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E un om în colectivă care numără 
doar cîteva zile-muncă. De citeva 
rile Nicolae Chircă Încarcă și mă
soară oamenilor griul și-l varsă în 
ooloagele care atirnă pină la osiile 
rănitelor.

De tot otita vreme e colectivist.
Se împart bucatele la gospodăria 

rgricolă colectivă din Valea Roșie, 
aionul Oltenița. In chiar ziua cea 
nare a împărțelii a îoșt adunare 
jenerală în care s a pomenit numele 
:elor vrednici ca și a celor mai pu- 
in vrednici (spre fala gospodăriei, 
iuțini la număr). Și tot în adunarea 
ista s-a discutat și cererea lui Nico- 
ae Chircă. L-au întrebat de ce vrea 
;ă intre și a răspuns, așa cum spu
sese și în cerere de altfel că el a 
nuncit pe ici și pe colo, da' vede 
:ă în colectivă e mai bine ca ori- 
inde și ar voi... dacă tovarășii nu 
lînt contra, să li se alăture, cinstit...

Acum, împarte bucate, că l-au 
lat la magazie. Cînd a intrat prima 
iată aici a dat întîi cu ochii, în 
treapta, de un munte de grîu și în 
tinga de unul de porumb și a în- 
rebat, aproape cu sfială : „Astea a 
e cui îs ?'

— Ale oamenilor, auzi vorbă — 
a răspuns un colectivist, mirat că 
ineva poate să pună o asemenea 
ntrebare.
Mai tîrziu, deslușind cifrele pe de- 

imal, i-au venit în minte ceasurile 
înd pîndea în dosul ferestrei jindu- 
id la carele colectiviștilor vîrfuite 
u bucate. Avea, ca un făcut, casa 
ișezată la drumul cel mare care 
uce spre hambarele gospodăriei 

de departe auzea chiuiturile și 
leznetele de bici. Iși chema și fe- 
îeia și se uitau îndelung și tăcuți 
upâ oamenii aceia care își du- 
eau, în veselie mare, belșugul 
pre casă.
De la începutul anului încă 42 de 

rmilii de țărani muncitori din Valea 
oșie au intrat în gospodăria colec- 
vă. In 1950, cînd gospodăria a luat 
ință, erau numai 24 de familii cu 
20 de hectare. Azi gospodăria a 
uprins aproape o jumătate din sat.
La cîteva zile după împărțirea ve. 

iturilor au mai adus cereri Tănase 
oicu. Dumitru Tudorache, Gheor- 
he Costache și alții. Se vede că le 
icuseră mai demult, că prea erau 
oțite din cale-afară. Au stat însă 
u ele în buzunar socotind și aștep- 
nd pesemne dovezi noi. Și dovezi- 
>-au venit. Le au sub ochii lor a- 
um. Și nu una singură. Zece, două- 
»ci, dar ce, parcă le poți ține 
îtnna la toate? O zi-muncă face 
i acest an 44 lei. Iancu Nedu, 
're a făcut împreună cu fa-
,.ia aproape 1.000 de zile-mun- 

i, va avea un venit curat de 
i.000 lei. Lucru uimitor pentru un 
m care era cunoscut cîndva în sat 
3 slugă la toți și sărac lipit. Se 
ai știe că același Iancu Nedu, și 
r numai el, l a rugat pe președin- 

să-1 mai păsuiască și să-i mai 
lă grîul care i se cuvine în maga- 
a colectivei, că acasă nu mai are 
c nici pentru un bob. Faptul s a 
iut în sat în chiar ziua împărțelii 

a stîrnit vîlvă. Asta nu li se 
tîmplă lor, celor cu gospodărie 
dividuală, care auzind și de așa 
■va au grăbit pașii spre colecti- 
t. Mai știu, de asemenea, sătenii că 
iul acesta, cu toată seceta, colec- 
riștii au scos 1750 kg. grîu la hec- 
r, adică de două ori mai mult de- 
t țăranii muncitori cu gospodăr.e 
dividuală, că parcă siidînd țoa
le vremii și supunîndu-le, colecti- 
?tii au scos taman în acest an un 
nit mai mare ca oricînd. Din venit 
ru vărsat, cu aprobarea întregii 
.unări, 18 la sută la fondul de 
:ză, cu mult mai mult decît pre- 
de statutul. Cînd au stabilit cît să 
partă pentru ei, s au gîndit întîi 
întîi la gospodăria colectivă și 
u pus și-n acest an ceva la tem»-

Colectivistul din Valea Roșie e uu 
i fără griji. Gospodăria la care e 
rtaș a ajuns bogată, puternică, 
a crescut furtunos de la un an 
altul.

Cînd numără avuția colectivei so- 
itorul Chirnogeanu îndoaie cite 
deget și spune : „O magazie de

1 vagoane plină, alta de 28, plină 
aia, o fermă de vaci și una de 
-ci, două rutiere, un camion, două 
toare. Și la început n-aveau de- 
șapte atelaje cu șapte cai.

★
.ici se scrie istoria nouă a satu- 
Gospodătia are faimă In impre-
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Pentru zllele-muncă făcute în gospodărie, colectivistul Lazăr Năstase din gospodăria agricolă colectivă „11
Iunie", comuna Valea Roșie, raionul Oltenița, a primit 3.374 kg, de grîu, 2.312 kg. de porumb și 14.590 lei. 

lată-l în fotografie descărcind porumbul ce i s-a cuvenit

jurimi, atrăgînd priviri pline de in
teres. Vin destul de des și musafiri 
de peste hotare. Asta dă colectivis
tului un fel de mîndrie pe care știe 
să și-o poarte.

Vasile Costache, brigadier legu
micol, om hazliu și harnic totodată, 
povestește cum a stat ei de vorbă 
cu un delegat franțuz case venise 
să i admire pătlăgelele roșii și var
za. Grădina de legume a adus anul 
acesta gospodăriei un venit de 
708.000 lei. S-a minunat franțuzul și a 
întrebat cine e mai mare la grădină. I 
s a înfățișat un om zdravăn, plin de 
viață, cu ochii jucăuși, trădînd mul
tă istețime. Și-a notat ceva franțu
zul, pesemne ce o fi văzut : .Colec
tivistul romîn e harnic, deștept și 
mai ales bine hrănit". Și nici nu 
poți să spui altfel după ce 1 cunoști 
pe Vasile Costache. La urmă l-a 
fotografiat. Costache i-a spus scurt 
„Mulțumesc 1*, obișnuit cu astfel de 
întîmplări. Și l-a rugat pe franțuz să

mai treacă în carnet că înainte de 
a fi colectivist nu știa nici tabla în
mulțirii, iar acum ține contabilitatea 
unei brigăzi.

t*
In zilele acestea se împart la Va

lea Roșie bucatele. Colectivistul se 
sfătuiește cu femeia cum să le a- 
șeze și după ce-și ticsește magazia 
și pâtulul nu se așează ca sobolul 
pe mîncare plnă la primăvară. Ho- 
tărit, nu 1 Este perioada cînd spre 
gospodăria colectivă se îndreaptă 
gîndul a mulți oameni. Tocmai a- 
cum, nu poți să stai cu mina în sin.

Și-a adus bucatele acasă și Ilie 
Dumitrache, veteranul gospodăriei. 
Și după ce le a rînduit, i a spus ne
vestei : „Du-te și chiamă-1 pe ăl 
maze*. „Al mare* e Tudor și singu
rul din familia asta numeroasă de 
colectiviști care stâ pe dinafară. Se 
pare că-1 împiedică nevasta, lucru 
pe care întreaga familie II știe de

După muncă, un pahar de vin, cinstit între prieteni, este parcă și mai 
gustos. Alături de Vasile Petre, vicepreședintele gospodăriei, și Ion Năs- 
tase, secretarul organizației de bază, a venit în ospeție să vadă cum 
trăiește Lazăr Năstase și țăranul cu gospodărie individuală. Radu 1. Calea

altfel. Toamna, la impărțirea produ
selor, se consumă, așadar, aici obiș
nuita scenă familiară.

— Tudore — înoepe bătrinul și 
parcă s-ar adresa nu numai lui fiu- 
su ci și altora din sat — ai venit an 
la mine și mi ai cerut grlu de să 
mînță. Acu’ doi ani kr fel. Ei, anul 
ăsta nu-ți mai dau, așa să știi. Că 
văz că te ții bățos și de-o parte. 
Pai, dacă ești bățos, de ce nu te 
descurci singur, fără să mai ceri de 
la un colectivist și încă unul bătrin 
ca mine ?

Tudor își mută, dezarmat, ochii la 
nevastă sa.

— Ia spune — continuă bătrinul 
da’ șindrilă pe casa cînd o să 

vă puneți, că văd că tot cu paie ați 
cîrpit-o. N-ați vrea voi, de-o pildă, 
să fiți așa ca ai lui Dumitru Vasile, 
care au făcut în trei ani trei case ?

Cei doi pleacă ochii. „Așa-i. Cum 
poți să-1 contrazici ?' Cînd ss duc 
spre casă se sfătuiesc în șoaptă. 
Bătrinul știe c-a mai făcut un pas.

★
Casele colectiviștilor sînt pline a- 

cum de oaspeți. Invitații sînt serviți 
cu bunătăți, ciocnesc pahare cu 
gazda, apoi sînt poftiți să viziteze 
ograda, încăperile, hambarul și se 
minunează.

La Iancu Nedu, la Nicolae Cos- 
tache, chiar la Vasile Anton, cel 
care a intrat în primăvară cu un 
hectar de pămînt și care acum a vî- 
rît în car, numai grîu, 18 saci, oa
menii vin și văd.

Cinci zile după ce s-au împărțit 
veniturile s au strîns pe masa pre
ședintelui șase noi cereri.

In dimineața zilei de 13 decem
brie, patru săteni din Clătești, sat în 
hotar cu Valea Roșie, l-au rugat pe 
președinte să le arate cum să întoc
mească cereri. Președintele le-a a' 
rătat și i a îndemnat spre casă. 
„Duce-vă-ți, că s au mai strîns și al
tele. Peste cîteva zile îi dăm dru- 
mu’...* In seara aceleiași zile, o e- 
chipă formată din colectiviști agita1 
tori a plecat la vecini să-i ajute. 
Mai trebuiesc încă cîteva cereri și 
noua colectivă se va naște. Va n1 
flori ca oea de aici și, într-o zi de 
toamnă, la împărțirea bucatelor, vor 
vedea venind spre ei, cum vin asl 
spre cei din Valea Roșie, oameni 
mulți ou nădejdea și încrederea in 
priviri și n inimă.

V. TOSO
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A înfrățit griul
si la
9

Dacă ieși din satul Tîrpești în 
■pre Ocea, și treci podul la Chiriac, 
pățești pe ogoarele ce țin una 
■cum, nehătuite pînă departe sub 
țigla pietroasă și pînă Ia moa. 
■a cea 'naltă. Cine nu-i de.aici și 
nu cunoaște satul, nu știe cîți ochi 
pu privit astă-toamnă asupra acestui 
pămint și nu știe cîte gînduri, bucu
rii, îndoieli și nădejdi s-au întîlnit 
In pămîntul acesta ce acum ține fără 
srme de hat, pînă departe, în luncile 
ide sălcii. Cine nu-i de-aici și nu cu. 
■oaște satul, nu știe nici cite discu. 
tu s-au purtat, nici cîte păreri s-au 
Confruntat pe la port’le oamenilor, 
pe ulițri, în casă la moș Dumitru Pin- 
tilie, ori la căminul cultural, pînă să 
ia ființă întovărășirea „Drumul lui 
Octombrie”.

