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Mari și jrunioase sini lanurile de prin ale iniot^lrășiților din comuna Daia, raionul Giurgiu. încă din zorii zilei, cele două secerat ori-legăt ori au început recoltatul ca spor.

Documentele celui de al 111-iea 
Congres al partidului nostru au fost 
primite de toți oamenii muncii din 
patria noastră cu un entuziasm ne
stăvilit. Acest entuziasm se reflectă 
puternic în realizările obținute în 
cele mai diverse domenii de activi
tate.

Astfel, la Blcaz, constructorii hi
drocentralei ,,V. I. Lenin" șl-au în
deplinit cu 15 zile înainte de termen 
angaiamentele luate în cinstea Con
gresului partidului Ei au reușit 6ă 
toarne în corpul barajului 37.000 
m.c. beton peste plan. Prin închide
rea vanelor la baraj. Bistrița a în
ceput să umple marele lac de acu
mulare. Hotărîți să asigure țării 
cantități sporite de metal, siderur- 
glștil reșițeni au dat în aceste zile, 
peste plan, mal mult de 200 tone fon
tă. Rezultate frumoase au obținut în 
munca lor șl membrii brigăzilor de 
intervenție de la schela petroliferă 
Țicleni, care au repus în funcțiune, 
prin muncă voluntară, cinci sonde, 
ca șl oțelarlt de la uzinele de tractoa
re ..Ernst Thălmann" din Orașul Sta
lin, care în prima săptămînă după în
cheierea lucrărilor Congresului al 
Ill-lea al partidului, au dat peste 
plan 40 tone oțel lichid de bună ca- 
lltate.

Sub conducerea 
anii de democrație 
înregistrat succese

partidului, în 
populară s-au 
însemnate în 

industrializarea socialistă a țării 
și în ridicarea nivelului tehnic al 
producției. înfăptuirea progresului 
tehnic — așa cum se arată în re
centa Hotărîre a C.C. al P.M.R șl 
a Consiliului de Miniștri al R.P R. 
cu privire la ridicarea nivelului 
tehnic al producției — s-a obținut 
prin construirea de fabrici și uzine 
noi înzestrate cu utilaj modern, prin 

reutllarea întreprinderilor existente 
cu mașini agregate șl Instalații de 
un înalt nivel tehnic. Printre aceste 
construcții se numără: secția de fur
nale noi, laminorul de 650 mm., 
blumlngul șl noua oțelărie Martin 
de la Combinatul siderurgic Hune
doara, oțeLărla de la Reșița, lamino
rul de țevi de la Roman, termocen
tralele de la Borzeștl șl Paroșenl 
ele.

Progresul tehnic în toate ramu. 
rlle economiei național© se înfăp
tuiește pe baza traducerii în viață 
a hotărîrilor partidului și guvernu
lui nostru, pe baza ajutorului multi, 
lateral acordat țării noastre de că
tre Uniunea Sovietică șl pe baza co
laborării frățești cu celelalte țări 
ale lagărului socialist. Nivelul teh
nic ridicat al mașinilor, agregatelor 
șl instalațiilor produse în țară sau 
importate a contribuit în mar© mă
sură la creșterea de peste trei ori a 
producției Industriale șl la dublarea 
productivității muncii în perioada 
dintre 1950—1959.

Hotărîrea C.C. al P.M.R. șl a 
Consiliului de Miniștri al R.PR. cu 
privire la ridicarea nivelului tehnic 
al producției prevede noi măsuri 
pentru ridicarea nivelului tehnic ca: 
înființarea Comitetului pentru teh
nica nouă de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al R.P.R.. alegerea tipuri
lor de produse care urmează a fi fa
bricate în țară șl a celor ce vor fi 
importate respectarea disciplinei 
tehnologice șl a îmbunătățirii cali
tății produselor, extinderea mecani
zării șl automatizării etc.

