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Tineri clin Țara Oașului executind „Dansul bucuriei"

Cele 12 bătăi ale gongului 
au răsunat amintind înaintarea 
năvalnică a tot ce ne încon
joară, pe oceanul fără sfirșit al 
timpului. Omenirea a făcut pri
mul pas în noul an. Atunci ne
am ridicat și am ciocnit, și clin
chetul a milioane de pahare a 
fost ca un ecou al semnalelor 
ceasornicului.

Pe figurile mesenilor a dom
nit ceasuri întregi veselia. Dar 
dacă /priveai mai atent, deslu
șeai totodată reflecția unor sen
timente care nu au început și 
nu vor pieri o dată cu zîmbe- 
tul : mîndria pentru înfăptuiri
le de pînă acum, încrederea în 
viitorul pe care sînt stăpîni.

In orașe și sate, in munți, pe 
Bărăgan și la marginea Mării, 
au strălucit, pînă în ziua albă, 
luminile. Dacă l-ai fi privit în 
noaptea asta, de undeva din 
văzduh, pămîntul ar fi apărut ca 
o răsfringere a cerului.

Din toate colțurile țării au 
sosit vești despre petrecerea 
nopții de revelion. Ca în nici un 
an, au fost mai numeroase și 
mai îmbucurătoare și n-a fost 
de loc o întîmplare, ci consecin
ța firească a vieții noastre în 
fiecare an mai plină și mai bo
gată. La Hunedoara peste 600 
de siderurgiști, împreună cu fa
miliile lor, au întîmpinat împreu
nă noul an în sala de curînd 
construită a Clubului muncito
resc.

Oțelarii din schimbul de 
noapte al uzinelor „Oțelul Roșu" 
au sărbătorit intrarea în noul an 
pe platoul cuptoarelor, acolo, 
unde focul nu se stinge nicioda
tă. Acolo, secretarul comitetului 
de partid și directorul uzinei 
le-au urat „La mulți ani !'. Pen
tru anul nou pe care îl arăta în 
clipa aceea calendarul, dar mai 
ales pentru cel a cărui venire 
au grăbit-o ei : pină în noap
tea de revelion dăduseră peste 
plan 15.100 de tone de oțel.

Decor de basm a avut reve
lionul tineretului din Capitală. 
Peste 2000 de muncitori frun
tași în producție și tineri intelec
tuali au petrecut pînă în zori în 
sălile Palatului Republicii. Au ră
sunat de rîsul lor tineresc sălile 
în care pînă acum 12 ani se 
lăfăia liota regală. Și niciodată 
în încăperile acestea n-a fost 
rostită cu atît entuziasm și ma
ximă bucurie ca acum, urarea 
„La mulți ani!"

In timp ce mii de reșițeni pe
treceau revelionul la casa de

I960!
cultură, pe porțile uzinei Intncf 
schimbul de noapte. Și in clipa 
cînd ceasornicele de pretutin" 
deni indicau ora solemnă, fuma" 
liștii de la furnalul nr. 1 elabo
rau prima șarjă. „La mulți ani», 
tovarăși I"

La ora 0, la o maternitate din’ 
Orașul Stalin s.a născut fetița 
Hajnalka, fiica muncitorului Na- 
met de la uzinele de tractoare; 
A bătut la poarta vieții o dată 
cu noul an și tatăl a intîmpina-J 
t-o ca pe odrasla iubită, dar șl 
ca pe un simbol, „La mulți ani* 
Hajnalka l“

Bogată a fost noaptea asta’ 
în amintiri și în vise. In mii de 
sale oamenii au vegheat cioc-i- 
nind paharul. La ferestre s au atu 
zit din nou cunoscutele cuvinte 
de plugușor: „Vă urăm s-avețl 
parte/ de curți ’nalte luminate/ 
vdnrte și-ngrijite'... Urarea este 
veche, dar ea n-a avut nicioda
tă ca acum un temei mai real. 
Alții sînt și urătorii și altele și 
gazdele. Au șindrilă pe casă în 
locul paielor putrede, colectivi
știi constănțeni și cei de pe-aiu- 
rea. La colectiva milionară din 
Smulți, raionul Bujor, au petre; 
cut revelionul laolaltă 240 de 
familii de colectiviști. Să vi-i 
prezentăm pe oaspeți: in capul 
mesei președintele colectivei, 
Vasile Tohan, fost argat, colec
tiviștii fruntași Ion Patrichi, Va
sile Munteniță, Ene Goga, trudi
tori pe vremuri pe moșiile Iul 
Produ și Orzescu. Eliberați azi 
de silniciile trecutului, își făuresc 
cu mîinile lor fericirea.

In sala colțului roșu al gospo
dăriei colective „Olga Banc'c" 
au petrecut pînă la 6 dimineața 
colectiviștii din Dragomirești- 
Deal, regiunea București. Preșe< 
dintele Ivan Gheorghe a recapi
tulat realizări : în 1959 producții 
peste plan la toate culturile, la 
grădina de zarzavat 15 tone de; 
pășire. Tot el a rulat apoi filmul 
vorbit al proiectelor : în I960 
încă 20 de vaci cu lapte la suta 
de hectare, încă 5 scroafe ma
mă ; vor mări grădina de legu
me cu 17 hectare ; vor însiloza 
de șase ori mai mult porumb ca 
în 1959 ; vor ajunge milionari. 
Au ridicat paharul și au strigat 
toți ca un legămînt : „Așa să 
fie !"

Noi le dorim, lor și tuturor car* 
au descris în noaptea aceasta 
atît de frumos viitorul, izbindăț 
și „La mulți ani I*

6

As începe relatarea 
de fată cu faptul, care 
poate sta si-n încheie
re. că în anul 1959 
s-au înscris in gospo
dăria colectivă din Va
lea Călugărească peste 
ultima adunare generală au mai fost aprobate 
17 cereri și că altele 
între timp.

Comitetul comunal 
după cum se vede, o 
la lucru toți factorii, 
o mobilizare a forțelor pentru izbînda ideii 
muncii colective. S-ar mai putea adăuga a- 
mănuntul că gospodăria, deși așezată mult 
la marginea comunei, este cum nu se poate 
mai în mijlocul ei, socotind atenția și intere
sul cu care e înconjurată. E vrednic de aflat 
felul cum se ocupă de treaba asta căminul 
cultural din comună.

...Ms-am hărniciei rodul
Briqada de agitație e cea mai populară 

formație artistică din comună și. printre altele, 
premiată pe regiune. Dacă ea se bucură de 
un asemenea prestigiu, cauza stă în faptul 
că dintre toate mijloacele de exprimare ale 
artei.de amatori e cea mai strîns legată de 
viață. Titlul de mai sus e un vers din progra
mul brigăzii. In următorul se afirmă că rodul 
cules de-abia-1 încape podul. Și cu toate că 
cele ce urmează nu-s tocmai poezie, ele au 
o mare putere de convingere. Brigada înfă
țișează un tablou comparativ. In 1959 pro
ducția gospodăriei colective față de sectorul 
individual, a fost după cum urmează :

> A SI VIATA co&ctufei.

numeroase s-au adunat

de partid, desfășoară, 
muncă rodnică, punînd 
Există cu adevărat aici

180 de familii. Că la g.a.c. sectorul individual

grîu 2185 kg/ha 1460 kq/ha
orz 2556 ” 1100 "
ovăz 1900 ” 900 ”
porumb 3560 '' 2100
fl. soarelui 1650 ” 1100 ”
struguri 9000 ” 5000 ”

E clar pentru oricine. Numai pentru Petre 
Lungu nu-i clar. El tot așteaptă și caută mo
tive. ,.Nu intru deocamdată, că-s bolnav”, 
după care: „bolnavă e nevasta" și-n cele din 
urmă : „am fată nemăritată”. Nu-i vorba, nu
mai de Lungu, ci si de alti cîtiva ca el. Briga
da le vorbește pe șleau si tot asa le arată că 
cei care păqubesc sînt ei. Am reținut taptul, 
si îl spunem si altora, că artiștii briaăzii sînt 
colectiviști si întovărășiți fruntași. Si nu-i 
același lucru cînd vorbește un fruntaș (si e 
ascultat si crezut) ca atunci cînd pe scenă 
s-ar sui un codas... chiar cu talent fiind el.

Cine se înscrie in gospodărie cW
Vedeți cît de frecventă e ideea aceasta 

aici ? Lunar, se desfășoară, la căminul cul
tural, discuții cu tema de mai sus. Și, fiindcă 
e o treabă serioasă, convorbirea este pregă
tită cu două săptămîni înainte. In ce constă 
pregătirea ? La ultima convorbire s-a recen
zat. în cercurile de citit, romanul „Bărăgan' 
de V.Em. Galan. S-au prelucrat, de asemenea, 
în cercurile de citit, articole de popularizare 
a gospodăriilor colective, publicate în presă. 
S-au trimis la cercuri fotomontaje și albume 
cu aspecte din viața colectiviștilor, precum 
și un panou comparativ cu tema : „Ce a cîș-

de 
la

1tiaat colectivistul Pe
tre Ticu (înscris cu 0.75 
hectare si 4 brațe 
muncă). Pe scurt. 
603 zile-muncă. un ve
nit alobal de 23.440 

lei. Ce a cîștiqat individualul Nicolae Dumi- 
trăchescu (de asemenea. 0,75 hectare supra
față, 4 brațe de muncă) ? Venit net 3.194 let 
Aici nu mai e nimic de comentat.

La convorbiri (ele se țin de obicei la co
lectivă) iau cuvîntul colectiviști fruntași. Prin
tre invitați sînt și individuali. Convorbirile 
dau roade bune. Cu o asemenea atmosferă 
de discuție e și de așteptat I

190 de noi cllllorl mir o sâniM
Intre 6 și 13 decembrie s-a desfășurat „săp- 

tămîna cărții agrotehnice". N-a fost o acțiune 
decorativă. S-a făcut întîi un sondaj. Există 
în comună cărți agrotehnice potrivit cerințe
lor sau nu? Sînt, dar puține, a descoperit 
sondajul. Acțiunea pornise deci la timp. In 
cîteva zile din această săptămînă s-a făcut 
colportaj de cărți, 30 de cadre didactice au 
difuzat peste 500 de cărți. Miercuri s-a or
ganizat la cămin o întîlnire între colectiviști 
și țărani individuali. Colectiviștii fruntași ca 
Petre Greceanu, Gh. Mirică și Gh. Constan
tin au vorbit despre : >,Cum ne-au ajutat căr
țile agrotehnice în obținerea unor recolte 
bogate". (Producțiile le-ați aflat mai înainte). 
S-au făcut, de asemenea, prezentări biblio
grafice ale unor cărți agrotehnice. In sectorul 
Valea Ursoi, oamenii au cerut cărți despre vi
ticultură și despre creșterea păsărilor. In Va
lea Nicovani s-au împărțit 40 de volu
me în două zile. Pe un perete al bi
bliotecii, bibliotecara a atîrnat o pancartă pe 
care stă scrisă următoarea frază a lui Cehov:

V. TOSO
(Continuare în pag. a 2-a),

artei.de


Căminul cultural din comuna Mușătești, raionul Curtea de Argeș

învățăm din experiența 
primului an

Documentarul agricol în cadrul

FESTIVALULUI FILMULUI LA SATE
Tovarășul Gh. Maftei a văzut un 

film documentar la Bacău, și a ră
mas îneîntat. ,,Ia te uită, am intrat la 
cinema ca să mă distrez și am ieșit 
cu o bună învățătură” și-a zis. Pen
tru tovarășul Maftei, președintele 
gospodăriei agricole colective din Ți- 
bucani, cele văzute în filmul docu
mentar despre foloasele cultivării po
rumbului hibrid au fost de mare în
semnătate.

Să mergem puțin pe urmele celor 
văzute la Bacău de tovarășul Maftei. 
O proaspătă absolventă a Institutului 
agronomic, inginera Albu Maria, este 
repartizată la G.A.C. ..Steaua Roșie11 
din comuna Mădăraș, regiunea Ora
dea. Aici ea depune o rodnică acti
vitate pentru a mări productivitatea 
porumbului la hectar. Colectiviștii, 
ascultînd de sfaturile ei, reușesc să 
obțină pe o suprafață de 40 hectare 
semănate cu porumb hibrid o recoltă 
de 8500 kg știuleți la hectar, iar pe 
întreaga gospodărie (180 ha) 5400 kg 
știuleți la hectar. Cum s-a obținut o 
asemenea recoltă bună ? Filmul îi 
conduce pe spectatori prin Institutul 
pentru cultura porumbului de la Fun- 
dulea și Institutul Agronomic ,,Nico- 
lae Bălcescu11, unde se fac experiențe 
de obținere a seminței de hibrid 
dublu de porumb și apoi pe cîmp, în 
gospodăria agricolă colectivă. Specta
torul ia cunoștință de principalele lu
crări care s-au efectuat : arătura de 
vară cu plugul urmată imediat de 
grapă, arătura adîncă de toamnă, 
care distruge buruienile răsărite, și 
împrăștierea înainte de aceasta a în
grășămintelor naturale. Primăvara s-a 
grăpat arătura de toamnă și s-a se
mănat sămînța (controlată în prea
labil) cu semănători romînești cu pa
tru rînduri, tip 1957, care în același 
timp cu semănatul încorporează și în- 
grășămintele chimice. Filmul a insis
tat foarte mult asupra necesității pra- 
silelor (cele mai importante lucrări 
de îngrijire a porumbului), a copili
tului, polenizării suplimentare artifi
ciale și combateri, dăunătorilor.

Tovarășul Gh. Maftei a avut destule 
motive să se bucure că a putut ve
dea la oraș un film atît de instructiv, 
dar în același timp s-a întristat și și-a 
pus fireasca întrebare : oare la frumo
sul si noul cinematograf din Țibucani 
de ce nu s-au trimis asemenea filme 
ca să le fi văzut toți colectiviștii, să 
fi învățat din ele ?