In una din zilele calde de septem
brie, cînd dinspre Urecheni și Țibu. 
Bani se auzeau vibrînd puternic trac, 
toarele, 32 familii de țărani muncitori 
Și-au unit laolaltă păminturile și nă-

Petricanî
zuințete. Oamenii au trimis la S.M.T 
să vină tractoarele. Și a intrat arind, 
in prezența lor, tractorul de.a 
curmezișul haturilor și s-a semănat 
în pămint qriu.

Acum qriu] a răsăr't de mult. A 
răsărit infrătit și crește. Pînă a nu 
da zăpada ce.i va tine de cald pe 
timpul iernii, soarele l-a privit și el 
atent și bun I

O dată cu qrîul au răsărit și cresc 
pe acest pămint, ce tine una fără 
urme de hat, și nădejdile oamenilor, 
nădejdile noastre. La vară ele vor a- 
vea cea dintîi împlinire, ca sp cele 
date în pinqă și vor văluri aurii, în 
bătaia luminii.

Prieteni, tovarăși de muncă, sînt 
mișcat și mindru că-s intre voi și că 
împreună tragem brazda pentru fe_ 
r;crrea noastră și înălțarea patriei. 
Că mergem pe drumul lui Octombrie.

IOAN APETROAE
comuna Petricanî, regiunea Bacău

Sculați ciobani nu dormiți 
Ci tare voi vă veseliți 
Că vă vin colindători 
Noaptea pe li cmtători 
Și v-aduc o veste bună 
In astă noapte cu lună 
Un cotind întovărășit 
Cu chianul înfrățit.
Ca ne-om prins noi două sate

j
Ca și ciobănașului 
După muncă cu ciștig 
Să mai și șadă un pic 
Să se veselească, 
Să se hodinească, 
Dar să și hotărască. 
Spre mai bine să pornt 
Ca a noastră bucurie
La mulți ani, mai mull

Frunzuliță foi de mei
Pe la August 23
Pe la August '44
Cînd fugea neamțul turbatu' 
Alergat și fugărit
De voinici din răsărit 
Jos pe Olt în sat la noi 
A făcut neamțul război 
Și a atacat din spate 
Oștile încolonate. 
Cît sînqe și amar
A văzut Oltul pe mal !
Nemții trăgeau disperați 
Și curgea singe de frați,
Dar numai ce văd vreo trei : 
Ivan, Vania și Serghei 
Se reped ca niște lei
Și fug nemții, aletei! 
Stațj acolo măi, m șei !
Și fuqeau nemții turbați. 
Cum fug lupii alungați, 
Dar un neamț, bătu-l.ar stimul 
Și nu l-ar răbda pămîntul, 
Sta pitit după-o răchită 
Și-i ochi pe cîte trei : 
Ivan. Vania și Serghei.
Au murit cei trei voinici
Și-i îngroparăm aici 
Și le crescu pe morm-nte 
Vițe mari și împletite
Cu strugurei roșiori 
Cum era sîngele lor.

Dar voinicii n-au murit 
Lingă Olt ei s-au oprit 
Dorm in liniște și.n pace, 
Oltul murmură și tace, 
Tace, murmură, șoptește, 
De voinici el povestește 
Cum căzură v’tejește.
Spune Oltule de “i
Că la Aurțust 23
Ivan, Vania și Serghei- 
Au căzut ca niște led. 
Povestește lumii-ntregi 
Cum căzură trei viteji 
Colea jos pe malul tău 
Să ne apere de rău.

Cules de la învățătorii 
participant la cursurile 
de educație fizică, Slati

na, 16 iulie 1958.

Să nu tot stăm de-oparte 
Ci ținem noi laolaltă 
Pămrntul și turma toată 
Și lucrind toți pe-un ogor 
Avem azi mai mult spor 
Și oile m-s la saivan 
Unde cresc din an in an. 
Iară azi măi frățioare 
Am hotărit sărbătoare
Că bine-j sade agricultorului

Ș<am cintat,
Ș am colindat, 

Versurile-am inchinat 
La ciobanul muncitor 
La stină și pe ogor.

Cules de Vj 
din comuna

raionul

Dragă mi=i țara moțea
Dragă mi-i țara moțească 
Ce a prins să înflorească ;
Pomii cei cu rod bogat 
Turmele la pășunat.
Foaie verde foaie lată 
Dragă-mi este țara toată ; 
Omd din tulnic oi suna 
Să m-audă patria

Și Craiova și Banatul, 
București ol, mindra. n 
Foaie verde frunza-n 
Să trăim o viață lungă 
Și să știe lumea toată 
Că moții de altădată, 
Vieții i clădesc nou 
De-aici pînă la Almaș.

DIN VIATA UNII OM------------------------------------- ț--------------------------------------------------------

Cules din satul 
de VITALIE 1 
NU, activist cult 
Sebiț, raionul 

regiunea Oi

IIOARt DIM 
OGOARE

Verde frunză trei spanace
Nu mai sînt fete sărace
De vreo zece ani încoaae 
Ne-nsurăm cu cin-ne place ;
Că mai înainte vere
Te-nsurai pentru avere :
Fie slută sau urită,

' Te uitai l-avene multă-
Pentr.o vacă și-o purcea 
Luai urîta cum era

' I Și trăiai în cas" cu ea,
1 Sărăcuț de maica ta!
' Pentru cîteva pogoane

Luai o sperietoare
Și trăiai viața cu silă
De-ți plîngeai singur de milă.

1 Dar acum, măi frăție, 
Fetele.n gospodărie 
Stet bogate, au moșie 
Cit cuprhșde ochiu-n glie 

î S' se.nsomă' fiecare 
O o fată «muncitoare,

1 ' Mîndră M are dia ogoare
Și teăieșlo «oau-n casă
Viață vedetă, frumoasă,
Viață bană, trai tihnit 

■Lingă floarea «o-a iubit.

€*ile» de te GHiCARCM 
CONSTANTIN, Mlul Gu
ra Văii, corn. Căli mă. 
nești, raionul Hm Vilcee

Poate că-n ziua aceea cînd s-a în
scris in qospodăria colectivă, Gh. 
Ciobanu n-a bănuit cit de mari și de 
adinei vor fi schimbările ce se vor 
petrece in viața lui. In 1953 cînd a 
luat ființă qospodăria colectivă din 
comuna Cîndești, raionul Buhuși, 23 
de familii au pășit hotărîte pe noul 
drum, punind la un loc aproape 45 
hectare de teren. Printre primii în
scriși era și Gh. C-iobanu. Aducea cu 
el 1,25 hectare si o casă de copii. 
„Atelaje n-am, spunea el Ia înscrie
re, că eu am lucrat totdeauna cu 
unealtă de împrumut”. Avea alde 
Ciobanu și femeia lui, Frăsinica, o altă 
avere, mai mare ca toate averile din 
lume : dragoste de muncă și încre
dere nestrămutată în qospodăria co
lectivă. Au muncit cu mare sîrq încă 
din primul an. Pentru prima dată in 
viața lui a văzut Ciobanu atîtea bu
cate. Peste 2.000 kg. cereale, lină, 
briază, nutrețuri. In cel de al doilea 
an de muncă în colectivă avuția a 
fost mai mare. De astă dată numai 
gr ine a primit peste 4.600 kg., bașca 
o putină de brînză, lină, zarzavaturi, 
fin. Și erau tot ei doi și tot două 
brațe aveau, aceleași cu care nu pu
tuseră lega o viață, două-n tei. Nu 
era nici o minune, ci numai faptul 
că erau membri ai unei colective tari, 
care se îmbogățea neîncetat, aducînd 
astfel belșuq în casele oamenilor. 
Acum, Ciobanu începe să devină 
pretențios. Nu-i mai place, nu mai 
poate să trăiască oricum, că-4 doar 
colectivist. El a vîBdut cooperativei 
• tonă de grîu și ana de porumb. A 
primit preț bun și a cumpărat haine 
a-iătoase pentru toți din ca-să. Acum 
dacă deschide șifonierul, le vede așe
zate frumos, tot cîte două rînduri, 
pentru fiecare din casă.

Și l-a cuprins pe Ciobanu al nos
tru o poftă de viață I E de mirare ? 
Nicidecum. Muncea cinstit, dăruia 
colectivei toate forțele sale fiindcă 
in ea vedea împlinirea tuturor nă
zuințelor sale, și-și primea răsplata 
dreaptă. Acum doi ani, după ce și-a 
cîntărit venitul, s-a uitat în jur, s-a 
sfătuit cu femeia și-au hotărit cu 
ce să se mai chivernisească. Șii-au 
mărit întii casa, și au umplut-o cu 
scoarțe și așternuturi de tot felul, 
alese după qustul nevestei. Anul 
trecut, Ciobanu, săracul de altă
dată, a început să-și spună bogat.

Gospodăria colectivă și-a mărit nu
mărul de membri, și-a organizat mai 
bine munca, și-a întărit ramurile 
anexe. Ea a împărțit colectiviștilor 
cel mai maie venit de la înființarea 
sa.

Gheorqhe Ciobanu vinde statului o 
și mai mare cantitate de produse și 
cu banii luați cumpără o vacă de 
lapte. Douăzeci de ani a muncit pe 
brrnei Ciobanu și n-a avut picior de 
-orătanie în ogradă. Și-acum, vacă 
și-ncă una cu lapte. Iși mai ia doi go
daci și o scrofiță de prăsită. Anul 
ăsta scroafa a fătat 12 purcei. I-a 
contractat cu statul, și pe deasupra 
un vițel. A primit pînă acum 5600 
tei... Ce s-o mai lungim. I-a înflorit 
viața lui Ciobanu, în cinci ani, cît 
intr-o viață de om. Gospodăria co
lectivă unește la un loc inimile și 
puterile oamenilor, ii duce neabătut 
spre bunăstare și fericire.

TACHE VASILACHE 
colectivist, comuna Cîndești, 

ratemtl Buhuși, regiunea Bocite
vnworanrm

La cir
La ceasul cînd ne pregătin 
Pe masa de bucale-ndesiula 
O pîine, ca un bulgăr de h 
Cu dulci miresme inima-

Și parcă în mireasma asta 
Ce către zări senine te îmbi
S-a adunat acuma laolaltă 
A holdelor măreață bogăție

In pîinea rumenită de pe i 
Cu iz de cimp și lanuri îi 
E chipul vieții noastre lurr 
Și bucuria faptei împlinite.

GEORGE BR
comuna Leordeni, <

Fruncea

Mindra cu păr inelat 
Joacă fate și legănat; 

E fudulă ce e drept 
C-ane medalie-o piept. 
Las’ s-e poarte eu minări» 
Că-i frtmcea-n gospodări». 
Știe lucrul cum să-l ia 
Și gurița cum s-o dea.

