mi-e ? între două trebi 
mă reped cu căruța acasă Nu păgubește nimeni-. 
II așteptau să vină cu astfel de rugăminte. Aveau și 
răspunsul pregătit...... Matale trebuie să stai la fermă că
acolo ești de mai mare trebuință 1"

...Blana oilor s-a umplut de scaieți și ghemotoace de 
bălegar. înainte erau curate că puteai să le trimiți lîna 
direct la darac. Le-a închis în țarc și s a apucat cu 
migală să descîlcească firele prelungi. Curăță una, 
două, apoi le mulge și treaba îi ia un ceas. Le numără 
pe celelalte. Mai sînt zece. Și-i este pentru prima oară 
ciudă că mai sînt zece și nu cinci sau șase. Tot mai 
des își numără angaralele și timpul pentru ele, și de 
fiecare dată se sperie. De multe ori îl apucă noaptea 
tîrziu, iar a doua zi e posac și fără puteri.

...II rupe din treabă și gînduri vînzoleala de la co
tețul porumbeilor. Inșfăcase gaia din zbor un porumbel 
și se cocoțase sus, în vîrful salcîmului, să-l mănînce 
pe îndelete. Curgeau jos fulgii și penele în capul lui 
Onufri, parcă în batjocură. A dat cu bolovani, dar 
în zadar. Apoi a pus mîna pe furcă și a început să 
fluiere. Hoața s a mutat în alt pom. S a luat după 
ea furios, aruncînd blesteme pînă a ajuns în uliță. 
După garduri chicoteau vecinii. Nici n-a știut unde 
se află. L a oprit un drumeț :

— încotro cu furcoiul, Onufri ? A mințit :
— Mă duc la vale. Am de întors niște fîn. — L-a 

năpădit o clipă rușinea. — „Mint ca un copil prins 
la oala cu miere. O fi băgat omul de seamă ? Ei și, 
ce dacă ? N-am de dat socoteală''. A ridicat din umeri 
slobozindu se de sub apăsarea îndoielii, apoi s-a în
tors acasă, furișat prin spatele ogrăzilor. I-a venit în 
gînd să pună chiar acolo, în vîrful salcîmului, o spe
rietoare. Dar pe unde o fi dosit Tudora zdrențele și 
căciula veche ? Aha, stă una din cloști pe ea. Altceva 
nu și-a găsit pentru treaba asta. Tii, nici nu s-a uitat 
la cloști. Or fi murit de sete, or fi început să iasă 
puii... S.a întors din drum răsucindu-se pe călcîie.

Și-a amintit că nu isprăvise de muls vaca. Necăjită 
de așteptare, Blinda răstumase găleata...

Cînd s-a dezmeticit, pe seară, trecuse, nici nu știa 
cum, o zi de muncă. A făcut descoperirea înfiorat. 
Ca la o boală care te macină îndelung pe dinăuntru 
și-și trimite fără veste primul semn pe față. își nă-

Tuise faima de om al datoriei. In urechi îi ajunse de 
departe, sau poate din străfundul cugetului, țipătul de 
foame al animalelor părăsite...

*

Așa 1 a găsit Ichim. Își prăvălise mîna mare pe masă. 
I se pierdea în ea, ca un degetar, un păhărel cu rachiu. 
Se uită cu priviri cețoase la ștergarul din față. Era 
cusut pe el cu arnici, de mîna Tudorei, un cărăbuș 
pe o floare. Se uita și bolborosea. Parcă vorbea cu 
gîngania.

„...Frățioare, știi cum își ia vînt cărăbușul ? Desface 
întîi aripile ale groase care-1 tin la pămînt ca o po
vară. După aia le scoate pe cele subțiri, le întinde 
în vînt, ca pe o năframă de borangic și zboară, zboară 
unde vrea el. Pă floarea asta, de-o pildă. Așa a fost 
și cu viata mea. Mă damblagiseră într-un timp ne
voile... Cîte mai erau. Nu mai sînt. Mi-am luat zbo
rul cum sar zice.. Da’ acu’ uite că m-am făcut de 
rîs": Se strîmbă parcă înțepat de o durere veche, cui
bărită în șale.

„A ciorilor ființă și muierea. Nu știi niciodată ce-i 
zace în suflet. Zicea că s-a săturat să tot robească. 
Aici cam așa e. Cînd stai să te gîndești, e un fel de 
robie. De bună voie, da’ tot robie Se cheamă. îmi 
spunea :

„Mă Onufri, nu te întinde prea mult că no să 
răzbim. Atît cît scrie la statut ne-ajunge pe lîngă 
casă. Acolo nu-s vorbe de a surda".

Numai că mie îmi plăcea să le am sub ochi. Să 
le văd cum se înmulțesc. Și adică, dacă o să trec 
peste statut — ziceam — mă spînzură cineva ?.-. Nu 
m-a spînzurat nimeni. Da’ dacă mă întrebi acuma 
cum îmi e... să nu-ț? -nai spun".

A sughițat și și-a căutat astîmpărul în pahar.
— Ajungă-ți Onufri I Nu vezi că ai început să-ți 

aduci aminte ?
— Ce știi matale, pă mine m-a lăsat femeia.
S a urnit greu de la masă și a ieșit afară în ogradă.
Și-a înălțat privirea spre cotineața porumbeilor ți 

i-a stîrnit așa, din senin. Porumbeii s-au ridicat stol, 
au det o dată roată și au pogorît lin ca o patimă 
veche pe un suflet de om.

— Dac’ ar veni am lua o altfel. Muiere, muiere, da’ 
judeca bine. Vînd și opresc... cît scrie la carte. Parcă 
ne sînt măsurate acolo puterile și vrerea. Spune că... 
să întărim întîi și întîi colectiva. Să-i mărim avutul. 
Dacă calci peste asta, peste toate calci. Ca și cînd 
ai apuca de capătul unui lanț de păcate... Uită-te ici I 
A început să se urce rugina pe ele. Și pă mine o să 
se urce.