Festivalul filmului la sate oferă un 

I»

bun prilej de a programa și documen
tarele agricole atît de utile. Avem la 
dispoziție filme documentare' pentru 
a putea face față tuturor cerințelor.

Imaginea cinematografică, vie, in
teresantă înlesnește transmiterea u- 
nor cunoștințe din diversele domenii 
ale științei agricole, ajută la o mai 
bună fixare a noțiunilor primite în 
cadrul cercurilor agrozootehnice. De 
aici și necesitatea ca fiecare film ar
tistic să fie însoțit de un documen
tar interesant, adecvat specificului 
comunei.

E. MARTON

„Trebuie să năzuim ca fiecare să vadă și să știe 
mai mult decît au văzut și au știut bunicul și tatăl 
său"'. Viața a arătat aici, că întocmai așa se în- 
tîmplă... într-o sâptămînă s-au ivit aproape 100 de 
noi cititori.

viștilor.
Din vorbele învățătoarei răzbate o mulțumire 

profundă și pe de-a-ntregul întemeiată.

nu numai irnerpreii
Oaie din scurta istorie 

a unul punct de convorbiri
„Voi știți ce viață am dus eu, că doar mă cu

noașteți. Nimic nu-mi făgăduia traiul de individual 
și cu toate _acestea mă feream de colectivă. As_a 
cum or fi făcînd azi încă unii. Aici, în colectivă, 
m-am întîlnit cu sațul și bucuria pentru întîia 
oară în viața mea. Mi-am terminat casa, mi-am 
luat mobilă, mi-s copiii îmbrăcați”. Vorbitoarea, 
colectivista Maria Constantin, s-a așezat- In cameră 
s-a așternut tăcere adîncă. La 11 decembrie, la 
punctul de convorbiri condus de învățătoarea Eca- 
terina Ionescu s-a vorbit despre viața colectiviști
lor. Din nou s-a vorbit despre asta fiindcă de fie
care dată, oricare ar fi subiectul nronus. discuția 
tot asupra colectivei se abate. La punctele de con
vorbiri participă colectiviști si individuali. învăță
toarea Ionescu arată că acum un an. cînd „punctul” 
și-a început existenta, componenta participantilor 
era : 4 colectiviști și 21 individuali. Astăzi alcătu
irea este : 13 colectiviști si 12 individuali. Stefan 
Năstăsescu, Niculina Vasile. Florica Gheorohe, 
care au participat regulat la întîlnirile de la punct

Părinții Măriei Stere și ai Iulianei Dragomir au 
venit întîia data la cămin să-și vadă fetele cum 
joacă (erau în echipa de teatru amîndouă).

După ce le-a mai trecut din emoție, au început 
să cugete asupra piesei. Iar piesa le dezvăluia toc
mai aspectele din viata unei aosnodării colective. 
Cîteva luni, cele două interprete pomenite mai 
sus, erau în viata de toate zilele individuale. 
A fost un moment din viața lor de artiste cînd sta
rea aceasta nefirească (cum să vorbești de colec
tiviști cînd tu nu ești printre ei ?) — a început să 
le apese. Au dus muncă de lămurire cu părinții 
lor ca să intre în colectivă si au reușit să-i con- 
vinqă să se înscrie. Apoi s-au îndreptat spre ve
cini (pe nume Ivan Constantin si Ivan Vasilica). 
Cei doi au acum cereri denuse si așteaptă cuvîn- 
tul adunării generale. Nu-i este greu nici Măriei 
nici Iulianei să convingă oamenii. Ele au peste 
120 zile-muncă (norma pentru femei fiind de 80 
zile).

Cu asemenea avans moral urcă ele pe scenă și 
de acolo se adresează în limbajul artei sutelor de 
spectatori.

W//AW.W.

In primăvara anului 1959 cînd rize- 
ria Slobozia ne-a propus să încheiem 
contract pentru 50 hectare de orez, 
mulțj colectiviști s-au împotrivit. ,,Nu 
se face la noi orezul'1 — spuneau toți. 
Realitatea este, că la noi în comună 
cultura orezului era cu totul necunos
cută. Mai tîrziu- am stat și am jude
cat : ,,Ce-ar fi totuși să încercăm ? 
Doar nu ne-ndeamnă degeaba tova
rășii... Și apoi, nu costă chiar așa de 
mult“. Și am încheiat contractul.

Terenul destinat orezăriei este așe
zat aproape de brațul Borcea. Așa că 
avem posibilități de irigare. La 7 apri
lie am început amenajarea orezăriei, 
iar la 8 mai am terminat-o. Timpul 
era destul de întîrziat pentru semănat. 
Mai aveam încă de executat bazinul 
pentru pompe, vanetele, platformele de 
încolțire etc. Din această cauză, n-am 
semănat decît 47 ha. Deoarece tere
nul nu fusese lucrat ani de zile, tre
buia pregătit foarte bine. L-am desțe
lenit, apoi l-am discuit și apoi, pen
tru a distruge brazdele de felină, l-am 
grăpat cu grapa stelată de 2—3 ori. 
Pe 30 parcele am arat din nou înainte 
de însămînțare la 20—22 cm. adînci- 
me. Semănatul l-am început pe data 
de 18 mai. Sămînța pe care am pri
mit-o de la pizerie am spălat-o mai 
întîi cu o soluție de sare (20 kg. sare 
la 100 litri apă). După aceea am clă
tit-o cu aipă curată. Am lăsat-o în aipă 
24 de ore, după care am tratat-o -cu 
sulfat de cupru în concentrație de 10 
la sută.

Pentru încolțit am așezat sămînța 
pe platforme în grămezi conice. Am 
lopătat-o la 24 de ore și am ținut-o 
astfel pînă ce colțul a crescut la 2—4 
cm. Arn întins-o apoi în straturi de 20 
cm. grosime, de unde luam atît cît 
ne trebuia pentru semănat. Știind că 
nu puteam semăna mai mult de 5 ha. 
pe zi, puneam zilnic la încolțit 1.000 
kg. sămînță.

înainte de semănat am nivelat par
celele și am tulburat apa cu ajutorul 
unor grape trase de cai. Alimentarea 
cu apă am făcut-o din brațul Borcea, 
iar eliminarea în iazul gospodăriei de 
unde am pescuit peste 4 vagoane de 
pește.

Prima evacuare a apei în vederea 
înrădăcinării s-a făcut la 10—12 zile 
după semănat. Cînd plantele au ajuns 
la 8—10 cm. s-a făcut o nouă inun
dare pînă la două treimi din înălți
mea lor. Orezăria a fost inundată 
pînă la înfrățire. Intre timp am plivit 
orezul de două ori. pînă cînd plantele 
aveau 30—35 cm. și a doua oară cînd 
începuse să dea spicul la mohor.

Pe 35 parcele am aplicat 200 kg. 
superfosfat la hectar în perioada în- 
frățitului. Recoltarea s-a făcut manual, 
iar treieratul a durat 7 zile. Am re
coltat 192 tone, ceea ce înseamnă 
4.085 kg. orez la hectar.

Dacă analizăm felul cum am lucrat, 
ajungem la concluzia că am făcut 
multe greșeli. De pildă, semănatul 

l-am făcut cu mare întîrziere. Ani 
constatat de altfel, că pe parcelele 
șemănate în primele zile, am recol
tat 5.100 kg. la hectar, iar pe cele se
mănate după 25 mai. recolta a fost 
de 3.000 kg. la hectar! De asemenea o 
greșeală a fost că am semănat orezul 
direct în orezărie și mai ales în apă. 
Dacă l-am fi semănat în răsadnițe și 
apoi l-am fi repicat, am fi făcut mare 
economie de apă și de muncă. De 
asemenea nu am aplicat peste tot în- 
grășămintele chimice și nu l-am plivit 
decît de două ori.

Experiența anului 1959 ne va fi însă 
un îndreptar pentru anul care a în
ceput. Important este că toți colec
tiviștii s-au convins de avantajele a- 
cestei culturi. Lucrînd și mai bine, sîn- 
tem siguri că vom obține de pe fiecare 
hectar recolte care să depășească cu 
mult pe cea obținută anul trecut.

Ing CONST. PETRESCU 
gospodăria colectivă din comuna 
Jegălia, raionul Fetești, regiunea 

Constanța

LA CĂMIN
Liniște e-n sală și senină 
Luna s-a ivit lîngă fereastră 
Căci pe scenă, sus, lîngă cortină 
Cintă la concurs, Ileana noastră.

Glasul ei cu triluri ca de foc 
Se strecoară-n inimă ușor.
Cei din colectivă-s mîndri foc : 
Fata este doar din rîndul lor.

Lîngă scenă un flăcău privește 
Roșu e la față ca un rac.
Și se vede după cum zîmbește 
Că de bucurie are trac.

Mama cu blîndețe la ea cată 
Bunicuța plinge în batistă.
N-a visat bătrîna niciodată
C-o să aibă acasă o artistă.

Secretarul a venit cu flori
Azi căminul tot e o grădină. 
Leana cintă ca de-atîtea ori
Despre viața plină de lumină.

Intr-un colț cu lume mai puțină 
Tatăl mulțumit e de-o potrivă :
— Parcă n-o lăsai cîndva să vină 
Și i-ai stat o vreme împotrivă I

Omul tace. (Trist își amintește 
Cînd in sală vocea curge calmă :
- Tu pe scenă ? Să te sclifosești î 
Și i-a dat llenii-atunci o palmă).

Poate de-asta azi la sărbătoare 
Cînd Ileana și-a-mplinit un vis 
Dintre toți aplaudă mai tare
Și-a strigat cu ceilalți și el „bis*.

ROD1CA TOTH



Electrif icarea satelor
Deși pe teritoriul țării noas

tre se găseau din abundență 
surse necesare producerii ener
giei electrice (lemn, gaze natu
rale, petrol, cărbuni, căderi de 
apă), situația energiei electrice 
în regimul burghezo.moșieresc 
se găsea, ca de altfel toate ra
murile economiei naționale, la 
un nivel cu totul necore&punză- 
for

Astfel, la data eliberării țării 
inoastre de sub jugul fascist de 
către glorioasele Armate Sovie
tice, (puterea, de energie electri
că instalată era de cca. 740 000 
Kw, din care nu se puteau uti
liza decît 600.000 Kw. Din a- 
ceastă putere instalată, 67 la 
sută era destinată industriei (u- 
zine, fabrici) și doar 33 le sută 
pentru alimentarea rețelei pu. 
blice

Grăitoare este situația electri
ficării localităților. In timpul 
stăpînirii burghezo-moșierești e- 
rau electrificate numai 3,25 la 
sută din numărul comunelor ru. 
rale- Aceasta înseamnă că ma
joritatea populației țării nu se 
bucura de avantajele electrifi
cării- In anul 1938, numai 28,7 
Ia suta din populația țării lo
cuia în centre electrificate (în 
special locuitorii orașelor). 
Populația de la sate care folo. 
seu energia electrică nu repre
zenta decît 6 la sută din în
treaga populație a țării. Aceas
ta fiind situația, se poate spune 
că pină ta instaurarea regimu. 
lui democrat-popular, electrifi
carea satelor era ca și inexis
tentă, deoarece din cele aproa. 
pe 15.000 de safe cîte erau în 
țara noastră, numai 535 fuse
seră electrificate pîna în anul 
1945

Situația energiei electrice 
moștenită de la regimul burghe- 
zo-moșieresc constituia o frină 
In marea operă de industriali, 
zare socialistă a țării și de ri
dicare a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. De aceea, pro
blema electrificării țării s.a pus 
cu foarte mare necesitate. Chiar 
din anul 1945, Conferințe națio
nală a P C.R. a pus ca obiectiv 
important electrificarea țării.

Planul de electrificare a 
R.P.R., elaborat sub îndruma
rea CC. al P.M.R. și aprobat 
de Plenara C C. al P.M.R din 
octombrie 1950, reprezintă o 
cauză a întregului nostru popor 
muncitor în lupta pentru con
struirea socialismului în țara 
noastră. Acest plan, elaborat 
pentru o perioadă de 10 ani, are 
ca obiectiv, între altele, și „in. 
troducerea electrificării în me
diul rural, pentru dezvoltarea 
forțelor de producție în agricul
tură, ca și pentru ridicarea ni
velului de trai al populației de 
fa sate".

Printr.o muncă susținută dusă 
de muncitori, tehnicieni, ingi
neri, constructori, mobilizați și 
conduși de partid, sarcinile prin
cipale și deci și sarcina privind 
introducerea electrificării în 
mediul rural, eu fost realizate. 
Astfel, numai pînă în anul 1955, 
au fost electrificate 1250 de 
sate, ceea ce reprezintă de a- 
proape trei ori mai mult decît 
în toată perioada de stăpînire 
burghezo.moșiereescă. In anul 
1958 numărul satelor electrifi
cate era de 2.629, adică de a- 
proape cinci ori mai mult decît 
în 1945

Electrificarea satelor a luat 
amploare îndeosebi după pune
rea ta aplicare a planului de 
electrificare a țării. Aceasta 
reiese din următoarea situa
ție. Dacă în perioada 1945 
■—1950 au fost electrificate 276 
sate, în perioada 1951 -1955 
s.au electrificat 1033 sate, iar 
in perioada 1956-1958 — 785 
sate. Se constată deci că nu
mai în 3 ani (1956—1958) s-au 
electrificat mai multe sate decît 
fuseseră electrificate în timp de 
60 an- — de la construirea pri
mei centrale și piuă în anul 
1945.

