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PLENARA LĂRGITĂ 
A COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC R0M1N
Ieri, 17, mai ac., și-ă început lu

crările plenara lărgită a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, convocată pentru a dezbate proiect 
tul de Directive ale Congresului al III- 
leâ al P.M.R. pentru planul de dezvol
tare a economiei naționale pe anii I960-

1965 și programul economic de perspec
tivă.

La plenară iau parte membrii și mem
brii supleanți ai C.C. al P.M.R., miniș
tri, primii secretari ai comitetelor regio
nale de partid, șefii de secții ai Comite
tului Central, conducători ai organizați
ilor de masă.

MIHALCEA C.

Mi-a spus o dată o fe
meie din sat: „Dumneata, 
tată Alexandrina, nu mai 
îmbătrînesti. Parcă îti stă 
vremea în loc",

— Mă bucur de_ viată, 
surato. d-aia nu îmbătrînesc.

Acum 15 ani mi-am înă
bușit în suflet ultima du
rere : „Mi-a murit bărbatul. 
De atunci sînt vădană. Mă 
cuprinsese un fel de teamă: 
„Ce te faci, femeie sinaură 
cu 6 copii ?“ Si atunci. în 
ceasul cînd mi-era mai areu 
am simtit ajutorul si sfatul 
comuniștilor. Va să zică, 
nu eram sinaură. Nici nu pu
team fi. Alte rînduieli dom
neau acum în viata satului. 
Eram încă săracă lipită 
și-mi vindeam puterea bra
țelor la boaătasi ca să pot 
trăi. Știam însă că exploa
tarea si silniciile la care ne 
supuneau cei avuti n-or să 
tină cît lumea : ei. comu
niștii ne-au învătat cum să 
scăpăm de ele. Aveam o 
sinaură cale de urmat: 
munca unită în aospodăria 
colectivă. In 1950 numai 39 
de familii din comuna noas
tră au pășit pe ea. Cei 
mai multi erau încă cu 
îndoiala în suflet. Am fost

„La căminul cultural" 
Pictură ulei

printre primii care au dat 
cerere. Devenisem de a- 
cum membră de partid si 
simțeam privirile atîtora a- 
tintite asupră-mi-

Ce să vă mai spun, a fost 
areu la început. De-abia ne 
urnisem din loc si dovezile 
pe care le așteptau multi nu 
se iviră încă. Abia un an a 
trecut si am înfățișat ast
fel de dovezi satului. Ave
rea aospodăriei a crescut 
într-un an de patru ori. Zi- 
ua-muncă a săltat de la 18 
lei la 44. I-am întrebat: ,.De 
cînd vă știți în satul ăsta, 
cînd s-au văzut producții 
așa mari —2.400 ka. arîu la 
hectar, 6.423 ka. porumb 
stiuleti? In 1951, numai după 
un an, ne-a dat va să zică 
mîna să ne facem si fermă 
de animale. Partidul ne-a în
vătat că aospodăria nu poa
te aiunae boaată fără sector 
zootehnic- In anul de care 
vorbesc erau 62 de familii, 
în următorul încă pe-atîtea.
In 1959 tot satul a intrat în 
colectivă. Acu' cînd spun că 
sîntem milionari, că-n nu
mai 5 ani citi au trecut de 
la al doilea Conares al par
tidului 200 si-au făcut case

noi, că vreo 9 au motocicle
te si că Bratu Petria are te
levizor, nu pentru ei spun, 
că-s toti colectiviști. Pentru 
cei din alte părți, spun ca 
să știe cum ne e acu' viata, 
nouă celor din Baba Ana.

Despre mine vădana v-as 
mai spune că mi-am crescut 
copiii în cinste si că acum 
dintr-o casă de voinici nu 
mai am pe nici unul. Eram 
să pomenesc din nou că-s 
.,sinaură". dar cum ooti fi 
sinaur în familia colectiviș
tilor? Stiti că mie-mi mai 
spuneau oamenii si „necă
jita", da’ de mult nu-mi mai 
zic așa. Cum o să mai zică, 
dacă toti copiii mei si-au fă
cut case, iar la trei fete 
le-am făcut nuntă în leae si 
le-am cumpărat mobilă? Fie
care duminică^ vin pe la mi
ne să mă vadă si atunci zic 
că nu-i mamă mai fericită 
ca mine. Ion, cel mare, e 
membru de partid, iar Steli- 
că, e candidat. Eu am fost 
învrednicită cu munca de 
președintă a comisiei de fe
mei din colectivă. Multe 
s-au schimbat în zece ani. 
Mă uit în jur si nu mai re
cunosc satul în care m-am 
născut. Am ascultat povata 
partidului și-am văzut feri
cirea cu ochii. D-aia îi mul
țumesc acum din adîncul 
inimii mele.

ALEXANDRINA NASTASE 
colectivistă din comuna Baba 

Ana, regiunea Ploeștt

Strălucita victorie o științei »o viatica 

în pregătirea zborului cosmic al omului 

0 mare j
navă cosmică j
se rotește i
în jurul Pămîntului

Comunicat TASS
MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS transmite 1 

In decursul ultimilor ani, în Uniunea Sovietică s< 
desfășoară lucrări de cercetări științifice și lucrări , 
experimentale de construcție pentru pregătire^ 
Zborului omului în spațiul cosmic.

Realizările Uniunii Sovietice în domeniul creării 
Unor sateliți artificiali ai Pămîntului de mare greu- 
tate și mari dimensiuni, experimentarea cu suc
ces a unei puternice rachete purtătoare capabile' 
să plaseze pe orbita stabilită un satelit in greutate 
de cîteva tone, au permis realizarea unei nave 
cosmice pentru zboruri de lungă durată ale omului | I 
în spațiul cosmic și începerea experimentării ei.

LA 15 MAI 1960, IN UNIUNEA SOVIETICA A 
FOST LANSATA O NAVA COSMICA PE ORBITA 
UNUI SATELIT AL PĂMÎNTULUI. In baza datelor 
obținute, nava-satelit a fost plasată, în conformi
tate cu calculele făcute, pe o orbită apropiată de' 
orbita circulară la o altitudine de aproximativ 320 
km. de la suprafața Pămîntului, după care s-a! 
desprins de ultima treaptă a rachetei purtătoare. 
Perioada inițială a navei-satelit a Pămîntului este 
de 91 de minute. înclinarea orbitei sale față def 
planul Ecuatorului este de 65 de grade. GREUTA- 
TEA NAVEI-SATELIT, FAR A ULTIMA TREAP
TA A RACHETEI PURTĂTOARE, ESTE DE 4-540 
KG. Pe bordul navei-satelit este instalată o cabină 
ermetică purtind o încărcătură echivalentă cil 
greutatea unui om și tot echipamentul necesar u- 
nui viitor zbor al omului, precum și diferite apa
rate a căror greutate. împreună cu sursele de alb 
menta re, este de 1.477 kg.

Lansarea este menită să încerce și să verifice uni 
sistem de navă-satelit care asigură zborul în de-4 
plină securitate și ghidarea acestuia, întoarcerea 
pe Pămînt și condițiile necesare omului în zbor. 
Prin această lansare s-au pus bazele unei munci 
complexe de realizare a unor nave cosmice sigure 
care sînt menite să asigure zborul omului în Cos
mos în deplină securitate.

După ce vor fi obținute datele necesare de pe 
bordul navei-satelit va fi înfăptuită desprinderea 
de la aceasta a cabinei ermetice, în greutate de 
aproximativ 2,5 tone. In cazul de față nu se pre
vede întoarcerea pe Pămînt a cabinei ermetice r 
după verificarea siguranței de funcționare și după 
desprinderea de nava-satelit, cabina, ca și nava- 
satelit însăși, în baza unei comenzi de pe PămînL 
vor începe să coboare și își vor înceta existența! 
odată cu intrarea în păturile dense ale atmosferei* 

Pe bordul navei-satelit este instalat un radioemH 
țător ,,Signal" care lucrează pe frecvența dd 
19,995 MHz atît în regim telegrafic cît și telefo
nic de transmitere.

In afară de emițătorul „Signal", pe bordul na
vei-satelit sînt amplasate instalații speciale dei 
radio pentru transmiterea pe Pămînt a datelor prH 
vind funcționarea aparatelor instalate și pentru 
măsurarea exactă a elementelor orbitei. Alimen
tarea aparaturii științifice și de măsurat a satelit 
tului se înfăptuiește cu ajutorul unor surse chi
mice de curent și al unor baterii solare.
' Prelucrarea primelor date obținute de pe nava- 
satelit a arătat că aparatura instalată pe bordul 
ei funcționează normal. Stațiile de pe Pămînt fad 
observații regulat* asupra navei-satelit.

La ora 6,11 (om Moscovei) nava-satelit a trecut 
deasupra Moscovei. La ora 7,38 (ora Moscovei) na4 
va-satelit va trece deasupra Parisului. La ora 7,43 
(ora Moscovei)) nava-satelit va trece deasupra 
Leningradului. La ora 10,36 (ora Moscovei) navatf 
satelit va trece deasupra'New York-ului.

Nava-satelit a putut fi observată vizual în te* 
giunea orașului Vladivostok la 15 mai, ora 21,12 
in direcția sud est.



COMUNIȘTII 
DIN PERETU

Comunistul Ștefan Papură are mulți 
prieteni. Nicolae Moț e unul din acești 
prieteni. , ' .

Intr-o zi de început de februarie. Ni- 
colae Moț, întilndndu-1 pe șoseaua din 
inima satului, l-a oprit ți Jna întreb»! :

— Ce zici, măi Ștefane, să mă însetau 
si eu ? Tu te-ai înscris de mult în co- „ 
lectivă și-ai putea să mă sfatuiești, așa 
prietenește

Ștefa'n Papură mai discutase de frratte . 
ori cu Nicolae Moț despre colectivă, dar 
de date această observă la el o schimba
re care-l bucură nespus de mult. —• E 
semn că s-a dumirit și Moț — gîndea 
Șlefan Papură. Și fără să mai piardă 
mă.car o clipă, începu să-i vorbească :

— Măi Niculae. mă cunoști și le cu
nosc deșt ut de bine Și tu ș,j eu, și ca 
noi mai toți perițenii am cunoscut 
înainte vreme numai mizeria și împila
rea, Parcă tu mi știi I Munceam la boie
rul Papia din zori și pină-n miezu] nop
ții și tot n-aveam nici de unele. Ne su
gea șarpele ăla tot sing etc din noi și 
dacă ar fi putut și viața rie-ar fi luat-o ! 
Acum, vezi și tu că viața noastră îi alt
fel. De cînd am scăpat de năpîrcile astea, 
în satul nostru s-au ridicat mai bine de 
1 000 de case; și -azi Peretu nu mai e o 
comună oropsită, ci un orășel. Mă uit f 
la Zgaroi, la Culcea. ta Băltăreț», și la \ 
atîția alții care și-au făcut case noi și * 1 
zău parcă s-au născut a doua oară. Știu ; 
și ei acum să rîdă, pe chipuî lor vezi bu
curie și fericire, ce mai, sînt cu adevărat 
oameni liberi și stăpîni pe rodul muncii 
lor. Spune și tu dacă n-u-i așa.

muri lungi și anevoioase ca să pri
mească de la speculanții tirgurilor, 
pentru numea lor de un an, un drob 
de sare sau o damigeana cu gaz.

Brigada pune în contrast cu trecu
tul lumina de azi, răs.pînd'tă prin 
cele trei cămine culturale și unspre
zece (da, unsprezece) școli din co
mună. Brigada redă momente din 
munca avîntată de pe șan*icrele sa
tului, popularizează pe deputății Gh. 
Olteanu și Suciu Emerie, ie Albert 
Filip, Pall Eintric, Bela Culcer și al
ții, prin strădania cărora au fost e- 
conomisiți 40.000 lei la construirea 
școlilor din satele Buba și Răchitiț.

Pasiunea cu care sînt înfățișate 
realizările acestor an- este o însușire 
de preț și a programului de brigadă 
sosit din Dochia-Neamț. Uzina elec
trica, construcțiile gospodăriei colec
tive, efeșterea șeptelului — proprie
tate obștească și a fondului de bază 
de peste un mdion le; — iată „izvoa
rele de inspirație" ale brigăzii Cu
drept cuvîrxt, îndemnînd la bucurie ți 
j-oc, brigada subliniază

„Asta-i hora horelor / A colectiviș
tilor, / Hora dochienrlor"./

La Omșcani-Roman. mulți gospo
dari s-au hotărît să-și unească mun
ca, în marea familie a colectivei. 
Creatorii programului au fost de față 
la multe din discuțiile sătenilor și i-au 
îndemnat prin graiul cifrelor și fapte-

— Așa-i, nea Ștefane, parcă eu n-am 
ochi să văd ce-i în jurul meu ? — îi răs
punse Nicolae Moț, care-l ascultase cu 
multă luare aminte. Dar nu știu ce să 
mă fac cu nevasta asta. ,

Se despărțiră și Ștefan Papură îi pro
mise c-o să treacă într-o zi să stea de 
vorbă cu nevastă-sa..

Așa a și făcut comunistul Ștefan Pa
pură Intr-o seară, s-a abătut pe la casa 
fui Moț, Din vorbă în vorbă, fără să ob
serve Lisaveta. nevasta lui Moț, a adus 
discuția despre belșugul din casele colec
tiviștilor.

— Știi, Lisaveta, Rusu a cumpărat mo
bilă fetei și-un aparat de Fadio — i-a 
spus la un moment dat Ștefan Papură. 
—- Și unde mai pui. s-au îmbrăcat cu 
toții că aproape nu-i mai cunoști.

Lisaveta tăcea. Ștefan Papură i-a mai 
povestit și alte lucruri din viața colecti
viștilor din Peretu, regiunea București.