■Cutes din tiLA.S.
mnr



id încep să vuiască atelierele, 
lagaziile își dau ușile în lă- 
i primească sau să slobo- 
:u grîne. E ora cînd Teodor 
runcă privirile grijulii de pre-
■ tot ce se află aici, iar la 
ia Onaoa, contabilă cu studii 
stă în capul mesei soco-
urmărește cum se mișcă 

divei. Pe tabelul pe care 
m sub ochi chiar scrie: 
mdului de bază al gospcdă- 
colective Mădăraș-Oradea“. 

a spunem că de nouă ani de 
ă gospodăria, fondul de- 

fără stavilă In 1954 gos- 
milionară, peste trei ani 

-lilionară, iar la anul se pare 
re; ori. Cînd îți vorbește des
fată colectivistului citești 

nitate. o adîncă și abia stă- 
nire. Tot, în afară de înfu- 
ăism.

spune: — Noi le-am făcut 
mai facem.

udă.
■ vizitatori din toată regiur 
rabat în fiecare an ulițele 
așului. Pătrund în toate 
>spodăriei, în casele mari ca 
ci, pipăie fiecare lucru, trec 
toată avuția colectivistului, 
și socot. Ce-or fi socotind
Miclâuș știe și încă prea 

/istă și deputată în Mădă- 
cea mai des călcată de oas- 
a urit cu toate că primește 
>e an, ci dimpotrivă. Le po- 

cu o sinceritate de copil, 
să i se destăinuie, chiar și 

rtchiși la fire.
rană, știi care-i baiu ? O 
dacă intru, mă lasă. Sau : 

are au beteșuguri sau îs 
ce se întîmplă ?

e la toți, îi luminează și-i 
Ultima dată i-au venit lo- 
Sînnicolau. I.a purtat prim 
un muzeu. Avuția îj e cate- 
ele nouă măji de griu vechi, 
■ou, cămara cu dulcețuri și 
alerca cu vin, dulapul cu 
ila făcută de meșteri din

ă v-arăt cărțile.
n fața unui raft. Sînt pen- 
stele. Pe cele despre cul- 

— pasiunea ei — le-a pus 
nu le-atingă nimeni.
voastre știți cum se mișcă

— Și agită o cărțulie 
nică“ a lui Leșcovțev.
;i amintesc că le-a spus la 
a credea o dată în semne 
:ultă uimiți. Femeia se mai 
s cuvinte grele, dar oame- 
n tot ce spune crede adînc. 
sînt trei diplome. Fata cea 
diplomă de merit pentru 

iiatul o altă diplomă de la 
e solist, iar bărbatul după 
elev la fel de sîrguincios, 
diplomă de la niște cursuri 

toate înșirate pe perete, 
umai diploma ei nu-i aici, 
iară : o majă de grîu, pre. 
olectivă pentru rezultatele 
ra sfeclei.
eți cît de „rău" mi-i, — 
u înțeles, uitîndu-se la cîte 
tăcut tot timpul, deși știe 
. Le cunoaște însă gîndu- 
fost așa cîndva, măcinată 
ir asta a fost de mult, cu 
îrmă.
le ia adresele. Să urmă- 

ip ce se va intîmpla cu 
le fie vizita de-a surda...

a fost malta vreme neleri- 
ducea intr-o ceartă icu 

Jătrîn», ambițioasă, voia să 
eia și lăcata gospodăriei.

— Tu ești tînără, eu mi-s bătrînă. Mai 
ai de învățat de la mine I Și-a înverșu
nat și fiul, astfel că au ajuns la des
părțenie. Iată-i în fața comisiei de îm
păciuire. Cei din comis.e i.au rugat să-și 
amintească cum și-au început viața.

— Eram Săraci. Ne era teamă că se 
îmboardă casa pe noi.

— Așa e — întărește bărbatul.
Bătrîna încuviință și ea din cap;

— Da’ de cînd am intrat în colecti
vă — continuă Chiș — am fost tot 
laolaltă și s-a adunat sporul. Ne-am fă
cut casă. In coteț grohăie doi grăsuni 
cu clisa de o palmă, grîul nou l-am răs
turnat și n ăst an după obicei, peste 
cel vechi. Ar fi vrut să mai spună ceva, 
dar a tăcut. Apoi s-a-ntors spre femei.

— De ce v.oți fi gîlcevind, că doar 
toate-s ale noastre 1

Au plecat împăcați. I-au oferit bătrî- 
nei locul cel mai bun, în mijlocul lor. 
Copiii îj fac vrerea, și-au spus că-i dau 
orice numai s-o vadă mulțumită. S-au 
mirat unii : „Cum de v-ați împăcat așa, 
una, două",

— Șade rușine, că sîntem colectiviști
— a fost motivarea supremă cu care 
Vasile Chiș s-a ridicat în apărarea aces
tui titlu de cinste.

E bogat colectivistul din Mădăraș, dar 
bogăția nu-i sluțește sufletul...

Un caz asemănător s-a înfățișat co
misiei de împăciuire. ’De astă dată 
împricinațil erau necolectiviști. 

Văduva Marc Maria a cerut fiului 
ei o bucată de pămînt pentru gră
dină. Numai că aici fiul și nora
au procedat altfel. Au dat.o pe bă. 
trînă afară din casă. Bătrîna s-a
adresat judecății care i-a dat cîștig de 
cauză. Tinerii nu s-au supus. Doi ani 
de zile s-au judecat. între timp bătrîna 
și-a luat bucățica ei de pămînt — două 
iugăre — și a intrat în gospodăria co
lectivă. Nu mai atîrnă acum de nimeni 
și-i stăpînă pe pita ei. A căutat oameni 
s-o înțeleagă și s-o apere, și i-a găsit. 
In colectivă i-a găsit. Acum vine în fie
care zi la sediu, chiar cînd n-are treabă, 
parcă pentru ca să ia putere.

★
...Și-n timp ce Marc își alungă pentru 

un peticuț de pămînt mama, Lascu Eme- 
ric și Ion Gui, membri ai colectivei^ con
simt ca prin ograda lor să treacă un 
drum de legătură între cele două uliți 
mari. Ei dăruiesc obștei, fără toc. 
meală, cîtieva sute de metri pătrați de 
pămînt. Să amintim că în casa lui Gui 
se string seara oamenii și citesc pînă 
tirziu. Se poate înțelege și din asta de 
ce Ion Gui e stăpînit azi cu de cu totul 
alte simțăminte și de ce el și alte sute 
ca el n-ar da acum obrazul și demnita
tea de om, nici pe o moșie întreagă.

Aceștia sînt colectiviștii Mădărașului. 
Peste 150 dintre odraslele lor au ajuns 
învățători, ingineri, doctori, profesori. 
Sînt animați de o mare sete de cultură. 
In fiecare trimestru 5.000 de spectatori 
din rîndurile colectiviștilor asistă la 
spectacole. La piesa „Ion Anapoda" pre
zentată de Teatrul de Stat din Oradea, 
au invitat săteni din Marțihaz, Homo- 
rog, lanoșda. I.au adus cu mașinile să 
nu-și murdărească straiele și le.au sus. 
ținut, ca niște gazde atente și îndatori
toare ce sînt, costul biletelor de intrare.

Cînd pleacă de la teatru și de la Film, 
dezbat multă, vreme subiectul și fac 
comparații. Compară trecutul acela negru 
— pentru totodeauna spulberat — cu viața 
nouă. îmbelșugată pe care și-o zidesc ei, 
prin munca lor, pe care sînt stăpînî.

Spre gospodăria colectivă djn Mă4Ă- 
raș sînt ațintite privirile tuturor țărani
lor muncitori din regiune. La baza ei 
stă o mare forță materială și morală.,

VTRGI-L T.

C’tifH te utdeanută

Abia venit de la cimp, Vasile Baicu 
începu să meșterească la un coteț, caruia 
îi căzuseră niște scindun putrezite, pe 
unde ieșea adesea grăsunu , dind raită 
prm grădinile oamenilor. Dar nu apucă 
sa bată mai mult de două cuie și cote, 
țul, șubrezit de uQianul anilor, se pră
buși la pămint. Supărat din cale afară, 

Vasile aruncă ciocanul cît co o și înlor- 
cindu-se către nevastă, îi zise :

— Așa nu mai e chip, femeie. Avea 
dreptate învățătorul Popescu cînd îmi 
spunea că singur ori cît aș fi eu de vred
nic n-am s-o pot scoate a capăt cu atî- 
tea guri de hrănit și cu boala asta de 
pămint răspîndit în petice pe toate cio. 
cile. Ai dîn gospodărie zic și eu. Au scă
pat de necaz Gnu la ei berechet: 2.000 
kg. la hectar. Noi. nici pe jumătate n-am 
făcut...

— Uitasem să spun, Vasile — zise ne
vasta — chiar adineauri, a trecut pe aici 
învățătorul Popescu și a spus că aveți 
vorbă să vă întilniți diseară la colectivă.

— Aoleo că bine zici Cît p-aci sâ uit.
Și Vasile după ce mai făcu ceva prin 

ogradă o apucă, pe ulița mare. In curtea 
gospodăriei colective „Viață «ouă" din 
Rominești, regiunea Ploești, nici țipenie 
de om. Lui Vasile Baicu îi batea inima 
cu putere. în timp ce se gîndea : „De 
ce nu m.o fi așteptat învățătorul Po
pescu ? Doar am vorbit să ne vedem 
aici 1“ Deodată, în spatele său, auzi o 
voce.

— Care ești, mă. acolo ?
— Eu sînt, Baicu II caut pe învăță

torul Popescu. Am o vorbă cu el.
— L-am văzut mai devreme pe la graj

duri.
Baicu se duse într-acolo. La intrare, 

Paraschiv Buțoi. (fin brigada zootehnică, 
citea o broșură la îumina becului electric 
și urmărea cu un creion niște cifre.

— Ce faci acolo, frățîoa.re ? — îl în. 
trebă, nedumerit, Vasile Baicu. — Te șco- 
lești ?

— Chiar așa Trebuie. Avem plan, 
neică, nu glumă. După Consfătuirea de 
la Constanța am hotărît să sporim și 
noi numărul de animale și iată, am și 
cumpărat vreo 1—8 vaci de lapte. Astea 
nu se îngrijesc așa, cu una cu două. Tre
buie să le hrănești după carte.

Și Paraschiv Buțoi îi citi lui Vasile 
un pasaj din broșură : „Unei vaci cu o 
producție de 8 litri de lapte zilnic și cu 
o greutate de 400 kg. i se vor da 10 kg. 
de fin bun și 18 kg. de nutreț murat. Pe 
urmă, grăjdarul adăugă:

— Vino numai la noi Vasile, și-ai să 
vezi și tu cum se îngrijesc vitele, ca la 
carte. Uite colea ce grajduri, parcă ar 
fi camere de locuit, nu alta. Dar să vezi 
maternitatea de scroafe, cocinile grăsu
nilor...

— Hm 1 Și zici că și cotețele.s Ia fel ?
— Ce cotețe mă, ce cotețe ? Nu vezi 

ce mai clădiri avem ?
In fața ochitor lui Baicu îi apăru 

cotețul său pipernicit și dărîmat. Schimbă 
vorba :

— Nu știi cumva pe unde e învăță
torul ?

— De ce nu m-ai întrebat omule cînd 
ai venit, că-l ajungeai din urmă. Spunea 
că trece pe la magazii.

Ajuns acolo, Baicu nu găsi decît pe șo
ferul Vasile Săndulache trebăluind la 
autocamion. Cele două uși ale magaziei 
erau întredeschise lăsînd să se furișeze 

Intr.o după amiază Ia clubul gospodăriei agricole colective clin 
regiunea Oradea. .. ... .T
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afară lumina unui bec puternic. Plin da 
curiozitate să vadă ce au colectiviștii 
in magazie de.i laudă toată lumea atîta. 
Baicu își vîrî capul în deschizătura uși
lor. Ceea ce a văzut acolo l-a uimit tu- 
tr-atita că nici nu.i mai venea să plece/ 
Rinduite frumos, unse, cu cozi noi, o su
medenie de sape, îopeți. tîrnăcoape și alte 
asemenea unelte de muncă se odihneau 
într un raft lung cît ține magazia, aș- 
teptind de.acum muncile de primăvară. 
In partea cealaltă bucate — putini cu 
brînză, fructe de tot felul și agățate pe-o 
fringhie, piei argăsite de miei. — Doam
ne, ce bogați îs oamenii ăștia — gîndi 
fără să vrea Baicu. Tocmai cînd începuse 
să socotească cam cit valorează toate 
cîte erau în magazie, se pomeni bătut 
ușot pe spate.

— Dumneata, nea Baicule? Bată.te să 
te bată ! — li zise zîmbind Tudora Nacn. 
de la ferma de păsări. — Ce, o porniși 
seara în ospeție ?