Numărul cel mai maje de 
sate electrificate în anul 1958 
este în regiunile Ploești (344-). 
Pitești (260), Timișoara (250), 
București (248), Galați (88), 
Suceava (83), Baia Mare (81). 
Este semnificativ și faptul că 
în regiunea Iași, care evea în 
anul 1958 numărul cel mei mic 
de sate electrificate, realizările 
sînt totuși foarte mari, dacă ți. 
nem seama că in anul 1945, pe 
teritoriul ocupat de această le
giune nu era d'ecit un singur 
sat electrificat. In această re
giune în perioada 1956—1958, 
adică în numai 3 afli, numărul 
satelor electrificate a crescut 
față de perioada pînă în 1945 
cu 22 la sută.

Pe linia electrificării satelor 
s.au făcut progrese mari în toa
te regiunile țării. Astfel, în a- 
nul 1959 numărul satelor elec
trificate a ajuns la 2930, iar în 
1960 lumina electrică va pătrun
de încă în peste 500 sate. Rea. 
lizări foarte mari pe linia elec
trificării satelor s-au obținut în 
regiunea Constanța. In anul 
1958 numărul satelor electrifi
cate în această regiune a fost 
de 106, față de numai trei pînă 
în anul 1945.

Tot mai mulți locuitori ai sa. 
telor patriei noastre se bucură 
de avantajele luminii electrice. 
Radioul, cinematograful, pă
trund în tot mei multe dintre 
satele noastre.

C. MOCANU

Vine pe firuț 
iuminâ

Frunzuliță de sulfină 
Plinge lampa și suspină 
Că stă-n casă ca străină,
— Vine pe firuț lumină — 
Se uită la bec cum arde 
Ș-așa plinge, să se spargă 
Că nimeni in samă n-o bagă. 
Bătrînă-i săraca babă, 
Bătrină și rătăcită.
Intr-un colț înghemuită, 
In casă nefolosită.
Zice lampa supărată :
— Frumoasă eram odată, 
Frumoasă și căutată. 
Amu s sub laiță aruncată. 
Becu’ din grindă frumos 
Zice lămpii bucuros :
— Fosta-i lampă cit ai fost 
D-ai rămas un lucru prost 1

Culeasă de
GEORGE MUNTEAN 

de la Varvara Muntean 
comuna Bilca-Rădâuți

VICTOR JURCA Lumma nouă în sat la noi (pidurăj

Consiliul de conducere al ga.c, „Gr ivita Roșie" din Gimbășani, regiunea București, discută planul de 
producție pe I960

IMURICA COLECTIVA
Statutul G A C. arată că în. 

tre două adunări generale con
siliul de conducere e cel care 
chibzuiește și ia hotăriri în ce 
privește bunul mers al gospo
dăriei. Este. firește, o preve
dere înțeleaptă și nici nu poate 
fi altfel, dacă ne gîndim că ea 
a fost și este verificată ceas de 
ceas de practică. La noi, consL 
liul de conducere n-a muncit 
totdeauna- în chip colectiv Fos
tul președinte, Badea Vătășoiu, 
cam lua hotărîri de unul singur- 
Așa a fost cînd a hotărît insta. 
larea garajului de mașini și a 
depozitului de benzină în chiar 
curtea sediului, cu toate păre
rile împotrivă ale celor din con
siliu.

Nu trebuie înțeles din asta 
că munca colectivă în condu
cere desființează pe președinte. 
E știut lucru că el este doar 
omul cu cea mai mare experien
ță în conducere. Numai că pre
ședintele e dator sâ-și exprime 
părerile în fața consiliului. Din 
discuția purtată aici, propune
rile ies îmbogățite fiindcă, ori
ce s-ar spune, experiența și pri
ceperea mai multora e mai mare 
decît a unuia singur. Noi, aici, 
am împărțit însărcinări pentru 
fiecare membru din consiliu. 
Președintele veghează asupra 
bunului mers al întregii gospo
dării și se ocupă în mod deose
bit de folosirea mijloacelor de 
transport; vicepreședintele Ni. 
colae Cențu, răspunde de bunul 
mers al atelierelor ca și de cre- 
șa de copii; Otto Adams și 

Ida Kenzel îndrumă și contro
lează brigada I-a de cîmip ; Ion 
Nistor, brigada a ll.a; Elena 
Blidar, grădina de zarzavat, și 
așa mai departe.

Consiliul de conducere — 
spuneam — asigură traducerea 
în viață a sarcinilor trasate de 
adunarea generală. In ultima 
adunare s-au discutat normele 
pentru anul viitor. După aceas
ta s-a făcut o ședință lărgită a 
consiliului cu participarea bri. 
gadierilor, șefilor de echipă și 
a fruntașilor în producție. Con
siliul se întrunește de asemenea 
de cîte ori împrejurarea o cere. 
De pildă, cînd s-a constatat că 
unii conducători nu-și îngrijesc 
atelajele, consiliul de conducere 
a convocat o ședință cu briga. 
dierii șj conducătorii.

Ce s-ar fi întîmplat ■— vă în
treb, — dacă consiliul nu ac
ționa aici ? Nepăsarea față de 
avutul obștesc și.ar fi arătat de
sigur efectele. Tot în consiliu 
s-a hotărît să se gunoiască o 
suprafață de teren cu 20 hec
tare mai mare ca cea din anul 
trecut, destinată culturii sfeclei 
de zahăr, să se mărească supra
fața însămînțată cu grîu de 
toamnă cu încă 50 de hectare; 
să se termine grajdul început 
pentru 120 capete de vite; să 
se revizuiască norma Ia scosul 
sfeclei de zahăr cu boii. (Era 
aceeași ca la scosul cu caii, 
care se știe că-s mai iuți). Să 
li se împrumute proaspeților în
tovărășiți din Țînțari grîu de 
sămînță. Să se hotărască ce pri

mesc pensionarii colectivei noa
stre etc.

Se stabilesc de regulă măsu. 
rile, precum și mijloacele ma
teriale pentru îndeplinirea lor 
și hotărârea capătă ușor viață. 
Consiliul se întrunește de obi
cei săptămînal și de cite ori 
e nevoie. Asta nu înseamnă 
că trebuie să-ți irosești tot 
timpul în ședințe în loc să 
stai în mijlocul oamenilor, uride 
e nevoia mai mare. Sînt desi
gur o seamă de probleme mă
runte, de fiecare clipă, în care 
președintele hotărăște pe loc șl 
cu pricepere (doar de.a ia a și 
fost ales), dar în cele care pri
vesc bunul mers general al co
lectivei consultarea cu consiliul 
e neapărat necesară. Dacă nu 
m aș sfătui cu cei din consiliu 
s.ar ivi pe loc neînțelegeri, 
greutăți în munca gospodăriei 
și, firește, pagube.

La ședințele lărgite ale con
siliului participă de regulă și 
cîte 10—15 fruntași care expli
că apoi oamenilor, la locul de 
muncă, rostul măsurilor luate 
de consiliu pentru bunul mens 
al gospodăriei.

Consiliul de conducere al gos
podăriei noastre își trăiește via
ța. De doi ani de zile membrii 
consiliului dețin aceleași răs
punderi,^ și asta e o dovadă că 
ei au făcut acolo treabă bună. 
De fapt repartizarea răspunde
rilor s a făcut ținind seamă de 
experiența fiecăruia in domeniul 
respectiv

Spiritul de muncă colectivă »1 
consiliului se- reflectă pină jos 
la echipă, creind unitate în or
ganizare. Rezultatele vorbesc 
de la sine. In 1959 participarea 
la muncă a colectiviștilor a fost 
de 95 la sută în timp ce in 1955 
abta jumătate se prezentau la 
lucru. Participarea masivă a 
colectiviștilor la muncă a per
mis aplicarea retribuției supli
mentare, deci mărirea cîștigu- 
lui și ca o urmare directă mă
rirea productivității muncii și e- 
conomisi.rea de zile-muncă. (A- 
proape 4000 zile.muncă au fost 
economisite în acest «n față de 
volumul de zile-muncă planifi
cat). Fondul de bază a ajuns în 
acest an la 5 milioane (3.8 mi
lioane în 1958). iar venitul la. 
3.288.714 lei

Pentru anul acesta avem pro
iecte frumoase (să ajungem ta 
25 bovine dini care 12 vaci la 
100 hectare, să sporim numărul 
scroafelor și al oilor mame, să 
construim incă un grajd, o ma
ternitate de scroafe, o magazie 
de cereale, sere de zarzavaturi).

Puterea crescindă de la an la 
an a colectivei, vrednicia mern- 
brilor ei, ne chezășuiește reali
zarea acestor sarcini și ale ce
lor care se vor mai ivi

Consiliul de conducere se va 
strădui să fie prin felul în ca- 
re-și duce munca, la înălțimea 
încrederii (urătate de cotactivișli.

GH. CIOLAN 
președintele G.A.C. „7 No- 

iembrie" din Codlea 
regiunea Stalin
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Tarajul căminului cultural din comuna ^racaoam, raionul Tg. Neamț, regiunea Bacău

Darea de seamă cullural-
in fața țăranilor munc

I
Plecasem din Tîrgu Neamț într-o duminică din 

iarna aceasta să colindăm satele moldovenești de 
prin părțile locului, cu nume atît de plăcute la auz : 
Petricani, LLrecheni, Păstrăiveni. Davideni și, în cele 
din urmă, Țibucani, In cele dintîi așezări nu ne.am 
oprit prea mult. Oricum, am putut afla lucruri care 
umplu de bucurie pe orie;re activist cultural. Tinere
tul din Urecheni, în Irunte cu învățătorii se pregă
tea să plece ca să predea ștafeta cultural-artistică „30 
Decembrie" căminului cultural din Petricani. Pe di
rectorul căminului cultural. Găină Ion, din Păstrăveni 
l-am găsit chiar în toiul repetițiilor. Intr-o s; lă de 
clasă corul invăța „Hora colectiviștilor", iar intr-alfa 
se repeta piesa ,,Cei din urmă” de Gheorghe Țen- 
țulescu. Colectiviștii dirf satul Davia'eni se îndreptau 
către locul unde urmi' să se țină lecția cercului de 
cultură generală.

De la Davideni n-am mai mers mult pe șoseaua 
principală și am ajuns în Țibucani. Mai îniii în Tibu- 
canii de Jos. Aici, i Ită surpriză. Flăcăii și fetele, îm- 
brăcați în straie de sărbătoare, se pregăteau de ser
bare. Dar nu pentru satul lor. La ei acasă dăduseră 
programul cu o săptămînă în urmă. Acum urmau să 
plece la Tibuctnii de Sus — centrul comunei. Aștep
tau numai să vină camionul gospodăriei.

Petru Băhneanu, directorul căminului cultural ne 
spunea :

— Dacă noi pregătim un program la Tibucanii de 
Jos, nu-i păcat să-l dăm doar o singură dată în s;tul 
de baștină ? Iată de ce am hotărît ca fiecare din cele 
trei cămine culturale să cea programe, prin rotație, 
In toate satele componente i le comunei.

Pînă una alta ne-am repezit în Tibucanii de Sus. 
Acolo e sed.ul gospodăriei colective. Zenovia lovu, con
tabila șefă a colectivei, ca orice-contabil, făcea socoteli, 
pe niște hîrtii mari cît niște cearceafuri. Am rugat-o să 
ne dea unele date cu privire la dezvoltarea gospodă
riei colective din punct de vedere economic-organiza- 
toric, dm punct de vedere al creșterii producției etc. 
Amabilă contabila ne-,a dat toate lămuririle.

Indrtă după aceea, am făcut cunoștință cu brigada 
artistică de agitație, care făcea ultimele pregătiri pen
tru programul ce urma să-l o'ea în Tibucanii de Jos.

Acum, cînd sînt departe de satul moldovenesc de 
prin părțile Tîrgului Neamț, îmi vin în minte, deopo
trivă, relatările de ordin „statistic" rflate de la con
tabila gospodăriei colective, iar pe alt plan, ca o în
trepătrundere firească, imaginile aceleași realități, 
ilustrate pe scenă, în inugini artistice de brigada ar
tistică de agitație.

...19 octombrie 1952. O mînă de țărani muncitori din 
Țibucani, întrunind 44 de familii, în frunte cu comu
niștii, pun temelia unei gospodării colective. La în
ceput, fondul de bază era de 32.000 lei.

Brigada artistică reproduce pe scenă istoria prime
lor începuturi tie gospodăriei colective.

Eram puțini la început
Eram un pumn de oameni 
Cu spicele-adunate-n snop 
Puteai să ne asameni.
Eram puțini, dar an de an
Mereu veniră alții
Și am crescut, cum cresc spre nori 
Voinicii munți, inalții.

„.Azi gospodăria colectivă din Țibucani numără 803 
familii și 1587 hectare, iar fondul de bază este de 
3.217 000 lei. Numai în acest an, din martie și pînă 
In toamnă au intrat încă aprotpe 500 de familii, mai 
■ies din Tibucanii de Jos, acolo unde brigada artistică 
giăsuia la șezătoarea din duminicii aceea :

La început, ții minte ? Averea noastră-mi pare 
Stătea-n cinci boi, opt pluguri ți două sau 

trei care...

...Au trecut de atunci șapte ani, timp în ctre colec
tiva s-a întărit și s-a îmbogățit:

Sînt 7 ani de-atuncea... dar cînd trecură oare?
Și semne vii lasară în urmă, mărturie. 
Ne-asemuim prezentul cu razele de soare 
Ce pretutindeni astăzi belșugul nostru-nscrie. 
Gmuirea ca și vrerea ne e cutezătoare. 
Părtașe ne e viața la marea bucurie 
Ce ne-o sădi partidul ; o purpurie floare... 
Daar 7 ani trecură... Dar fapte ca-ntr-o mie.

...Fondul de bază al gospodăriei colective reprezintă 
izvorul de belșug și bunăstare al colectiviștilor. Are 
dreptate brigada cînd spune :

Crescînd fondul de bază, privim spre viitor.
Ca o sămînță bună, el ne aduce spor.