In duminica următoare, comunistul 
Ștefan Papură a vorbit la stația de radio
amplificare despre cei noi înscriși în co
lectivă. A pomenit atunci și numele Li- 
savetei și iui Nicolae Moț,

Comunistul Nicolae Rusu a stat de vor
bă cu directorul căminului și s-a oferit 
să vorbească oamenilor despre viața Îm
belșugată pe care o duce de cînd a de
venit colectivist. Astfel, într-o seară, sute 
și sute de perețeni, adunați in sala mare 
a căminului cultural, l-au ascultat pe co- 
mumstnl Nicolae Rusu, au aflat sumede
nii de lucruri din viața rrouă de colecti
vist. Perețenii și.au lămurit în sea. 
ra aceea multe probleme și au Înde
părtat din inimile lor urma de nehotă- 
rire ce-i ținea in loc. Ilie Iliescu, loan 
Tăbăcitu. Constantin Pirvu, Ion Vinătoru ■■ 
și mulți alții, la numai cîteva zile, se nu- > 
mărau printre membrii marei familii co- , 
lectiviste

„Serile de întrebări și răspunsuri" și , 
„Serile de calcul" au fost de asemenea 
acțiuni organizate sub îndrumarea comu- < 
niștilor ele fiind de un prețios ajutor în 
munca de colectivizare a comunei Peretu.

Cu toată munca desfășurată de comu
niști și de cei maj buni coîbctiv’iști. în 
Peretu mai erau oameni, ce-i drept puțini, 
care mai stăteau încă in cumpănă Du
mitru Țiganușu. secretarul comitetului de 
partid, a stat de vorbă cu directorul că

minului. Cih, Mitroi și, la numai două 
■săptămîni. pe scena căminului cultural 
perețenii au văzut piesa : „Cei care ră- 
mîn s'ingbri" de Lucia Denfftrfiis", iar bri
gada artistică de agitație a prezentat un 
program nou.

Infr.una din zilele însorite de primă
vară vestea că și ultimele familii s au 
înscris în gospodăria agricolă colectivă 
s-a răspindit eu iuțeală în întreaga co
mună. precum și în satele învecinate. 
In aceeași zi la căminul cultural ă avut 
loc ima dintre ce'e mai frumoase și emo
ționante manifestări culturale.

Deși serbarea se terminase, pe ulițele 
Veretului mai auzeai încă oameni cin- i 
tind :

„Partidului slavă-nălțăm 
Și-n inimi Partidul purtăm 

IPartidu-i lumina, povața,
”artidu! e pacea și viața •“

OVIDIU MAROLOIU
>__________________________________ _____

&
Colectivista Acttfittta rhiiHa din toftiuna Mihail tKgffhmiceiinu, raiqp TiUiteA 
o neobosită dijuzoare voluntară a cărții, deșeori citește jiului ei ionel dm 

cărțile ce-i sosesc la biblioteca de casă

a creației popu-

Creatorii progra. 
melor pentru brigă
zile artistice de a- 
gitație din regiunea 
Bacău sînt în în. 
trecere. Deschidem 
la întîmolare cîteva 
dintre plicurile tri
mise casei regionale 
lare care conțin primele texte create în 
cadru) acestei întreceri. Rîndurile 
scrise mărunt înfățișează nenumărate 
realizări și aduc 0 caldă mulțumire 
partidului pentru viața nouă care în
florește în satele patriei noastre.

Să vedem ce ne povestesc, in vers 
limpede, curgător, artiștii căminului 
cultural din Ghimeș-Făget, o comună 
ce se întinde pe văi și coline puțin 
umblate, cu păduri întinse bogăție 
din care se înfruptau înainte vreme, 
doar marii proprietari, și afaceriști 
porecliți „baroni ai lemnului". De la 
„traiul urgisit" de care nu mat scă
pau nici refugiindu-se „in codrul ne- 
sfîrșit", romînii și maghiarii, „înfră
țiți asemeni cu brazii și stejarii" au 
răzbit, sub conducerea partalului, la 
viața nouă :

„Cinci sute de case I Mari și lumi
noase, / Am clădit de cirri nd, / Viața, 
triumfind, / S-au deschis spre soare 
Căi biruitoare / Cinci sute de case 
Mari și spațioase / Au clădit ai mei 
De cînd pun temei / Noii rînduiri. 
Marii fericiri".

Sub condeiul spr.nten a! creatorilor 
programului se înfiripă întreg tabloul 
vieții noi a satului Jată-i amintiți 
Pe Gh. T. Neagu, Dumitru Virag și 
alții, care au contractat cu statul pro
dusele muncii lor și au primit veni
turi la care nidi mi se așteptau, ei, 
urmașii acelora care — cu numai 20 
de ani înainte — rătăceau pe dru-

/ 
/
/ 
I

Deobicei colțul roșu al 
gospodăriei colective este 
locul în care oamenii se a- 
dună seara, după orele de 
muncă, pentru a ascultq o 
conferință, diverse sfaturi a 
grotehnice, pentru a viziona 
un scurt spectacol artistic 
sau pentru a lua o carte. A- 
ceeași destinație ar fi trebuit 
să o aibă și colțul roșu din 
comuna Banca, regiunea 
lași.

Profesoara Săftica Maco- 
vei, care are sarcina să se 
ocupe de activitatea colțului 
roșu, a întocmit ur> vast plan 
de muncă, așternut frumos 
cu litere caligrafice pe pa
tru pagini. La prima privire 
ai impresia că planul este 
bun. Citești titlurile capitole
lor: „Munca cu cartea", „în
tărirea economico organiza
torică a gospodăriei agricole 
colective”, „Programe artisti
ce" etc., și te gindești că 
dacă cel puțin jumătate din 
ce e scris ar fi și in reali
tate, tot ar exista o bogată 
viață culturală. Trecînd însă 
de Ic titlurile capitolelor la 
conținutul lor se vede ime
diat că olanul a fost întoc
mit numai așa, Ca să fie. 
Daco am lua planul și am 
șterge de pe primo pagină 
cuvirrtul Banca, adică nu
mele comunei în car» sa gă
sește această gospodărie co
lectivă, el or fi valabil in 
orice colț al țării. Comitetul

Și cînd colo : / „Văd tarlaua ter
minată, / Grăpata. insămințată, / Iară 
eu, măj frățioare, / Numai șase brăz- 
dișoare".

Pînă la urmă eroul nostru se ho
tărăște să facă pasul cel mare:

„Căci dorința mă îmbie / Să intru-n 
gospodărie" ?.

Programul de brigadă de la On.iț- 
caai e scris întv irn Chip atrăgător, ca 
un Fel de piesă de teatru cu fapte cu- 
lese din "viața comunei.

Alături de calitățile arătate, 
gramele pe care 
unele slăbiciuni, 
'ea cazurilor ele

Cnndeiefii brigâiUof

N ÎNTRECERE

executiv, și in primul rind 
secretarul sfatului popular 
comunal, deși avea datoria să 
îndrume activitatea colțului 
roșu, nu a făcut acest lucru. 
Secretarul a citit planul de 
muncă fără' a face observa 
țiile necesare pentru îmbu
nătățirea lui. Așa se expli
că de ce planul este rupt 
de problemele locale actua
le. Conferințele stabilite să 
se țină acolo ca și recenzii-

capacitate de 10 vagoane și 
două pătule pentru porumb. 
Ascultind indemnul partidu
lui, vom extinde cultura de 
porumb siloz pe o suprafață 
de 35—40 hectare...".

De la Vosife Olaru se pot 
afla multe lucruri interesante 
despre gospodăria colectivă. 
Secretarul organizației de 
partid, președintele și ingi
nerul agronom ar fi putut să 
dec prețioase îndrumări și

LA UN
LINI

le de cărți nu au nici o le
gătură cu gospodăria colec
tivă din Banca. Nimeni nu 
spune că o seară literară în
chinată lui Topîncecnu nu 
este binevenită, insă de ce 
nu se foc asemenea seri li 
terare despre operele unor 
scriitori ca Em. V. Galan sau 
Marin Preda, care înfățișea
ză probleme ale satului no
stru de azi?

Gospodăria colectivă din 
Banca, gospodărie care cu
prinde peste 300 de familii, 
este în plină dezvoltare. Pre
ședintele Vasile Olaru îm- 
oărtășește cu multă însufle
ții» planurile colectiviștilor : 
„Anul acesta - spune el — 
vom construi două grajduri, 
o ingrcșătorie de porci, o 
magazie pentru cereale cu o

COLT 
ȘTIT
sugestii pentru alcătuirea ți
nui plan de muncă concret, 
axat pe cele mai importante 
probleme din viața gospodă
riei colective din Banca. Pre
ședintele ar fi putut propune 
(așa cum ne-ou spus și nouă 
de altfel) ca in cadrul colțu
lui roșu, colectiviștii fruntași 
să și împărtășească expe
riența, să sp facă discuții pe 
marginea unor broșuri agro
tehnice sau să se organize
ze periodic sfaturi agroteh
nice.

Cine l-a împiedicat să 
traducă în viață asemenea 
idei interesante ? Conduce
rea gospodăriei colective 
este in primul rind interesată 
ca activitatea colțului roșu 
să contribuie la ridicarea ni
velului cultural și profesional

I lor să compare care este ca-lea cea 
mai bună, Ptogaamul ce a urmat a- 
mintește, cu haz și cu tîlc, cum s-au 
convins unii țărani cu gospodărie in
dividuală de superioritatea muncilor 
mecanizate

„Peste haturi, frățioare, / Duduia» 
ieri cinci tractoare. / Văzinil trebu- 
șoara asta / Mi-am chemat iute ne
vasta / Și-am tr’inis-o pîn-la Cîrța / 
Să-mi deie puțin văcuța. / Pun tîn- 
țala mea c« plugul, / Pun in gilul 
vacii jugul / Hîț la dea! și hîț la 
Vale 7 ’Poc cil blcTiiT peste șale / Și-mi 
•iceam o-ntetișoral : / Tot îmi ter
min eu ogorul" _

mai 
că 
se

pro- 
le-am amintit au și 
Dacă în ..majorita- 
au reușit să oglin

dească în chip ar
tistic viața nouă a 
satului, nu e 
puțin adevărat 
uneori -autorii 
mulțumesc cu sim
pla Înșiruire a u- 
nor cifre și nume, 

ca într-o informație de z.iar. Cu pu
țin efort, talentul dovedit de crea
tori i-ar fi putut ajuta să „prindă” 
în versuri curgătoare, in imagini sim
ple, dar grăitoare. înfăptuirile pe 
caire de altfel le menționează destul 
de amănunțit.

în ceea ce privește programul bri
găzii din Dochia. ne așteptam și ar 
fi fost de dorit ca atîtea probleme 
noi ale unei comune cole etîv izale să 
capete locul cuvenit după însemnă
tatea lor Autorii acestui program au 
crezut că brigada se poate mulțumi 
doar cu sublinierea citorva realizări, 
fără a îndemna de pe scena căminu
lui și la înfăptuiri viitoare, Spori
rea producției de po-umb pentru si- 

vacilor 
br'-
ra-

IoZ, ridicarea prodtfct:vităț';i 
dț lapte, îmbunătățirea muncii in 
găzi și echipe, dezvoltarea unor 
muri de producție noi, rentabile 
iată atîtea Și Milea teme nenlru 
găzile artistice. ma; ales pentru 
lea din comunele cu gospodării 
lective.

Întrecerea creatorilor dc programe 
pentru brigăzi este o inițiativă fru
moasă a casei regionale a creație’ 
populare din Bacău și ea va contri
bui, fără îndoială, la ridicarea nive
lului artistic al textelor, la redarea 
atrăgătoare a înfăptuirilor și probleme
lor pe care le intilnim în v;ața nouă 
a satelor noastre

bri- 
ace- 

co-

T. GHEORGHIU

cri colectiviștilor, la educarea 
acestora în spiritul muncii 
colective.

Așa cum construcția unei 
case începe cu temelia, o 
activitate culturală începe cu 
alcătuirea planului. La Ban
ca planul a fost greșit alcă
tuit, așa că popularizarea 
manifestărilor cuprinse in el 
nu i-a mai atras pe colec
tiviști. Faptul acesta, in loc 
să dea de gindit comitetului 
executiv al sfatului popular 
comunal conduceri, gospo
dăriei colective și tovarășei 
Mocovei, și să treacă la or
ganizarea unei activități va
riate și bogate în conținut, 
dimpotrivă i-a făcut ca în
cet. încet să neglijeze acti
vitatea culturală.

Cum arată acum colțul 
roșu din Banca? O cameră 
pe ai cărei pereți se mai văd
oiște fotomontaje vechi și
rupte, iar intr-un colț un
dulăpior cu cîteva cărți pe
care praful s-a adunat din 
belșug. Altceva nimic. Este 
necesar ca secție de invăță- 
mint și cultură a sfatului 
popular raional să trimită un 
activist care să dea un aju
tor competent pentru ca a- 
cest colțișor liniștit să fie 
transformat intr-un loc în 
care colectiviștii să vină cu 
plăcere și să aibă ce învăța 
din manifestările culturale.

A. CROITORI)
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toate că a fost .primul an de 
muncă în comun, colectiviștii din 
Dragalina au obținut în 1959 pro
ducții mari la majoritatea cultu
rilor. La grîu peste 1.709 kg la 
hectar, la cartofi peste 14,000 kg 
(producția planificată fusese nu
mai de 10.000), la floarea soare
lui peste 1.000 kg. Cum se expli
că aceasta? Răspunsul se poate 
găsi în felul cum au muncit 
colectiviștii. Iată, bunăoară, la 
§rtu: (cultura de bază, alături 

e porumb, în aceste locuri.), au 
executat toate lucrările recoman
date de știința agricolă. In toam
nă au Tăcut arătură adincă, au 
pus îngrășăminte în paniînt și 
au semănat sămînță bună de 
grîu. In primăvară l-au boronit 
ca să sfarme crusta și l-au pli
vit de buruieni. Cea mai mare 
atenție au dat-a însă recoltării. 
„Nu i totul să știi cum să pro
duci, foarte important este să 
ștl'i să recoltezi la timp și să 
păstrezi", le spuseseră adesea 
inginerii de la raion. In felul a- 
cesta producția lor de grîu a în
trecut cu 6-700 kg. la hectar pe 
«ea obținută de țăranii cu gos
podărie individuala din comună.