— Iacă eu sînt 11 caut pe învățătorul 
Popescu de mai bine de-un ceas. Dar 
parca-i un făcut. Unde mă duc, peste at 
a trecut și e de negăsit. Mi^ aii ră
mas să-l caut la tine, la ferma de pă
sări.

— Și ce crezi, nene Baicule, că ți-ar 
strica să treci și pe la ferma de păsări? 
Ai avea și-acolo ce vedea. Peste 500 de 
orătănii una și una

— Pe altădată. Tudoro neică. II caut 
acum pe învățătorul Popescu.

— Păi mai adineauri a pornit.o către 
birouri. Dacă nu-i nici acolo atunci il 
găsești cu siguranță la colțul roșu.

Ajuns la colțul roșu, Baicu își scoase 
căciula și bătu la ușă Prin crăpătura 
ușii o mină îl înșfacă, trăgîndu.l înăun
tru. Aceeași mină îi întinse un scaun. 
Baicu se așeză. Prin întunericul din sală 
desluși fața lui Ion Mânu, țaran indivi
dual și el

— Cum, și tu ești aici, Manule?
— Sst. Uită-te și tu la televizor. E ua 

film frumos. „Pavel Korceagnm*.
După ce s.a terminat progsa&ud La te

levizor și s-a făcut lumină în sMă. Vasile 
Baicu îl căuta cu privirea pe învățător. 
Acesta era înconjurat de oameni. Maau 
îl luă de braț și se îndreptă cu el s{>re 
celălalt capăt al sălii.

— Ai aflat noutatea măi Vasile?
— Nul Ce noutate ?
— Eu și Stelian Țanc am dat cerere 

de înscriere în colectivă. Vorba e însă, 
că ne.au luat-o înainte cine nu te aștep
tai I Alde ion lordache. Danila Sever și 
Vasile al lui Pucheanu — Da. da, ei. 
Ce-ai rămas așa? Cererile lor a.u și tost 
aprobate.

In capătul sălii, Ioniță Pricopie, pre
ședintele colectivei, de cum i-a văzut le-a 
luat-o înainte, rîzînd pe sub mustață.

— Ei. cum e fraților ? Vă place pe 
la noi ?

— Place măi. De aia-mi și dădui cere, 
rea și eu și Ste'ian Țanc — răspunse 
Mânu îmbujorat la față. — V-am ruga 
însă să le aprobați mai degrabă.

— Da' tu ce zici. Vasile ? — îl întrebi 
președintele pe Baicu.

— Păi... să vezi... eu tot pentru așa 
ceva venisem... II căutam pe tovarășul 
Popescu să.mi ajute să fac cererea.

— Ce să-I mai rogi pe tovarășul învă
țător 1 Scrie așa cum te îndeamnă inima.

MARIA STANCU
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Partidul este cel care, și 
pe noi cei din Budișteni, 
ue-a scos din mizeria tre
cutului, ne a învățat să în
făptuim cele de astăzi, ne 
cheamă și ne arată drumul 
belșugului și traiul fericit.

Căminul cultural, institu
ție de educare și de lumi
nare a maselor, are menirea de a contribui din plin 
la răspindirea cuvîntului partidului, pentru ca toți cei 
ce muncesc să cucerească cele mai înalte trepte ale 
culturii și științei, să-și însușească învățătura marxist- 
leninistă șl să muncească cu însuflețire pentru con
struirea socialismului în patria noastră.
. In prezent, îndrumat de comitetul de partid din co
mună, căminul nostru cultural își orientează activita
tea spre educarea țăraniloț muncitori în spiritul po
liticii partidului, pentru întărirea și lărgirea sectorului 
socialist-cooperatist din agricultură.

Comitetul de partid a analizat felul în care ac 
tiviștii căminului se străduiesc să ridice nivelul ideo
logic al activității culturale și a dat îndrumări în 
această privință. De asemenea, a recomandat depu- 
taților sfatului popular să analizeze lunar activitatea 
căminului, să participe Ia manifestările lui, să le sus
țină, iiecare după posibilitățile și pregătirea sa.

S-au tinut la cămin, anul acesta, conferințe despre 
.întărirea economică și organizatorică a întovărășiri
lor agricole' și despre .Sarcinile ce decurg din Con
sfătuirea de la Constanța pentru crescătorii de ani
male', s au organizat seri tematice despre viata în 
gospodăriile noastre colective și despre succesele 
colhozurilor sovietice. Și nu numai prin conferințe, 
ci și prin programele brigăzii artistice de agitație și 
spectacolele artistice (cu corul, formația de dansuri 
șl de teatru) s-a vorbit despre drumul agriculturii so
cialiste, singurul drum al belșugului pentru țărănimea 
muncitoare. La răspindirea cunoștințelor agrozooteh
nice, de asemenea, au fost arătate nu numai metodele 
înaintate, avînd la bază cuceririle științei, prin care 
s au obținut recolte neîntîlnite încă în satul nostru, dar 
s a arătat și cine le-a obținut, adică țăranii colecti
viști și muncitorii agricoli din gospodăriile de stat.

Prin toată activitatea sa, căminul cultural se afirmă 
ca bun sfătuitor al țărănimii muncitoare, de a aplica 
In viață înțeleaptă învățătură a partidului și a păși 
cu însuflețire pe calea agriculturii socialiste.

Acum, în vremea iernii, țăranii muncitori trebăluiesc 
mai mult în jurul casei. Acum au mai mult timp să 
bată drumul bibliotecii, al căminului și al cinematogra
fului. De aceea, și grijile conducerii căminului sînt mod

SA NE CUNOAȘTEM PATRIA, SA LUPTAM
PENTRU CONTINUA EI ÎNFLORIRE

De mai b’ne de-o lună, am înfiin
țat în cadrul căminului cultural un 
cerc de cunoaștere a patriei noastre.- 
Sînt înscriși douăzeci de cursanți per- 
manenți, dar cu fiecare lecție ținută 
numărul participanților a crescut me
reu. Am alcătuit un program de .12 lec
ții. planificat pe timp de patru luni. 
Cîbd am alcătuit acest ciclu de lecții, 
am urmat indicațiile primite de la Fi
liala din Pitești a Societății pentru Răs
pindirea Științei și Culturii și ne-am 
sfătuit cu tovarășii din comitetul de 
partid din comuna noastră.

Am înscr>s în ciclul nostru un număr 
de trei lecții despre frumusețile și a- 
vuțiile țării. Am și ținut pînă acum a- 
ceste lecții de geografie literară, mer- 
gînd pe urmele lui Vlahuță și ale lui 
Calisirat Hogaș. Am trecut în revistă

Activitatea căminului cultural din comuna Budișteni este îndrumată 
îndeaproape de comitetul de partid din comună. In fotografie: secre
tara comitetului de partid, președintele și secretarul sfatului popular 
discută planul de muncă al căminului cu directorul căminului cultural 
și at(i activiști culturali obștești.

In centrul muncii culturale:

Transformarea socialistă 
a agriculturii

mari. Nu mai poate trece 
o zi fără să aibă loc la 
cămin o manifestare cultu
rală. Și printre acestea, deo
sebit de importante sînt 
cele menite să lămurească 
și să convingă țăranii in
dividuali din sat asupra

superiorității agriculturii socialiste. In această muncă, 
deosebit de important este sâ popularizăm cît mai 
larg indicațiile cuprinse în Expunerea făcută de to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej, la ședința plenară a 
C.C. al P.M.R., din 26 28 noiembrie 1958. In programul 
căminului se află, in această privință, in primul rind, 
un număr de trei conferințe:

1. .Succesele agriculturii sovietice' (în legătură cu 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S., (ianuarie);

2. .Sarcini ce revin viticultorilor din lucrările Con
sfătuirii de la Constanța și a Planului de dezvoltare 
a economiei naționale pe anul 1959*, (februarie);

3. .Sporirea continuă a fondului de bază al întovă
rășirilor, mijloc de continuă înflorire a lor (martie).

In mod cu totul deosebit, se va pregăti o confe
rință cu titlul .Zece ani de la istorica Rezoluție a 
C.C. al P.M R. din 3-5 matrie 1949, cu privire la tran
sformarea socialistă a agriculturii din țara noastră*.

Prin aceste conferințe, printr-o .seară de întrebări 
și răspunsuri*, precum și prin panourile existente se 
vor populariza rezultatele obținute anul acesta de 
cele mai bune gospodării colective și gospodării de 
stat și de țăranii întovărășiți din raionul Topoloveni.

Pe un panou, în fața căminului cultural, se află în
scrise rez îltatele în producție și felul în care și-a îm
bunătățit traiul familia țăranului colectivist Ilie Popa 
din comuna vecină Leordeni; pe același panou, sînt 
trecute și realizările unui țăran individual din comuna 
noastră, și anume Ion Ținea. Amlndci sînt vrednici, 
dar rezultatele muncii lor sînt diferite. Nici nu-i ne
voie să spun de ce: o știu cu toții. Noi ne-am pro
pus ca In cursul iernii să 1 invităm la căminul cultu
ral pe tovarășul Ilie Popa, și să povestească el cum 
muncește și cum trăiește de cînd a intrat în gospodă
rie, cum și-a ridicat casă nouă în ultimii doi ani și 
cum în această casă nouă a intrat belșugul.

Acestea sînt cîteva dintre acțiunile căminului cul
tural de râspîndire a cuvîntului partidului, a învăță
turii sale, pentru că noi vrem să facem cu adevărat 
din căminul cultural un luminător al țăranilor din 
comuna noastră.

LUCIA NEAGOE 
secretară a comitetului de partid din 

comune Budișteni

avuțiile cu care este înzestrată țara 
noastră, amintind de cărbunii adîncu- 
rilor, de pădurile munților, de grinele 
bogate și de livezile încărcate de rod 
și de atîtea alte daruri ale naturii și 
ale munci' omului.

Am mai înscris un număr de încă 
două lecții despre trecutul de luptă al 
poporului. In aceste lecții vom vorbi 
despre domnitori glorioși și vestite 
căpetenii de răscoale.

In preajma zilei de 24 ianuarie 
vom organiza un spectacol festiv pen
tru a sărbători o sută de ani de la 
unirea principatelor.

Trei dintre lecțiile ciclului nostru 
vorbesc despre lupta partidului — cel 
mai înalt exemplu de patriotism fier
binte. Vom înfățișa, pe scurt, etape 
ale luptet glorioase a partidului și fi

guri luminoase de luptători din ilega
litate, care și-au jertfit viața pentru 
fericirea poporului și binele patriei. 
Cu prilejul aniversării eroicelor lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor din fe
bruarie 1933 vom ține o conferință 
urmată de lectura unor evocări ale 
acestor zile istorice.

Ultimele trei lecții ale acestui ciclu, 
menit să contribuie la educarea pa
triotică a țăranilor muncitori din sa
tul nostru, vor înfățișa înfăptuiri ale 
regimului nostru democrat-popular. 
In două lecții se va vorbi despre în
făptuirile din economia națională și 
despre înflorirea vieții materiale și 
culturale ale celor ce muncesc, iar o 
lecție specială va fi consacrată suc
ceselor dobîndite în transformarea 
socialistă a agriculturii țării noastre.

încă de pe acum, vom alcătui două 
vitrine cu fotografii și grafice compa
rative. Intr-una dintre e’.e vom 
populariza prin fotografii realizări ale 
regimului nostru democrat popular, în 
cealaltă, prin grafice și legende expli
cative, vom arăta înfăptuirile din co
muna noastră. In prezentarea acestor 
înfăptuiri vom arăta ceea ce este azi, 
față de trecut, pentru ca oamenii să 
poată compara și trage învățătură.