— De Tudora ce mai știi ? — îl încercă Ichim.
— De ar primi-o înapoi la colectivă 1... Io s de vină.
— Nu te mai necăji — îi spuse fără înconjur și-i 

urmări atent schimbările pe față- — Lucrează de cîte- 
va zile. După cîte înțeleg o să se întoarcă și acasă.

I s-a înseninat brusc chipul, iar ochii căutau uimiți 
la celălalt.

A înțeles într-o clipă că oamenii l-au veghiat țot 
timpul.

input liber colectiviștii se îndreaptă fie spre casa 
ă de culoură...

...fie spre cinematograful nou construit... ...fie la biblioteca comunei, unde îi așteaptă citeva mii
de volume.

Fotoreportaj de Petre Icrdânescu



Tovarășul Nicu lonescu ne-a tri
mis cîteva poezii. Vom face un 
popas lingă manuscrisul său. Iată, 

bunăoară, am în fața mea o poezie de 
dragoste intitulată î „Ție M..." Oda în
chinată iubitei nu depășește însă un 
cadru intim, interesant cel mult pen
tru autor și muză. Poetul îi cîntă en
tuziast mersul, surîsul, privirea, frun
tea, vocea etc., amănunte desigur im
portante pentru bard și iubită, dar 
nesemnificative pentru cititori, senti
mentele sale nedepășind un stadiu mi
nor. Dar și aici folosește imagini uzate, 
tocite ca „privirea ta e raza primăverii, 
iar vocea cînt de privighetoare", sau 
„tu îmi ești calea nemuririi" întîlnite și 
răsîntîlnite la primii stihuitori ai lite
raturii noastre. Așteptăm de la poet 
versuri clare, cu bogat conținut de idei 
și sentimente majore.

Din Golești-Focșani am primit un so
net „înserare", scris de tovarășul VasiZe 
M anole seu. Sonetul este un pastel, dar 
nu un pastel rupt de viață, ci un pas
tel care reflectă freamătul creator 
al vieții noastre noi, căci pe fondul 
milenar al naturii se reliefează dis
tinct semnele noului.

Poeziile poetului Stan Păun „Para
bola", „Ninsoare de lumină" și „Con
cert campestru" sînt luminoase, intere
sante atît prin tematica aleasă cît și 
prin împlinirea lor artistică. împreună 
cu „înserare", aceste poezii sînt oprite 
în vederea publicării, pe cît va permite 
spațiul revistei.

Interesante și cu reale calități sînt și 
poeziile tovarășilor Radu Felecan și 
Gheorghe Bobei, iar despre ele vom 
discuta mai pe larg într-un număr 
viitor.

Tovarășul 1. Burcă e un vechi mî- 
nuitor al stihurilor. E un poet. I-am 
apreciat nenumărate poezii. De aceea 
nu mică mi-a fost surprinderea cînd 
i-am citit poezia „Plouă". Vizibil in
fluențată de simbolism, mai ales de 
poezia lui Minulescu, poezia vădește o 
goană nestăvilită după imagini, cele 
mai multe forțate, care nu pot acoperi 
sărăcia de idei. Vom reproduce cîteva 
Ia întîmplare 

„Plouă cu mine, cu tine, cu ei,
O ploaie tînără de oameni,
O ploaie de ozon, de argint viu 
Care trezește la omenie, la frumos 
O ploaie care trezește la conștiință, 

la cinste (I I /)
Plouă cu slove săpate în nemurire 
Cu slove turnate în oțel,
•..Plouă peste mine, peste tine, peste ei".

S-ar putea continua : plouă peste noi, 
peste voi, peste și peste, o nesfîrșită 
ploaie, care îneacă poezia și care nu 
comunică vreun mesaj important. Și de 
ce, tovarășe Burcă, această goană ne

explicabilă după un modernism, iar
tă-mi paradoxul, după un modernism 
demodat, cînd dumneata poți să 
scrii poezie valoroasă și adevărată ? 
Dovadă : poezia „în lan" din care, pen
tru fiorul poetic și frumusețea lor, re
producem versurile :

„Ce n-aș da să fiu secară
Să mă legi tn snopi de zor. 
Să-mi tot mingii geana rară 
In mătasa spicelor..."

Cu tovarășul M. Lăcătușu am mai 
stat de vorbă. Ne impresionează cu nu
mărul mare de poezii pe care ni-1 tri
mite cu regularitate.

Poeziile „Nu sînt", „Doina", „Mesaje 
de pace", „Te urăsc", „Plaiuri natale", 
deși valoroase ca intenție, ca preocu
pare tematică, nu sînt realizate ca for
mă artistică. Ele exprimă în mod pro

zaic idei adevărate, care pot forma un 
articol, un documentar, dar nicide
cum o poezie. Iată spre exemplu o 
strofă din poezia „Mesaj de pace" i

„Azi noroadele vor pace și înfrățire 
pe pămînt.

Dar știu că mulți vor războiul pe pă
mînt. Și de aceia sînt

Care ar dori pămîntul fie-un maldăr 
de cenușă

Iar ei zbirii omenirii plini de aur pină-n 
gușă".

Conținutul, indiscutabil, e just. Dar 
unde-s poezia, emoția, imaginea artis

tică ? Nu-i suficient să înșiruiești un 
articol în rînduri egale, fiecare rînd să 
înceapă cu literă mare, să rimeze, cu 
mai mult sau mai puțin succes, sila
bele de Ia coadă și apoi să numești 
asemenea construcție poezie.