Dacă la cultura griului au ob
ținut rezultate frumoase, im s-a 
întâmplat același lucru și cu po
rumbul. Aici, producția medie a 
fost de-abia 866 kg. la lieclar. E 
d-rapt că de pe unele loturi au re
coltat peste 2.000 kg. la hectar. 
Care este totuși cauza ? vă veți 
întreba poate. La aceasta unii ar 
fi înclinați să creadă că vina 
este folosirea soiurilor locale de 
porumb. Intr-adevăr, soiurile lo
cale nu pot da producții așa de 
mari ca porumbul hibrid, bună
oară, dar ele pot foarte bine să 
producă 2.000 kg. la hectar și 
chiar mai mult. Cauza stă și 
aici în felul cum au lucrat pă- 
mintiiiL In prunul ritul porumbul 
a fost semănat tîrziu în arăturile 
de primăvară nu prea adinei. 
Ghid a venit timpul prașilelor, 
datorită lipse? de experiență în 
organizarea muncii, colectiviștii

Eunola noasira în croanizarea munci!
Cînd a luat ființă, întovă

rășirea noastră cuprindea 43 
de familii cu 18 hectare și 
89 de oi. La început eram 
puțini, dar cu fiecare an înto
vărășirea a crescut șt s-a în
tărit. Acum ea cuprinde 484 
familii cu 243 hectare și 250 
de oi. An de an noi am ob
ținut rezultate din ce în ce 
mai bune, atît în ceea ce pri
vește producția cît șl în ceea 
ce privesc veniturile perso
nale ale întovarășiților. Cum 
se explică toate acestea ?

in primul rmu, încă de 
cînd neam unit în întovără
șire, ne-am organizat munca 
î-n comun. Desigur că aceasta 
n-a fost un lucru atît de 
ușor, deoarece comuna noas
tră cuprinde trei sate și te
renurile erau toarte răspîn- 
dite De aceeă am organizat 
trei brigăzi. Plecare brigadă 
are repartizată o suprafață de 
pamint. de fîneață și de li
vadă. Munca se face în co
mun și evidența se ține la 
zile-muncă. Și în organiza
rea muncii ca și în proble
mele tehnice am primit un 
sprijin deosebit din partea 
tovarășilor ingineri Suța și 
Isac, precum și al altor iova 
răși de la Stațiunea pomicolă 
Voinești. De la ei au învățat 
brigadierii cum să întoc
mească fișele de pontaj in 
care este trecut flecare înto
vărășit, precum și munca exe
cutată Tot de la ei au învă
țat cum pe baza acestor fișe 
Să întocmească registre spe
ciale de evidența. Toate lu
crările, incepînd cu pregăti
rea terenului și piuă la recol
tare. se tac in comun. După 
ce strîngem recolta, produc
ția o împarțim astfel în pri
mul rînd punem de-o parte 
cantitățile de produse con
tractate cu statul plătim lu
crările executate de S. M. T„ 
apoi oprim cite o parte pen
tru fondul de bază. Restul 
producției îl împărțim: 15
la sută după rentă și 85 la 
sută după zilele-muncă,.

O altă realizare deosebit 
de însemnată este faptul că 

n-au dovedit să prășească po
rumbul deed o singură dată și 
abia de două ori pe unele loturi. 
Rezultatul s-a văzut.

Din toate acestea colectiviștii 
din Dragalina au tras învăță
minte. Au învățat că pentru a 
obține producții bune trebuie să 
muncești după știință și sa dai 
atenție tuturor lucrărilor agricole 
pe care le cere planta.

„Tot pățitu-i priceput" spune 
un vechi proverb moldovenesc. 
Acum, fiecare colectivist din 
Dragalina știe că un kilogram de 
grîu sau de porumb costă mult 
mai puțin atunci cînd producția 
este mai mare. Calculul dovede
ște aceasta. Socotind prețul lu
crărilor executate și al seminței, 
pentru un hectar de grîu și de 
porumb rezultă că: cele 1.748 kg. 
grîu, recoltate de pe un hectar, au 
costat 666 lei. înseamnă că o 
tonă de grîu a costat 335 lei. 
(1 kg. de grîu = 0,34 lei)

Cele 866 kg. de porumb recol
tate de pe un hectar au costat 
543,44 lei. Aceasta înseamnă că 
o tonă de porumb a costat 616 lei 
(0,62 lei kilogramul).

Iată că datorită producției scă
zute, urmare a nerespectării re
galelor agrotehnice, costul unui 
kilogram de porumb este aproape 
de doua ori mal mare deoît a 
unui kilogram de grîu. Este unul 
din învățămintele al cărui preț e 
cu atît mai mare cu cit izvorăște 
din truda unui an întreg. învă
țând din experiența anului tre
cut, în prezent colectiviștii din 
Dragalina muncesc cu însufleți
re pentru a obține 1600 kg. 
griu, 2000 kg. porumb, 1100 kg. 
floarea soarelui și 18.000 kg. 
sfeclă de zahăr, așa cum și-au 
propus în iplan.

Despre oreșterea animalelor în 
gospodăria colectivă din Draga
lina mi se poate vorbi încă 
prea mult. Totuși, deși erau 
abia la început de drum, colecti
viștii s-au gînd'it să creeze și 
să-și dezvolte un sector zooteh
nic. Pentru început au cumpărat 
200 de oi. De la acestea au ob

ne-am creat un fond de bază 
care a ajuns la peste 120.000 
lei. Fondul de bază l-am for
mat treptat reținind în fie
care an un procent din pro
dusele obținute. In 1955 am 
reținut 3 la sută din toate 
produsele ; în 1956 procentul 
s-a ridicat la 6 la sută ; în 
1957 la 8 la sută ajungînd 
ca în 1958 și 1959 să reți
nem cîte 12 la sută din toate 
produsele. Cei 120.000 lei pe 
care i-am strîns nu sînt bani 
închiși, cum credeau unii la 
început. Din ei am cumpărat 
4 boi, 8 vaci de lapte, de la 
care avem 10 vițel de 1 și 2 
ani, 6 porci și 150 de oi. Tot 
din fondul de bază am con
struit două grajduri șl ne-am 
cumpărat unelte gospodărești. 
Fiecare om s-a convins acum 
că dezvoltînd fondul de bază 
întărim întovărășirea și ne 
ușurăm munca. De aceea, în 
planul pentru anul 1960 

Colectiviștii din comuna Cumpăna, raionul Negru Vodci, au des
tinat anul acesta legumicuUurii 55 hectare, hi fotografie, membri 

ai brigăzii legumicole pleu ițind ui cinip diverse răsaduri,.

ținut 350 kg. de lină și 150 de 
miei, dintre care 95 au fost valo
rificați, obțillitbdu-se peste 2.200 
iei. Oile au mai produs 9.672 kg. 
de lapte (cu 1.672 kg. mai mult 
decât se planificase). Este un în
ceput bun. Dar colectiviștii nu 
se mulțumesc cu atit.

— Sectorul zootehnic va tre
bui să devină pe viitor unul din 
principalele noastre izvoare de 
venituri bănești, spune tovarășul 
Gheorghe Onofrei, președintele.

Dar se pune întrebarea : con
diții există ? De bună seamă, că 
da I Există și condiții naturale la 
care se adauga cele create de 
colectiviști. Apropierea de orașul 
Birlad, aproximativ 15 km., face 
ca produsele să fie ușor de valo
rificat Pe de altă parte, există 
posibilități pentru a cultiva 
plante de nutreț și în special po
rumb pentru siloz. In anul care 
a trecut, colectiviștii an îusilozat 
100 tone de porumb și încă 100 
tone de alte diferite plante. Mai 
ramîne problema adapostirii. In 
anul care a trecut colectiviștii au 
construit un saivan de 400 oi și 
un grajd de bovine. Restul ră- 
mîne pentru anul în curs. Pentru 
construcții vor folosi ■ resursele 
locale și brațele de muncă exis
tente, în număr suficient, în gos
podărie.

Țl'nînd seama de toate aceste 
condiții, în amil 1960 și în ur
mătorii ani, sectorul zootehnic, 
și în special creșterea vacilor de 
lapte, va lua o mare dezvoltare în 
gospodăria colectivă din Draga
lina. Numai în acest an se vor 
cumpăra 10 vaci de lapte, 200 
de oi, 10 scroafe, 700 de păsări 
și 15 stupi din a căror produse 
se vor obține venituri bănești de 
peste 150.000 lei.

Toate acestea vor face ca gos
podăria să devină mai puternică 
și din ce în ce mai nmlți țărani 
muncitori să se alăture colectivi
știlor pe drunutl belșugului și 
bunei stări.

ne-am propus să dezvoltăm șl 
mai mult fondul de bază, care 
va trebui să treacă de 
150.000 lei. Vom construi un 
saivan de oi, vom cumpăra 
încă 2'00 de oi — numărul 
lor va ajunge astfel la 350 
— vom mai cumpăra 8 boi 
șt încă 10 scroafe.

După cum se vede, avem 
planuri mari. Sîntem însă con
vinși că le vom putea realiza. 
Ne va ajuta faptul că mun
cim în comun, că avem, cum 
s-ar zice, condițiile materiale 
asigurate. Ne va ajuta, de a- 
semenea. șl experiența noas
tră, pe care am împărtășit-o 
în rîndurile acestea și care 
dorim să fie folositoare tu
turor.

LAZAR GH. ION 
președintele întovărășirii 
„Ștefan Gheorghiu" din 
comuna Malu cu Flori, 

raionul Muscel

Elevii școlii agricole din Topraisar, regiunea Constanța, muncind, 
la inifețuierea pășunii comunei.

Grijă deosebită 
îmbunătățirii pășunilor

Fiecare crescător de animale 
știe că începînd din primăvară 
și pînă toamna tîrziu hrana de 
baza a animalelor o constituie 
nutrețurile verzi și în special 
iarba pășunilor și fînețelor na
turale. Nutrețurile verzi consti
tuie baza sporirii producției de 
lapte și carne în timpul verii, 
așa cum porumbii1! siloz este 
hrana de bază pentru perioada 
de iarnă. Pășunile și fînețele 
naturale ocupă la ito! o supra
față de peste 4 milioane hec
tare. ceea ce reprezintă aproxi
mativ 28 Ia suta din suprafața 
agricolă a țării. Ele reprezintă 
o imensă bogăție națională prin 
faptul că produc, fără nici o 
cheltuială, unul din cele mai va
loroase furaje, care are o mare 
însemnătate iu sporirea produc
ției animalelor.

Un nutreț ieftin 
și deosebit de vatoros

Practica a dovedit că odată 
cu trecerea de la perioada de 
stabulație Ia pășimat, producția 
animalelor crește simțitor. In
tr-adevăr, o vacă poate produce 
piuă la 20 litri de lapte ..pe zi, 
hrăniudu-se numai cu iarba pă
șunilor. Cui se datorește acea
sta? In primul rînd faptului că 
iarba pășunilor conține canti
tăți însemnate de materii hrăni— 
toare, vitamine și săruri mine
rale care-i dau o mare valoare 
nutritivă. Datorită suculenței. 
frăgezimii și gustului său plă
cut este consumată de animale 
cu multă plăcere. Pășunatuil are 
o influență bună asupra tuturor 
categoriilor de animale și mai 
ales asupra animalelor tinere și 
prin faptul ca permite animale
lor să facă mișcări in aer liber, 
să fie expuse razelor solare. 
Aceasta are o mare însemnătate 
pentru întărirea constituției, pen
tru păstrarea sănătății și robu
stețe, lor.

Importanța deosebită a pășu
nilor consta și în faptul că pro
duc cel mai ieftin furaj. Din ex
periențele făcute la Institutul de 
cercetări zootehnice s-a consta
tat că prin hrânirea vacilor pe 
pășune, laptele obținut este cu 
50 la sută mai ieftin. De pildă, 
de la o vacă de 500 kg., cu o 
producție medie de 10 litri zil
nic, întreținută pe o pășune na
turală, cu o producție de 10 tone 
de iarbă la hectar, se obține li
trul de lapte la un preț de cost 
de numai 0,50 lei. De mențio
nat este și faptul că în timpul 
pășunaiiihii animalele nu au ne
voie de nici im alt nutreț supli
mentar.

Practica 
își spune cuvîntul
Ținînd seama de faptul ca o 

vacă consumă zilnic pînă la 
40—50 kg. iarbă, înseamnă că 
pe întreaga perioada de pășimat 
îi sint necesare aproximativ 
8—9.000 kg. iarbă. Aceasta în
seamnă că unui singur animal 
îi sînt necesare 2—3 ha. pă
șune în condițiile producției scă
zute de 3— 4.000 kg. iarbă la 
hectar,

înseamnă oare aceasta o va

lorificare bună a pășunilor î De 
bună seamă că nu. Și practica 
a dovedit cu prisosință acest lu
cru. Golecti viștii din Bonțida, 
regiunea Cluj, de pildă, exe
cutând lucrări de întreținere 
a pășunilor, au obținui o 
producție de 11.000 — 13.000 
kg. iarbă 'la hectar. Mai mult, 
colectiviștii din Minăstireni. 
regiunea Cluj, au reușit să 
ridice producția pășunilor la 
peste 20.000 kg. iarbă la hectar. 
In aceste condiții nu singur 
liectaj este suficient pentru a 
asigura hrana a două sau chiar 
trei vaci de lapte, adică un 
singur hectar poate asigura ne
cesarul de furaje pentru obți
nerea a 4 —5.000 litri de lapte- 
Există .numeroase exemple de 
acest fel care dovedesc că pim 
lucrări de îmbunătățire a pășu
nilor producția lor poate fi mult 
sporită.