Mai avem un proiect: pe un panou, 
ca pe un fel de hartă a țării, vom 
arăta, la fiecare regiune, succesele 
dobîndite recent în sectorul socialist 
al agriculturii. In acest fel vom da 
un sens și mai concret muncii noas
tre de educare patriotică: ea va fi le
gată de sarcinile transformării socia
liste a agriculturii, adresîndu-se fie
căruia cu îndemnul: ,,lți iubești țara? 
muncește s-o faci mai frumoasă, mai 
bogată și mai puternică.

AUREL POPESCU 
responsabilul colectivului de 

conferențiari al căminului cultural

Cercul viti-pomicol condus de tovari 
execută, după fiecare lecfie, lucrări i 
cursanfilor.

Cind am intrat într-o seară, în m 
cătuiau cercul de citit condus de tovar 
stantin Fîntîneru, am rămas, pentru 
prinsă. Deși tovarășul profesor ținea Ii 
din care citise, se discuta despre... o r

— De ce a cumpărat motocicletă d 
în folosul celorlalți ? — spunea o fer

— Și măcar de-ar fi luat una ca 
un tînăr de lingă femeia ce vorbise 1

Abia după aceea m-am lămurit Se 
episod din romanul lui Mihail Șolota 
lenit". Conducătorul cercului citise un 
și, ca de obicei, începuseră discuții a| 
se desprindea un fapt care răsplătește 
tovarășilor ce se ocupă de cercurile 
toți cei care discutau, apărau cu îm 
Davidov, muncitorul trimis de partid i 
la întemeierea colhozului.

Oare nu însemnează că acest cerc 
unul din bunele mijloace folosite de ci 
în discuția țăranilor din comună unek 
formării socialiste a agriculturii ? De

Pe lîngă biblioteca căminului nq 
ționează 25 de cercuri de citit, 
satul Budișteni și 13 în satul C 
torul acestor cercuri de citit se reali 
munca de masă a bibliotecii: în fieca 
sute de țărani și țărănci aud citindu- 
care merg pe drumul socialismului. I 
noi alegem îndeosebi cărți din liter; 
din țara noastră și din Uniunea Sovie 
că literatura contemporană este o ogl 
propriul nostru chip, propriile noastre 
pentru că eroii acestei literaturi sini 
nostru, constructori ai socialismului.

Pentru perioada de iarnă noi am 
să citim pe lîngă „Pămînt desțelenii 
romanele „Bărăgan" de V. Em. Gala 
Popovici și din nuvela „Desfășurarea' 
asemenea, în cercurile de citit se vor 
despre îngrijirea pomilor și a viței de 
nostru cele două întovărășiri au prof 
pomicol și majoritatea țăranilor are ’

Acesta este planul nostru in pr 
citit. In afară de aceasta, ne-am pi 
o expoziție de cărți. Avem experiență 
pentru că și acum două luni am org: 
tema „Prietenia romino-sovietică". I 
ziții va fi: „10 ani de la istorica 
P.M.R. din 3—5 martie 1949". Pent 
am început să culegem de pe acum 
noștri și din literatura sovietică, ins 
rănimii. Am cerut sprijinul bibliotecii 
Ciulnița, de la care am împrumutat 
beletristică, biblioteca noastră avînd 
litice și broșuri agro-zootehnice.

In planul nostru de muncă mai < 
recenzii pentru care am cerut sprij 
soare Zoia Fîntîneru și Constantin 
mai ținut și altă dată asemenea pr 
cadrul căminului.

O scară literară despre Emincscu 
lui de tineri purtători ai insignei „ 
încă douăzeci, întregesc proiectele n 
de masă cu cartea în timpul iernii.

Cartea va deveni astfel tot mai r 
sfătuitor al țăranilor din satul nost 
va ajuta să meargă cu încredere 
socialiste.

IOANA
bibliotecară voluntară



RiJ icarea nivelului J
cunoștințe agro^zootehni 

este una clin
nice

sarcinile

cele mai importante
La căminul nostru cul- 

ural se organizează, de 
:îțiva ani, cercuri agro- 
ootehnice. Aceste cercur1 
i-au arătat a fi școli bu
le de învățătură agro- 
ootehnlcă, pentru că 
ei care le-au urmat au 
rruncit după aceea cu 
lai mult spor și au și 
obîndit roade mai boga- 
e. Un exemplu în aces- 
î privință îl dau țăranii 
in întovărășirea „7 No- 
îmbrie" din comuna 
oastră.
In anul 1959, așa cum 

i arată în Expunerea to- 
arășului Gh. Gheorghiu- 
ej‘, se vor învesti 2,9 mi- 
arde lei pentru dezvol- 
rea sectorului socialist 

agriculturii și sporirii 
•oductiei agricole. Se 
i extinde mecanizarea 
ultor lucrări și se va 
ce un pas înainte pe 
lea chimizării trep
te a agriculturii. Infăp- 
irea cu succes a aces- 
r prevederi necesită ri- 
ca rea continuă a nive- 
lui de cunoștințe al ță- 
nimii noastre munci- 
are, pentru a putea 
actica o agricultură 
aintată. De aceea ac- 
iștii noștri culturali 
ivesc cu cea mai mare 
mtie această formă de 
rață tură.
Ne preocupăm ca la 
ninul cultural să se 
sească, pentru cei ce 
nează cursurile cercu- 
>r. toate manualele po
za te în acest scop de 
nisterul Agriculturii și 
viculturii. Aceste ma
de sînt: „Cultura
ntelor de cîmp“, „Lec. 

agro - zootehnice", 
ui tur a vi(ei de vie și 
ificația", „Cultura le- 
nelor", Gultura porni
și arbuștilor fructi- 

", „Creșterea anima- 
r“ și „Lecție pentru 
lanizatorii din G.A.S. 
5.M.T." 
e lingă căminul nostru 
ural funcționează do- 
cercuri agro-zootehni- 
cu un număr de 67 
ibri. In fiecare marți 
ă amiază, in satul 
nbocel și în satul Bu- 
;ni se string membrii 
r două cercuri agro- 
ehnice și ascultă lec- 

programate în ca- 
cursului. Fiecare 

>r și-a primit încă de 
icum titlul lecției, in- 
tiile bibliografice și 
i comunicat data la 
va tine lecția.

15 noiembrie cînd 
început cursurile s-a 

lecția „Solul și în- 
•ile lui", a urmat a- 
,,Despre pomii fruc- 

: îngrijire, recolta- 
Vom continua cu: 
rări de primăvară 
>mi și vița de vie", 
rijiri în lunile de 
", „Recoltări", „Va- 
zarea produselor", 
m și alte lecții cu 
ter practic. După 
urmează de obicei 
lări și răspunsuri, 
nd vremea permite, 
;ul cerc merge în li- 
unuia dintre cursanti 
ace aplicații sub 
vegherea tehnlcia- 

nului agricol sau a tova
rășului inginer Ștefan 
Breazu. Cu ajutorul 
cursanților răspîndim în 
sat cărțile agro-zootehnice 
din biblioteca căminului.

Pentru răspîndirea ex
perienței înaintate în a- 
gricultură, în afară de 
cercurile agro-zootehnice, 
noi am înscris în plan ca, 
în timpul iernii, să fa
cem un schimb de expe
riență cu membrii gos
podăriei agricole colecti
ve „I.C. Frimu" din co
muna Leordeni. După a- 
cest schimb de experien
ță, vom invita pe unul 
dintre brigadierii gospo
dăriei să vină la căminul 
nostru și să ne vorbească 
despre rezultatele obținu
te de brigada sa.

Am luat legătură cu 
conducerea căminului și 
am cerut să intervină la 
forurile respective pentru 
a ni se aduce la cinema
tograful de la cămin jur
nalele agricole pe care 
studioul „Alexandru Sa- 
hia" le-a alcătuit pentru 
spectatorii de la sate. In 
aceste jurnale sînt înfă
țișate convingător rezul
tatele obținute de mem
brii cooperativei agricole 
de producție din comuna. 
Cîrna, regiunea Craiova, 
de colectiviștii din Pri- 
caz, reg. Hunedoara, de 
colectiviștii din Hălchiu, 
reg. Stalin și de a!(i lu
crători agricoli și țărani 
colectiviști.

In felul acesta răspîn
direa cunoștințelor agro
zootehnice va căpăta un 
carcater mult mai con
cret, ele vor fi mult'1 mai 
convingătoare, arătînd 
superioritatea agriculturii 
socialiste, a muncii în 
comun care îngăduie a- 
plicarea celor mai înain
tate cuceriri ale științei, 
ceea ce duce lă obține
rea unor producții mari.

ROZA TOMESCU 
responsabila cercului viti- 

pomițol

Țăranii din cercul de citit condus de tovarășul profesor Constantin FînR- 
neru ascultă in casa tiranului muncitor Apostescu Ion încă un capitol din ro
manul „Pămlnt desțelenii" de M. Șolohov.

Căminul cultural din comuna Budișteni

Duminica, de două ori pe lună, organizăm la căminul 
cultural șezători. Programul lor este alcătuit din confe
rințe, referate și din numere prezentate de formațiile de 
cor, dansuri, brigada artistică de agitație și formația 
de teatru.

Sîntem în al zecelea an de activitate artistică. Decer
narea premiului I pe tară echipei noastre de teatru la 
concursul bienal „I. L. Caragiale" de teatru al formații
lor, constituie o încununare a acestor zece ani de mun. 
că puși în slujba luminării țăranilor din comună.

Intre cîntecele corului nostru sîht cîntece de luptă 
despre patrie și despre partid, despre munca din uzine 
și despre munca țăranilor. De curind am învățat cîntecul 
„Sărbătoare în gospodărie". Printre dansuri sînt „Oița" 
și „Joita", „Bulgăreasca" și alte jocuri populare, în for
mația de teatru privești cu bucurie repertoriul ei alcă
tuit din piese ca : „Gardul", „învățătoarea", „Tîrgul inii 
milor", ,Jntr-o seară de toamnă" și „Nemaiponenita furi 
tună" cu care ne-am și prezentat la concurs. Toate aceste 
piese au Înfățișat pe scena căminului cultural imagini ale 
transformării socialiste a satului nostru.

Brigada artistică de agitație a pregătit două specta
cole: unul de popularizare a realizărilor regimului nos

tru, pornind de la cele mai cunoscute înfăptuiri din 6at. 
din raion și din toată țara ; al doilea despre diferite as
pecte din viața satului nostru care trece acum la întări
rea muncii celor două întovărășiri agricole.

Ce vom face la iarnă ? Au fost unii dintre noi care 
ar fi dorit „o vacantă" după concurs. Dar cum noi n-am 
prezentat suficient în comună spectacolul premiat, vom 
organiza în luna ianuarie două șezători cu această piesă 
de teatru, vom pune în lucru o altă piesă, din cele ce vor 
apărea în „îndrumătorul cultural", pentru a o prezenta 
în luna februarie. Pentru luna martie vom face un pro
gram mai larg cu brigada artistică de agitație, mai ales 
că prin comună se simte nevoia să mai fie împinși din 
spate unii spre a se construi niște podețe și e absolut 
necesar ca în 1959 întovărășiți! să lucreze în brigăzi și 
să facă toate muncile în comun.