Luați versurile de mai sus și scrie- 
ți-le în continuare, fără literă mare și 
veți obține, evident, un pasagiu de 
proză obișnuită și nu din cea mai reu
șită. Noi înțelegem nerăbdarea și graba 
poetului de a se vedea publicat în pa
ginile revistei. Dar, dacă această pu
blicare întîrzie, cauza e tocmai graba, 
aceasta bat-o vina I

Ca o urmare firească a aceleiași gra
be nu vor putea vedea lumina tiparului 
nici poeziile tovarășilor Popa Petre, 
Bucur Grigore, M. Filimon, Constant 
Nicola Istrati, Gh. Gorun, Dinu Stancu, 
Ilie Rădulescu, I. C. și FI. Șteflea. 
Ultimul poet din cei amintiți mai sus, 
ne-a trimis un mănunchi de „Vorbe în

h. Hoinaru. care ne-a trimis
Ix schița „Ispita", are ceea ce 

se cheamă, darul povestirii. 
§ El istorisește frumos. în cuvinte pu- 
g ține, vădită fiind grija de a nu ri

sipi vorbele. Doi colectiviști vînd la 
§ tîrg un cal al colectivei, beteag de 
| tignafes Ei ascund cumpărătorului 

§ meteahna calului scos la vînzare, a- 
§ dică îl ..geambășesc”, după expre- 
B sia autorului. Subiectul, nu prea o- 
h riginal, aduce aminte de povestirea 
= lui Maxim Gorki „Bîlciul din Golt- 
= vo”, ba aduce aminte totodată și 
B de Anton Pann care prezintă o intim
ii plare similară în „Povestea Vorbei", 
ș Asta nu înseamnă desigur că ar fi 
= vorba de un plagiat. începătorii 
g cresc totdeauna în preajma străluci
și telor exemple clasice și în baza 
= căutărilor proprii acest lucru este 
= chiar necesar, ca o școală. Oricum, 
s Gh. Hoinaru vădește un talent plin 
B de promisiuni. EI știe să caracteri- 
g zeze dintr-o trăsătură de condei un 
s caracter uman și ne face plăcere să 

I cităm acest portret al unui moș șu
ii gubăț : „Moș Zainea are să mehăie 
g ca un țap tras de barbă și o să tu- 
B șească pînă ce i-o cădea cușura pe 
ș prichiciul ferestrei unde s-a așezat", 
j Așteptăm cu interes de la Gh.

I Hoinaru și alte lucrări.
..Biserică II în inspecție', schiță

țelepte" și una din aceste maxime ver
sificate glăsuiește :

„Sînt multe, multe fapte, care. 
De vrei să le înfăptuiești, 
Iți cer și timp și efort mare, 
Pînă s-ajungi să le-mplinești".

Așa-i tovarășe Șteflea 1 Și poezia e 
trudă grea. Marii noștri poeți stăruiau 
chiar ani întregi pe un manuscris. îl 
refăceau de zeci și zeci de ori. Emi- 
nescu a scris mii de versuri pentru 
„Luceafărul". Talentul e un bob, dar 
munca trebuie să fie cît carul I Dum
neata, dacă ascultai de această vorbă 
înțeleaptă, ai fi depus un efort mai 
mare și ai fi acordat poeziei mai mult 
răgaz. Noi așteptăm însă alte și alte 
lucrări, în care sperăm că alături de 
bobul de talent, vom descoperi stră
dania depusă pentru șlefuirea versu
lui.

Scrisoarea primită din partea tovară
șului Nelu Că,ănescu ne-a surprins în 
mod plăcut. (Regretăm că nu putem să 
vă satisfacem dorința, poezia trimisă la 
o altă redacție nu o poate ridica decît 
autorul, nouă ne-ați fi putut trimite o 
copie). Poezia alăturată scrisorii e pu
țin încîlcită și se observă o goană după 
imagini, după cuvinte căutate, în de
trimentul fondului de idei. Pe viitor 
renunțați la înzorzonarea prea încărcată 
a formei, cristalizați-vă ideea. Inspira- 
ți-vă din minunata realitate a zilelor 
noastre.

Viața uzinelor, munca minerilor, pei
sajul nou al vieții satelor noastre, 
nesfîrșitele plaiuri pline de rod, lupta 
uriașă pentru pacea omenirii, dragos
tea înflăcărată pentru patria noastră 
socialistă, toate aceste izvoare nesecate 
de inspirație își așteaptă poeții și cîn- 
tăreții. Dăruiți-le talentul, munca și vi
sul vostru. Astfel cîntecele capătă un 
sens major, devin necesare și utile 
omului nou și poporul le va răsplăti 
cu dragostea sa.

HicoSae Tăutu

trimisă de tov. I. Tucheac-Delapo* 
peni, este o variantă nereușită a lui 
,,Popescu 10 în control". De astă 
dată servitutea inspirației este regre
tabilă. Stilul schiței este neîngrijit și 
ne îngăduim să arătăm tovarășului 
I. Tucbeac că una din grijile cele 
mai mari trebuie să le arate față de 
stil, față de haina în care își îm
bracă povestirile. Stilul „proces ver
bal' nu capătă valori literare decît 
la marii scriitori. Folosirea acestui 
stil necesită o profundă cunoaștere 
a vieții și o stâpînire remarcabilă 
a limbii literare. Caragiale la noi 
și Cehov în litertura rusă, au dat 
adevărate modele ale genului în 
schițe scurte, scrise fără afectare li
terară- relatate dinadins într-un stil 
de proces verbal. Amintim în acest 
sens cîteva din schițele lui Caragia
le în care acest procedeu este ne
îndoios: La Moși, Justiția romînă- 
secția corecțională. Arendașul ro- 
mîn, Căldură mare etc.

Recitiți-le cu osirdia unui elev și 
veți fi în folos.