Gospodari buni, colectiviștii tu ridicat în cei șapte 
ani nenumărate construcții. Am văzut și noi și am 
admirat cele patru grajduri și magaziile de cereale, 
cele două cluburi (unul dintre ele construit în acest 
an în Tibucrnii de Jos) cele trei remize, atelierele de 
lemnărie și fierărie, saivanul de oi și altele. Sectorul 
zootehnic, se va mări în I960, cu încă 200 de vaci.

...O dată cu dezvoltarea gospodăriei colective, viața 
țăranilor muncitori din Țibucani s-t, îmbunătățit 
necontenit.

Pe ulițe, azi case noi
L.a orice pas răsar.
Iar grîul nostru-i mai de soi.
Pe cîmp și in hambar.

...Și iar îmi vin în minte frinturi din relatările con
tabilei gospodăriei: „La grîu s-a realizat în acest an 
2868 kg. la hectar, la floarea soarelui — 1603 kg.... 
In sat s-au construit peste 200 case noi. Mergeți la 
Ion Onisei, la Constantin Olaru siu Băluță Adrian și 
o să vedeți cît de îmbelșugată le e viața... Numărul 
aparatelor de radio se ridică la 280, iar al biciclete
lor 1; 120".

...La împlinirea a șapte ani de existență a gospo
dărie, colective, brigada artistică de agitație cinstește 
pe cei mai harnici colectiviști, ktă numai cîțiva din
tre ei : Gheorghe T. Olaru, cu patru brațe de muncă 
a realizat 605 zile-muncă ; Gheorghe I. Gologoz, 403 
zile-muncă ; Vasile Gherasim 331 ; Catinca Azoiței 
281. Faceți socoterla cam cit a dus fiecare acasă, dacă 
pentru fiecare zi-muncă gospodăria colectivă a dat 
14 lei, 3 kg. de grîu, 6 de porumb, 0,150 de zahăr, 
0,070 de brînză, 1 kg de zarzavaturi și alte produse.

...Cum mai străluceau de bucurie și mîndrie fețele 
colectiviștilor din Țibucani, cînd brigada artistică 
spunea :

La noi în Țibucani e adunare mare 
în deal, la colectivă, se ține adunare. 
Bărbați în haine albe, femeile-n găteli. 
E zi de sărbătoare și drepte socoteli. 
Stă-n frunte, cum e bine, istețul președinte 
Tovarăș de nădejde și gospodar cu minte. 
A fost la colectivă un an mănos și darnic. 
Cu altul împreună, tot omul e mai harnic. 
Pășunea este bună, grîu s-a făcut destul. 
Stă fînu-n podul șurei, porumbul în patul, 
Butoaiele la cramă, merindele-n cămară i
Și tot ce-am pus de-o parte ne-ajunge pin’ la vară. 
Hambarele sînt pline, pămîntul e-ngrijit 
Am semănat ogorul și grîu-a răsărit.
Unellele de muncă le-am dres gospodărește 
Și pin’ la primăvară, tractorul odihnește.

Cum să nu te bucuri cînd vezi asemenea gospodari 
hrnnici și iscusiți? Și-apoi, cum să nu te bucuri cînd 
afli o astfel de brigadă artistică de agitație, care știe 
să cînte în viers plăcut și mobilizator hărnicia și iz- 
bînzile colectiviștilor ?

Erom în drum spre comuna Brusturi, 
raionul Tg. Neamț, unde speram să 
particip la o conferință de populariza
re a științei, cînd, trecînd prin sa’.ul 
Oglinzi, m.am întilnit cu citeva sănii 
și căruțe plme de tineri vete'i și gălă
gioși. Interesîndu-mă an. at'at că se 
duc la centrul de comună, in Răucești. 
unde va avea loc o dare de seamă 
cultural-artistică a tuturor căminelor 
culturale din satele apaițin ătoa-e co
munei. N-pm zăbovit mult și m-am ho
tărît ; mi.am schimbat ruta și sania 
noastră a luct-o la dreapta, pe drumul 
ce duce la Răucești.

In fața impunătorului cămin cultural, 
terminat de curînd, era forfotă mare. 
Oameni din comună, veniți să întimpi- 
ne echipele artistice, înconjurau căru
țele și săniile, salutau oaspeții, se in
teresau de program. Se rosteau vor
bele în grabă, deoarece oaspeții mai 
aveau multe de făcut. Se grăbeau să 
vadă scena, să se imbrace în costume
le lor naționale, să pregătească cele 
necesare machiajului, regiei etc. Cite 
nu sînt de făcut in asemenea ocazie !

Intr-un birou al sfctului, tovarășul Mi
hai Tănase, președintele sfatului popu
lar și tovarășul Vlad Gheorghe, direc
torul căminului cultural din centrul de 
comună discutau cu directorii căminelor 
și cu cadrele didactice din satele co
munei despre întocmirea programului 
manifestări. Nu este un lucru ușor să 
întocmești programul unei manifestări 
la care participă 6 sate, să faci ca toți 
să fie mulțumiți, și manifestarea să-și a- 
tingă scopul. După discuții tovărășești 
în care fiecare a vorbit despre cămi- 
nul cultural din satul său, s-a stabilit 
programul și ordinea desfășurării lui.

Cînd am ajuns in sală, corul cămi
nului cultural din Săvești. cinta ultima 
bucată („In gospodăre”), iar echipa de 
dansuri din același sat se pregătea să 
intre pe scenă. La mesele din fața sce
nei stăteau membrii comisiei culturale 
comunale, colectivul metodic al cămi. 
nelor culturale din comune și delegați 
din sate, care își notau observațiile 
despre fiecare punct din program.

După dansurile locale ale echipei 
dm Săvești, pe scena căminului cultu
ral a fost prezentată o seară literară 
cu tema „Poeții cîntă republica”. Tov. 
Ene Ion, învățător în Răuceștii de Sus, 
a făcut o foarte frumoasă expu
nere literară. Cînd vorbea, in sală era 
o tăcere deplină. Din cînd in cînd, 
aplauze furtunoase întrerupeau tăcerea. 
Recitatorii exemplificau expunerea re
citind din poeziile lui A. Toma, Mihai 
Beniuc, Maria Banuș, Victor Tulbure și 
alții.

Prezentarea serii literare s-a inclus 
în program cu scopul de a extinde și 
în celelalte sate această formă de ac
tivitate culturală.

Programul dat de brigada artistică 
din Răucești a avut cîteva lipsuri atît 
în ceea ce privește textul cit și inter
pretarea. Dar este primul program al 
unei br'găzi abia înființate și care are 
multe posibilități să-și desăvirșească 
atît textul cît și interpretarea.

Rînd pe rînd s-au 
na căminului echripi 
Oglinzi, Sîrbî, Răuce 
sate cu suite de dan 
și cei mai bun' soli 
la căminele culturali 
admirat echipa de t 
care a prezentat u 
„Fata tatei cea frum

Darea de seamă 
propriu-zisă, constind 
complexă - a tuturor 
rale din comună în f 
citori, a durat peste 
în acest timp destul 
reușit ca toate forme 
programul. (Echipa 
glinzi n-a mai putut 
care o pregătise).

Seara, după prog 
mitetului metod'C dir 
goții căminelor cult 
și discutat programul 
suri pentru general 
bune, înlăturarea li 
și adoptarea unor m 
sificarea și imbunătă 
rale din toate satele 

in comuna Răuce: 
tivei directorului de 
Gheorghe, a luat fiir 
todic care are sar< 
punct de vedere met 
minele. Deși de ci"-' 
colectiv a reușit t 
corurile, cercurile a 
unele indicații bune 
de activitate ale mu

In comuna Răuce: 
datorită îndrumării c 
lui comunal de pai 
comitetului executiv 
comunal' se desfășor 
turală bogată, legat 
economice și politice 
cificul fiecărui sat. Ir 
și satele ei, funcțio 
agrotehnice, 4 cerci 
nerală, se țin cu reg 
și seri literare, ;ar i 
pregătesc 12 piese 
deja gata pentru a f 
tatei cea frumoasă” 
Sus, „Logodna furtun 
de Jos, „Noapte albi 
ială” la Săvești și c

Tovarășul Tănase I 
sfatului, ne-a spus i 
tural-artistică contrib 
realizarea sarcinilor 
litice din comună. 5 
el ne-a dat. prir‘ 
in comuna Răuc 
ținătoare, sînt 6 in„ 
podarii colective. La 
întovărășirile aveau 
tare, iar la 15 decer 
au crescut la 2.525 I 
1.500 de fanvlii.

Entuziasmul și prii 
culturali din comuna 
ei, ne dau convinge 
această comună se 
din ce în ce mai

SIROVA EL.: „Muzicanți popula.



17 '""TOMGMAllU

«■o- 
d<n 
alte 

ram 
i de 

am 
cești 
liesa 
‘ielu. 
itied 
itoro 
ultu- 
nun. 
:hiar 

s-a 
zinte

O- 
> pe

co
tele, 
lătut 
mo. 

letor 
ilate 
ilen. 
uliu- 

lîția- 
Vlad 
me.
din
co. 
cest 

;le 
.ot 

oare

Cartea — prieten și sfătuitor

» ei, 
tetu- 
pâril 
lular 
cui- 

mele 
spe. 
cești 
rcurl 
ge- 

rințe 
:atru 

sint 
Tota 
i de 
teștli 
ndo-

ntele 
cui. 

It Io 
po.

core, 
■;«

1958 
he-c- 
•stea 
nlnd

știlor 
ațele 
or în 
zcese

ivâ

In programul săptăminal al căminu
lui cultural din Gherăești, raionul Ro
man, afișat la cămin și la școală pen
tru ziua de 15 decembrie 1959, erau 
prevăzute două manifestări : repetiția 
corului și lecția despre „Originea și 
evoluția omului" la cercul de cultură 
generală. Aș fi vrut să asist la ambe
le manifestări, dar fiind programate la 
aceeași oră, am fost nevoit să renunț 
la una din ele. Mi-ar fi plăcut să asist 
și la o repetiție a corului despre care 
auzisem multe lucruri frumoase, dar de 
ce să nu recunosc că o lecție la cercul 
de cultură generală m-a atras mai 
mult...

Pe tovarășa Matilda Bursuc am gă
sit-o cu mult înainte de începerea lec
ției, într-una din sălile școlii. Tânăra 
profesoară de științele naturii avea în 
fața ei lecția scrisă și își aranja mate
rialele intuitive în așa fel ca să Ie aibă 
în ordine și cît mai la îndemînă în tim
pul expunerii. Pe masa lungă din fața 
ei erau deja așezate globul pămîntesc, 
mulajul cu organizarea interioară a 
omului, craniul de om și maimuță și 
altele. Așezase într-un colț și 
scheletul omului, iar acum căuta 
locul cel mai potrivit pentru afi
șarea planșelor. Era emoționată 
și nu ascundea acest lucru. „E 
prima lecție pe care o voi susține în 
fața oamenilor maturi. N-am vorbit 
niciodată în fața țăranilor și nu știu 
cum o să reușesc. Nu e chiar atît de 
ușor" — îmi spuse zîmbind, în timp 
ce prindea o planșă pe perete.

începuseră să sosească cursanții. 
Primul sosit, Ion Curpă, un țăran în 
vîrstă, cu mustăți mari și albe ca 
neaua, privi o clipă, cu o oarecare 
mirare, „pozele" atîrnate de pe
rete, pe urmă se oferi să ajute 
la așezarea planșelor. In timp ce 
le prindea de perete făcea co- 
menta.rii glumețe în legătură cu plan
șele și materialele intuitive... Rînd pe 
rînd sosiră apoi în grupuri, oameni ma. 
furi, unii cărunțiți de a binelea, femei 
cu năframe, și broboade, și se așezară 
tăcuți, gravi, în băncile școlii unde di
mineața poale stătuseră chiar copiii 
sau nepoții lor. Numai George Dumea 
un om de vreo 50 de ani, cu fața roșie, 
sănătoasă se mișca și se răsucea ne- 
astîmpărat în banca puțin cam strimtă 
pentru el. Deodată nemaiputîndu-se 
stăpîni, se ridică și adresîndu-se tova
rășei Viorica Cobzarii, responsabila 
cercului, o întrebă : „Cum vine treaba 
aceea cu mamiferele și cine anume 
face parte din rîndul mamiferelor? A- 
sistase omul la prima lecție a cercului 
despre „Originea și evoluția omului pe 
păinînt" nu înțelesese, e drept, multe 
lucruri, dar problema cu mamiferele îl 
frămînta cel mai mult. Nu știu din ce 
cauză George Dumea asculta răspun
sul stînd în picioare ca un elev sfios...

După o scurtă recapitulare a lecției 
făcută de tov. Cobzarii Viorica, respon
sabila cerculpi, tov- Bursuc Matilda a 
început expunerea... Nici urmă de cea 
mai mică emoție, nici în voce, nici în 
ținută, nici în mișcările cu care deslă- 
cea mulajele, prezentînd ascultătorilor 
diferite organe și organisme. Din pri
mul moment, de oînd a scris titlul lec
ției pe tablă și pînă la concluzii, tova

rășa Bursuc a reușit să creeze legătura 
cu auditoriul și de multe ori am avut 
impresia că citea gîndurile și ghicea 
nedumerirea lor. Cu toate că a avut 
lecția scrisă, ea n-a citit-o, a vorbit li
ber, a revenit de mai multe ori la pro
blemele mai grele, le-a lămurit cu mul
tă răbdare, aș putea chiar spune că au 
fost momente cînd rai s-a părut că pur
ta o discuție cu cursanții. A dezvoltat 
clar, pe înțelesul oamenilor și folosind 
cu multă dibăcie materialele intuitive, 
originea omului, asemănarea între or
ganizarea internă și externă a omului 
cu cea a animalelor, precum și deosebi-; 
rile între ele, a expus limpede asemă
nările și deosebirile dintre maimuță și 
om (a folosit ca termeni de comparație 
craniul omului și al maimuței, mulajul 
creierului omului și al maimuței) a 
descris și a arătat planșele cu strămo
șii omului, a insistat mult asupra ro
lului muncii în formarea omului.