In timpul iernii vom îmbogăți astfel repertoriul for
mațiilor noastre cu lucrări care să contribuie la lămu
rirea țăranilor individuali să intre în întovărășirile care 
sau constituit in sat. __ __

ION FINTINERU 
directorul căminului cultural, 
laureat al Concursului bienal 

„I. L. Caragiale" 1938

In bună măsură oame
nii din satul nostru își 
cîștigă existența prin cul
tivarea viilor și a pomi
lor roditori. Și asta, nu 
de ieri, de azi, ci de a- 
tîta vreme încît nici cei 
mai bătrîni nu știu cînd 
vor fi urcat în sus pe 
pîraie străbunii acestor 
locuri. De pe atunci, în
grijind viile de cum se 
ridicau zăpezile și ples
neau mugurii înrourați 
pe vițele de vie, oamenii 
aveau să se lupte cu ză
pezile tîrzii sau cu lovi
turile grindinilor. Neavînd 
puterea înțelegerii aces- 
to>- întîmplări, care îi a- 
duceau in sapă de lemn, 
oamenii au primit „lă
muririle" date de clasele 
avute, cum că în spate-

C/?/Tzy ia

Ne străduim 
să Înțelegem 

lumea șl viața 
In mod științific

le acestor fenomene ar 
sta cutare forță sau mai 
știu eu ce duhuri năz
drăvane. Cam așa s-au 
născut și alte credințe 
deșarte, mistice, supers
tiții și practici băbești.

Astăzi, ca profesor de 
fizică, asist la modul în 
care școlarii mei, copiii 
țăranilor din sat, fac 
experiențe cu aparate în 
laborator și sînt în stare 

să explice după temeiuri
le știinfei multe dintre 
fenomenele naturii și 
ale societății. Spre acea
stă înțelegere științifică 
a naturii și a societății 
vrem să-i aducem pe 
toți țăranii muncitori din 
comuna noastră, dintre 
care unii ma< slnt încă 
din păcate, sub influen
ța unor credințe înapoia
te.

Am ținut la căminul 
cultural in iarna anului 
trecut un cerc de știință 
popularizată, după îndru
mările primite de la Fi
liala din Pitești a Socie
tății pentru Răspîndirea 
Științei și Culturii. Luni
le trecute am vorbii des
pre noile realizărî ale 
științei și tehnicii soxdeti- 
ce și anume despre ^.Gi
gantul de pe Volga : hi
drocentrala V.I. Lpnin" 
și „Spărgătorul de ghea
ță atomic".

Pentru iarna zice.i«ta 
noi am ales o broșură 
despre „Sateliții sovie
tici artificiali", pe care o 
vom citi în cele 25 de 
cercuri de citit și vonr 

Pagini oglindind aspecte din | 
E activitatea căminului cultural din I
f comuna Budișteni) regiunea Pitești i 
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organiza discuții cu cele 
citeva sute de partici
pant la aceste cursuri. Iar 
la cămin se vor tine trei 
conferințe: „Cum s-au 
născut unele superstiții 
și credințe greșite ?* (ia
nuarie), „Despre fenome
nele cerești'" (februarie) 
și „Cum este alcătuit și 
cum funcționează corpul 
omenesc” (martie).

In afară de aceste ac
țiuni ne-am mai propus 
să aducem de la Filiala 
Pitești a S.R.S.C. expozi
ția „Origina și evoluția 
omului", pe care să o 
expunem la cămin. Vom 
organiza vizitarea expo
ziției în zilele în care 
profesorii de științe ale 
naturii vor fi prezenți 
pentru a da lămuriri și 
■ răspunde întrebărilor.

Prin munca de popu
larizare a științei noi 
dăm precădere cunoștin
țelor eâre îi ajută pe ță- 

v rănii'wiuncitori să. înțe
leagă fenomenele legate 
de mediul natural al sa
tului, «precum și pe cele 
legate de apărarea sănă
tății,. Spre a nu mai fi 
victime, ale leacurilor bă- 
bești • Jși ale superstiții
lor. In orinduirea noas
tră nnuu nu mai este loc 
pentru; 'aceste rămășițe 
ale Îndoitului, pe care ne 
stradțifdi să le alungăm.

ilWICOLAE 
PIRJOLEA 

profesor de fizico-chimicc



prin tot satul 
med multi oa- 
canvinge 
ndică de pe 
pași măsurati
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mi-a povestit-o Pefar 
din comuna bănățeană 
Ne aflam la coltul roșu 
erau deschise. Afară, o 
zor printre straturile de 
lacrima și nu se mișca

■
II sunau mereu In urechi cuvintele mamei. Abia 
putu să-și rînduiască gîndurile. Iși aduse aminte 
de repetiția de la căminul cultural 
năpusti fără basma, pe ușă afară.

Era o noapte ca de smoală. Norii 
întreg cerul Doar pe ușa crîșmei se 
diră de lumină, pe după umerii lati ai lui Milan, 
flăcăul lui Slavca Mircetici, care ieșise 
sească capul îngreunat de

— Vama, altfel nu treci 1 
miros de rachiu.

Damta făcu fără voie un 
schimonosi de scîrbă. Prin

"XTiăța Doniței Petrovici 
w Jarcov, colectivist 

Sinmaitinul Sîrbesc. 
ai gospodăriei. Ferestrele 
tînără subțirică lucra de 
flori. Cerul era curat ca 
nici o frunză. Soarele scăpăta spre asfințit.

Jarcov privea îngîndurat la tînăra aceea cu tru
pul zvelt, care se mlădia printre flori. Apoi 
întoarse deodată spre mine :

— O vezi pe fala asta ? E Danița Petrovici. 
auzit de ea ?

Mărturisii că n-am auzit 
Jarcov simte nevoia să-mi

— Hai să-ți povestesc 
zise el — O să afli atunci 
lectiva noastră

După ce-și aprinse
— Sîni paisprezece 

tembne Seara, cerul 
tul tomnatic aducea 
nuri și țăcămt de mitraliere Intr-o noapte, ne tre
zirăm în durnit de tancuri Erau nemții Treceau 
de-a valma pe străzile noroioase ale satului si, 
ori de cite ori se opreau în fata vreunei case, se 
auzeau tipete și plînsete Era un întuneric, sai-T 
tai cu cuțitul Mama Doniței, îngrozită, stătea în 
dosul ferestrei oblonite La porunca ei, Danița, 
fetiță de doisprezece ani, se strecurase prin gră
dină și se afundase în stufărișul de nepătruns al 
bălții din marginea satului

In stulăriș nu se ascunsese numai Damta. De 
teama hitleriștilor se pitulaseră acolo o mulțime 
de fete și femei

Spre ziuă, pămintul se cutremură de bubuitul 
tunurilor și niște tancuri uriașe se apropiau de 
sat Pe tancuri ședeau ostași îmbrăcati in unifor
me prăfuite care făceau semne prietenești cu 
mina Erau sovieticii

Oamenii, unii chiuiau, alții lăcrimau de bucurie. 
Danița ieși din ascunzătoare străbătu prin văl
mășagul mulțimii și alergă intr-un suflet acasă. 
Acolo 1 se infătișă ochilor o inspăimîntătoare pri
veliște In rușinoasa lor retragere clinii de hitle- 
riști fâptuișeră încă o nelegiuire : mama: Danitei 
zăcea leșinată, cu o rană deschisă la cap ; ca
mera mirosea a rachiu și pe masă se vedeau res
turi de mîncare sleită Fetita înmărmuri și citva: 
timp nu mai știu ce se intîmplă cu dinsa După a- 
ceea, se trezi cu maică-sa lingă ea, îi văzu capul 
înfășurat în cîrpe și inima îi veni la loc...

Jarcov se opri o clipă Iși turnă o ulcică cu apă 
și o sorbi cu nesaț. Apoi reluă •

— Cum Petrovici, tatăl, murise 
luptă împotriva hitleriștilor, mama 
mas singure Lucrau amîndouă o 
mîntul chiaburului 
peste 7TJ de lanțe 
la capăt căci din 
putea trăi

Anii treceau și
An de an o apăsau mai 
de ce primeau doar un sfert din bucatele culese 
iar Mircetici restul de trei 
la mai dădeau o parte și 
tot a lui Mircetici era

După război la reforma 
lui Petrovici1 primiră, și ele pămînt N aveau 
cu ce să-l ■muncească Cînd Mircetici le ceru 
tnj grig s sămîntă de zece ori cît făcea, iar alt 
bogătan le rupse o bună parte din recoltă pentru r aprinse. 'Lnchici 'îi jăciț | semn, către coltul odăii, 
vitele datâ 
spori Maică-ea se mulțumea insa să 
meri și să spună că toate a6tea „așa 
cînd e lumea și așa a 
mint : bogați și săraci*

Intre timp în comună 
de partid, iar mai tîrziu 
nita deveni utemistă

și pricepui îndată 
depene o istorioară, 
ceva din 
și cum s-a

începu :

se

A!

că

o țigară, Jarcov
ani de atunci 1 Era prin sep- 
se înroșea ca sîngele si vîn- 
pînă la nai bubuit de tu-

ca partizan în 
și fiica au ră- 
hueată din pă- 

Slavco Mircetici, care stăpinea 
Altfel, 
cele

n-aveau cum s-o scoată 
două lante ale lor nu se

Danifa creștea vâzînd 
mult grijile Nu

cu ochii, 
înțelegea

sferturi Din sfertul 
ca uium la moară,

agrara, văduvă și

cu împrumut nedumerirea 
dea 
au 
fiefost rindwt să

Sân și se

acopereau 
strecura o

din 
pe gindun.

nou Suci altă țigară și o a- 
privea in întunencul

băutură. 
— mirii el

să-și den

împrăștiind

Fata ai sepas înapoi, 
ușă, îl vedea pe bă-

continuă el — a fost jucată în a- 
feciorul unui chiabur 
țăran sărac. Fata nici

g

ace- 
care

fiica 
insa.
peri *

Dani tei 
din u- 

tost de 
pe pă-

viata ei — 
alcătuit co-

Povestire adevărata
de KUBAN ENDRE

trinul Mircetici stînd la masă cu Varga Andras, 
tot chiabur. Cap Ia cap, șușoteau ceva. Milan se 
desprinse de pe prag și veni la ea s-o stringâ-n 
brațe. Fala îl îmbrinci într-o parte și fugi aît o 
țineau picioarele. Flăcăul vărsă 
jurături.

Aproape de căminul cultural 
ostenită și întâritată Se gîndea 
bun din circiumă și-i veniră < 
cuvintele mamei sale

Ingindurată, apucă

un potop de !n-

Danita se opn 
i la cei doi chia- 
din nou în minte

ulicioară întunecoasă.

s-a înfiripat 
și organizația 

Curînd ea pricepu că din 
cărți se poate căpăta răspuns la multe dtn nedu
meririle care nu-i dădeau pace îndrăgi cărțile și 
la ședințe prinse a lua cuvîntul Nu se dădea în 
lături de la nici o muncă și era inimoasă în toa
te... Pe urmă, au trimis o la școala de cadre din 
Timișoara Multe i-a fost dat să înțeleagă aici 
dar mai cu seama a înțeles că țranii muncitori 
dacă vor să ducă o viată omenească n-au 
de ales decît gospodăria colectivă .

Pînă aici, ascultasem istorisirea lui 
să mă amestec în vorbă, dar acum 
pins de curiozitate :

— Dar maică sa? Ea ce zicea? 
Petar Jarcov nu și putu retine un
— Apoi cu' bătrina n-a mers chiar 

Numai că fata are un fel ai et de a dumiri oa
menii, îneît a convins-o și pe maică sa ( ]

Intr-o zi. s-a petrecut însă ceva neașteptat'. 
Cu o săptămînă înainte de înighebarea colectivei, 
pe cînd Danița se pregătea să 'plece la căminul 
cultural maică-sa se proțăpt în fața ei șl-i spuse 1 
aspru: .la s-o isprăvești, cu colectiva! Eu ana, < 
n o să calc p? acolo*

Danița nu-și credea urechilor
— Da' ce-i cu tine mamă’?
— N-am poftă să mă spetesc pentru alții‘și să 

mănînc la cazan. Află ’ cât- Milan Dișici,:-din Va
riaș, și-a pus ștreangul de git. ftșa de b|tție i-a. | 
mers in gospodăria colectivă

— Cine-i Dișici aceia î Cine’ ți-a înșirat bas
mele astea? — întrebă Dânifcl cu‘ ctudăb'C&re'’ 
chiabur ti-a împuiat capul ?'Că»huma# ei fac iot 
ce pot ca gospodăria colectivă să nu ia ființă

— Dacă vrei s-o știi, ți-of spune. Mircetici el 
a trecut prin Variaș și a aflat Bătrina nu mai 
spuse nimic și se închise în odaia ei

Danita rămase singură Capul îi era tulbure ca 
după un somn greu .Dișici și-a tăcut seama'.-

organizația 
U T M . Da-

aase mărunte, se apropie 
de fereastră^ și, r»U*îtai«-și rtiteirflarea, bătu 
geam Eră casa Tuî Steva Luchici, secretarul 
partid . | , .