..Moralista*, „idee dintr-o satiră 
literară" de tov. Mihail Micle din 
Constanța e mai mult un cuplet de 
spus pe scena unei trupe de estra
dă, la „Albina", așadar, fiind cam 
nepotrivită. De altminteri înseși ex
presiile sînt evident orășenești.

80 de ani de la apariția 
lucrării lui Fr. Engels

„ANTI-DUHRIN6“
Acum 80 de ani, in 1878, a 

apărut cartea „Anti-Duh- 
ring“ („Domnul Eugen 

DOhring revoluționează știința'*), 
lucrare clasică a lui Friedrich 
Engels, în care sînt expuse și 
fundamentate toate cele trei părți 
constitutive ale marxismului: 
filozofia marxistă (materialismul 
dialectic șl materialismul istoric), 
economia politică marxistă și teo
ria comunismului științific.

In lucrarea sa Engels a apă
rat in mod strălucit teoria mar
xistă împotriva atacurilor ideolo
gului mic-burghez Eugen Duh
ring si a partizanilor acestuia 
care, dînd apă la moară oportu
niștilor, încercau să strecoare in
fluența mic burgheză în mișca
rea muncitorească germană.

Model de partinitate comunis
tă, de intransigență marxistă față 
de orice denaturări în știință șl 
față de oportunism în politică, o- 
pera lui Engels „Anti- Diihring“ 
este și în prezent o armă ascuți
tă a mișcării muncitorești revolu
ționare din întreaga lume, în 
lupta împotriva ideologiei bur
gheze și revizionismului contem1 
poran, o armă în lupta împotri
va capitalismului, pentru trium
ful socialismului.

CO NOI
LITERATURA POLITICA

V. I. LENIN: împotriva revizio
nismului — Ed. politică 
600 pa?. — 14 lei

AUGUST BEBEL: Din viata 
mea — partea a III — Ed. po
litică
272 pag. — 10,50 lei

Autorul mai greșește profund 
atunci cînd în loc de ,-mi s-a făc 
lehamite" (de cineva), el spui 
„m.am lehămetit'. Grija îmbogăți: 
cu cuvinte noi a limbii noastre tr 
buie lăsată în seama clasicilc 
fiindcă a o întreprindere peste m 
sură de grea.

„Iancu Jianu* — subintitulată gr 
șit „povestire din trecut" este 
fapt o recenzie. Autorul care a t 
mis-o, tovarășul Damian Odobesi 
din Viștea de Jos, raionul Făgăr: 
își începe de altminteri proza pi 
această confesiune care-i fixea 
genul : „voi vorbi despre ac< 
mare prieten al poporului, așa ci 
a fost văzut de Ion Ghica".

George Enache e desigur tin 
dar într-una din schițele trimise 
spune despre moș Neculai, cu 
umor savuros, că ..este unul din 
prietenii mei din copilărie".

Ceea ce este demn de semna 
la acest începător în ale literatu 
e faptul că se inspiră din fapte ] 
trecute în zilele noastre. II sfătv 
să scrie pu osîrdie și pe mai < 
parte și din cînd în cînd să ne ' 
mită cîte ceva din cele scrise, 
ne îndoim că lucrările vor fi 
ce în ce mai bune și unele din 
ele vor putea fi publicate.

Petru Vîntilâ



De pe M cj Cubu l
La taifas cu moș Gheorghe Vișan

DESPRE SITUAȚIA DIN LIBAN
Crede-mă, tovarășe, 

mă cuprinde o mî- 
nie fără margini 

.cînd mă gîndesc ce pla
nuri ticăloase urzesc im
perialiștii, vrînd să
treacă prin foc și sa
bie micul popor liba
nez. Mă întreb: cum poa
te Organizația Națiuni
lor Unite să stea nepă- 
sătoare atunci cînd im
perialiștii urzesc aseme
nea planuri ce pun în 
primejdie pacea ?

Așa îmi grăia badea 
Vișan, adine zguduit de 
.Jhăreasca intervenție ar
mată pe care o pregă- 
esc în zilele acestea im- 
>erialiștii anglo-americani 
ontra Libanului. După ce 
-am explicat că, de fapt, 
mperialiștii anglo-ameri-
ani au intervenit de mult în a- 
acerile interne ale Libanului, 
sprijinind cu muniții, armament 
:reu și consilieri militari gu- 
ernui antipopular condus de 
iumun șj Solh, i-am mai spus :

— Să știi, bade Vișane, că 
mperialiștii se fac luntre și 
■unte pentru a-și salva conduc, 
ele petrolifere ce trec prin Li- 
ian. Chiar ziarul reacționar en- 
flez „News Chronicle" scria zi- 

trecute: „In Liban se gă- 
: în momentul de față punc- 

eie terminus ale conductelor 
•etrolifere din Orientul Mijlo- 
iu. Conducta principală a so- 
ității „Irak Petroleum Com- 
'any“ se termină la Tripoli, 
ar alta ajunge Ia Sidon (Sai- 
a). Dacă aceste puncte ar fi 
ierdute, ar fi subminate catas- 
rofal pozițiile Occidentului în 
îtreg Orientul Apropiat și Mij- 
iciu".
— Ahal Va să zică și de 

stă dată tot petrolul e cu bu- 
a, intervine moș Vișan.