Cîteva recomandări
Un mijloc însemnat de spo

rire a productivității pășuni,or 
este folosirea tor rațională. 
Este o recomandare general va
labilă, de aplicarea căreia de
pinde durata de folosire a pă
șunii. In primul rînd animalele 
nu trebuiesc scoase la pășimat 
decît atunci cînd terenul s-a 
zvîntat, iarba ajungînd la 10 
cm. înălțime. Să nu se facă pa- 
șunatul pe vreme ploioasă, și 
nici toamna tirziu, pînă la că
derea zăpezii. Mai trebuie ținut 
seama că încărcătura prea 
mare de animale are ca 
efect degradarea pășunilor. 
Încărcătura trebuie să se sta
bilească în raport cu produc
ția de iarbă a pășunii, așa frt 
îneît să fie asigurat necesarul 
de hrană pentru animale. De 
asemenea, se recomanda să se 
facă un pășimat sistematic pe 
tarlale. Este greșit sistemul pa- 
șunatithii pe toata pășunea. 
Aceasta trebuie împărțita în tar
lale. Pe o tarla animalele sînt 
ținute cîteva zile pînă ce iarba 
este consumata complet. Apoi 
trec pe altă tarla și treptat este 
folosita toată pașunea. Revenirea 
pe prima tarla se face abia 
după ce iarba a crescut din nou, 
ajiMigind la 8—10 cm. O impor
tanță deosebită o are și ordinea 
pășunatiiJui. Se pașunează înlîi 
caii, apoi vacile și la sfîrșit 
oile. Aceste măsuri pot duce la 
sporirea producției pășunilor eu 
20—3o la suta. Folosind expe
riența umlor trecuți, țăranii mun
citori din toate regiunile țării 
au trecut la executarea voluntară 
a lucrărilor de îmbunătățire a 
pășunilor. Astfel in comuna Ze- 
tea, raionul Odorhei, s-a făcut 
curățirea pășunilor și defrișarea 
stufișurilor pe 800 ha. pășune. 
La aceasta acțiune au participat 
peste 2.51X3 țărani muncitori. 
Acest exemplu trebuie să fie 
urmat și de cei care pînă în 
prezent n au dat destulă atenție 
îmbunătățirii pășunilor.

Fiecare țăran muncitor este 
interesat îi> această acțiune, 
care aduce iu mod gratuit în
semnate beneficii crescătorilor 
de animale.

Ing. M. BOGDAN



fie țBikhtțcL
De la schela de legare de sub par- 

thetul 93 $i pînă la cea de ancorare 
din curtea larqă a combinatului fo
restier „Bernath Andrei“-Vatra Dor- 
nei, să tot fie vreo patruzeci de ki
lometri de drum pe apă. Drum 
țerpuit, uneori repede si înspumat, 
alteori lin, molcom, bătut de ploaia 
de argint a soarelui, mărqinit cînd 
de văi prăpăstioase si strimte, cînd' 
de lunci foșnitoare de arini.

...Aici, Ia schela de leqare. în va. 
dul larq și pardosit cu pruudis. prin 
mijlocul căruia curqe apa scăzută 
a Bistriței, sticâindu-și limpezimea 
de cleștar, tractoarele aduc buștenii 
doboriti în parchet —■ asezîndu-i 
unul linqă altul, la indemina leqă- 
torilor de plute. Aici lemnul intră 
pe mina oamenilor care-1 preqătesc 
pentru călătoria cea lunqă, pe spu
ma apelor. Sfredele lunqi îi pătrund 
carnea, făcind loc sprănqii — care 
va leqa buștean linqă buștean, și pe 
urmă, tablă de tablă- In -țsfÂrșit, 
tablei de vîrf i se pun cirmele. Si 
astfel înșirate de-a lunqul vadului, 
plutele sânt qata de drum.

în zorii zilei următoare. în preaj
ma lor se ivesc plutașii intorsi din 
cursă cu o zi înainte, cu autobuzul. 
]și infiq țapinele pe tabla de coman. 
dă, își leapădă mantalele de cauciuc, 
își pun Ia loc potrivit merindea si 
așteaptă cel dinții „așternut de apă".

Hăt Ia deal. încep preqătirile. Se 
deschid porțile de fund care s'obo- 
zesc „așternutul". Albia se tulbură. 
Se umflă. Apoi la hait se deschid 
alte porti. Apa năvălește sălbatic, 
se izbește în maluri, răscolește 
prundișurile și nisipurile, se întu
necă și vuiește : vine puhoiul I

Șeful de traseu dă poruncă :
— Pluta întîia, la drum I
Piuita e desprinsă din pdiloni. în

cet. apa o ridică pe valuri si piu. 
tașul începe să cîrmească spre șu
voiul din mijloc. Drumul începe.

Drumul acesta al plutelor aduce 
In poezia atît de accentuat munte
nească a priveliștii o nuanță ciuda
tă de atmosferă nautică, poate nela
locul ei, desprinsă parcă din poves. 
tea leqendarului sinquratic Robinson 
Crusoe. Și totuși plutăritul e atît de 
vechi în locurile acestea. O înde
letnicire care se transmite din qene- 
rație în generație. Băietanul de opt
sprezece ani e întotdeauna, prin tra
diție, dfăilcăușu<l tatine-său, așa cum 
fratele mai mic va fi dălcăușul fra

NIDA GilEZA '-„Desțelenire" (sculptură)

telui mai mare. Un sinqur drum cu 
pluta îl învață să cîrmească. un sin
gur drum cu pluta îi trezește in su
flet pasiunea, un sinqur drum cu plu
ta îi aduce pe buze vechile cînte_ 
ce plutărești pe care le-a auzit de-a- 
tîtea ori în copilărie, dar pe care 
n-a avut dreptul să le cînte pînă 
acum în călătoria aceasta lungă si 
înceată, insotit de clipocitul apelor, 
de foșnetul pădurilor, de vu etul bul
boanelor.

★

Soarele începe a coborî din cru
cea amiezii. Plutele au trecut prin 
Ciocănești, prin lacobeni, prin Ar- 
gestru, și-au intrat în Vatra Dorn:'. 
In zare se profilează coșul. înalt al 
combinatului „Bernath Andrei". Cu- 
rînd. lemnul coborît din depărtările 
munților va ancora la schela de o- 
prire. Si în vreme ce plutașii vor 
porni cu autobuzul înapoi spre sche
lele de legare, lemnul va începe un 
drum nou, cel mai greu și mai com
plicat.

La schelă îl așteaptă troliurile ca- 
"re-1 vor scoate și-l vor traqe pe 

depozitul de bușteni, unde briqada 
de retezători îl va dimens ona. pre- 
gătindu-1 pentru gater. Apoi trans
portul cu lanț îl va căra la bazinul 
de spălare cu apă caldă, îl va spăla 
și, în sfîrșit, o bandă rulantă îl va 
lua în spinare și îl va înfățișa qa- 
terelor.

Si astfel, pădurea poposește în 
hala uriașă în care zvîcnesc cu o 
repeziciune uinrtoare gaterele, cir
cularele, benzile rulante, pendulele, 
intr-un vuit înalt și eqal care te 
asurzește. Aici lemnul cunoaște des
părțirea de sine însuși. Multiplicat 
în scînduri, în riqle, în lătunoaie, 
în rămășițe pentru celuloză sau 
pulverizat în rumeguș, ia drumuri 
diferite. Pînă si rumegușul, altădată 
disprețuit și aruncat. și_a căpătat un 
rost. Călătorind pe firul unui tub 
aerian, coboară într-o secție unde 
este transformat în niște plăci din 
care se pot fabrica mobile Si fel de 
fel de obiecte casnice. Incepînd de 
aici lemnul își părăsește locul de 
baștină, muntele. Pornește spre șes. 
prefăcut în fel de fel de sortimen
te. ducînd cu el mirosul reavăn al 
pădurilor și amintirea cerurilor al
bastre în care și-a clătinat fruntea 
o viată care atinqe întotdeauna o 
sută de ani...

DRAGOȘ VICOL

Acțiunea de înfrumusețare a comunelor și șalelor regiunii Dobrogea este in 
plină desfășurare, construindu-se garduri și pavaje cu piatră. Echipa de zi
dari, condusă de Eregep Gheldi de la G.A.C- Topraisar execută zilnic 33 metri 

liniari de gard.

Intr-o dimineață din vara trecută, lo
cuitorii Jegăliei și ai altor sote din im. 
prejurimi au primit oaspeți. Venise aici 
un grup de specialiști să cerceteze lo
curile, să vadă cum s-ar putea realiza 
propunerea 'ndrăzneață a inginerului 
Troian Șuleru — vicepreședintele sfatu
lui popular — de a iriga o mare su
prafață de teren folosind apele Borcei.

Planul nu era ușor de realizat deși 
lucrări asemănătoare se mai făcuseră 
și in raionul Călărași. Aici insă se pu
neau o serie de probleme speciale. In 
primul rînd inălțimea terenului crește 
o dată cu distanța de Boccea. Și apoi 
o asemenea lucrare cerea multe in
vestiții și brațe de muncă. Totuși, 
greutățile au fost învinse, iar calculele 
specialiștilor au dovedit că planul poa
te fi realizat. Cum i Prin metoda iri
gației în trepte. Adică : să se sape un 
canal principal a cărui adâncime să 
crească cu cit se îndepărtează de 
Borcea - în acest fei s-ar realiza 
curgerea normală a apei. De la acest 
canal să fie ridicată cu ajutorul unor 
pompe la nivelul terenului. Astfel, să 
fie condusă la canalul secundar de la 
care vor pleca arterele pentru fiecare 
unitate sau lot de teren în parte.

...Și rezultatele
Tîlcul acestei vizite și concluziile spe

cialiștilor le-au aflat abia mai tîrziu 
colectiviștii din Jegălia și din comu
nele învecinate. In adunările lor gene
rale au hotărit să pună cu toții umă
rul, să dea o mină de ajutor. Abia cî
teva zile au trecut și la locul stabilit 
de specialiști s-au adunat sute și mii 
de oameni cu cazmale, lopeți, roabe 
sau căruțe. Hotăriseră ca fiecare co
lectivist să participe in mod voluntar 
la această acțiune.

S-au întrecut aici în muncă colecti
viști din Jegălia, Pietroiu, Ștefan cel 
Mare, Cocargeaua, cu muncitori de la 
gospodăriile de stat Jegălia sau Pie
troiu. Au venit în ajutor chiar și colec
tiviștii din Șocariciu, Oltina și alte co
mune.

— Anul trecut am irigat, abia 47 hec
tare de orez și am obținut o recoltă 
de 4.000 kg. la hectar, la închipuiți-vă 
cit o să cîștigăm dacă irigăm anul a- 
cesta cîteva sute de hectare! — spu
neau colectiviștii din Jegălia.

Toți au muncit cu însuflețire. Și 
Stancu Dobre și Manea Ion din Jegă
lia, și tinărul Beșca Alexandru cu echi
pa lui de 30 de tineri din Șocariciu și 
toți cei peste 3.000 de oameni, care 
au lucrat zilnic pentru a face ca acolo 
unde crește azi un spic să crească 
miine două.

Pe Valea Jegăliei s-a alungit canalul 
la peste 20 km., adîncimea lui tre- 
cînd de 4 metri. 140.000 metri cubi de 
pămînt au fost excavați prin muncă 
voluntară, realizîndu-se astfel o eco
nomie de peste 5 milioane lei.

Privire spre viitor
Irigație prin aspersiune sau ploaie 

artificială ? Și una și alta. Se vor iri
ga în acest an peste 3.000 de hectare. 
Gospodăria colectivă din Jegălia irigă 
894 hectare ; cea din Gîldău 699 hec
tare. Colectiviștii din Cocargeaua vor 

iriga și ei 143 hectare, iar cei din Ște
fan cel Mare 416 hectare. Și gospodă
riile de stat Jegălia și Pietroiu vor fo
losi canalul pentru irigarea a peste 
800 de hectare.

Și rezultatele ? Intr-adevăr, rezulta
tele se pot prevedea de pe acum. „O 
creștere a productivității cu cel puțin 
60 la sută“ — spun specialiștii.

Colectiviștii și-au făcut și ei calcule. 
Cei din Jegălia, de pildă, au stabilit, 
cu ajutorul inginerului Cornel Petrea- 
nu, că vor putea obține incă in anul 
acesta din culturile care vor fi irigate 
5.000 kg. porumb boabe sau 3.000 kg. 
gnu, 2.000 kg. floarea-soarelui, 2.500 
kg. orz și ovăz sau peste 4.000 kg. o- 
rez la hectar. Acestea nu vor fi însă 
singurele avantaje. Amenajările pen
tru irigație prezintă condiții excelen
te pentru creșterea păsărilor de apă. 
Vor fi crescute de asemenea în acest 
an la G.A.C. Șocariciu 12.000, la Je
gălia 13.000, iar in total pe raionul 
Fetești peste 50.000 păsări de apă.

Acesta este însă abia începutul. Dar 
oamenii nu se mulțumesc cu atât. Ei 
vor să extindă și mai mult irigațiile. 
De aceea lucrările continuă. In viito
rii doi-trei ani canalul principal de 
aducțiune se va întinde pînă către ho
tarul Călărașilor. Se vor iriga astfel 
la toate gospodăriile colective peste 
17.000 hectare. Terenurile gospodăriei 
colective din Jegălia, de pildă, vor fi 
complet irigate. Aceasta va duce la o 
creștere serioasă a producției agri
cole. Va însemna o nouă biruință a 
omului asupra naturii.

Iar Bărăganul înnoit iși va trage din 
apele Borcei puterea de a produce 
mai mult, de a deveni din an in an 
mai bogat.

M. B.

Un amfiteatru c 
o bibliotecă, o ca 
șl una de decorur 
gust șl cu grija 
să poată înlesni c 
rală diversă și boj 
sește decît un foal 
moșul cămin culti 
să semene întru tc 
adevărat. De altfe 
spun „palat".

Fapt este că, ac 
artistică se sltuea 
construcției. Aci. î 
dată sat de borde 
paiantă, pot fi cit: 
care fac senzație, 
cestea, de pildă, ai 
rle ac., premiera 
nale de teatru, în 
tablou, Întitulată 
și scrisă de coiecti 
țeleanu. Premiera t. 
de 25 februarie șl 
plinirea unul decei 
țarea gospodăriei c

Se înțelege că ] 
Oțeleanu a stîrnit u 
Dacă s-ar fi vîndut 
fl jucat cu casa înci 
piui motiv că bile 
minat cu mult înali 
așa cum se întîmpl. 
rllo ora., e. Dar, în 
rea la spectacolele 
tural este gratuită, 
luată de conducer 
colective, în fr ite 
Nlcolae Hudița i, 
Socialiste. Căminul 
din fondurile gospc 
colectiviști, Iar gos 
cum destul de bogat 
se distreze și să se 
— lată explicația c< 
dlțeanu.

Tot gospodăria o 
Izvor de belșug șl lu 
și pe Nicolae Oțele 
piesa. Dar asta-i o p 
gă. Ea începe de pt 
Nicolae Oțeleanu se 
cropească un cor pe 
șl să descopere recit

— începem cu u 
recitări — a dat tom

Cîteva poezii, cite 
singură voce, cu un 
vizat, șl primul progi 
amatori din Comane 
2 februarie 1948, 
mai puțin admirativ 
încurajatoare.