— Cine# 7 — se auzii ftmăuntiu '
— Eu —. răspunse tata încet., cu sfială Apoi 

veni in fire.și adauee *feu, Bc^ița Petrovici.
"intrînd în casă' Danița clipi des în fața lămoii 

tinde doineau copiii Doniță țetelese și-și domoli 
glasul

l-a spus tot : despre discuția cu maică-sa, des- 
pre zvonul sinuciderii lui Disici, despre palavrele 
lui Mircetici.

Secretarul se întunecă la fată
— Hml — a dracului treabă asta cu sinuciderea 

lui Dișici... Nu mai 
la Variaș și acola 
asta, 
păiteze pe oameni 
ceva 
mă-ta la

in 
de

Iși

departe decît ieri, am fosl 
nimeni nu știa de una ca 

Uite cu ce zvonuri vor chiaburii să-i de- 
de colectivă I Trebuie făcut 

Dar ce ?. Mă gjndesc s-o trimitem pe ma- 
Vanaș. Să vadă adevărul cu ochit ei... 
n-ar fi deajuns. Trebuie să vadă și cei-

învoi el... Ne-am dus la gospo- 
din Variaș, unde 
cu de-amănuntul.

acela. Ei,
colectivei, și nici

alor noștri li 
II cunoști pe 
Belivoi a in- 
pălăna nu i

lalți. Chiaburii au trîmbitat acum 
zvonul lor. Ar trebui să meargă cît 
meni la Variaș. Numai asa se vor

Speriind acestea, secretarul se 
scaun și începu să se plimbe cu 
prin odaie

— Ascultă Danița, voi pregătiți bine echipa de 
teatru. Eu mă duc mîine la Variaș. Sîmbătă sea
ra jucati piesa la noi, iar duminică mergem toți 
la Variaș...

Jarcov tăcu 
prinse Dus 
nopții.

— Piesa —
mindouă satele, in piesă, 
face ochi dulci fetei unui 
nu se uită la el, ci se mărită cu un tractorist Pe 
scenă însă fălosul și nătîngul fiu de chiabur a 
apărut sub numele lui Milan Mircetici. Asta era 
opera Doniței.

S-a făcut iarăși liniște. Era noapte tîrziu. Jarcov 
se întoarce spre mine și-mi spuse cu voioșie :

— Sfirșitul îl bânuiești.
— Da Insa n-ar strica să-mi povestești mai de

parte
— Bine — se 

daria colectivă 
s-a arătat totul
Slavco Belivoi, lunganul 
trai în porumbul 
s-a văzut. Am trecut și pe la casele colectiviști
lor și am văzut 
ospătat la ei în

— Ei, dar cu 
Prietenul meu
— Cum să fie ? 1 Umblînd prin gospodăria 

lectiva, oamenii noștri au uitat de Dișici. Chiar 
mama Doniței uitase. Ea Iși băga capul prin co
tețe, să vadă cu ochii ei purceii. Apoi, trecea 
prin cămări, număra găinile și mereu clătina din 
cap, ca și cum s ar fi așteptat la fiece pas să 
prindă pe cineva cu ocaua mică.

Pe cînd mergeam spre grajd, băgarăm de sea
mă că bătrina Petrovici a rămas în urmă, la tai
fas cu o femeie din Sinmartin. In grajd, erau 
vreo treizeci de cai la iesle. Colectiviștii se mîn- 
dreau cu caii lor Unul, cu mustățile de-un stînjen, 
rumen la față, mingiind cu palma un bidiviu, zise:

— Ăstuia îi puteam număra coastele cînd l-am 
adus Ia priviți acuma 1

Bătrina Petrovici, care intrase și ea în grajd, se 
vede că nu se mai putuse stăpîni Se așeză bă
tăioasă în fața mustăciosului și punindu-și o mi
nă n șold, spuse :

— Bun și tare frumos I Dar ia să-mi spui de ce 
l-ați îngropat pe Milan Dișici 1

Mustăciosul făcu niște ochi cit o roată de 
sură :

— Pe cine zici c-am îngropat ?
— P ăla care și-a curmat zilele... las' că 

noi 1
— Care-i ăla 71 — făcu omul cu mirate.
Femeia îl luă repejor :
— Al naibii mai știi să te prefaci l Dișici, 

lan Disici, cine altul ?
— Măi femeie, tu știi cine-i Dișici ?
— D'apoi cum ! — 

se sperie — N-a 
spinzurat de inimă rea

Multi din cei de fată
scump 

rămăsese

că au grădini, vaci, porci 
lege, ca-n zi de sărbătoare... 

Dișici cum a fost ?
izbucni în ris.

tost

Atn

ca-

tră

știm

Mi-

zise mama Danitbi fără să 
grăjdar la voi ? Șl s-a

hohotiră cu poftă. Preșe- 
la vorbă, se apropie de 

cu gura- căscată și-1

nici tu singur habar mai avut

dintele, om cam 
giăjdarul care 
bătu pe umeri :

— No Milane. 
că ești îngropat 1

Oamenii noștri făcură roată în jurul .mortului*, 
veselindu-se Atunci Damta păși mai in fată și 
spuse

— Oameni nuni, la noi în sat chiaburul Mirce 
tici a răspîndit zvonul acesta spurcat Ar fi vrut 
să fugim de colectivă... Acum am înțeles tot

La sfirșitul acestei povestiri, întîmplate aidoma, 
vocea lui Jarcov se întări de mîndrie :

— După o săptămînă, am inaugurat colectiva 
noastră și Danita a povestit satului întreg întim- 
plarea de 
acolo ..

Era către miezul nopții 
de iot pe boltă și vintulețul 
binișor In ograda gospodăriei toate se odihneau 
și chiar tractoarele păreau că dorm adina. Numai 
cizmele

la Vanaș, toate cele văzute și auzite

Luna se ridicase sus 
de vară se răcorise
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paznicilor

Jarcov 
întrebai

se auzeau bocănind...

zimbet : 
așa de ușor.
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Mărețe perfective de dezvoltare 
r>... a agricultorii sovietice g Săptămîna care a trecut s-au desfășurat lucrările plenarei 
g C.C. al P.C.U.S. la care tovarășul Hrușciov a prezentat un 
£ raport cu privire la succesele obținute de agricultura sovie- 
j tică de la plenara din septembrie 1953 pină azi și la perspec- 
= tivele care stau în fața agriculturii sovietice în viitorii șapte 
= ani. Raportul tovarășului Hrușciov arată că, deși în 1953 agri- 
g cultura își vindecase rănile pricinuite de război, totuși nu pu- 
= tea încă să satisfacă nevoile țării. Pentru a rezolva cu succes 
g problema dezvoltării agriculturii, partidul a luat o serie de 
g măsuri importante printre care restabilirea principiului coin- 
§ teresării materiale a colhoznicilor, un nou sistem de plani. 
“ ficare care a dat cîmp lioer inițiativei colhoznicilor, întărirea 
g colhozurilor și sovhozurilor cu cadre de conducere și specia- 
= liști, dotarea agriculturii cu sute de mii de tractoare și mi- 
g lioane de alte diferite mașini agricole. Intre anii 1953 și 1958 
g statul sovietic a învestit în mecanizarea agriculturii, în con- g struirea de clădiri necesare producției agricole și în alte lu- 
g crări de amenajare 97 miliarde de ruble, adică de 2,5 ori mai 
g mult decît în cei cinci ani precedenți. In țară au fost redate 
g agriculturii zeci de milioane de hectare de noi pămîpturi, au 
— fost reorganizate stațiunile de mașini și tractoare și a fost in- 
s trodus un nou sistem de creare a fondului central de produse 

agricole.
g Măsurile luate de partid s-au soldat cu rezultate bogate. In g anul acesta producția globală a totalizat peste 8 miliarde Și 
g jumătate de puduri, iar colectările trei miliarde și jumătate 
g de puduri. „Niciodată în decursul întregii sale istorii — arată 
g în raportul său tovarășul Hrușciov — Uniunea Sovietică nu Ș a avut o asemenea cantitate de cereale". Sporuri mari s-au 
g înregistrat și în privința creșterii șeptelului. Față de 1953, 
= șeptelul vitelor cornute mari a crescut în 1958 cu 24 la sută, g al porcinelor cu 41 la sută, iar al ovinelor cu 29 la sută.
g Dezvoltarea gospodăriei obștești a colhozurilor a duș la 
= creșterea simțitoare a veniturilor bănești ale colhoznicilor. 
= Astfel, față de 1952, veniturile reale ale colhoznicilor, calcu- g late pe cap de lucrător, cresc in 1958 cu 60 la sută.
g Obținerea acestor mari succese a fost posibilă prin înfrîn- 
g gerea rezistenței grupului antipartinic Malenkov, Kaganovici, 
g Molotov, Bulganin, Șepilov care s-au împotrivit cu indîrjire 
g la înfăptuirea măsurilor partidului în domeniul agriculturii 
= și au frtnat astfel dezvoltarea economiei sovietice. „întregul 
g partid, întregul popor sovietic — a arătat tovarășul Hrușciov 
= — a condamnat în unanimitate acest grup fracțiomst, scizio- 

nist. In lumina succeselor actuale ale agriculturii, fiecare om 
= sovietic își dă și mai bine seama că grupul antipartinic, care 
g s-a rupt de popor, a acționat împotriva intereselor vitale ale 
g poporului, a dus o luptă Împotriva înfăptuirii liniei partidu- g lui, elaborată de Congresul al XX-lea al P.C.U.S. în toate 
g problemele importante ale politicii interne și externe".
g Raportul tovarășului Hrușciov consacră o parte importantă 
g problemei întrecerii Uniunii Sovietice cu S.U.A. încă de anul 
= trecut Uniunea Sovietică a întrecut S.U.A. în privința pro- 
g ducției de grăsimi animale. Producția de lînă a U.R.S.S. este 
g de 2,3 ori mai mare decît a S.U.A.
g Minunate perspective deschide agriculturii sovietice planul 
g de șapte ani. Astfel se prevede ca în 1965 volumul producției 
g globale a agriculturii să crească de 1,7 ori față de 1958. Pro- 
g ductivitatea muncii urmează să se dubleze în colhozuri și să 
g crească cu 55—60 la sută în sovhozuri. Dezvoltarea orîndui- g rii colhoznice, creșterea producției și productivității în agri- 
g cultură va duce la creșterea bunăstării colhoznicilor, al căror 
= venit real va spori în cursul perioadei următorilor șapte ani g cu cel puțin 40 la sută.
g Raportul tovarășului Hrușciov, discuțiile duse și Hotărîrea 
g adoptată de plemrra C.C. al P.C.U.S. au arătat succesele ob- 
g ținute de Unjunea Sovietică în dezvoltarea agriculturii pre- 
g cum și perspectivele mari ce se deschid acestei ramuri de 
g bază a economiei sovietice î,n viitorii șapte ani. Victoriile 
g consemnate de lucrările plenarei C.C. al P.C.U.S. sînt o do
si vadă a ritmului înalt de dezvoltare a economiei Uniunii So- 
= vietice, chezășie a puterii lapărului socialist și al păcii. 
jiHllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiliiiiiitiiiii

Șahii Molocinoe a devenit un important centru științific * 
«fe studii in problema valorificării laptelui și a produselor lac
tate. Aci funcționează Institutul de studiere a laptelui, Școala 
Mtmee pentru studiul laptelui și alte instituții științifice și de 

Irtvâfimint In acest domeniu.
In fotografie: 'docentul Al. Cebotarev ținind • lecție 4a 

htotetaiul de studiere -a laptelui.