— Da. Petrolul și încă ceva, 
mperialiștii se tem ca nu cum- 
a poporul libanez răsculat să 
rfrîngă și să măture de la pu- 
:re guvernul lui Șamun și 
olh, singurul guvern din Ori- 
ntul arab care a admis pe față 
octrina Eisenhower—Dulles,
ocmai de aceea, S.U.A. și An- 
lia lasă la o parte orice diplo- 
tație și se dau acum peste cap 

■'împingă O.N.U. să acopere 
oteagul său intervenția im- 

erialiștilor în Liban.
'— Dar lumea nu a uitat eve- 
îmentele din Coreea. Acum ca 

atunci, urzelile imperialiste 
1 fost demascate...
— Așa este, moș Vișane! 
niunea Sovietică, prin decla- 
ția agenției T.A.S.S., a smuls 
asca de pe fața imperialiști- 
r și a arătat lumii ce primej- 
e mare amenință pacea în 
rientul arab. Dar imperialiștii 
t caută un motiv ca să por- 
sască să sugrume lupta po
rului libanez pentru libertate 
independență. S.U.A. caută 

-și facă un cap de pod solid 
lumea arabă, de unde să 

atâ ține sub amenințare po
arele țărilor arabe care luptă 
ntra imperialismului.
S.U.A. și Anglia au organi- 
t acum și un alt plan de in
venție >n Liban după ce in
iția lor de a folosi O.N.U. 
ppt paravan a fost demas- 

M-
1— Nu cumva este vorba des- 
? planul de a asmuți țările 
1 pactul de la Bagdad con- 

Libanului ? Eu am citit în 
re că imperialiștii vor acum 
guvernul libanez să ceară 

pelor din Irak și Iordania 
vină în Liban și să înăbușe 
coala.

— Acesta este, într-adevăr, 
rl plan imperialist, moș Vi
le. Imperialiștii acuză Repu

Imperialismul american :—Cînd mă 
gindesc la Liban mă doare inima... 

(Desen de V. TIMOC)

blica Arabă Unită că alimen
tează cu arme pe răsculații din 
Liban. Primejdia vine de acolo 
că, S.U.A. și Anglia, folosind 
această scornire, ar putea să 
pună în mișcare mașina lor de 
vot de la O.N.U., ceea ce ar 
duce la transformarea observa
torilor O.N.U. în forțe de poli
ție. Aceasta înseamnă că mii de 
soldați străini purtînd însem
nele O.N.U. ar năvăli în Liban 
și ar face „ordine" sugrumînd 
mișcarea populară din această 
țară.

— Ar fi prea strigător la cer, 
mi-a răspuns moș Vișan. Ar fi 
prea tîlhăresc ca imperialiștii 
să încerce să-și spele înfrînge- 
rea din afacerea Suezului, înă
bușind sîngeros lupta dreaptă 
a poporului libanez

Noi, toți oamenii de inimă, 
forțele păcii din toată lumea, 
ne opunem. Noi vrem ca în lu
me să fie pace și securitate și 
condamnăm orice intervenție în 
treburile interne ale țărilor.

— Așa am să scriu în re
vistă, moș Vișane. Am să arăt 
că poporul nostru, împreună cu 
toate popoarele iubitoare de 
pace din lume, își ridică ener
gic glasul și spune : NU, inter
venției imperialiste în Liban!

Indonezia a fost înzestrată 
de natură cu sumedenie 
de bogății. Resursele so

lului și subsolului o situiază în 
rîndul celor mai bogate țări din 
lume. De pildă, Indonezia dă 
peste 40 la sută din producția 
mondială de cauciuc, 18 la sută 
din cea de plumb, 92 la sută 
din cea de chinină, 79 la sută 
din cea de piper etc. Unii scri
itori compară Indonezia cu un 
șirag de perle. Dar, secole de-a 
rîndul, asupra țării a apăsat 
jugul greu al colonialismului, 
Poporul indonezian, care nu
mără 82 de milioane de suflete 
nu s-a putut bucura de bogă
țiile pămîntului său.

Multă vreme, Indonezia, care 
este alcătuită din peste 3.000 de 
insule răspîndite pe o distanță 
de 5.000 km. între Asia și Aus
tralia, a figurat în atlasele în
tocmite de geografii burghezi 
sub numele de Indiile Orientale 
Olandeze. Suprafața ei însumea
ză 1.904.000 km. pătrați, adică 
o întindere egală cu cea a An
gliei, Franței, Germaniei și Ita
liei luate la un loc.

Atrași de bogățiile pămîntului 
indonezian, colonialiștii olan
dezi au înrobit țara în jurul 
anului 1610. Ei au acaparat 
cele mai bogate pămînturi, lă
sând pe muncitorii băștinași să 
moară de foame. Indonezia a 
fost transformată într-o sursă 
de materii prime și piață de 
desfacere .pentru produsele in
dustriei colonialiștilor.

Poporul indonezian a căutat 
să scuture jugul robiei, ridicîn- 
du-se de nenumărate ori la 
luptă pentru dobîndîrea inde
pendenței sale naționale.

In anul 1942, Indonezia a fost 
ocupată de militariștii japonezi.

PE SCURT
© Intre 26 ți 30 iunie 1958 a 

avut loc la București cea de.a 
9-a sesiune a Consiliului de A. 
jutor Economic Reciproc La a- 
ceastă sesiune au fost examina
te măsurile practice pentru dez
voltarea continuă a colaborării 
economice dintre țările socialis. 
te pe baza aplicării consecvente 
a diviziunii internaționale so. 
cialiste a muncii. De asemenea 
s-a acordat o deosebită atenție 
măsurilor pentru adîncirea spe. 
cializării și cooperării in pro. 
ducție între țările socialiste. La 
sesiunea Consiliului a avut loc 
totodată un schimb de păreri 
cu privire la dezvoltarea conti
nuă a comerțului dintre țările 
lagărului socialist și țările ca. 
pitaliste.

© La 1 iulie, în Palatul Na. 
țiunilor din Geneva, și-a înce. 
put lucrările conferința exper. 
ților pentru studierea metode, 
lor de detectare a exploziilor 
nucleare. La conferință parti
cipă reprezentanții S. U A„ 
U.R.S.S., Angliei, Franței. Ce. 
hos'o.vaciei. Poloniei. Romîniei 
și Canadei.