In acea seară de decembrie am 
asistat la o reușită lecție a cercului de 
cultură generală și am avut ocazia ca, 
în persoana tinerei profesoare, să cu
nosc un lector bun și deosebit de con
știincios, care poate să constituie un 
exemplu și pentru alți lectori din raio
nul Roman.

PE MARGINEA UNUI PLAN DE MUNCA
Am în față planul de muncă al că

minului cultural dan comuna Boghi
cea. raionul Roman, pentru perioada 
lunilor de iarnă. Dtin cercetarea su
mară a planului se desprinde grija și 
atenția pe care o acordă activiștii 
culturali muncii de sprijinire a trans
formării socialiste a agriculturii. Ceea 
ce iese în evidență, în primul rînd, 
este, justa orientare a conținutului 
muncii culturale, iar în al doilea rînd, 
varietatea de mijloace și forme de 
activitate, folosite de căminul cultu
ral.

Pentru a prilejui un schimb de ex
periență rodnică cu celelalte cămine 
culturale, pentru a contribui la răs- 
pîndirea celor mai bune metode ale 
muncii culturale, reproducem mai jos 
cîteva extrase din planul căminului 
cultural din Boghicea, privind spriji
nirea transformării socialiste a agri
culturii.

a).  Șezători, cu programe artistice 
pe tema transformării socialiste a a- 
griculturii, în cadrul cărora se vor 
ține următoarele conferințe :

— „Realizările obținute de G A.S. 
— Secția Boghicea — prin folosirea 
metodelor agrotehnice înaintate" (în 
zdua de 29.XI.1959. Conferențiar Bă- 
jenaru Gheorghe, șeful secției G.A.S. 
Boghicea) i

— ,,Zece ani pe drumul belșugului" 
(25.XII.1959. Conferențiar Carapcev- 
schi Z., directorul căminului cultu
ral) î

— „Țărănimea muncitoare din țara 
noastră pășește cu încredere pe ca
lea agriculturiii socialiste" (25.1.1960. 
Conferențiar Perju V., directorul șco. 
Iii de 7 ani) ;

— ,.Colectivizarea aduce belșug șî 
bunăstare țărănimii noastre muncitoa
re" (2211.1960. Conferențiar prof. Ta- 
labă V.).

Instalată într-un fost conac, biblio, 
teca comunală -din Secueni, raionul 
Reghin, a înregistrat, an de an. re
zultate tot mai frumoase în munca 
de răspîndire a cărții în rîndurl'le ță
ranilor muncitori.
, In planul său de măsuri, biblioteca
ra dă o atenție deosebită organizării de 
manifestări de. masă la care să fie an
trenați cit mai mulți locuitori din co
mună. Din acest plan s-au și realizat în 
trimestrul IV al anului 1959 o seamă 
de asemenea manifestări. Astfel, au 
fost organrzate patru seri literare din 
care amintim cîteva mai semnificative: 
„Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie oglindită în literatură", „Cartea 
sovietică, prieten și educator" etc.

Cele trei recenzii, precum și cele trei 
prezentări de cărți, organizate în aceste 
luni, au contribui't de asemenea, la 
popularizarea unor cărți de mare va- 
loare educativă cum sînt „Setea" de 
Titus Popovici, „Mama" de Maxim 
Gorki, „Șoseaua Nordului" de Eugen 

. Barbu, ..Tînăra Gardă" de A. Fadeev, 
„Pe Donul liniștit" de M Șolohov.

Cunoscînd îndeaproape preocupările 
țăranilor muncitori din Secueni, biblio
tecara Borș Ecaterina este prezentă cu 
cărți și broșuri la diferitele manifestări 
și activități culturale ale căminului. 
Mare le-a fost îneîntarea țăranilor 
muncitori înscriși la cercul agrotehnic, 
cînd la primele lecții au avut prilejul 
să cerceteze expozițiile în care erau 
expuse cărți și broșuri cu privire la 
ciritura porumbului și a sfeclei de zahăr, 
cu privire la aplicarea regulilor agro
tehnice.

De cea mai mare atenție din partea 
țăranilor muncitori se bucură însă cele 
II cercuri de citit din comună. Cu spri
jinul depntaților, cadrele didactice des
fășoară la cercurile de citit o rodnică 
activitate.

...Intr-una din serile lunii decembrie 
am luat parte la cercul de citit numă
rul 7, condus de învățătoarea Platon 
Emilia, cu sprijinul deputatului Ciocoiu 
Gheorghe, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular comunal.

învățătoarea tocmai citea și explica 
articolul „Hrănirea, îngrijirea și adă- 
postirea animalelor în timpul iernii", 
apărut în ziarul regional „Steagul Ro
șu" (trebuie să menționez, dealtfel, ca 
o bună inițiativă, faptul că ziarul regio
nal publică săptăminal, într-o rubrică 
specială intitulată „In ajutorul partici- 
panților la învățămîntul agrozootehnic 
de masa", materiale deosebit de folosi
toare atît pentru cercurile agrozooteh
nice cît și pentru activitatea în cercu
rile de citit).

b) . „Veniți îh marea familie". Sen 
culturale, cu programe artistice spe
ciale pe tema transformării socialis
te a agriculturii, precedate de urmă
toarele expuneri :

— „O nouă etapă în dezvoltarea 
agriculturii colhoznice din U.R.S.S." 
(3.XI.1959. Conferențiar Findrihan El. 
învățătoare) ;

— ,,Ridicarea nivelului de trai al 
țărănimii muncitoare, preocupare per. 
manentă a partidului și guvernului" 
(2 X11.1959, Conferențiar Perju V. di
rectorul școlii) ;

— ..Gospodăria agricolă colectivă, 
e fruntașă în raionul nostru" (6.1.1960. 
Conferențiar de la subfiliala S.R.S.C.) i

— „Situația transformării socialiste 
a agriculturii din regiunea Bacău' 
(4.II.1960. Conferențiar, un inginer 
de la secția agricolă raională).

Aceste manifestări vor ti susținute 
și prin panouri comparative, foto
montaje. grafice și diafilme.

c) . Seri de întrebări și răspunsuri, 
cu următoarele teme :

— -,De ce e maii bine să se treacă 
cu tot pămîntul în întovărășire ?“ 
(17.XI.1959, răspunde tov- Pal Ion, 
președintele sfatului popular comu
nal) i

— „Cum a devenit fruntașă G.AC. 
din Țibucani, raionul Tg. Neamț ?“ 
(20.1.1960, răspunde tov. ing. de la 
G.A.C. Boghicea.

d) . Seri de calcule comparative, în
tre doi colectiviști fruntași din Dol- 
jești și doi țărani cu gospodării in
dividuale din Boghicea. (14X11.1959 
și 9.11.1960. Răspunde tehnicianul a- 
gronom al sfatului popular comunal). 
(Menționăm că gospodăria colectivă 
din Doljești se numără printre gos
podăriile mai bune din raion).

e) . Organizarea unei expoziții de 
cărți cu tema :

Citind articolul, învățătoarea Platon 
Emilia a arătat cu cifre și date coiicre- 
te, felul cim s-a dezvoltat sectorul zoo
tehnic al ga.c. din Țibucani, felul cum 
sint îngrijite vitele în timpul iernii și 
veniturile mari obținute de colectiviști 
în urma livrării către stat a produselor 
sectorului zootehnic. Acest lucru a tre
zit un interes deosebit în rîndurile ță
ranilor întovărășiți din Secueni, pre- 
zenți la cercul de citit.

Aloș Costică Pășâșică, Gheorghe Ca
zacii și alții și-au manifestat dorința 
să se organizeze o viz.-tă cu țăranii 
întovărășiți la gospodăria agricolă 
colectivă din Țibucani.

Deputatul Gheorghe Ciocoiu s-a an
gajat că va sprijini cererea întovără- 
șiților.

Acesta este numai unul din nenumă
ratele exemple de felul cum activitatea 
de masă a bibliotecii vine în sprijinul 
îmbogățirii cunoștințelor țăranilor 
muncitori.

Pînă la I decembrie 1959 biblioteca 
a înscris peste 650 de cititori (comuna 
are 860 locuitori) care au împrumutat 
7590 de cărți și broșuri.

Răsfoim la întîmplare cîteva fișe ale 
cititorilor bibliotecii. Aflăm cu jneînta- 
re că țăranul muncitor Ghiroagă Vasile 
a citit în acest an 28 de cărți de la bi
bliotecă. din care consemnăm cîteva : 
„Cum am obținut răsaduri de legume", 
„Cum am obținut recolte mari de le
gume", „Cenușa, un îngrășămînt valo
ros", „Cum păstrăm apa în pămînt"; 
Bosînceanu Tinea a citit 25 de cărți. 
Printre acestea se numără „Cum să cul
tivăm sfecla de zahăr", „Ingrășarea 
suplimentară a culturilor" și altele.

Cititorul Bucur Iordache aplicînd 
regulile agrotehnice învățate din cărți, 
a obținut recolte sporite la sfecla de za
hăr, fapt pentru care a fost premiat de 
conducerea fabricii de zahăr, Icliim Va
sile aplicînd metodele culese din lucră
rile citite a obținut recolte mari la gră
dina de zarzavat, iar Ciobanii Constan
tin citind „Cartea stuparului" a con
struit un nou sistem de stupi.

Prin munca entuziastă a biblioteca
rei și a intelectualilor din Secueni, 
cartea a devenit un prieten și un sfă
tuitor apropiat al țăranilor muncitori 
din comună.

Pagini redactate de 

IAROI REZSO, 
LASCĂR STÂNCII 

și C. SORETE

„Cartea agrotehnică în sprijinul 
colectivizării agriculturii" 23—29.XI. 
1959, la cooperativa din sat).

f) . Recenzia romanelor :
— „Pămînt desțelenit" de M. Șolo. 

hov (28.XI.1959).
— Așa ne făurim o viață nouă 

(broșură) 28.1 1960.
— „Secerișul", de Galina Nicolaeva

(4.111.1960) .
Recenziile vor fi urmate de scurte 

programe artistice și de diafilme.
g) . O vizită a țăranilor întovărășiți 

din Boghicea la G.A.C. din Doljești, 
unde vor avea prilejul să se convingă 
de superioritatea muncii în comun și 
de rezultatele obținute de colectiviști.
(10.1.1960) .

h) . Convorbiri între țăranii munci
tori întovărășiți cu tot pămîntul cum 
sînt Hușanu Lazăr, Hușanu Adam si 
Balint Petru, cu ceilalți întovărășiți 
unde se va discuta despre „Căile de

-întărire ale întovărășirii din Boghicea" 
(8.XII 1959 și 10.11.1960).

i) . Expoziție cu produse agricole din 
G.A.S. Boghicea, spre a se dovedi 
foloasele aplicării agrotehnicii înain
tate în sectorul socialist al agricul
turii.

j) . Organizarea de sfaturi agroteh
nice în circumscripțiile electorale 
(săptăminal).

k) . La cercul agrotehnic, care-și 
desfășoară activitatea pe baza unui 
plan tematic, se vor ține și lecții des
pre superioritatea agriculturii socia
liste.

Planul de muncă mai prevede și 
unele acțiuni concrete prin care ac
tiviștii culturali vor sprijini campa
nia agricolă de primăvară.



iCOWU RSIJI ALBISEI

(Etapa 15 octombrie - 30 Decembrie 1959)
j- REZULTATUL

Concursul „bătui nostru azi”, 
= organizat de revista „Albina" în 
ș cinstea celei de a 12-a aniversări 
§ a proclamării Republicii Populare 

' Romîne. s-a bucurat de o primire 
g călduroasă în rîndurile cititorilor
§ si corespondenților revistei. Cele
g peste 750 de materiale (schite, po- 
| vestiri, reportaje, poezii etc.) pri- 
= mite la redacție în cadrul con- 
§ cursului, oalindesc cu prisosință 
g acest lucru.

Redacția noastră aduce pe a- 
B ceasta cale călduroase mulțumiri 
B participantilor la concurs si le do
ll reste tuturor spor Ia muncă în 
= noul an.

Analizînd lucrările primite, iu- 
ș riul a hotărît acordarea următoa- 
g relor premii si mențiuni ;

I. Schițe, povestiri, 
reportaie

Premiul III în valoare de 400 lei

ș=

1. Tache Vasilache, colectivist 
din comuna Cîndesti. raionul Bu- 
husi. reaiunea Bacău, pentru ma
terialele : ..Patru ani din viata 
unui tînăr colectivist", apărut în 
..Albina" Nr. 623 si „O poveste 
adevărată", apărut în Nr. 627.

2. Cornel Stănciulescu, funcțio
nai din comuna Talpa-Oorăzile, 
raionul Olteni, reaiunea București, 
pentru povestirea „Televizorul".
Mențiuni in valoare de 250 lei

1. Cazan Ion. învățător din sa
tul Chinari. comuna Sîntana de 
Mures, raionul Tîrau Mures. Re
aiunea Autonomă Maahiară. pen
tru reportajul „Puișorii aospodă- 
riei", apărut în acest număr.

2. Carol Bora, funcționar din 
Craiova, str Vasile Roaită nr. 25, 
pentru reportajul „Colectiva ~ le 
aduce bunăstarea în casă", apărut 
în Nr. 62°

.1. Roezii

Premiul II, în valoare de 400 lei
1. Georae Breazu. colectivist din 

comuna Leordeni. raionul Topolo- 
veni. reaiunea Pitești. pentru 
poeziile „Patria", apărută în Nr. 
622. .Aaitatorul" si „Doina".