Programele următ 
fășurat în ace- no 
utate a fost că i.. N 
l-a venit ldela să i 
„Numai după ureche 
spus el. „Va veni t 
cifrăm o partitură, st 
ca lumea, sau să pr< 
un cuplet, ceva".

In 1949, în Coma 
comitetul de Inițiative 
țarea gospodăriei co 
formației de artiști ai 
nit dlntr-odată foarte 
rurile șl poeziile n-au 
la întîmplare. liepertc 
gățlt cu monologurl 
toate revenea chema 
unită, la ștergerea ha

■ V. :_____

■ î

Răsună cîntare nouă
Frunzuliță matostat 
Cîtu-i țara-n lung și lat 
Nu mai e plins nici oftat.
Pe cimpiile cu rouă 
Răsună cîntare nouă. 
Cintarea muncii unite 
A zilelor fericite.
S-au dus cu negrite vremi 
Și plugurile de lemn 
La sat azi tractoare vin 
De la Orașul Stalin 
Și combine rominesti 
Fabricate-n București.
Am făcut lumină-n țară 
Să fie-n veci primăvară 
Grădinile tot cu flori 
Copiii, mindrii bujori, 
Holdele toate-nspicate 
Plinea să nu se mai gate.

Auzită de la un grup de tineri 
colectiviști din comuna Hălchiu, 

regiunea Stalin 
de I. BRAGHEȘ

Cu tractoarele pe-i 
Cu ciocanul jos in 
Și aibinele-n grădi 
Că el ne-a scăpat 
Și de truda după 
Și-a adus in țara c 
Viața dulce ca o fi

Auzit 
din < 

de IC

Noi muncim
Frunzuliță dor mări 
Du-te dor pe-aripi 
Du-te-n cîntec lege 
Și de dragoste scă 
Spicuț 
Du-te 
Că la 
Și să
Că muncim în buci 
La noi in gospodar

galben de 
și vestește-n 
noi e primo 

spui, ca să

Face-m-aș crenguță-n vînt
Face-m-aș crenguță-n vint
Ca partidul să mi-l cint 
Să mi-l cint din zori in sară

Auzit de la Iii 
lecivistă din cât

Vile
de ALEXANDRI
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că Oțeleanu s a înscris în colectivă 
prihtre primii. '

Conducerea căminului cultural 
l-a fost încredințată în 1952. la pro
punerea comuniștilor Gheorghe 
Volcu. actualul președinte al sfatu
lui popular, și Victoria Mllitaru din 
consiliul de conducere al colectivei. 
In planul de muncă al căminului 
a fost înscris, ea obiectiv de frunte, 
popularizarea succeselor obținute de 
gospodăria colectivă. Acestor succe
se le-a fost închinată o primă sce
netă scrisă de Oțeleanu împreună 
cu comunistul Dinu Zamfir.

De atunci șl pînă în 1956, cînd 
Comana a devenit comună în între
gime colectivizată, căminul cultuia! 
a prezentat zeci de programe pe te
ma foloaselor muncit unite.

Activitatea cultural-artlstică din 
Comana a ajuns însă la un nivel ne
bănuit odată cu alegerea comu
nistului Nicolae Hudițeanu ca pre
ședinte al gospodăriei colective. A 
fost construit noul cămin cultural 
șl s-a trecut la gratuitatea spectaco
lelor. Pentru cel mal buni artiști 
amatori, fruntași deopotrivă pe sce
nă șl la munca cîmpului, au fost 
instituite premii în obiecte. Tot pe 
cheltuiala gospodăriei s-au organi
zat vizionări ale spectacolelor Tea
trului de Stat din Constanța. Aceste 
spectacole sînt văzute lunar de cile 
100 de colectiviști.

Nicolae Oțeleanu a fast trimis la 
un curs de perfecționare pentru in
structorii de teatru. Mai mult, 1 s-a 
dat posibilitatea să asiste la repeti
țiile actorilor de la Teatrul de Stat, 
să deprindă arta regizorală, costu
mația șl machiajul. Comunistul Cor
nel Băltescu, director adjunct al 
teatrului, șl regizorul Petru Mlhall, 
utemlst, i-au dat tot sprijinul. Ast
fel, în ultimii cinci ani, căminul 
cultural din Comana a putut pre
zenta nu mal puțin de 108 specta
cole de teatru.

Asistînd la ședințele de lectură 
șl la repetițiile actorilor profesio
niști, punînd el însuși în scenă atî- 
tea piese șl făcînd parte din nenu
mărate distribuții, Nicolae Oțeleanu, 
tînărul care odinioară se căznea cu 
coruri pe o singură voce, a ajuns 
să se familiarizeze cu arta teatrală, 
să-i descopere tainele șl frumuse
țile.

Cu cîteva luni înainte ca gospo
dăria colectivă să împlinească un 
deceniu de la înființare, președin
tele Nicolae Hudițeanu l-a îndemnat 
să-ș*i ascută condeiul pentru o piesă 
de teatru care să cînte bogăția ce
lor zece ani de muncă unită. Oțe
leanu a primit. A scris piesa, a d.s- 
cutat-o îndelung cu organizația de 
bază și cu consiliul de conducere, i-a 
adus îmbunătățirile cerute șl a pus-o 
în scenă.

N-a fost de Ioc ușor. Oțeleanu este 
șl director al căminului șl casier 
la colectivă. Concediu de creație nu 
1 s-a dat șl, de altfel, nici nu s-a 
gîndit să ceară. Piesa a scris-o 
noaptea șl duminicile, eu înflăcăra
rea omului crescut de partid șl care 
poartă ia piept un carnet roșu de 
comunist.

Așa s-au născut piesa „In al ze
celea an“ șl dramaturgul Nicolae

Oțeleanu, ridicat din mijlocul co
lectiviștilor.

Vlzltînd Comana cu cîțlva ani în 
urmă, cunoscutul ziarist francez 
Marcel Chachignon scria într-un re
portaj : ,,Ia uitațl-vă — ar spune un 
mane fermier francez pe care-1 cu
nosc — țărani să facă teatru. $1 
să vrea să aibă sală de spectacol. 
Șl să ceară sfaturi de la Teatrul de 
Stat din Constanța! E nemaipome
nit!"...

Pe atunci, comunistul Oțeleanu 
încă nu-și scrisese piesa. Des gur, 
că premiera din Comana l-ar fi mi
rat șl mai mult pe cei cărora li se 
adresa Marcel Chachignon, opunînd 
viața luminoasă a țăranului colecti
vist de la noi, vieții șterse șl plină 
de necazuri a țăranului de pe mo
șiile de la Beauce, atît de disprețuit 
de către latifundiarul francez.

Ceea ce este însă pentru alții un 
miracol, pentru noi a devenit fa>t 
obișnuit. Tot atît de obișnuit, pe cit 
de adînc în semnificații.

N. CULCEA
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directorul căminului cultural și Nicolae Undi-Comuniștii Nicolae Oțeleanu,
țeanu, Erou al Muncii Socialiste, președintele G.A.C. din comuna Comana,

* CARNUTUL /'
1 SCRIITORULUI

Poposisem rn Oradea, orașul de pe malurile Crișul-ui 
Negru, de numai două ceasuri, dar o busolă văzută nu
mai de mine îmi indica cu insistență o nouă direcție a 
călătoriei mele: Salonta. Busola aceasta invizibilă era 
de bună seamă poezia pe care mi-o dăduseră confrații 
de la ziarele locale „Crișana" și „Faclya". Poezia apar
ținea unui membru al cercului literar „Arany lanos" din 
Sailonta, colectivistul Gabor Ferencz pe care, mă încre
dințaseră tovarășii, trebuia neapărat să-l cunosc.

Mergând agale spre gară, recitii poezia celui despre 
care știam doar că e un harnic colectivist, care în cea
surile de răgaz se îndeletnicește și cu potrivirea cuvin
telor în cîntece. Simțămintele tînărului poet îmi erau 
așa de apropiate, incit stihurile turnate în limba lui Ady 
Endre se lăsau tălmăcite făiră prea multă trudă. Bucuros 
de această descoperire, nici nu băgai de seamă cî,nd am 
ajuns la Salonta. In tactul sacadat al roților de tren, 
mi se limpezise conturul întregii poezii. Cuvintele prin
seseră să se înlănțuie grăbit:

Dreaptă, parcă fuse trasă cu echerul, 
Brazda-n primăvară înfrăți tot locul. 
Și curate azi, ca-n miezul verii cerul, 
Grine.'e inalte-și leagănă mijlocu!...

atunci 
și tre-

strînsă

Mîndră-i colectiva sa'onteană 
Fetele-s alese pe sprinceană, 
Griu-i aur, vinul cum e focul. 
Draga mea, fii minte, intr-o zi 
Spusu-mi-ai mireasă c-ai să-mi fii 
Mugurilor clnd le-o fi sorocul...

Prima cunoștință în Salonta : tovarășul I. Danielis, 
directorul muzeului „Arany Ianos“ și responsabilul cer
cului literar cu același nume, ai căirui principali ani
matori au fost scriitorii maghiari din R.P.R. Istvan Bon- 
tos și Ilona Nagy. Responsabilul îmi povestește cu în
suflețire despre cei mai talentați membri ai cercului : 
Gabor Ferencz și Geza Sarcozzi, colectivist din Anpășel. 
Nu e deci de mirare că cele mai multe poezii scrise de 
membrii cercului au ca temă colectivizarea. Responsabilul 
îmi puse în față o mapă mare cu poezii. Tema colectivi
zării se făcea intr-adevăr simțită aproape în fiecare din 
ele. In cea intitulată „Drumuri noi“, scrisă tot de Gabor 
Ferencz, autorul spune:

Vechile drumeaguri le-am arat de-acuma
Că-n întortocherea lor, ca un coclaur 
Dusu-ne-au de-a pururi spre pierzanii numa’ — 
Și-nainte ne-am deschis un drum de aur I ~"r

Bate-o, bate-o mărunțel

Pe Gabor Ferencz l-am găsit într-unul din a 
gospodăriei colective. Picasem numai bine. Chiar 
se lua o pauză de prânz. Vorbirăm despre multe 
curăm în revistă întreaga sa activitate literară.

Prima carte citită : un volum de Petoffi.
Prima poez.e ? Da, își amintește bine. Legase o

prietenie cu scriitorul lstvan Borvtos, de la care lua cărți 
să citească. Intr-o bună zi, Bontos i-a spus : „Măi, Frân
ase, tu scrii". El a negat, dar peste cîtva timp i-a adus 
o poezie. Bontos a spus întii că-i „faină", iair după aceea 
a înnegrit-o cu tot felul de sublinieri. Ferencz a scris 
de-atunci zeci și zeci de poezii, a publicat în mai țoale 
revistele de limbă maghiară. Dirrtire toate, cel mai mult 
l-a ajutat revista „Utunk" din Cluj, poetul Letay Lajos 
în special.

La plecare, trenul mă purtă printre cîmipiile neslîr- 
șite și vîlcelele spuzite de flori gingașe cărora Gabor 
Ferencz le-a închinat aceste versuri;

Ani ce-n zbor trecurăfi, cirduri de cocori 
Și voi de pe miriști, prea firave flori. 
Oare mă mai știe careva din voi ? 
N-alergam eu citu-i. ziua după oi, 
C-o cămașă ruptă-n spate, vai de ea. 
Petecul de petec nu se mai ținea, 
Cu picioare goale rătăcind prin lunci... 
Oare nu mă credeți că sint cel de-atunci ? 
Fluier mi-am făcut acolo dintr-un ram. 
Și cioplindu-mi bățul, ici la umbră stăm. 
Iar pe cea movilă, ca pe-o scenă, sus. 
Nu o dată versuri la copii le-am spus... 
Om in toată firea, iată, vă salut

Eu, fostul argat, azi poet recunoscut, 
Ce adună ca pe spice gînd cu gind 
Cîntece acestor cimpuri inchinind...
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Foaie verde pătrunjei 
Bate-o, bate-o mărunțel 
Că mi-i traiu-n colectivă 
Bucuria de-opotrivă. 
Zi-i din gură mâi bădie 
Că muncim cu bucurie 
Și-avem podurile pline 
Cum e stupul de albine. 
Să ciocnim paharele 
Câ-s mindre ogoarele 
Fără haturi, fără pir. 
Crește griul fir și fir 
Foilița macului 
Bate-o măi, a dracului 
Că mult am umblat flămind 
Gol, pe la boieri cerșind. 
Și iar verde și-o mușcată 
Asta-i nunta cea bogată 
Cu belșug și bucurie 
Drept ca la gospodărie.

Auzită la o nuntă din satul 
Muncel, raionul Pașcani 

de ANA PETRILA

NICULAE ST01AN

G11 ELMAN LAZAR „Grădinița gospodăriei" (pictura) U



JUUUUUUl£

de TUDOR ARGHEZI

o

proș-ti-

o

AoadeintCMnul iudor Arghezi ctt cei doi copii cu Mi tura și Bura tu

o 
o

țî-am 
audă

la 
Și

o 
o
o 
o

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Cuvînt la sărbătorirea poetului

t<
Lf

tfi
Jl

fi-
fi.

Af
tfi

.ft
fif

iJ
Lf

tft
ft.

fi.
ftf

i.f
iJ

l.9
.ft

 ft
JL

fi.
fif

i.f
i fi

 fi 
ftf

i_
Q

.fi
fiJ

Lf
t f

i °.
 fi 

fif
i U

U
 A

AA
fi 

ft.
ftA

ftJ
lft

Jl
fi.

fi.
fi.

ftf
i-f

t A
Af

ifi
JL

<t
ftf

i..
<t

A.
ftQ

.X
ftf

i.f
tft

Jt
fi U

Lf
i^

-L
A-

LA
AA

AA
jL

AJ
Li

X!
lo

_2
-O

X5
XO

JL
JL

fiJ
Lf

ift
 o

_o
fi_

of
i_

of
i.f

tO
_o Tudor Arghezi împlinește, la 21 

mai, optzeci de ani, prilej de săr
bătoare pentru poporul nostru mun
citor căruia îi este îndatinat să-și 
cinstească poeții mari.