© Tovarășului Walter Ulbricht. 
prim-secretar al C. C. al 
P.S.U.G și prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G. i s-a conferit ordinul de 
..Erou al Muncii" cu prilejul 
celei de a 65-a aniversări a zi
lei sale de naștere pentru me
rite deosebite In construirea 
socialismului în R. D Germană.

Cu prilejul unor recen
te declarații făcute presei, 
secretarul de stat al 
S.U.A., Dulles, a încercat 
să condamne la eșec con
ferința experților în pro. 
blema exploziilor nuclea
re.

Orice probleme.ar fi tratate, 
experții, știu un lucru cert: 
în conferințe... eșuate, 
e Dulles cel mai bun... expert!

IN FATA HARȚII

De data aceasta, poporul indo
nezian, sub conducerea partidu
lui comunist, a trecut la acțiuni 
și mai organizate pornind o în- 
dîrjită luptă armată împotriva 
ocupanților japonezi. Sub lo
viturile nimicitoare ale glorioa
selor armate sovietice. Japonia a 
fost nevoită să capituleze și, în 
anul 1945, poporul indonezi’n a 
proclamat Republica Indonezia.

In năzuința sa spre indepen
dență, tînăra Republică Indone
zia s-a lovit de rezistenta în
verșunată a puterilor coloniale. 
Timp de aproape patru ani po
porul indonezian a fost nevoit 
să-și apere cu arma în mînă li
bertatea cucerită. Puterile colo
niale au încercat să impună Re
publicii Indonezia obligații po
litice și economice înrobitoare.

WTE FOILIITIICE
Corb Ia corb 

nu-și scoate oc ii ! 
Nu se poate spune că tribu

nalele din Germania apu
seană stau degeaba. Zil

nic vin știr; despre condamna
rea la lungi pedepse cu închi
soarea a numeroși luptători ger
mani împotriva războiului ato
mic și a fascismului, în vreme ce 
foștii călăi hitleriști, în ciuda 
crimelor săvîrșite, nu numai că 
se plimbă în plină libertate, 
dar se bucură de toată cinstea 
și încrederea guvernului de la 
Bonn.

Un exemplu grăitor este re
centul proces al lui Max Si
mon, fostul comandant al celui 
de a! 13-lea corp de armată 
S.S., reclamat unui tribunal 
vestgerman de către locuitorii 
satului german Brettheim. In 
ultimile zile ale războiului tre

Un procent însemnat de piloțl americani sînt alcoolici

Astfel, Indonezia a fost inclusă 
în Uniunea olandezo-indonezia- 
nă și a fost obligată un timp 
să ducă politica externă pe care 
i-o dicta guvernul olandez. La 
începutul anului 1956. guvernul 
Republicii Indonezia a hotărît 
să nu se mai considere legat de 
Uniunea olandezo-indoneziană 
și de acordurile economico-fi- 
nanciare, ce-i fuseseră impuse. 
Această hotărîre n-a fost pe pla
cul reacționarilor din țară și al 
imperialiștilor care s-au dedat 
la atacuri, cînd fățișe, cînd 
ascunse, îndreptate împotriva 
unității și • libertății Indoneziei.

Situația politică din Indonezia 
a început să se agraveze pe la 
sfîrșitul anului trecut, cînd a 
fost descoperit complotul anti
statal al colonelului Lubis. 

cut generalul Max Simon, aflat 
în trecere prin acest sat, a 
ordonat împușcarea fără jude
cată a primarului și a încă doi 
locuitori.

Mărturiile erau pe deplin lim
pezi. Crima generalului Max 
Simon trebuia pedepsită. Dar 
călăul hitlerist își avea și el 
„martorii" săi. Adică, mai bine 
zis, un singur martor. Dar mar
tor cu greutate în ochii judecă
torilor de la Bonn. Anume, chiar 
pe fostul mareșal hitlerist, 
Kesselring, faimosul criminal 
de război scăpat de ștreang 
mulțumită protectorilor săi a- 
mericani.

In fața tribunalului, Kessel
ring a declarat că Max Simon 
este „un om de onoare pentru 
care nutresc tot respectul".

Tribunalul s-a înclinat res
pectuos și l-a pus în libertate 
pe călăul din Brettheim.

Complotul acesta a fost zdrobit, 
însă complicii lui Lubis, spriji
niți de unele cercuri imperialiste 
străine, au reușit să organizeze 
răscoale separatiste în câteva 
regiuni ale țării.

Cînd, la propunerea președin
telui Sukarno, s-au luat o serie 
de măsuri menite să ducă la 
întărirea sistemului statal și a 
coeziunii poporului, forțele reac
ționare au organizat noi răs
coale în Sumatra Centrală și 
Sulavesi (Celebes). Rebelii ur
măreau să aducă la cîrma țării 
un guvern care să dea Indone
zia pe mîna imperialiștilor. De 
data aceasta amestecul S.U.A. 
și al organizației agresive 
S.E.A.T.O. a devenit și mai fă
țiș.

In ciuaa acestui ajutor dat 
de imperialiști, trupele guver
namentale sprijinite de forțele 
populare au învins pe rebelii 
din Sumatra. Astăzi in Suma
tra se mai găsesc doar detașa
mente răzlețe de rebeli care se 
destramă repede sub loviturile 
puternice ale trupelor care apă
ră republica.

Deși rebelii din Sumatra au 
fost înfrînți. dușmanii republicii 
au continuat răscoalele, strămu- 
tînd operațiile militare în Indo
nezia de est. Noua lor bază a 
devenit Sulavesi de nord. Dar 
și aici Tebelii au primit lovitură 
după lovitură fiind nevoiți să se 
predea. Astfel, în cursul lupte
lor care au avut loc pînă acum, 
aproape jumătate din efectivul 
total al rebelilor, cu armamen
tul și materialul lor de război, s-.'l 
predat trupelor guvernamentale 
Multe regiuni din Sulavesi de 
nord au fost eliberate și viața 
a început să intre in normal.