2. Ion Putneanu. muncitor din 
Petroșani, str. Gheorahe Gheor- 
ahiu-Dei nr. 59, reaiunea Hune-

CONCURSULUI
doara pentru poeziile „Republicii 
mele" apărută în nr. 627 si „Vi- 
ne-n sat o nouă învățătoare".

Mențiuni în valoare de 200 lei

1. Virainia Pufulete, învățătoare 
din comuna Cosmesti, raionul Vi
dele. reaiunea București, _ pentru 
poezia ..Intîiul cuvînt", apărută în 
Nr. 622.

2. Mihai Munteanu, învățător 
din comuna Cordăreni, raionul 
Dorohoi. reaiunea Suceava, pentru 
poeziile „Paznicul" si La casa de 
naștere".

4l. Foicior
Premiul III în valoare de 300 lei.

1. Chira Vera, casnică din Ta. 
Lăpus, raionul Lăpus, reaiunea 
Baia Mare, pentru „Strîns-am roa
dă mai bogată", publicată în Nr. 
622; „Frunză de trifoi", apărută în 
Nr. 624; „Mîndră-i toamna si bo
gată" apărută în Nr. 626 etc.

Mențiuni în valoare de 150 lei.

1. Ion Marinescu. învățător, co
muna Chitid. raionul Hunedoara, 
reaiunea Hunedoara, pentru „Uite- 
asa-n aospodărie". apărută în Nr. 
626 si „Cînd aud tractoarele.

2. Alexandru Mircescu. maistru 
din R. Vîlcea, str. i Mai nr. 1 
pentru „Spune, spune Oltule". a- 
părută în acest număr.

3. Ion Stanciu, colectivist din 
Gheia. raionul Luduș, reaiunea 
Clui. pentru „Frunză verde trei 
migdale", apărută în Nr. 623.

IV. Materiale satirice
Premiul III în valoare de 350 lei.

1. Estera Paraschiv. funcționară. 
Brad, reaiunea Hunedoara, pentru 
poeziile satirice „Din bătrîni", „O 
schimbare"

Mențiuni în valoare de 200 lei

1. Ion Cotoi, activist cultural 
din Băiculesti. raionul Curtea de 
Arnes, reaiunea Pitești, pentru foi
letonul „Visul Iui nea Tache". pu
blicat în Nr. 620.

2. Titi Gheorahiu. învățător din 
Vaslui, str. Malinovski nr. 13. re
aiunea Iași

50 de case noi și-au construit in ultimul an colectiviștii din comuna Călineșii, 
raionul Drăganești. In fotografie : Casa colectivistului Ionel I. Mirșolea

In grădina
In grădina noastră mare 
Răsădit-am mîndră floare 
A prieteniei floare 
Cu sovieticele popoare. 
Mîndră floare roșioară 
Ca focul din inimioară, 
Și creștea și înflorea 
Și grădina-ntinerea. 
Dragă nouă ne era 
Numai domnii n-o dorea, 
Că domnii în loc de floare 
Au vrut lacrimi și sudoare 
Pentru lumea muncitoare.
In loc de floare frumoasă 
Au vrut gherlă-ntunecoasă *|

noastră mare
Și-n loc de floare aprinsă 
Lingă mimă cuprinsă 
Au vrut lacrimi și robie 
Pentru oameni de-ornenie.

Da-ntr-o zi ne am apucat 
Și de domni ne-am scuturat 
Cum partidul ne-a-rtvățal. 
De-atunci, floarea noastră crește 
Și mai mîndră înflorește. 
Tot mai roșie, aprinsă. 
Și ca soarele de-ncinsă.
Din hotară în hotară
Cît îi lat și lung de tară.

Cules de CHIRA VERA. 
Tg. Lăpuș, din Suchi de Jos>) gherlă =a temniță. închisoare.

a

Trandafir de gard umbrit. 
Lingă lanul înverzit 
Găsii dorul împlinit:
Dorul meu și-al mindrei mele, 
C-am scăpat de chin și jele.

Oltule, ce iute vii
Dinspre tîrg de la Săbii, 
Spune toate cîte sînt
Pe al nostru drag păminti 
Spune Dunării bătrîne, 
Ca să miie valu-n spume 
Și să ducă peste mari, 
Peste fări și peste zări 
Veste bună de la noi. 
Că nu mai avem ciocoi 
Să ne-njuge ca pe boi 
Să tragă brazdă cu noi.

Spune Oltule, rîu drag 
C-azi avem și noi un steag 
Roșu — parcă-i rupt din soareI

Steagul oștii proletare, 
Ce-a adus eliberare.

Spune Oltule drag, spune 
Că zidim o nouă lume, 
Fără regi, fără boieri 
Ce ne-au supt pînă mai ierii 
Vlaga și sudorile 
Pe toate cărările. 
Visul tinereților,
Zîmbetul binețtlor.^

Spune că azi horile 
Mîndre-s oa cicoriile, 
Vii oa și privirile 
Ce aprind iubirile.

Și să spui Oltule, spui 
Că-i mulțumim numai luî. 
Dragului, Partidului...

Auzită in satul Fedeleș 
Vîlcea de la Toropleanti Ion 
de ALEXANDRU MIRCESCU

Zootehnicianul Baki Istvan primise 
= din partea conducerii qospodăriei a- 

qricole colective „Vasile Roaită" din 
= satul Chinari. sarcina să asigure o 

„locuință" comodă pentru cei 2.000 
de puișori, care urmau să sosească, 
și să qăsească o femeie mai în vîrstă 
care să-i înqriiească

Intr-o zi un grup de femei mai bă
trîne erau adunate în curtea gospo
dăriei. qata să plece la grădina de 

= zarzavat.
Istvan qăsi prilejul să le vor- 

= bească :
— No. bine că v-am întîlnit 1 

Care-ar vrea să ia puii în primire ?
Fetele s-au întors toate mirate :
— Noi să-i creștem ? — întrebă o 

â femeie. — Cine a mai văzut pui cres- 
g cuti fără cloșcă ?

Toate au început să rida.
— Să-i crești dumneata, lele Mă

rie, că ești mai bătrînă și la pui îi 
g lucru mai ușor a spus zootehnicia- 
g nul

— Ba eu nu... Mai bine lucru la 
cîmp, la grădină. Dacă mor puii ? Nu 
vezi ce frîq îi ? Ăstora le trebuie 

= nădraqi, frate !...
— Așa-i, așa-i 1 — se ridicau gla- 

g suri de-avalma.
Deqeaba s-a ostenit în zilele urmă- 

ș toare conducerea qospodăriei să gă- 
g sească o „mamă" puișorilor 1

Spre sfîrșitul lunii aprilie, puișorii 
g au fost aduși de la clocitorie, cu ca

mionul colectivei, în lăzi de lemn a- 
g coperite cu pături.

iăiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiniiii

— No, acum vorbim serios, — a 
spus președintele. — Cine vrea să-i 
îngrijească ?

A urmat un lung timp de tăcere. 
Colectivistele adunate își zîmbeau cu 
înțeles șj nu răspundeau nici da, nici 
ba. Atunci, badea Moldovan, paznic 
la qrajd, a salvat situația.

— Nu se qăsește nimeni ? Am să 
încerc să-i cresc eu pînă s-o qăsi vreo 
femeie. O să vă fac de rîs. Peste 4 
săptămîni o să vedeți voi ce poate 
„Ruha". căci așa-1 mai porecleau în 

Puișorii gospodăriei
sat, A pus pălăria pe-o ureche și, 
cum ii el bun de glume, a început 
să ajute la descărcarea puilor și să 
spuie șăgalnic ducîndu-i spre puier- 
nița frumos pregătită : „Puiii tatii, 
pui. pui. pui! Nu sînteți ai nimănui!”

Zootehnicianul l-a învățat pe bă- 
trîn cum trebuie ingrijiți puii. Tem
peratură constantă 25—28 qrade, hra
nă formată din uruieli, amestecată cu 
ouă răscoapte și lapte acru, curățenie 
și iarăși curățenie. Baci Moldovan, 
care urmase și cursul agrozootehnic 
în iarnă', făcea totul ca la carte. Le 
făcea fo< ;-i noaptea, ca să mențină o 
temperatură constantă. Mîncarea le ° 
dădea de 8—10 ori pe zi, în vase 

curate, amestecată cu praf de sutfa- 
midă ; făcea curățenie și se purta cu 
ei ca un bunic blind cu nepoții. De 
multe ori după masă, cînd puișorii 
stăteau liniștiți, îngrămădiți unul in 
altul, badea Moldovan lua manualul, 
își punea ochelarii pe nas și citea cu 
voce tare. La amiază nu mai pleca 
acasă, la mîncare. Nevasta trebuia 
să-i aducă prînzul la gospodărie.

— Se vede treaba, măi bărbate, că 
vrei să te faci doctor acum la bătrâ
nețe.

Cînd îl întîlneau pe îngrijitor prin 
curte mulți îl întrebau ironic :

— Mai ai vreun pui, baci Moldo
van ? —• Credem că din ăia nu mîn- 
căm noi tocană !

— Toți trăiesc și-s sănătoși. Mai 
degrabă or muri sub cloștele voastre, 
decît în Duiernița mea.

Președintele se interesa în fiecare 
zi : „Cum stăm cu puii ?“

Au crescut puii mari. Primeau iarbă 
tăiată mărunt. Multe colectiviste mai 
veneau să vadă puii din cînd în cînd.

— Vezi că și fără mamă cresc 
puii ? îi destul și-un tată bun — spu
nea badea.

— Noi u-am crezut c-o să trăiască!

Lua cartea de pe măsuța din colț, o 
deschidea la capitolul „Creșterea pui
lor", o ridica în sus, biruitor :

— Ce spune cartea î Ați văzut ce 
poate baci Moldovan ?

Multe femei ar fi vrut acum să-i ia 
în grija lor, însă era prea tîrziu. 
Baci Moldovan nu se mai putea des
părți de ei. Cind pleca din curtea lor, 
£1 petreceau pînă la portiță, piuiau a 
supărare. Cînd intra și le dădea de 
mîncare puii îl întîmpinau bucuroși 
și i se urcau pe spate, uneori chiar 
și pe pălărie.

O dată, bătrînul s-a trezit umblînd 
prin curte cu Riki, cocoșelul, în vîr- 
ful pălăriei. Se făcea că nu-1 știe. Rî- 
dea lumea de se prăpădea : „Au un 
pui pe clop".

— Tocana mă. tocana în care n-ați 
crezut. Cîntă tocana.

Peste două luni și jumătate, gos
podăria a scos pe piața orașului Tg. 
Mureș primul lot de 100 puișori fru
moși, qrăsuți, pe care i-a vîndut cu 
7, 8, 9 lei bucata. Chiar și femeile 
din sat îi cumpărau pentru că erau 
de rasă buna. O comisie de la raion 
a venit și l-a lăudat pe tov. Moldo
van, l-a fotografiat bineînțeles cu 
Riki sus pe pălărie, și l-a propus pen
tru premiere, drept răsplată pentru 
munca sa plină de dragoste

ION CAZAN
satul Chinari. comuna Sintana 
de Mureș, raionul Tg. Mureș, 
Regiunea Autonomă Maghiari;
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Sub semnul destinderii
internaționale

Tocmai cînd anul 1959 își 
trăia ultimele sale zile s-a răs- 
pîndit în întreaga lume vestea 
îmbucurătoare că între guver
nele celor patru mari puteri a 
intervenit un acord asupra da
tei și locului convocării mult 
așteptatei conferințe Est-Vest 
la nivel înalt : Paris, 16 mai 
1960. Această veste e oarecum 
simbolică pentru ceea ce a în
semnat în istoria omenirii anul 
care a trecut, anul care repre
zintă începutul unei cotituri în 
relațiile internaționale, in direc
ția slăbirii încordării interna
ționale și a lichidării războiului 
rece. în sensul triumfului politi
cii coexistentei pașnice asupra 
politicii de pe poziții de forță.

Ținind seama de această co
titură, devine cu totul posibil ca 
anul în care am pășit cu cîteva 
zile în urmă să intre în istorie 
— așa cum a subliniat N. S. 
Hrușciov, — ca anul începutu
lui visului de veacuri al ome
nirii despre o lume fără arme 
și fără armate, despre o lume 
,ără războaie. Cu alte cuvinte 
există toate temeiurile ca prin 
tratativele internaționale ce se 
vor desfășura în cursul anulud 
I960 să se realizeze pași însem
nați în direcția rezolvării pro
blemei celei mai importante și 
arzătoare a zilelor noastre, pro
blema dezarmării.

al Republicii 
invitat pe 
președintele 

Miniștri al

De cînd N. S. Hrușciov a ex
pus în fața Adunării Generale 
a O.N.U. — în cursul vizitei sale 
în S.U.A. — propunerile Uni
unii Sovietice pentru dezarmare 
generală și totală, aceste propu
neri, pătrunse de dorința sinceră 
a asigurării unei păci cu ade
vărat trainice, au fost însușite 
de toate popoarele iubitoare de 
pace din lume.

„Nu încape îndoială — sub
linia N. S Hrușciov în răspun
surile date ziarului argentinian 
„Clarin" — că, dacă propunerea 
noastră cu privire la dezarmare 
generală și totală ar deveni 
obiectul unui referendum în rîn- 
dul popoarelor, ea ar fi spriji
nită de majoritatea absolută a 
populației globului". După cum 
a arătat șeful guvernului sovie
tic cu prilejul noului an, Uni
unea Sovietică nu va precupeți 
nici un efort ca dezarmarea 
generală și totală să devină cît 
mai curînd o realitate. El a sub
liniat din nou că dacă propune
rile guvernului sovietic vor fi 
acceptate U.R.S.S. este gata 
să-și desființeze armata. Cît pri
vește poziția U.R.S.S. în pro
blema încetări? experiențelor a- 
tomice, în a cărei soluțio
nare omenirea vede un prim 
și concret pas în direcția 
dezarmării. N. S. Hrușciov 
a accentuat că U.R.S.S. e gata 
chiar azi să încheie un acord 
cu privire la încetarea experien
țelor nucleare o dată pentru 
totdeauna.