Lungul său drum pînă în zilele 
acestea de înfăptuiri luminoase sa- 
vî.rșlte în patria noastră a fost însă 
greu și adesea dureros.

Fiu al unui cojocar din Cănbu- 
neștii Doljului, Tudor Arghezi (pe 
numele său adevărat Ion Theodo- 
rescu), încă de la cea mai fragedă 
vîrstă își cîștlga, cu munca brațelor, 
un trai amar. Nevoit în mai flecare 
seară să lucreze pe la numeroși stă- 
pînl, deprinde [>e rînd felurite meș
teșuguri, fiind ba ucenic, ba paz
nic, ba practicant la o fabrică de 
zahăr, lucrător, ceasornicar etc.

Muneind din greu, Arghezi gă
sește însă în el forța necesară de 
a-și împleti truda de fiecare zi cu 
viața publică a v.remii, fiind pre
zent pe tarîmul slovelor, încă din 
tinerețe, cu cuvîntul tăios și ochiul 
sau necruțător față de orînduiirea al 
curei apus se apropia.

La vîrsta înaintată, dar tînără, 
de patruzeci și șapte de ani, poetul 
da la iveală primul său volum „Cu
vinte potrivite". Acesta cuprinde 
poezii ce par a nu fi sorise, ci sufe
rite, rupte din el, par niște fructe 
ale gindirii zămislite din durerea 
papi ului ce-și găsește în poet un 
exponent, un „rod al durerilor de 
vecii întregi":
...Ca să schimbăm, acum, întîia oară, 
Sapa-n condei și brazda-n călimară, 
Bătrînii-au adunat, printre plăvani. 
Sudoarea muncii sutelor de ani.

poezii și tălmăciri în limba dulce a 
poporului nostru din opera scriito
rilor ruși Krîlov și Saltîkov-Scedrln, 
precum și a marelui scriitor 
man' B. Breht. Din bogata sa 
vitate din 
umanismul 
ciaiist, de 
cară, apare poemul „1907' 
imortalizează eroii primăverii 
șii țintuiește la stîlpul infamiei pe 
călăii poporului. Tudor Arghezi ne 
dăruleiște apoi „Cîntare omului", un 
imn închinat umanității în drum 
spre țărmul fericirii. Poetul inter
vine tot mai mult în tumultul de azi 
al construcției socialiste, se conto
pește cu năzuințele și lupta poporu
lui muncitor condus de partid. In 
„Cîntare omului", Tudor Arghezi 
urmărește nesfîrșlta cale străbătută 
de om de la vremurile dintîi, la înăl
țimile progresului, libertății și păcii 
între popoare.

Cu setea de cunoaștere proprie 
marilor scriitori și cu dorința de a 
se dărui tinereții patriei noastre 
socialiste, Arghezi este prezent pre
tutindeni cu scrieri alese, cu sfatul 
și îndemnul lui înțelept, aflrmin- 
du-și legătura cu idealurile po
porului muncitor al cărui poet ce
tățean este.

De aceea, la a 80-a sa aniversare, 
poporul care i-a dat naștere, aduce 
celui mai mare poet al 
aleasa 
caldă.

această vreme, în 
arghezian devine 
sub pana-1 de

prețuire și
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Său în viață, 
recunoștință

GAVRIL

Ca strălucire, Arghezi este așe
zat lîngă Eminescu. Amîitdoi s-au 
întîlnit, pe cînd Eminescu era în 
amurgul vieții, iar Arghezi la înce
putul ei. Copilul (Ion Theodorescu) 
care nici nu visa să devină poet, a 
văzut însă suind peste cerul acestui 
pămîni dintre Car.pațl și Mare stră
lucitorul luceafăr.

Da, Arghezi l-a întilnit pe Emi
nescu. Iar aceasta s-a făcut și în 
poezie, pe treapta unde pentru Eml- 
nescu încetează amărăciunea.

Amîndoi și-au strigat visurile și 
durerea, speranța și suferința, că
rora le-au dat aripi. Amîndoi, urînd 
deopotrivă vulturul cu două capete 
al monarhiei bursfhezo-mosierești:
Nu cerceta dreptatea domnească, 

frățioare,
Ia pe ciocoi ca hreanul și dă-1 pe 

râzătoare.
Sint multe șl felurile mărturisi

rile de revoltă socială atît în poe
ziile eît și în pamfletele Iul Tudor 
Arghezi ee se ridică la înălțimea 
celor mai minunate oipere literare. 
Pana lui Tudor Arghez1 ca un fier 
înroșit la dogoarea jarului, arde 
chipul politicienilor veroși. din tre
cut. al clânțăilor șl cărturarilor pu
trezi. a tot ceea ce Eminescu numea 
,,tinichele cu capul șui și sec".

De aceea, pentru curajul său, Ac- 
ghezi a avut mulțl dușmani și din
tre cei mai puternici șl primejdioșl. 
Pentrtț îndrăzneala sa. ei a fost ne
voit să plătească ani de închisoare 
șl de lagăr în timpul celui 
doilea război mondial.

După eliberarea palidei 
cizma fascismului, împotriva 
șl-a ridicat glasul cu putere, 
poetului capătă 'întruchipare 
scrieri de o strălucire nouă. Publică
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TUDOR

Trăiși să vezi și Republica, mamă 
lele Mărie-

Odată demult, cînd am dat pe.acasă, 
la Ciuperceni, m-ai întrebat:

— Ce-i aia, pe politică, Răducule* 
Republica ?

Eram soldat, soldat prost, de bună 
seama, așa cum ne sta nouă 
lor, bine.

Am dus deștiul la buze Și 
răspuns: șșștl șșșt1 să nu ne 
domnul Colonel.. Că nu e voie

Te uitai la mine, plin de petice, 
mantaua de două ori mai mare, 
m-ai căinat.

— Păi, dacă nu-ți dă voie isă vor
bești cum îți dă voie, ziceai, domnul 
Colonel, sa umbli așa de zdrențăros? 
Ia mai bine opincile lui taică-tu. Să-ți 
dau și niște ițari, ca lumea, și-o ipin- 
gea.

— Nu-i voie. Ți-am mai spus.
— La voi nu-i voie va să zică, ru- 

niic?
— Cum să nu I Mi-a dat voie dom

nul Căpitan, să-i duc de Anul Nou doi 
curcani, și domnul Maior să-î fac rost 
de niște țoale de-ale noastre, oltenești. 
Zicea că tare-i plac.

— Va să zică, să le dăm curcanii 
din bătătură și cerga din pat. Da' 
cine-i mai mare la voi, mă?

— Șșștl... Mi-au dat bilet de voie, 
să Ie aduc. Am voie să-mi fie voie. 
Biletul ăsta e mai mare decît ăl de 
botez.

M-ai măsurat de sus pînă jos și iar 
m-ai întrebat:

— Are barbă ?...
—- Cine, domnul Colonel? domnul 

Căpitan? domnul Maior? Toți o rad.
— Te-ai cam prostit. Răducule, la 

militârie. Republica, măi băiete?
— Cum o să aibă Republica barbă, 

mamă ?
— Păi, nu-i om ?
— Ce-ți trăznește prin cap I Cum o 

să fie, mama, Republica om ?
— Atunci o fi fomeie...
— M-ai făcut să mă pornesc pe rîs. 

Cum o să fie femeie?
— Atunci nu te mai înțeleg...
Am căutat să te lămuresc, dar spui 

drept, nu prea știam pe vremuri nici 
eu, ca azi.

Deunăzi, ier m-ai întrebat și ți-am 
spus :

— Stai să vezi, ce-i Republica— 
Unde-i lampa de gaz ? Unde-i lumi
narea ? De cînd am plecat eu din sat, 
ți-a pus electrică, nu ?

— Ba da, maică.
— Păi asta e Republica. Electrica. 

Mai seamană satul cu ce fusese ? 
Nu! la te uită, nici nu-ți vine să crezi. 
Și cind te îmbolnăveai chemai o babă 
să te bîjbîie și să-ți descînte cu căr
buni și apă ne-ncepută Cînd îți l_cea 
nevasta, o chemai tot pe babă. Baba 
venea de-a fuga, de ia crafiță, de la 
grajd, cu mîinile mînjite ca de la

ARGHEZI

Pînă atunci
Pină-n sfîrșit, să nu uiți măreața sărbătoare,
Cînd te ai sculat din pulberi deodată în picioare. 
Privirea ta tîrîșă și-mpiedicată-n tină 
Primi din depărtare întîia ei lumină,
Și o dată dezlegată de mîl și de țarină, 
Ajunse scrutătoare, senină și stăpână.
Erai o rădăcină și nici de-abia un trunchi :
Ai smuls-o de sub tine și-ai frînt o pe genunchi.
Și slobod de osînda de rob încremenit
Te-ai desfăcut de locul osindei și-ai pornit.
Și cumpănit pe cîte o talpă și-un călcîi, 
Ai fost pe verticala inaltâ cel dinții.
iți ridicaseși oapul de jos, chemat de soare. 
Și începu îndată și cugetul să-ți zboare. 
Tu ți-ai învins pămîntul, mormîntul și destinul.
Se învinsese omul neașteptat, străinul.

(Din ciclul „Cintare omului"!

ul lor
Stupul lor de pe vilcea 
Stă păzit intr-o broboadă 
De trei plopi înalți, de nea, 
Pe o blană de zăpadă.

Prisăcarul le-a uitat 
Și-a căzut și peste ele 
Iarna, grea ca un plocat. 
Cu chenar de peruzele.

înlăuntru insă-n stup 
Lucrătoarele 
Și făcind un 
Nu ncetează

sînt treze 
singur trup 

să lucreze.

n-a muncitCă nici una
Pentru sine, ci mpreună 
Pentru stupul împlinit 
Cu felii de miere bună.

(Din ciclul

Baba-n sat
Baba-n sat face minuni. 
Că descintă cu cărbuni, 
Doi cărbuni ți trei minciuni. 
De-orice păs, de orice doare, 
De măsele, de lingoare, 
E atotvindecătoare.

Toate poate, și le știe 
Dînd cu bobii-n farfurie. 
Cu o vrajă bombănită, 
Ci nd insoarâ, cind mărită, 
Și dezleagă și desparte. 
De aproape, de departe. 
Numai pentru om sărac 
N are timp și n-are leac. 
De la el n-ai ce să iei 
Nici pentru cocoașa ei.

„Prisaca")

treauâ săraca. Acum în sat e casă de 
nașteri, așa cum trebuie, curată, săd 
nătoasă. Acum avem doctor în sat. 
Asta e mult, mamă. Nu mai murim 
ca niște cîini.

Mai vezi tu plugul urnit din (elină 
de vite gata să le plesnească vinele 
de opintire? Nu! Mai vezi coșarele 
sărăcăcioase în care mai mult ploua 
decît se păstrau știuleții de porumb ? 
Nu! Aratul acutn e floare la ureche. 
Boul ? O mașinal Plugul? O mașină I 
Secera? O mașină! A intrat în țarină, 
tsă-i zicem pe nume, tractorul.

Roadele s-au îmbelșugat peste aș
teptări. Hambarele dau pe dinafară. 
Acum avem în sat pentru chibzuirea 
pămuntului, pe inginerul agronom, ca 
să-i zicem pe nume și lui- Este? Este!

Și mai vezi tu desculț pe undeva ? 
Nu. Oamenii s-au încălțat, umblă-n 
bocanci și pantofi; nici nu-și mai aduc 
aminte de opinci și obiele. E-adevă- 
rat ? E-adevărat !

Oamenii se îmbracă frumos, ca la 
oraș. Dar în casele noi, nouțe vezi cîte 
lucruri noi au intrat ? Paturi frumoa
se, dulapuri frumoase, canapele, scau
ne, oglinzi frumoase. Adevărat ? Ade
vărat !

Cînd plecasem la oștire, nu știam, 
nici eu, nici tu, să citim. Te-au luat 
și ți-au spus: ,.Babo, vino și învață 
carte". Te-ai dus și-ai învățat. Repu-, 
blica e cartea mamă. S-a clădit în Ciu- 
penceni. Căminul. Acolo se învață 
multe ■. Dumitru cîntă din flaut, Gheor- 
ghiță din cimpoi și nai, Petrișor cu scrip-ț 
ca, și au fost aleși pentru București- Asta 
e Republica, mamă. Au mai scos din 
sat și zece călușari... Ți-au pus ferestre 
în păreți. Republica e fereastră, mamă. 
Știai tu, mamă, ee se petrece în toată 
lumea asta, oît ține pamintul? Nu! 
Acum știi mereu cîte ceva nou. Lădiia 
de colo, din colț, îți povestește toată 
ziua și-ți cîntă toată ziua. Nu-i așa ? 
Ai în casă muzică, toată ziua, toată 
noaptea. Să-i zicem și lădiței pe nume, 
că nu are altul: Radio, mamă. Întorci 
nițel, ciuta și vorbește și iar vorbeșie 
și cîntă. Erai numai in sat și în tindă: 
acum ești de față în toată omenirea 
din toate țările.

— E-adevărat, maică.
Duseși mina la cap și stătuși pe 

gînduri
— Dar să vezi cum s-au mai ischiin- 

bat și Bucureștii .. Alte căși cînd mai 
mari și mai mici și cîtăinai cășile. 
Frumuseți peste frumuseți. Cînd mai 
vii pe la mine, unde stau acum și mi-i 
aduce niscaiva ouă, n-ai să mai știi 
pe ce barieră intri și pe ce uliți mergi. 
Și-s luminați Bucureștii ca ziua nă
miaza mare toată nopticica... Asta-i 
Republica, marna...

Și ma. e ceva. Mai-nainte era om, 
cum ziceai, era un om cu cap, vai de 
capul lui! Avea, ce-i drept, cind bar
ba, era cînd cu țăcălie, cind bilbiit și 
buzat. Aveai dreptate să ma întrebi. 
Mai-nainte era și tron, cu cap in el, 
dar să mă ierți, care cam mirosea urit, 
de duhnea pînă la noi. la Jii. Cui mai 
trebuiau asemenea tron și cap ? Acum 
capetele multe, țărani, muncitori, căr
turari. toți acei oameni care fac lao
laltă țara asta iar în mijlocul lor 
miezul gînditor, clocotitor de unde 
totul începe și pornește, pentru toți și 
pentru fiecare, chibzuiesc la noi, curn 
să fie maj bine și din ce în ce 
bine Asta-i Republica, mamă... 
Anul Nou. Vremea se dă de 12 
peste cap și face în fiece an un 
Anu-nou... .... 12 ---- _ ----
și atunci unul nou și el a fost Repu
blica. Asta-i Republica, mamă !