Casa de naștere din comuna Draff omirești, raionul Piatra Neamț, necvînd condiții 
de funcționare sta închisa de mai bine de un an de zile.

Ușa disponșarului se des
chise încet, lăsind si 
treacă un om tînăr, voi

nic, dar cu privirea speriată și 
cu auzul' încordat de tresărea 
la cel mai mic zgomot. Iț în- 
tîmpină doctorul...

— Ce te doare ?
Omul făcu un- pas înapoi, 

tăcu puțm, uitîndu-se fix la 
doctor

— Am un mare beteșug. Nu 
mai văd.

Doctorul îl rugă să șadă po 
un scaun cij fața la peretele 
pe care atîina un tablou plin 
cu litere mari, mici și mititele.

— Să-mi spui acum ce li
tere îti arăt eu.

Rînd pe rînd, Petre citi toate 
literele mari, mici și chiar pe 
cele mititele

DREPT

macul
e o cultură nouă în raionul 

Zeletin.-Colectiviștii din-comu
na Lozica s-au gîndit că ar îi 
bine să însâmînțeze și ei vreo 
trei hectare cu mac. Dar cine 
să-i îndrume? Au cerul o mină 
de ajutor secției agricole raio
nale. Secția le-a trimis ca în
drumător un... specialist.

— Loc aveți pentru...? în
trebă specialistul.

— Avem vreo trei hectare, au 
răspuns colectiviștii.

— Foarte bine. Și adăpost o 
să aibă ?

— O să aibă, bolta cerului.
— Bolta... ? Dar cu apa ce 

facem ?
— O să plouă.
— Cum ? Să bea apă de 

ploaie ?
— Păi, griul nu bea ? Po

rumbul nu bea ? Ce, macu-i mai 
breaz

— Da’ nu despre mac e vor
ba, fraților, ci despre animale.

DACĂ CITEȘTI FIRMA
pusă pe o clădire din comuna 

Agăș, raionul Moinești, pe care 
scrie „Cinematograf sătesc", vei 
fi înclinat să crezi că aici e în- 
tr-adevăr cinematograf. Cînd 
intri înăuntru însă, constați că 
ai de-a face cu orice, numai.cu 
cinematograf, nu. In timp ce 
filmul se desfășoară pe. ecran 
obișnuit, în sală se desfășoară, 
altă acțiune.

— De ce mînci sămînțe, 
bădie ?

— Da’ tu, de ce fumezi ?
Prin alte cocuri, numai ce 

auzi:

— Ai niște ochi de vultur, 
mă omule, și te vaiți că te a 
lăsat vederea.

Petre își frecă încurcat băr
bia ca un om care nu mai știe 
ce să creadă. Și, deodată, luîn. 
du-și inima-n dinți, spuse 
tare :

— Mai am un beteșug. Cu 
urechea. Aud vorbe pe care 
nu le rostește nimeni.

Doctorul începu să-și dea 
seama că e ceva necurat la 
mijloc.

— Și, de mult zici că ai be
teșugurile astea ?

Petre se porni pe istorisit.
— Asistai mai deunăzi Ia 

un spectacol. Dar ce spectacoll 
Pe scenă, echipa din Naipu, 
regiunea București, prezenta,

— Da’ matale ce fel de „spi- 
clalist" ești, bădie?

— Zootehnist
— Asta-i bună I Noi am cerut 

unul pentru cultura macului și 
clnd colo, care va să zică...

— Nu-i nimic. O să-ncerc să 
vă ajut eu...

Și... a încercat. Pînă la urmă 
i-a păgubit pe colectiviști de cî
teva mii de lei, însămînțînd 
macul îritr-un teren necorespun
zător.

Cine i vinovatul ?
Secția agricolă raională răs

punde calm : ..Ne-ați cerut să 
vă trimitem un specialist? 
V-am trimis".

Specialistul se spală pe mîini- 
„Dacă macul era vacă..."

Cu nădejdea că lucrurile se 
vor lămuri, colectiviștii au ho- 
tărît pînă una alta ca la anul 
să ceară un specialist pentru 
construcții. Precis că o să le 
trimită unul pentru... cultura 
macului.

— Că bine (i-ai mai așezat 
picioru-n ceafa mea, neică t

— Pi dacă n-am un'să-l pun... 
Nu vezi cita mai bocceaua stă 
pe jos ?

— Ce ti legi di boccea maică? 
Da' bicicleta 'mneatale-i mai 
mică ?

Propunem ca alături de firma 
„Cinematograf sătesc" să apară 
și altele, ca de pildă: „Debit 
de tutun","„Centru de semințe”, 
„Depozit de materiale", și al
tele.

Sau toate astea să funcțio
neze afară, iar înăuntru să fie 
numai cinematograf.

Petre Popa

Ia faza raională a concursului 
de teatru, piesa „Bărbatul 
fără opinci". Eram numai ochi 
și urechi. Și taman cînd ac
țiunea era mai interesantă, 
cind Raluca și Gheorghe se 
ciondăneau, numai ce auzii o 
voce care spunea : „Noroc, 
Gheorghe 1". Mă uitai în stîn. 
ga. mă uitai în dreapta, nu 
era nimeni. Pe scenă nu
mai Gheorghe. Și deodată il 
auzii pe Gheorghe spunind : 
„Noroc. Alexandre ' Ce mai 
faci ?" Holbai eu ochii și-1 vă- 
văzui pe Gheorghe întinzind 
mina, dar pe scenă nu mai 
era nimeni. Așa m-au fiert 
fără apă cîteva minute. Gheor. 
ghe vorbea, Alexandru îi răs
pundea. Dar vă jur, tovarășe 
doctor, că nu vedeam nici un 
Alexandru pe scenă, dar îl 
auzeam. Ce mi-am zis atunci, 
să știi că am beteșug. Ori nu 
mai văd, ori aud anapoda.