Declarațiile lui N. S. Hrușciov 
au fost salutate de întreaga 
opinie publică mondială ca o 
nouă mărturie a eforturilor de
puse de Uniunea Sovietică în 
direcția rezolvării probleme? 
dezarmării, a acestei probleme 
esențiale pentru soarta păcii.

Desigur că lupta pe care for
țele iubitoare de pace vor trebui 
s-o ducă în anul ce a început 
pentru triumful cauzei lor nu va 
fi o luptă ușoară. Dar faptul că 
în fruntea acestor forțe pășește

Uniunea Sovietică și celelalte 
țări ale lagărului socialist ale 
căror acțiuni în sprijinul des
tinderii au și făcut să trozneas- 
că ghețurile războiului rece, 
constituie un semn bun pentru 
acest început al celui de-al șap
telea deceniu al veacului nostru.

In anul I960 există perspecti
ve pozitive reale .pentru cauza a- 
părării păcii. Factorii care au fa
vorizat începutul de destindere în 
1959 nu sînt factori trecători, 
de conjunctură. Dimpotrivă, se 
poate presupune că acțiunea lor 
se va resimți cu și mai multă 
intensitate în perioad'a urmă
toare. Pînă la sfirșitul dece
niului al 7-lea, Uniunea Sovie
tică va ajunge în linii generale 
S.U.A. nu numai ca volum al 
producției globale, ci și ca pro
ducție pe cap de locuitor, iar 
țările sistemului socialist vor 
trece la desăvîrșirea construc
ției noii orînduiri și vor fi rea
lizat, toate la un loc, superio
ritatea absolută asupra capita- 
lismulu? în producția bunurilor 
materiale — obținînd astfel o 
strălucită victorie în întrecerea 
pașnică. Fără îndoială că. sub 
înrîurirea acestei evoluții, for
țele mondiale ale păcii vor 
continua să crească neîncetat.

Politica încordăr?i, politica de 
pe poziții de forță, are, ca pers
pectivă, lada de gunoi a isto
riei. Popoarele cer ca locul 
nefastului „război rece" să-1 ia 
o pace bazată pe principiile a- 
prop?erii și colaborării interna
ționale, conviețuirii pașnice, 
neamestecului în treburile in
terne, relațiilor comerciale nor
male. Pentru înfăptuirea acestor 
teluri vor milita în strînsă uni
tate și cu aceeași perseverență 
țările lagărului socialist. Repu
blica Populară Romînă, care 
s-a străduit să-și aducă propria 
contribuție la începutul de des
tindere realizat, va consacra 
și în viitor acestor scopuri în
treaga sa activitate pe plan in
ternațional.

Racheta în drum spre Lună.

Un an de la lansarea | 
primei rachete cosmice sovietice | 

In urmă cri un an, la 2 ianuarie 1959, a fost lansată prima 
rachetă cosmică sovietică. Astfel constructorii comunismului ș 
sînt și cej dinții oameni care au deschis drumul de la Pămint i 
spre Lună. Faptul acesta demonstrează geniul creator al po
porului sovietic liber și progresul uriaș al științei și tehnicii 
in țara socialismului victorios.

Lansarea primei rachete cosmice sovietice in direcția Lunii g 
a fost precedată și pregătită de numeroase alte victori; în do- —: 
meniul construcției de rachete în Uniunea Sovietică. Astfel, la g 
26 august 1957, Uniunea Sovietică a realizat prima rachetă || 
balistică intercontinentală din lume. La 4 octombrie 1957 oa
menii sovietici lansează primul satelit artificial al Pămintului. g 
La 3 noiembrie 1957. din nou pentru prima oară in lome. cii- ș 
nele Laika, primul pasager cosmic a fost trimis P« bordul ce
lui de-al doilea sputnik- Tot pentru prima dată in lume, la 15 g 
mai 1958, Uniunea Sovietică lansează încă un sputnik in greu- | 
tate de 1.327 kg. înzestrat cu aparatură științifică foarte va. 
loroasă- Un nou succes 1-au înregistrat știința și tehnica sovie- g 
tică la 27 august 1958, cînd au fost readuși nevătămați la sol 
doi cîini ce au fost ridicați pină la 450 km. înălțime pe bordul ~ 
unei rachete cu o singură treaptă.

După strălucita și geniala realizare a oamenilor sovietici de = 
la 2 ianuarie 1959, alte două rachete cosmice au fost lansate, g 
expresie grăitoare a progresului fără precedent pe care-1 înre- g 
gistrează în permanență știința și tehnica sovietică. Toate aces
tea sint rezultate remarcabile și firești ale imensei descătușări = 
a energiilor poporului, pe care a adus-o Marea Revoluție So- g 
cialistă din Octonvbrie, minunate și neîntrecute victorii ale epo
cii socialismului.

Fără îndoială că anul care a început va marca noi succese g 
ale științei și tehnicii sovietice în domeniul cuceririi Cosmosu
lui. După cum a declarat acad. L Sedov, în fața științei so
vietice stau sarcinile: sateliți cu diferite direcții, rachete lu- g 
nare, zboruri in spațiul interplanetar, spre cele mai apropiate g 
planete, spre Soare Șj nici nu încape îndoială că toate aces- g 
tea vor deveni realități, pentru eă statul socialist sovietic ÎȘÎ g 
consacră toate forțele, toate realizările științei și tehnicii sale 
pentru progresul și fericirea întregii lumi, pentru o pace trai- - 
nică pe pămint-

Pe scurt ♦
I • La 31 decembrie Kliment J 
Ț Voroșilov, președintele Pre- J 
țzidiului Sovietului Suprem alt 
I U.R.S.S., a remis la Kremlin * 
T medalii „Pentru eroism în • 
f muncă" lui Nikita Hrușciov, ♦ 
| Nikolai Ignatev, Averki Aris- , 
; tov și Dmitri Poleanski. ;

• Sukarno, președintele și « 
,, primul ministru 
"Indonezia, l-a 
nN.S. Hrușciov,
.Consiliului de

"U.R.S.S., să facă o vizită de» 
n prietenie în Indonezia. In» 
;; urma acestei invitații. N. S. I
♦ Hrușciov va vizita Republica ♦
4 Indonezia în cursul lunii fe- « 
ț bruarie 1960. ț

f • Referindu-se la călătoria J
♦ președintelui Eisenhower în ♦ 
T U.R.S.'S., ca răspuns la vi- » 
I zila lui N. S. Hrușciov în ș 
î S.U.A., Herter, secretarul de ț 
I stat al S.U.A., a declarat că f
♦ această călătorie va avea loc, I 

probabil. în luna iunie a.c. J

• La 31 decembrie 1959 * 
' s-a încheiat etapa observații-J
lor științifice din cadrul pro- ♦ 

i gramului Anului Geofizic In-i 
J ternațional. Toate materia-ț 

lele vor fi prelucrate și puse J 
la dispoziția centrelor mon-j 

ț diate A.G.I. I

♦ «La Leningrad a fost ♦ 
î inaugurat într-un cadru fes- I 
Ț tiv reactorul atomic experi- |
♦ mental al Institutului de fi- ♦
î zică tehnică al Academiei de î 
♦.Științe a U.R.S.S. ♦
. • "Sananikone, primul mi- *
j nistru al guvernului din Laos, |

a demisionat la 31 decern- ♦ 
brie 1959. Forțele armate au I 
preluat puterea în tară. j

în 'fața hârtii jC BUNUL
vi- * Populația din Yaounde, capi

tala Camerunului, a trăit în 
noaptea de 31 decembrie spre 
1 ianuarie clipele unei mari 
sărbători. în această noapte, în 
pragul unui an nou cele 100 de 
lovituri de tun au vestit lumii 
întregi, proclamarea indepen
dentei Camerunului. Pe stră
zile orașului Yaounde a fost 
arborat drapelul cu culorile 
verde, qalben si roșu. După de
cenii de luptă, prin sîngele și 
viața zecilor de mii de patrioți, 
năzuințele de libertate ale po
porului camerunez au fost îm
plinite, iar dominația colonială 
de t>e teritoriul Camerunului 
s-a prăbușit.

Camerunul, situat în Africa 
Occidentală se întinde pe o 
suprafață de 440.900 km pă- 
trați. Pe la sfîrșitul secolului 
trecut și anume în anul 1884. 
Camerunul a devenit o colonie 
germană, cucerită la ordinul 
marilor negustori din Hamburg. 
La începutul primului război 
mondial, cînd abia începuseră 
să bubuie primele tunuri Iii 
Europa, unități engleze france
ze și belgiene au invadat Ca

merunul. In anul 1919, Franța 
și Anglia au împărțit întTe ele 
fostul protectorat german. Fran
cezii au ocupat patru cincimi 
din teritoriul Camerunului, iar 
enqlezii restul. Apoi, Cameru
nul a fost pus sub tutela Ligii 
Națiunilor. Era vorba de o 
„compensație" dată imperiilor 
colonialiste francez și englez 
pentru pagubele suferite din 
cauza ostilităților provocate de 
pan-qermanism. Astfel, popu
lația din Camerun n-a fost con
siderată ca un popor, ci ca o 
simplă marfă destinată să răs
cumpere pagubele de război.

Pînă la cel de-al doilea răz
boi mondial s-a vorbit foarte 
puțin de Camerun. In anul 1938 
cînd armatele hitlerîste se pre- 
qăteau să dezlănțuie cel de-al 
doilea măcel mondial auto
ritățile colonialiste franceze au 
promis populației cameruneze 
numeroase libertăți fapt care 
a făcut ca mii de voluntari să 
participe în mod efectiv la ac
țiunile inițiate de forțele anti- 
naziste. însă nici una din aceste 
promisiuni n-a fost respectată. 
Din această pricină, populația

din Camerun, profund nemulțu
mită, a organizat în septembrie 
1945 numeroase manifestații 
împotriva teroarei colonialiste. 
Poliția colonialistă a tras în 
mulțime, mii și mii de cameru- 
nezi dîndu-și viața pentru li
bertate și o viață mai bună- 
După cel de-al doilea război 
mondial Camerunul francez, de
venit teritoriu sub tutela 
O.N.U.. a fost pus sub mandat 
francez. Exploatarea economică 
a tării jefuirea marilor boaă- 
țli, mizeria și teroarea colonia
listă s-au accentuat an de an. 
în Camerun a luat ființă o pu
ternică mișcare națională, iar în 
anul 1948 s-a organizat Uniu
nea populațiilor din Camerun 
Alături de această uniune or
ganizații democratice ale fe
meilor și tinerilor, organizații 
sindicale au format un front 
puternic de acțiune pentru do- 
bîndirea independentei și li
bertății Camerunului. An de an 
poporul camerunez și-a inten
sificat lupta cerînd înlăturarea 
jugului colonialist. Cu toate 
măsurile de represiune luate de 
autoritățile coloniale, mișcarea

națională din Camerun n-a pu
tut fi înăbușită. în anul 1955, 
de exemplu sate întregi au 
fost arse, rase de pe fața pă- 
mîntului mii si mii de came- 
runezi uciși și deportați. Rezis
tența poporului din Camerun 
nu numai că n-a fost înfrîntă, 
dar ea a și determitlăt modi
ficarea treptată a politicii co
loniale franceze.

Proclamarea independenței 
Camerunului este ° încununa
re a luptei îndelungate, eroice, 
a poporului camerunez și acest 
act prezintă o importanță isto
rică în lupta popoarelor din A- 
frica împotriva colonialismului 
și pentru libertate națională.



PRIN UNELE SATE DIN RAIOANELE PITEȘTI Și TOPOLOVENI 
PRIVIND ÎNVĂȚĂMÎNTUL AGROZOOTEHNIC DE MASA

In comuna Dobrești, ra
ionul Topoloveni, mulți 
săteni învață la cercul 
agrotehnic împreună cu 
soțiile Iot.

cercul
AGROTEHNIC

„Neică, și cînd iarna vine 
îmi iau mindra lingă mine..."

(Desen de FL. CALAFETEANU)

Lecții interesante dar... 
numai la colectivă
Satul Țigănești numără puține 

case. Dar aproape toți gospo
darii săi, dintre care o bună 
parte au pornit pe calea muncii 
laolaltă, zăbovesc acum în seri 
tîrzii de iarnă asupra cărților și 
caietelor cu notițe, învățind cu 
sirg fie la cercul .agrotehnic de 
la colectivă, fie la cel de la că
min.

Am poposit mai întîi la sediul 
colectivei, la ora cînd lecția la 
cercul agrotehnic era în toi. In 
sală, liniște deplină. Se aude 
doar din cînd în cînd foșnetul 
unei foi de caiet întoarsă cu 
grabă de cineva, ca tiu cumva 
să piardă o vorbă din prețioa
sele explicații pe care tînărul 
inginer Constantin Florescu le 
dă cu calin și siguranță, dove
dind competență și pregătire te
meinică. In banca întiia stau 
cîțiva din cursanții care au frec
ventat anul trecut cercul agro
tehnic de la cămin. Acum, proas
peți colectiviști, ascultă cu și 
mai viu interes, știind că numai 
pe ogoare fără haturi învățămin
tele agrotehnice vor da sporul 
de roade așteptat.

Folosindu-se de planșe demon
strative, tînărul inginer explică 
Ia ce distanță și Ia ce adîncime 
se seamănă grîul, orzul, ovăzul, 
porumbul ; care este epoca cea 
mai potrivită de semănat pentru 
fiecare ; cum trebuie pregătită 
săinînța pentru semănat. Cursan
ții află că ovăzul este cel care 
suferă cel mai mult din cauza 
prea marii umezeli, că semin
țele bune pentru semănat tre
buie să dea la proba de germi
nație un rezultat cît mai apro
piat de sută la sută.