Văd că iar taci și-ți cam aduni g.n- 
durile, ea puii cloștile in poa,a. Ia 
uită-te în zare. Nu vezi pînă departe 
și dincolo de mai departe, că s-a croit 
o cale nouă, pe care umblă toata lu
mea, mereu înainte ? Nu vezi cum tot 
crește lumina și că intră și-n mințile 
noastre? Pe o parte și alta a căii noi, 
pînă în fundurile depărtărilor, s-au ri
dicat și se tot ivesc, mereu, niște clă
diri ca niște gări, ca niște mori 
coșuri lungi pînă la cer, cu sute 
muncitori fiecare: fabricile, mama, 
celea din care izvoiăsc toate bunurile 
noastre de muncă și bucurie, oțelul, 
fierul, lina, bumbacul, mătasea, pielea, 
lemnul înfrumusețat și hrana gustoa
să, să-i zicem pe nume și ei: conser
vele mamă, conservele de carne, de 
legume, de pește, dulcețurile și toate 
dulciurile bune.

Toate astea sînt Republica mamă.
Tu dacă taci, te gîndești. Spune, la 

ce te gîndești acum ? Cam începi să 
zimbești. Iți văd ochii teferi. Taci și 
cocoșii cîntă Taci și vacile mug. Taci 
și miile de vrăbii ciripesc în salcîmi.

Și iar ai tăcut După mai multe tă
ceri mi-ai răspuns :

— Am înțeles... Da' de ce 
spus, Răducule. asta, de la început ?

(Reproducere după ziarul „Scinteia" 
din 30 decembrie 1959)
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Sa fața judecării popoarelor
Perspectiva instaurării ri

nei ere de pace în lume co
respunde năzuinței celei 
mai scumpe a tuturor po
poarelor care trăiesc pe pla
neta noastră. Pacea are în
să și dușmani înverșunați — 
cercurile imperialiste agre
sive — care fac tot ce le ■
stă in putință pentru a con
tinua cursa nebunească a

și a învenina 
internațională.

înarmărilor 
atmosfera
După cum se știe, pe măsu
ră ce se apropia data confe
rinței șefilor de guverne a£J 
celor patru mari puteri, a- 
ceste cercuri și-au întețit u- 
neltirile. urmărind să spo
rească încordarea interna
țională și să facă astfel ca 
lucrările conferinței, să fie 
pur formale, lipsite de rod
nicie pentru cauza păcii. 
Este limpede oricui că de
clarațiile pătrunse de spiri
tul „războiului rece" făcute 
în preajma datei conferinței 
de către vicepreședintele 
S.U.A., Nixon, de secretarul 
de stat Herter, de adjunctul

Manevra stîngace a conducătorilor 
puterilor occidentale la Paris 

Comunicatul grupului de presă de pe lîngă președintele 
Consiliului de Miniștri al U R.S.S.

PARIS 17 (Agenpres). — 
TASS transmite :

Grupul de presă de pe lin
gă președintele Consiliului de 
Miniștri el U.R.S.S comu
nică ■

După cum s-a stabilit de 
comun acord în urma întîl- 
nirii preliminare a conducă
torilor celor patru mari pu
teri de la Paris, ziua de 17 
mai urma să fie, după cum a 
propus președintele De Gau
lle, care a prezidat această 
întîlnire. o zi de reflectare a- 
supra declarațiilor făcute de 
șefii guvernelor.

Folosind această posibili
tate N. S Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., șl R. I. Malinovski, 
mareșal al Uniunii Sovietice, 
au făcut o vizită în satul 
Pleurs-sur-Marne, situat la o 
distanță de 120 km. de Pa
ris In anii primului război 
mondial în acest sat a fost 
cantonată unitatea militară 
rusă din care făcea parte ca 
soldat R I. Malinovski. îm
preună cu francezii, această 
unitate a participat la luptele 
pentru Franța și șl-a vărsat 
sîngele pe pămîntul francez 
în lupta împotriva dușmanului 
comun — militarismului ger
man

In timp ce N. S. Hrușciov 
și R. I. Malinovski se aflau 
în satul Pleurs-sur-Marne și 
aveau convorbiri prietenești 
cu țăranii care șl-au amintit 
despre zilele luptei comune, 
din Paris a sosit prin inter
mediul poliției șl corespon. 
denților știrea că a fost stabi
lită o ședință a șefilor guver
nelor celor patru puteri pen
tru ora 15, la Palatul Elysăe.

La întoarcerea la Paris, 
lui N. S Hrușciov 1 s-a în. 
mînat o scrisoare a președin
telui De Gaulle care confirma 
Intenția acestuia de a ține a- 
ceaștă ședință. Din scrisoare 
nu reieșea însă clar dacă este 

L vorba despre o nouă reuniune 
preliminară, ca o încununare 
a zilei de studiu, sau despre o 
încercare de a convoea în mod 
unilateral conferința la nivel 
înalt.

N. S. Hrușciov a cerut 
părții franceze să precizeze 
caracterul consfătuirii pro
puse, — această cerere a fost 
transmisă neîntîrziat prin te
lefon.

La această întrebare nu s-a 
dat nici un răspuns. In acest 
timp, Ia Palatul Elysee au so
sit conducătorii celor trei pu
teri occidentale. Neprimind 
răspuns la întrebarea sa, 

său Dillon, ca și intensi
ficarea activității agresive 
a pactelor N.A-T.O. și 
C.E.N.T.O., precum și toate 
manevrele militare și stupi
dele alarme aeriene provo
cate în SU.A. pentru a ți
ne populația sub tensiune, 
în psihoza războiului, toate 
acestea nu aveau alt scop 
decît acela de a pregăti o- 
pinia publică pentru eșecul 
conferinței la nivel înalt.

Aceste acțiuni nesăbuite, 
contrare năzuințelor de 
pace ale popoarelor, au a- 
tins culmea prin încălcarea 
inadmisibilă a frontierelor 
Uniunii Sovietice, de către 
un avion american cu sco
puri de spionaj. După ce a- 
■vipnul spion a fost doborît 
de către trupele de rachete 
sovietice, Departamentul de 
Stat a încercat la început 
să camufleze acțiunea de 
spionaj. Dovezile materiale 
găsite în rămășițele avionu
lui cît și recunoașterile pilo
tului acestuia au spulberat 
însă versiunea ticluită de

N. S. Hrușciov a adresat pre
ședintelui De Gaulle urmă
toare scrisoare :

Domnule președinte.
In legătură cu scrisoarea 

dv, din 17 mai. a.c, care mi-a 
fost adresată, a apărut urmă
toarea neclaritate care nu este 
elucidată în această scrisoare.

In scrisoarea dv. nu se 
spune dacă este vorba despre 
o întrunire a conducătorilor 
statelor — Franței, U.R.S.S., 
Marii Britanii și S.U.A., în 
vederea unei întîlniri prelimi
nare în scopul elucidării pro
blemei dacă există oare con
diții care să permită începe
rea conferinței la nivel înalt, 
sau este vorba de începerea 
lucrărilor a însăși conferinței 
la nivel înalt.

După cum am mai spus 
Ieri, în calitate de șef al gu
vernatul U.R.S.S., sînt gata 
să particip la conferința la 
nivel înalt dacă guvernul 
S.U.A. va Înlătura piedica 
care nu îmi permite să parti
cip la această conferință. A- 
ceastă piedică ar fi înlăturată 
în cazul în care președintele 
S.U.A. va declara că guver
nul S.U.A. condamnă acțiunile 
provocatoare ale aviației a- 
mericane împotriva Uniunii 
Sovietice, care au avut Ioc, 
tși exprimă regretul în legă
tură cu aceste acțiuni, va lua 
măsuri în vederea pedepsirii 
persoanelor vinovate de a- 
ceasta și va da asigurări că 
in viitor nu vor fi permise a- 
semenea acțiuni față de Uniu
nea Sovietică.

Se înțelege de la sine că 
sînt gata, după cum s-a co
municat deja directorului ca
binetului dv.. să particip la 
întîlnire dacă ea va avea un 
caracter preliminar.

Cu respect. 
N. HRUȘCIOV

Ca răspuns te această scri
soare, președintele De Gaulle, 
după încheierea consfătuirii 
unilaterale a șefilor celor trei 
puteri occidentale întruniți la 
Palatul Elysee, a trimis un 
răspuns în care se spunea :

,.Ca răspuns la întrebările 
pe care le puneți în scrisoa
rea dv., precizez că această 
ședință a avut dreipt scop să 
înceapă discutarea probleme
lor asupra cărora am căzut de 
acord să le examinam în ca
drul conferinței la nivel înalt 
șl, astfel, urma să aibă carac
terul primei ședințe a acestei 
conferințe".

Această declarație nu poate 
să nu provoace uimire întru- 
cît. după cum este bine cu
noscut, în declarația sa fă. 

căpeteniile militare ameri
cane. Popoarele așteptau ca 
forurile conducătoare din 
Statele Unite să condamne 
criminalul act de agresiune, 
să pedepsească persoanele 
vinovate și să anunțe măsu
rile luate pentru ca aseme
nea provocări primejdioase 
să nu se mai repete. Aceste 
măsuri ar fi arătat că con
ducătorii politici ai S.U.A. 
doresc ca lucrările conferin
ței la nivel înalt să se poa
tă desfășura rodnic, în inte
resul păcii. Guvernul ameri
can a procedat însă cu to
tul altfel. Nevoit să recu
noască misiunea de spionaj 
a avionului doborît, el nu 
numai că nu a condamnat 
pătrunderile perfide ale a- 
vioanelor militare america
ne în spațiul aerian al 
U R.S.S.i nu și-a exprimat 
regretul în legătură cu a- 
ceste acțiuni piraterești și 
nu a dat asigurări că pe vii
tor ele nu se vor mai repeta, 
ci a confirmat cu un cinism 
revoltător că spionajul ae- 

cută la întîlnirea preliminară, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a expus în modul 
cel mai precis condițiile în 
care guvernul sovietic este 
gata să participe lâ confe
rința la nivel înalt. Intrucît 
după întîlnirea preliminară 
președintele Eisenhower nu a 
făcut o declarație publică cu 
privire la condamnarea acțiu
nilor provocatoare ale avia
ției americane împotriva Uni
unii Sovietice, pedepsirea ce
lor vînovațl și cu privire la 
faptul că aceste acțiuni împo
triva Uniunii Sovietice eu vor 
mai fi admise pe viitor, era 
absolut clar că în aceste con
diții nici nu putea fi vorba 
de deschiderea conferinței te 
nivel înalt la data de 17 mai.

Esența tuturor acestor ac
țiuni unilaterale ale puterilor 
occidentale a devenit clară 
din declarația făcută de Ha
gerty, consilier al președinte
lui S.U.A. pentru problemele 
presei, în cadrul conferinței 
de presă din seara zilei de 17 
mai. potrivit căreia în aceas
tă zi ar fi trebuit să înceapă 
lucrările conferinței la nivel 
înalt, dar că ea nu a avut loc 
datorită absenței reprezen. 
tantulul U.R.S.S. șl că pre
ședintele S.U.A, consideră 
conferința te nivel înalt înche
iată

Dar indiferent de subterfu
giile diplomatice la care ar 
recurge guvernul Statelor 
Unite urmărind să inducă în 
eroare opinia publică, el nu 
va putea scăpa de răspunde
rea pentru torpilarea confe
rinței la nivel înalt.

Toată lumea știe că tocmai 
guvernul S.U.A. prin acțiunile 
sale agresive împotriva Uni. 
unii Sovietice, întreprinse în 
ajunul conferinței la nivel 
înalt, și prin refuzul încăpă
țînat de a răspunde pentru a- 
ceste acțiuni, a torpilat aceas
tă conferință pe care po
poarele întregii lumi o aștep
tau cu atîta speranță.

Grupul de presă de pe lîn. 
gă președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. este îm
puternicit să aducă la cunoș
tință că guvernul sovietic, 
conflrmînd voința sa neabă
tută de pace și de reglemen
tare a problemelor internațio
nale litigioase pe calea trata
tivelor. declară din nou că 
Uniunea Sovietică este gate, 
ca șl pînă acum, să te loc la 
masa rotundă a conferinței la 
nivel înalt dacă Statele Unite 
vor înlătura piedica ce stă în 
calea începerii lucrărilor a- 
cestet conferințe și care a a- 
părut din vina lor. 

rian a tăcut șl- va face par
te din politica deliberată a 
S.U.A. față de U.R.S.S. și de 
celelalte țări socialiste. Este 
de la sine înțeles că aseme
nea afirmații cinice nu pu
teau constitui o premiză să
nătoasă pentru începerea lu
crărilor conferinței la nivel 
înalt. Ca atare, la 16 mai, 
în cadrul întîlnirii prelimi
nare la care au participat 
șefii celor patru guverne, 
tovarășul Hrușciov care a 
venit Ia Paris conform înțe
legerii cu privire la confe
rința la nivel înalt, a făcut 
o importanta declarație în 
care a, arătat că- în urma 
zborurilor de spionaj ale a- 
vioanelor militare america
ne și, mai ales, după decla
rarea acestor zboruri drept 
politică națională a S.UA, 
îndreptată împotriva țărilor 
socialiste, în relațiile inter
naționale s au creat condiții 
noi care se caracterizează 
prin aceea' că se încearcă 
să se trateze Cu Uniunea 
Sovietică sub amenințarea 
unor zboruri agresive de 
spionaj, ceea ce face cu ne
putință participarea ei la 
tratative. Intr un mod cît 
se poate de clar, deschis și 
convingător, șeful guvernu
lui sovietic a demascat în 
fata întregii lumi uneltirile 
celor care au căutat să tor
pileze conferința, reducîn- 
d-o la o simplă formalitate, 
fără vreo urmare în sensul 
îmbunătățirii situației inter
naționale.