Doctorul începu să rîdă cu 
hohote. Cînd se mai potoli, își 
lămuri pacientul.

— Am fost și eu la specta
col. Pe scenă nu era nici un 
Alexandru. A lipsit în ziua 
concursului. Atunci, instructo
rul echipei din Naipu, inge
nios, nevoie mare, cică să sal
veze piesa, s-a apucat și-a dat 
replicile din culise.

— Și cu beteșugul meu cum 
ramîne ?

— Beteșug există, dar nu 
la dumneata, ci la instructorul 
echipei de teatru din Naipu...

C. Andrei

Prcocttpîndu-'e de dezvoltarea sectorului zootehnic, ca 
viștii din comuna Răcăc uni, raionul Bacău, au preluat recent di 
O R.A.C.A. încă 20 de juninci pentru a le crește. Colectiviștii din R< 
în schimb, au v’ndut și vacile pe care le aveau, rămînlnd numai cu

Colectivistul din Rucăciuni către cel din Roșiori: — Afi cam făcut-o 
de oaie, fraților.

(Desen de A CLENCi

Una din cele mai bune 
brigăzi artistice din ra
ionul Bacău este cea 

din comuna Săucești, formată 
din tineri entuziaști, instruită 
de învățători destoinici.

Pe drept cuvint, săuceștenii 
se mindresc cu brigada lor si 
mai ales cu foloasele aduse de 
înțepăturile ei. Cîți nu s-au 
simțit cu musca pe căciulă, 
cîți nu și-au simțit obrazul ro
șind, cîte lucruri nu s-au în. 
drentat in comună I Iată, de 
pildă, cum a înfățișat brigada 
situația școlii din satul Bog
dan Vodă :

Foaie verde de lipan
Școala din satul Bogdan 
D- multi ani se tot clădește 
Și nu se mai isprăvește...

In urma criticii aduse de bri
gadă situația s-a îndreptat și 
acum școa'a este aproape 
gata. La fel s-a întîmplat și 
cu sediul sfatului popular (în 
prezent în renovare) căruia 
brigada i-a zis o ghicitoare :

Spnne, unde e o casă 
Arătoasă și frumoasă 
De te plouă.n ea băiete 
Ptn'te face ciuciulete î
Cînd cei de pe scenă au mai 

spus următoarea ghicitoare :

Are coarne, dar nu-i țap 
Tragi de eL dar nu.i proțap

BIGI®
Comuna Smeeni, raio

nul Buzău, este fruntașă 
la colectări.

Nici o importanță n.are 
că.s la șrs sau că-s la munte : 
fiind fruntași la „contractare”, 
și la bani vor fi— in frunte.

S.M.T. Roman. reali- 
zînd eccnomii de 6J.OOO 
lei în campania de pri
măvară, își propun? să 
facă aceeași eccnomîe și 
cu prilejul secerișului.

Cind așa s a intimplat 
abia astă primăvară, 
e firesc ( a doua oară) 
să culegi... ce.ai semănat.

Acoperișul căminului cul
tural din Aluniș-Teleajen 
este găurit.

Deci, cînd cerul e senin, 
Sala e pentru cămin, 
iar dacă e timp de ploaie, 
Sa'a este pentru— baie.

Nu e toc și totuși scrie 
Nu pe coală, ci pe glie 
Vai și amar de el, bădie.

toți din sală și-au întors I 
virile spre bătrînul Ște 
Coșa, singurul din corn] 
care mai avea (din moși-s 
moși) un plug cu cormană 
lemn și spunea că arătura 
tractorul nu-i bună fiind 
miroase porumbul a m< 
rină.

Pe cunoscuta melodie 
la moară pînr.Ia gară” brigi 
a criticat conducerea ml 
din neglijența căreia motn 
se strica foarte des :

Moara trage ca să moar} 
Că nimeni n o mai rep»

Brigada mai arată că în 
lași timp moara chiabur 
Pal lojă mergea fără într 
pere. Cu alte cuvinte condl 
rea morii sfatului popular, 
neglijența sa, dădea apă 
moara chiaburului.

Au fost cîteva cazuri 
(ce-i drept, puține), cind 
gada a criticat pe bună dt 
tate unele lipsuri și auto 
țile în drept n-au luat gra 
măsurile cerute. Așa, de 
dă, responsabil al cenți 
de colectarea laptelui d'n 
mună era un oarecare Șt 
Burcă. Acesta înșela și 
plata pe care o făcea și la 
suratul laptelui. In plus, 
avea și patima beției : „'I
nu poate peștele fără apă, 
nu poate Burcă pînă 
dapă" — se spunea des%„ 
Brigada a continuat cu cr| 
pînă cînd sfatul popular 
înlocuit pe acest așa-zis 
ponsabil.

De asemenea, brigada ni 
cruțat nici pe acei colecti 
care nu prea veneau la r 
că. Unul din aceștia este 
Ion Acojocăritei. fost cîi 
calfă de măcelar, căruia 
gada i-a zis un cîntec d; 
stirnit potop de risete :

Nu-i convine nicio mua 
Și visează numai șuncă..

Mai departe, brigada a 
vestit cum într-o zi. Ia < 
Acojocăriței era s-o păț; 
rău de tot :

Cum stătea pe agregat 
Adormind, s a răsturnat 
Intre rotile dințate 
Mai s ajungă... antricoa
Programul brigăzii 

cheie cu evocarea atît'tn 
drăgitului Păcală :

Măi Păcală, măi Păcală 
Pe la noi să mai pofte; 
Și c.o glumă, c o zicali 
Iarăși să ne-nveselești.
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