Inginerul Constantin Florescu 
își însoțește lecțiile cu demon
strații practice. El folosește cu 
pricepere un bogat material in
tuitiv, planșe primite de la ra
ion sau confecționate de el, 
exemple concrete din experiența 
gospodăriilor colective fruntașe.

Lecția s-a sfîrșit, dar nimeni 
nu se ridică de la locul său. 
Abia acum începe partea cea 
mai interesantă. Cei care au ne
dumeriri pun întrebări.

— Ce deosebire este între ne
ghină și mălură ? — întreabă 
Stan Gheorghe.

— Cîte fire răsar dmtr-iin bob 
de grîu ? — întreabă Ion Ni- 
țescu.

— Porumbul înfrățește ?

La cercul agrozootehnic 
din comuna Teiu, raionul 
ToDoloveni. se desfășoară 
o rodnică activitate.

— Mai du-te acasă, c-o să te 
certe taică.tău I !

— Nici o grijă I E plecat la 
cercul agrotehnic !•..
(Desen de NIC. N1COLAESCU)

Cu răbdare și competență, lec
torul dă explicații fiecăruia în 
parte, sistematizind și mai bine 
cunoștințele predate.

— Neghina — spune el — 
este o plantă, mai bine zis o 
buruiană, iar mălura este o 
boală a cerealelor.

Apoi, arată cum dintr-un bob 
de griu răsare la început un firi
cel, dm care se ramifică mai 
mulți frați, al căror număr de
pinde de soiul de grîu și de 
felul cum e pregătit terenul. Po
rumbul de obicei nu înfrățește. 
Există însă unele soiuri care in- 
frâțesc — acestea sînt foarte 
potrivite pentru însilozare.

După felul cum se desfășoară 
cursul agrotehnic la gospodăria 
colectivă din Țigănești, acesta 
poate constitui un bun exemplu. 
Nu același lucru insă se poate 
spune și despre cel ce se des
fășoară la căminul cultural. Pro
fesoara Zinica Florescu, lectora 
cercului, ne-a întîmpinat foarte... 
rece. Aceasta și din pricina di
rectorului de cămin, care nu s-a 
îngrijit să încălzească sala în 
care se ține lecția. Și nu numai 
că n-a încălzit sala, dar i-a în
ghesuit pe cursanți claie peste 
grămadă intr-o încăpere mică, 
necorespunzătoare din pricină 
că... în sala cea mare se făcuse, 
chipurile, curățenie și i era tea
mă că o să se murdărească.

La aceste defecțiuni de ordin 
organizatoric se mai adaugă și 
faptul că lectora nu s-a pregătit 
temeinic pentru lecție, nereușind 
să stîrnească interesul cursanți- 
lor și să ridice la discuții p o- 
bleme care interesează pe aceș
tia. Expunerea aridă, searbădă, 
rece, ca și... soba tînjind după 
lemne, n-a fost completată nici 
măcar de o singură planșă s.ru 
exemplu concret luat din co
mună sau din împrejurimi.

Oamenii sînt dornici de învă
țătură, numărul mare de pre- 
zenți ne dovedește acest lucru. 
Dar sînt dornici și de un lector 
mai bine pregătit, de un direc
tor de cămin mai grijuliu. Le-am 
sugera acestor tovarăși ideea de 
a face un schimb de experiență 
cu cercul agrotehnic de la colec
tivă. care se află la doi pași de 
ei. unde, binevoitor. tovarășul 
Constantin Florescu le ar îm
părtăși multe lucruri prețioase 
dm experiența Iui de lector neo
bosit.

Ing, M. BOGDAN

Panou de onoare
Intovărășiții din satul 

Geamăna, raionul Pitești, 
în majoritate cursanți ai 
cercului agrozootehnic, 
efectuează toate lucrările 
în comun.

Astăzi despre ei vorbind 
Arătăm un lucru bun : 
In comun pe-ogor muncind, 
Și belșugu-i tot... comun I

învățătorul Aurel Neac- 
șu, lectorul cercului agro- 
pomicol din satul Voro- 
veni, raionul Pitești, este 
și un bun pomicultor. 

Faptu-i bine cunoscut 
Că-i un lector priceput. 
Pe cursanți el îi învață 
Și din carte și din... viață 1

Grozavi oameni sînt cei din 
Bascov. raionul Pitești. Și gos
podarii satului și salariații sfa
tului. Dacă-1 întrebi, de pildă, 
pe președintele sfatului cum 
merge treaba, îți răspunde cu 
mîndrie — și pe bună dreptate
— că totul merqe ca pe roate : 
drumuri reparate, podețe-ngriji- 
te, clădiri nou construite,-, și 
cîte și mai cîte ! La fel, dacă-1 
întrebi pe directorul căminu
lui. tovarășul Gheorghe Oiță, 
îti răspunde calm și sigur pe 
el : avem și echipă de teatru, 
și brigadă artistică, și ne căz
nim să facem și-un cor mai mă
rișor. Deci, toate bune și la lo
cul lor. Să nu te împingă insă 
cumva păcatul s-aduci vorba 
și despre învățămîntul agrozo
otehnic, fiindcă într-o clipă fe
tele se schimbă și... piere tot 
mîncăriciul de pe limbă. In
tr-un tîrziu, peste tăcerea apă
sătoare, ca un mare semn de 
întrebare, se-aude glasul tova
rășului președinte :

— Eu fraților, am făcut tot 
ce-am putut. Am încuviințat 
chiar să fiu ales și președin
tele sfatului pedagogic care se 
ocupă de această problemă. 
Dar. prins cu alte treburi, l-am 
lăsat mînă liberă tovarășului 
director al căminului...

— Hm da! Asta cam așa e. 
Eu, ca să zic așa, am făcut tot 
ce-am putut. Mai întîi și mai 
întîi și nu ca să mă laud, dar 
avem la colectivă un cerc a- 
qrozootehnic strașnic, cu 35 de 
cursanții...

— S-avem iertare, tovarășe 
Oiță, intră în vorbă un colecti
vist venit cu treburi. La colec
tivă cercul ni l-am făcut noi 
sinquri. Și anul acesta și acu-î 
anu’...

— Foarte bine, foarte bine... 
Am zis eu ceva ? — sare direc
torul. — înseamnă că aveți spi
rit de inițiativă. Nu degeaba, 
astă vară aplicînd în muncă 
cele învățate, ați scos aproape 
5.000 de kq. porumb boabe la 
hectar Asta, ca să zic așa. le-a 
cam dat de qîndit și celorlalți 
din comună. Daaa... Mai ales în- 
tovărășitilor. care au venit la 
mine, zor-nevoie, că de ce nu 
fac si cu ei un cerc agro
tehnic.
- Și ?...
*— Ștați să vedeți. Cum zic, 

vin ei la mine și mă iau cu 
asalt. M-am qîndit am chib
zuit și... qata soluția. „Fraților,
— le-am qrăit — eu nu sînt 
nici agronom, nici zootehnist, 
nici veterinar..." ..Știm noi asta, 
zic ei — da' învățătorii noștri 
ce fac ?" In sfîrșit, cu chiu cu 
vai. am qăsit-o pe tovarășa 
profesoară de naturale Marieta 
Ștefănescu. qata să ne-ajute. Si 
uite-așa. am orqanizat la că
min un ciclu de conferințe.

— Și. barem se țin cu regu
laritate. sau... ?

— Se poate ? — face hotărît 
directorul — Sută-n sută

— Duminica trecută, de pildă, 
cam ce conferință s-a ținut ?

— Duminica trecută ? — făcu 
ochii mari directorul. — Mda...

Inginerul agronom Adrian Traian, lector la cercul 
agrozootehnic din Topoloveni, lipsește sau întîrzie 
uneori de la cursuri.

— Ați șl Ijprărtt?
— Da, am isprăvit-, răbdarea, aștept,îndu-1 pe tovarășul 

lector.

Lanțul
9

slăbiciunilor
Duminica trecută, ziceți ? Ex
traordinar. dom'le I Inchip-uieți 
că tocmai duminica trecută nu 
s-a ținut nici una. Știți, eu am 
fost ocupat, tovarășul președin
te la fel și n-a avut câne face 
mobilizarea...

Ca să ne lămurim și maii bine 
l-am rugat pe tovarășul direc
tor să ne dea olanul de muncă. 
Ne-a zîmbit și ne-a dat de în
țeles că dacă-ar avea așa ceva, 
cu dragă inimă ne-ar da. Și, 
cum din fire tovarășul Oiță 
este foarte darnic, ne-a în
tins în schimb o hîrtiuță 
cu cele 16 titluri ale ciclu
lui de conferințe dintre care — 
să nu vă mire — jumătate 
vorbeau numai despre legume, 
de parcă numai legumele și nu 
și vitele, și pomii ar fi îndelet
niciri specifice bascovenilor. 
Din numărul mare al întovără- 
șiților — 323 — se puteau or- 
qaniza pe puțin două cercuri 
agrozootehnice. Și aici, și în 
satele Uiasca și Șchiau, care 
aparțin tot de Bascov și unde 
nu există nici măcar un ciclu 
de conferințe.

— N-am putut face mai mult, 
spune directorul, fiindcă n-avem 
specialiști.

— Bine, dar după cîte am 
auzit aveți în sat și un telini- 
cian veterinar.

— Exact, dom’le I Uite că 
p-ăsta îl și uitasem- Si unde 
mai put că-i băiat bun și ne

_________ÎNCHEIERE___________
Anul acesta în regiunea Pitești învățămîntul agrozootehnic I 

I de masă a luat un puternic avint. Față de anul trecut, numărul j 
I cercurilor agrozootehnice și al ciclurilor de conferințe a sporit J 
[cu 240, iar al cursanților cu aproape 10.000. Numai in raionul I 
, Topoloveni invajă azi peste 2.000 de colectiviști. întovărășiți și j 
i individ!aii. iar in raionul Pitești numărul cercurilor agro- | 
[zootehnice a crescut de la 43 cîte erau anul trecut, la 58. Fap-f 
( tul nu este întîmplător. Țăranii muncitori piteșteni s-au convins j 
I că aplicarea științei agricole este cheia obținerii unei recolte ) 
i bogate. In acest fel au obținut colectiviștii din Davidești in I 
I medie 100 kg. mere de la fiecare pom și tot astfel se explică j 

, ( producția de aproape 5.000 kg. porumb boabe la hectar obținută i
[ de colectiviștii din Bascov.
f Am intîlnit în raidul nostru lectori entuziaști și pricepuți | 
I ca ion Cătană din Priboeni raionul Topoloveni. sau directori de i 
[ cămin care își dau toată silința pentru buna desfășurare a in- j 
( vățămîntului agrozootehnic, cum ar fi de pildă cel din comuna | 
1 Țitești. raionul Pitești. Trebuie spus însă că din păcate mai sint j 
( și lectori care nu se pregătesc temeinic și nu folosesc material j 
i intuitiv in expunerile lor, care nu dau dovadă de spirit de ini- I 
[ țiativă și lasă totul la voia intimp/ării. așa cum es*te cazul lui j 
I Cornel Florescu din Budeasa, raionul Pitești. De asemenea, mai } 
I sint și unii președinți de sfaturi populare și chiar de gospodării i 
[ colective, ca de pildă cel din Siliștea, raionul Topoloveni. care nu | 
I se îngrijesc nici de mobilizarea cursanților. nici de asigurarea j 
I unor condiții materiale corespunzătoare unei bune desfășurări a I 
[ cursurilor. j
( Se impune așadar o mai mare atenție și preocupare din j 
i partea organelor locale Și a activiștilor culturali, p-entru ca lip- I 
j șurile existente încă să fie înlăturate cît mai repede cu putință j 
( asigurindu-se astfel nu numai caracterul de masă al invățămin- j 
I tulul, dar și eficiența lui economică in sporirea producției agri- I 
( I
(________________ ________________ _ _____ ____________________J

(Desen de G. BADEA) 

putea da o mînă de ajutor. E 
într-adevăr o slăbiciune. Ei, ne 
mai scapă, ce să-i facil

— Dar la faptul că în satul 
Șchiau aveți o secție a fermei 
horticole Merișani, care are un 
tehnician aqronom și care teh
nician agronom putea să vă a- 
jute, nu v-ati gîndit ?

— Uite dom'le, ce lapsus I Și 
p-ăsta l-am scăpat din ve
dere.

— Aha, probabil că tot lap
susul e'de vină că n-ați apelat 
nici la tovarășii de la secțics 
agricolă a raionului Pitești de 
care vă desparte doar un sfert 
de ceas de drum, și care pu
teau să vină, pe rînd, o dată 
pe săptămînă, să țină cîte-o 
lecție.

— Formidabil, dom’le I Noi, 
care sîntem de-aicea și nu 
le-am văzut pe toate astea, și 
tocmai dumneavoastră, care... 
Ce mai, e o slăbiciune...

— Da, tovarășe Oiță e un 
lanț întreq de slăbiciuni. Și 
cum timp prea mult de qîndire 
nu mai aveți, rămîne să porniți 
neîntîrziat la treabă, să împros
pătați tematica actualului ciclu 
de conferințe si să mai orga
nizați măcar încă unul.

Tare ne-am bucura dacă in 
cel mai scurt timp trecînd din 
nou prin Bascov și întrebîn- 
dit-i pe președintele sfatului și 
pe directorul căminului cum 
merqe treaba, amîndoi, zîmbind, 
ne-ar spune fără nici o... slăbi
ciune : „Totul merge ca p. 
roate : drumuri reparate, po- 
dețe-ngrijite clădiri nou con
struite i avem și teatru, și cor 
mărișor, iar învătămîntul agro
zootehnic de masă, la noi este 
într-adevăr.. de masă I",

PETRE POPA
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