Evenimentele din ultimile 
luni dovedesc că partea a- 
mericană nu împărtășește 
dorința de a Contribui în 
mod constructiv la rezolva
rea marilor probleme care 
frămîntă omenirea și dau 
destule temeiuri să ne între
băm dacă însăși participa
rea sa la conferința la nivel 
înalt nu înseamnă decît o 
încercare de a înșela po
poarele, camuflîndu-și pla
nurile agresive sub parava
nul unor tratative sterpe, 
dinainte sortite eșecului. 
,,Dacă guvernul sovietic în 
condițiile create ar partici
pa la tratative sortite evi
dent eșecului — arăta pe 
bună dreptate N. S. Hruș
ciov — el ar deveni prin a- 
ceasta complice la înșela
rea popoarelor, or, el nu in
tenționează să acționeze ca

Poziția S.U.A. aspru criticată 
de opinia publică internațională

Ce scrie ziarul american 
„Washington Post anii 

Times Herald"
WASHINGTON 17 (Agerpres)

— Comentatorul ziarului „Was
hington Post and Tinies He
rald", Ch. Roberts, condamnă cu 
asprime politica guvernului 
S.U.A. cere a torpilat conferin
ța de la Paris. „Președintele 
Statelor Unite, scrie el va fi a- 
cuzat în toată lumea de reluarea 
războiului rece și de revenire la 
atmosfera crizei”. Roberts sub 
liniază totodată că „ceea ce con
stituie punctul central al acuza
țiilor lui N. S Hrușciov este 
un fapt cert și neplăcut : Statele 
Unite au încălcat cu adevărat 
suveranitatea sovietica și pre
ședintele a luat asupra sa per
sonal răspunderea pentru a- 
ceasta".

S. (I. A. vor plăti scump 
pentru politica lor mioapă

STOCKHOLM 17 (Agcrpres).
— Ziarele din Stockholm pu
blică o expunere amănunțită a 
declarației lui N. S. Hrușciov 
la ședința preliminară a con
ducătorilor celor patru mari pu
teri.

Ziarul conservator „Svenska 
Dagbladet" scrie in artvcoTuI 

atare". Șeful guvernului so
vietic a precizat că este ga
ta să participe la conferință 
și să depună toate eforturile 
pentru a contribui la succe
sul ei, dacă guvernul S.U A. 
ar declara că în viitor SU.A. 
nu vor mai viola frontierele 
de stat ale U.R.S.S. cu avi
oanele lor, că condamnă ac
țiunile provocatoare între
prinse în trecut și vor pe
depsi pe vinovății direcți 
de aceste acțiuni — ceea ce 
ar asigura pentru Uniunea 
Sovietică condiții egale cu 
celelalte puteri. După cum 
informează Agenția TASS 
„în doc de a condamna ac
țiunile agresive ale S.U A., 
a cere scuze, a-și lua anga
jamentul de a nu admite 
niciodată pe viitor astfel de 
acțiuni și de a pedepsi pe 
Cei vinovați, Eisenhower a 
declarat în termeni foarte 
nebuloși că „după recentul 
incident, aceste zboruri au 
fost sistate și că nu se in
tenționează ca ele să fie re
luate"..- Astfel președintele 
S.U.A. nu a manifestat do
rința de a rezolva problema 
și de a asigura intr-adevăr 
posibilitatea desfășurării 
normale a lucrărilor confe
rinței"

Acestea fiind împrejurări
le, tov. N. S. Hrușciov a a- 
rătat că nu există altă solu
ție mai bună decît imînarea 
conferinței la nivel înalt cu 
aproximativ 6—8 luni. In
tr-un comunicat dat ulterior 
de grupul de presă de pe 
lingă președintele Consiliu
lui de Miniștri al UR.S.S., 
se spune că „Uniunea So
vietică este gata, ca și pină 
acum, să ia loc la masa ro
tundă a conferinței la nivel 
înalt dacă Statele Unite vor 
înlătura piedica ce stă în 
calea începerii lucrărilor a- 
cestei conferințe și care a 
apărut din vina lor" — ceea 
ce este o nouă dovadă a 
bunăvoinței și spiritului pro
fund constructiv al părții 
sovietice.

Declarațiile lui N. S. Hruș
ciov au avut un puternic e- 
cou în întreaga lume. Ințe- 
legînd în mod just poziția 
demnă, profund principială, 
izvorîtă din dorința sinceră 
de pace, a guvernului sovie
tic, popoarele întregii lumi 
o aprobă și o sprijină din 
toată inima.

sau de fond din 17 mai că a- 
mericanii au plătit și vor mai 
plăti scump pentru politica lor 
mioapă, care și-a găsit expre 
sia în abaterea de la tradițiile 
unanim recunoscute — de a nu 
ridica niciodată spionajul la 
rangul de politică oficială. De
clarația lui N. S. Hrușciov. re
marcă ziarul, este un „tritiml 
fără precedent”.

„Chiar dacă președintele 
S.U.A. ar da acum noi dovez'i 
că năzuiește spre pace și des
tindere a încordării internațio
nale — scrie în continuare 
„Svenska Dagbladet" — nici a- 
tunci nu se va putea nega că 
statul care este lideml lumii li
bere (adică al lumii capitaliste 
— N R.) a suferit un eșec ne
maipomenit și o pierdere de 
prestigiu. Paptu! că în curs de 
numai cîteva zile americanii au 
dat mereu alte explicații con
stituie un simptom alarmant al 
lipsei de consecvență și perspi
cacitate. Hrușciov a avut tot 
dreptul să învinuiască S.U.A. 
de provocări directe săvîrșite 
împotriva teritoriului sovietic”.

in ce privește Uniunea Sovie
tică, scrie ziarul ..Stockholm 
Tidningen”. există o serie în
treagă de motive care arată ca 
Hrușciov năzuiește cu adevărat, 
ea și pînă acum, spre destinde
rea încordării.

S.UA


Ghicitori

ZÎMBtIlll
BUZE

Lelea Salta cea buzată, 
E-o dădacă miounată ; 
Crește-n țarină 6>;n lunci. 
Zeci și zeci de mii de prunci.

(vtteS)

Vara-n soare, pe zăduf. 
Poartă pălării cu puf.
Dac-o lași să crească mare. 
Te lasă Fără mîncarel

(BpiUIVIțd)

Cum e el așa de mic.
Face treabă de voinic 
Și din lanurile toate 
Buruienile le scoate.

ftnawO)

Suplimente
și... suplimentări

Tehakien» agronom Marla Daniliuc, 
s-a angajat la cantina grădiniței de 
copii din Recaș, regiunea Timișoarei

La început a fost un deviz, care exprimat în 
cifre. însemna 150.000 lei. Nici mal mult, nici 
mal puțin, nici mal ieftin, nici mal scump. In 
fapt, el reprezenta costul construcției noului că< 
mln cultural, ce urma să se înalțe în comuna Ta- 
nacu, raionul Vashii. La prima vedere se părea că 
autorul devizului mi trecuse cu... vederea nici 
un amănunt pentru ca viitoarea construcție să 
fie spațioasă, capabilă să satisfacă cele mal exi
gențe pretenții. N-au fost uitate din deviz nici 
broaștele de la uși (dimpotrivă, erau prevăzute 
broaște Yale) șl nici alte elemente strict nece
sare unei construcții pentru ca aceasta să se 
poată numi casă. Astfel, după ce a fost văzut 
șl avizat de toate organele respective, devizul 
a început să fie tradus în viață. In scurt timp 
însă, constructorii au constatat cu uimire că de
vizului îi lipsesc două elemente strict necesare 
unei case neutru ca aceasta să se poată numi... 
cămin cultural. In speță, lipseau cabina pentru 
proiecție șl magazia pentru materiale. S-a ape
lat atunci la o soluție pe cit de salvatoare, pe 
atlt de blnecuvîntată de către autorul devizului; 
suplimentarea.

Șl astfel, devizul a fost suplimentat cu 11.101 
lei. Putea ft aprobat cu mal multă ușurință de 
la bun început dacă ar fi fost în valoare Ini
țială de numai 11 100 șl nu 11.101 lei. Leul 
de la urmă a stîrnlt discuții aprinse în rtndul 
celor ce erau solicitați să-și dea avizul, mal 
ales după ce cineva din comisie a propus ca 
leul să fie redus la 50 de bani.

In cele din urmă, el a fost aprobat.
' După asta, s-a trecut din nou la lucru cu rtv- 
nă. Nu mal exista nici o Îndoială că totuși casa 
se va numi cămin cultural șl nu o simplă casă 
cum exista pericolul la un moment dat Ulterior 
însă, un alt necaz s-a abătut asupra celui ce În
tocmise devizul. S-a constatat că sala de spec
tacole e mult prea mică, fiind necesară mărirea 
ei cu 5 metri. O nouă șl blnecuvîntată suplknen. 
tare a venit șă completeze devizul care se apro
pia acum cu pași repezi de perfecțiune. Șl de 
data aceasta suma necesară suplimentării a 
fost calculată cu o migală rar înttlnltă tn lumea 
constructorilor. După îndelungi consultări s-a 
ajuns la o concluzie uluitor de precisă, conform 
căreia noua suplimentare se ridica la valoarea 
de... 8.899 lei.

Nu se știe cu precizie cum s-a ajuns la aceas
tă sumă și nici cum au putut fl evitate fracțiu
nile (...șl 15 bani șl 19 bani etc.), cert este că 
după ultima suplimentare lucrările au continuat 
cm repeziciune. Nu de alta, dar se putea tvl 
(mal știi?) necesitatea unei noi suplimentări.

In prezent căminul cultural din comuna Ta- 
nacu este terminat.

Dar, culmea I Se așteaptă o nouă suplimenta
re, deoarece marginea de la acoperiș fiind 
foarte îngustă, toată, apa provenită din plot se 
revarsă asupra pereților ca niște mici pîrîlașe. 
dînd clădirii un aspect care nu aduce nlct a 
casă, nici a cămin cultural. De unde concluzia, 
că în ciuda suplimentărilor trecute, căminul 
cultural al comunei Tanacu are în prezent ne
voie de o nouă... suplimentare, proiectantul de 
un supliment de califtoare, iar cel care au a- 

_____________  probat toate suplimentările de 
un... supliment de simț de răs
pundere în ceea ce privește vii
toarele... suplimentări.

Trebuie să »pice4<

de la

sateprin

de-aici ?

F. PITULESCU

cev 
oa

~ •— Termini spălatul că-mi trebuie copaia s 
trec ulița plnă ia vecin t...

(Desene de PALL)

•— Zici că eu nu mă pricep la cartofi 7!.^ 
Șl asta îmi spui mine, care slnt tehnician 
agronom ?...

Ulițele satului Berzovia.
Reșița, sînt impracticabile pe 

ploios.

Intr-adevăr, trebuie! Trebuie să pice * 
control de la secția de învățămînt și cultură, 
o dată cu controlul să pice și vreo măsură sp 
a-i fi de.nvățătură I

DREPT LA ȚIN IA

Plivind cu gingășie firul crud 
De buruieni ce-1 stînjenesc șl-nțeapă 
Prin griul fraged răsărit de-o șchioapă 
Doar cintece șl rîsete se-aud.

Inaintînd atențl pe solul ud 
Nimic, nici o neghină nu la scapă.
Și lanul unduiește ca o apă 
Sub vîntul cald ce-adle de la sud..

Iar cînd spre seară se-nroșește cerul 
Șl umbre lungi se lasă pe pămînt,
Privind peste ogor, brigadierul

Insplră-adlnc un gît de aer tare 
De parcă ar adulmeca în vînt 
Mirosul bun al pîlnll viitoare.

MIRCEA PAVELESCQ

Două albine
— fabulă —

Prin ramuri cerne soarele polei, 
Privind la două-albine lucrătoare 
Ce se-ntîlniră ca din intîmplare 
In cupa mică-a unei flori de tei.
Și-au dat binețe, apoi, intr-o clipă. 
Ca două cunoștințe de demult 
Au prins să-nchege-al vorbelor tumult 
In tremurări mărunte de aripă :
— De unde ești de felul tău surată ? 
Din cîte-mi amintesc, eu nu știu dacă 
Te-am intilnit in stup sau in prisacâ
Și nici în rol nu te-am văzut vreodată I
O clipă s-a lăsat în jur tăcere... 
Apoi, cealaltă : — Eu sint din pădure. 
Am casă intr-un fag cu ramuri sune I
— Atunci, de ce, surată, nu faci miere ?
“ Păi, drept să-ți spun, mai fac eu cît de cit 
la, string și eu o țîră de mi nea re I
— Puțin I La noi în stup e-ndestulare... 
De ce nu vii î Tot nu te-ai hotărît î
F- Ba, după cită miere văd la tine 
Acuma, cred și eu că-n stup e bine.

( '• a 1 •
Am auzit câ astăzi, in stupină 
Lucrează <nc-o harnică albină, 
Care o adus la stup cu ea o dată 
Vreo trei surori, o vară, și-o cumnată I

VASILE GEORGETA 
coresp. voluntar, Pitești

La G.A.S. Vulpești, rog. 
Craiova nu s au început lu
crările de prășit la sfecla de 
zahăr.

raionul 
timp

Intrebindu-l pe Dumitru Pavel, directorul ci 
minuhti cultural din comuna Vulturi, regiuni 
Galați. în ce fel sprijină bunul mers al 'P 
niei de primăvară, ne răspunse:

— Mai întîi și mai tntîi, prin conferințe. Chl 
mîine așteptăm să ne pice una de la raion.

— Și după conferință ce urmează ?
— Program artistic, firește...
— Și, firește, cu artiștii satului...
— Da de unde I Noi încă n-avem ața 

Așteptăm să ne pjce vreo echipă 
raională de cultură.

— Și dacă nu pică ?
— Atunci o să ne pice una de 

vecine.
— Și dacă n-o să vă pice nici
— Imposibil ? Trebuie să pice... 
Intr-adevăr, trebuie! Trebuie

Tractoristul Gheorghe Șer- 
lum. de la S.M.T. Chlșlneu- 
Crtș. reg. Oradea, conduce 
beat tractorul

Vița de vie : — la curind o să am 
urmați !

— Buruiana : — Deocamdată, am eu 
grijă de tine 1

— Am spus eu că amețitul ăsta 
de tractor > să mă bage într un 
pom.

• — Dacă vreți, vă pot da eu un 
raport de activitate !

jDesene de NIC. NICOLAESCl
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