Artistul poporului, Constantin Silvestri diri/ind un er: ia Al

Arta romînească peste hotare
Cunoscînd o continuă înflo

rire în anii regimului democrat- 
popular, arta romînească se 
bucură de o înaltă apreciere 
peste hotare. Sînt bine cunoscute 
cititorilor marile succese ale 
artiștilor poporului George Gear 
gescu și Constantin Silvestri 
unanim apreciați in Uniunea So
vietică și Anglia, ca și ale tine
rilor artiști, violonistul Ștelan 
Ruha și baritonul Dan Iordăclie- 
scu. în Italia, la Agrigento, unde 
a avut loc un concurs internațio
nal de dansuri și muzică popu
lară, Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Sfatului Popular al 
Capitalei a obținut premiul în
tâi, entuziasmînd juriul și pu
blicul italian. De urn mare suc
ces s-au bucurat spectacolele 
Teatrului Național în U.R.S.S., 
Franța și în Italia. Zeci de mii 
de cetățeni din țările socialiste 
ca și din țări ca Finlanda, El
veția, Birmania ele. vizitează 
expozițiile de artă populară ro
mînească, deschise în țările 
respective.

Aspect de la s,rtnta, uinl det de AasmnS&jl Ide atuece și dansuri 
al Sfatului Popular al Capitalei, la Agrigento

„OASPEȚI STRĂINI DESPRE,
\ ~irA\IR.A\ KVlDA\SiriRA\
Țara noastră este vizitată de 

numeroși oaspeți străini dintre 
care mulți din țările capitaliste. 
Ei admiră minunatele noastre 
peisaje, rămînînd impresionați 
de bogățiile patriei, întâlnite la 
tot pasul, și de hărnicra poporu
lui romîn. Dar ceea ce-i sur
prinde pe mai toți oaspeții de 
peste hotare sînt succesele deo
sebite, transformările revolu
ționare petrecute în țara 
noastră în anii regimului de de
mocrație populară.

Recent ne-a vizitat țara dl. 
Keshava Deva Malaviya, mi
nistrul Minelor și Petrolului al 
Republicii India, care a semnat 
în mumele guvernului indian un 
acord cu guvernul nostru pen
tru construirea de către specia
liști romîni a unei rafinării de 
petrol pentru India. înaltul 
oaspete indian și-e exprimat, cu 
ocazia vizitei făcute, impresiile 
deosebite despre țara noastră. 
„India primește un ajutor mare 
din partea tehnicienilor romîni 
și își pune mari speranțe in co
laborarea cu Rominia — a 
spus d.sa. — Intr-o șavintare 
ținută în parlament am expri
mat recunoștința față de aju
torul pe care tehnicienjii drimiși 
de «uwhmsI romîn îl <*au In
diei... Țări ca india... au multe 
de învățat din Rominia".

Cuvinte de laudă despre țara 
noastră are și ziaristul gree 
Ath. Kanelfoptifas, directorul re

vistei „Iconomicos Taljidromos", 
care a publicat recent o serie 
de articole cuprinzînd impresii 
din vizita făcută în Rominia. 
„Principala caracteristică a eco
nomiei postbelice a Rom iniei — 
6crie el intr-un articol — este 
că în decurs de 13 ani ea s-a 
transformat dintr-o țară agricolă 
într-o țară net industrială... Ni
velul de trai al populației stă 
pe primul plan“.

Cunoscuta ziaristă franceză 
Genevieve Tabouis. care a mai 
fost în țara noastră în 1934, 
are și mai bine posibilitatea să 
aprecieze dezvoltarea uriașă a 
Romîniei în anii de democrație 
populară. Intr-o serie de arti
cole publicate în săptămîna'ul 
parizian „Juvenal", ziarista 
franceză face elogiul marilor 

■ realizări ale Romîniei democrat- 
; populare în ultimii 10 ani.

„Călătorind prin București și 
prin împrejurimi —• scrie ea — 
simți un popor care vibrează 
și o țară în plină ascensiune". 
Amintind că procentul femeilor 
ahalfabete era, înainte de răz- 5 
boi, de 80 la sută.l ea scrie că 

. sătencile devin bune tehniciene 
i|în problemele agricole și că 

multe femei desfășoară o vie 
. -activitate științifioe. „Rominia 

este «cum mai mult ca oricînd 
țara femeilor remarcabile** — 
notează Genevieve Tabouis. 
Vorbind despre creșterea nive
lului cultural a) poperutai

nostru, ea scrie: „Rămii uluit 
de faptul că au fost deajuns 10 
ani pentru a transforma 17 mi
lioane de romîni — dintre care 
în trecut un mare număr erau 
analfabeți — intr-un popor avid 
de -cunoștințe, care citește cu 
pasiune ziare, cărți, broșuri în 
așa măsură că tirajele trebuie 
mereu sporite".

Un alt oaspete al țării 
noastre, d na Elsie Wakefield, 
activistă a mișcării pentru pace 
din Australia, are, de asemenea, 
numai cuvinte de laudă față de 
țara noastră. Intr-o scrisoare 
adresată Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R. d-sa scrie, printre altele: 
„Călătoria aceasta in Rominia 
și in alte țări socialiste repre
zintă o mare experiență pentru 
mine... Statul se îngrijește mul
tilateral de cei ce muncesc. Toate 
acestea sint realizate de guver
nul ce promovează o sinceră 
politică de pace... Consider 
drept o datorie de conștiință 
ca, reîntoarsă in Australia, 
să spun tot adevărul despre 
minunata voastră țară..."

Aceste aprecieri elogioase, ca 
și multe altele, ale oaspeților, 
străini dovedesc dezvoltarea 
uriașă a țării noastre In and 
de democrație populară, creș
terea prestigiul»! poporului 
noetru, harnic și talentat eon» 
•tractor al socialismului.
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Draq mi.
Si ne i 
Cînd pămtntu.l o tnrla.

Cules din comuna Tciu, 
raionul Topotovenl

Cules din comuna Teiu, 
regiunea Pitești

satele 
Ftfgdra*

irbători;

La a ta aniversare
La a ta aniversare. 
Dragă tară, am sâ-nchiu 
Un vin roșu de rubin 
Pentru rodul din hambare. 
Pentru mîndrele-ti fecioare. 
Pentru-a vieții bucurie, 
Pentru cei de omenie. 
Să s-audă-n lumea-ntreagă 
Cit îmi e tara de dragă, - 
Cu întinsul arăturii 
Si palatele culturii. 
Cu furnale și uzine, 
Cu ce e și ce mai vine...

Azi, sub steagurile roșii — 
Văd trecînd victorioșii 
Oameni dîrji care-năltară 
Republica Populară...
Cinlec din Tg- Lăpuș, teg. Baia Mare

Drag ne e-n
gospodărie

foi de vie,

ie qriu

Frunză verde 
Drag ne e-n
Că prin lan de qriu 
Suflă vlntu.n «mt șt-n i 
Cind tl suflă cStf* «Oare 

ni.» ci nu răzoare 
place a lucra

Bunicuța mea 
duioasă

— Bunicuța vțuioasă, 
Cînd în noua nowM 
Becurile s-au aprins, 
Nu știu de ce tu ai plîns. 
Cînd Vasile, al meu frate, 
A plecat la facultate, 
Și-n prag l-ai îmbrățișat, 
Ochii iar ți-au lăcrimat. 
Cînd școală.n sat s-a-nălțat 
Si cînd carte-ai învățat 
Te-am văzut cum pe ascuns 
Basmaua la ochi ți-ai des. 
Buno, nu mai lăcrima. 
Că ne faci inimă rea I
— Nepoțelul meu iubit. 
Ce crești astăzi fericit, 
Nu sînt lacrimi de.ntristare 
Ci-s de bucurie mare 
C-am văzut la bătrînețe 
Ce n-am văz't la tinerețe. 
Azi cînd viata-i primăvară, 
Cînd avem o niîndră țară. 
Republica Populară, 
Cînd ce dorim ne-mplinim, 
Din suflet să-i mulțumim 
PARTIDULUI ce-1 iubim

Ca

(Factor cules de corespondenții voluntari AL. BALANESCU, I. BRAGHEȘ ți ION S. NANIA)

in

Cules din comuna Priboenf. 
regiunea Pitești

Auzită si culeasă b» 
gospodăria colectivă din 

comuna Arc'uta
Cules din comuna Baleni, 

raionul Băbenl

rupt răul din țîțini 
rămas pe veci stăpîni.

Cules din comuna Teiu, 
raionul Topoloveni

albinele

Frunzulița fo»
mus

Frunzuliță foi mușcată. 
Mîndră-i țara și bogată, 
în urmă cu unșpe ani 
I-am gonit pe hetomani 
Și-am făcut a noastră țară 
Republica Populară. 
Frunzuliță foi de in 
Și-am zis regelui hain : 
Ia-ți mămita.

fă-ți lădița 
Și adio Dîmbovița. 
Și.am 
Și-am

1
Ca albinele în stup 
Muncesc oamenii pe cîmp 
Și-au făcut ogorul, vere, 
Faqure curat de miere ; 
Azi se-naltă de pe glie 
Zumzet cald de bucurie.

Cules din comuna Olănești- 
Băi, raionul Vîlcea

Dragului, 
partidului

Floare-albastră din fereastră 
Ce frumoasă-i viata noastră 
C-avem trai îmbelșugat 
Și de nevoi am scăpat. 
Floare-albastră din grădină 
Se făcu în sat lumină, 
Lumină din vorba lui. 
Dragului, partidului- 
Floare-albastră din colnic 

:e n-aș da să fiu iar mic 
să cresc sub grija Iui, 

dragului, partidului.

A in o țară
ca o floare

rde de cicoare 
ca o floare. 

Țara m și bogată
Cu noi \jmbrăcată,
Dg cind s.'i dos monarhia 
”B>t mai mli^ 
Cresc pe luni 
Se-ncinq hore-i 

—JJnde domnea l 
'"Astăzi crește <

>1 iar verde de se( 
►ă trăiască-a noastri

adrăj Rominia. 
and umî multe flori, 

* tfrbători;

_____________ £rt»ră
tepublica Populară.
iă trăiască, să-nfloreMCă>ă trăiască, să-nfloreM 

Itepublica Romineasc*.

mai frumo
Nu-i nici luna mai frumoasă 
Ca gospodăria noastră : 
Luna-i plină doar la lună, 
Colectiva-ntotdeauna.
Nu_i frumos nici soarele 
Cum ne sînt ogoarele: 
Că el seara asfințește. 
Griul pe onoare crește.

A-nflorit
o garofiță

Colea-n vale-n lunculiță 
A-nflorit o garofiță, 
Garofiță-mbobocită 
De toti oamenii iubită. 
Iubită si dezmierdată 
Că-i frumoasă și bogată, 
E qaroafă din popor 
Bucurie, trai și spor.
Și această floare.nglastră 
E gospodăria noastră. 
E-nflorită pentru noi 
Să ne scape de nevoi.