Documentele Congresului trasează 
ca sarcină ca producția globală agri
colă să crească pînă la finele anu
lui 1965 cu 70—80 la sută față de 
1959, aslgurînd un belșug de pro
duse agro-allmentare pentru ridica

rea continuă a nivelului de trai al 
populației.

Este știut însă că sporirea pro 
ducțlei la hectar este condiționată, 
între altele, și de întreținerea rațio
nală a culturilor șl de efectuarea la 
timp a recoltărilor. însuflețiți de 
hotărîrlle Congresului, muncitorii și 
mecanizatorii din G.A.S.-uri și 
S.M.T.-url, membrii gospodăriilor 
colective, îndrumați șl mobilizați de 
organele și organizațiile de stat sub 
oonducerea partidului desfășoară 
lupta pentru obținerea unor recolte 
bogate prin îngrijirea exemplară a 
culturilor prășitoare și strîngerea la 
timp și fără pierderi a păloaselor. 
Cîteva exemple, luate din multele ce 
se pot da, sînt edificatoare. La G.A.S. 
Teremia Mare din regiunea Timișoa
ra. s au recoltat numai în cîteva zile 
peste 300 ha grîu, obținîndu-Se o 
producție medie de 4.000 kg. la 
hectar. Membrii gospodăriei colec
tive .,1 Mai" din Blstreț. regiunea 
Craiova, au recoltat șl el la timp 
raplța și orzul obținînd cîte 1.100 
kg. de raplță șl 3.000 kg. orz de 
toamnă la hectar. Colectiviștii din 
Caslranova regiunea Craiova, din 
Năvodari, regiunea Constanța și 
alții, au prășit toate culturile de cîte 
trei ori.

Raportul CC al P.M R. prezen
tat la Congresul al Ill-lea al parti
dului de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
DeJ subliniază că: „Muncitorii, ță
ranii tineretul manifestă o maro 
6ete de carte, de cunoștințe. <ie fru
mos. Este de datoria sindicatelor, 
organizațiilor de tineret șl a altor 
organizații obștești, a sfaturilor 
populare șl a organelor Ministeru
lui Invățămîntulul și Culturii de a 
folosi din plin puternicul Instru
ment de educație socialistă pe care-l 
reprezintă așezămintele de cultură 
șl artă, a organiza în flecare club, 
cămin, casă de cultură o activitate 

bogată șl atrăgătoare, avind o sferă 
de cuprindere din ce în ce mai 
largă".

In cadrul acestui amplu proces de 
dezvoltare a conștiinței socialiste, de 
lichidare a spiritului individualist și 
de formare a spiritului colectivist la 
oamenii muncii de la sate în special, 
un rol de seamă revine muncii cul
turale de masă ce se desfășoară în 
casele raionale de cultură, că
mine culturale, colțuri roșii și 
biblioteci. Acum, cînd pe ogoa
rele patriei se dă bătălia pentru 
strîngerea la timp și fără pierderi a 
recoltei, munca culturală la sate se 
duce pentru mobilizarea și antrena
rea lucrătorilor de pe ogoare la rea
lizarea în condiții optime a acestei 
acțiuni. Succese însemnate au obți
nut în această direcție căminele cul
turale din Grindu șl Gîrbovi, re
giunea București, din Leordeni, re
giunea Pitești, Dragalina. raionul 
Bîrlad șl altele. Căminele culturale 
din Grindu și Gîrbovi. de pildă, au 
întoomit din vreme un plan amănun
țit de muncă pe tot timpul verii. 
S-au împărțit sarcini concrete pe oa
meni, care vor răspunde de dife
rite acțiuni ce se vor organiza la 
cămin sau pe ariile de treier.

Congresul partidului nostru a înar
mat oc oamenii muncii cu un măreț 
program de luptă și muncă, a că
rui înfăptuire constituie cauza 
scumpă a întregului popor munci
tor. Strîns uniți în Jurul partidului 
și guvernului, oamenii muncii din 
patria noastră dovedesc prin succe
sele obținute în toate domeniile de 
activitate că pășesc cu elan sporit 
la muncă creatoare pentru transpu
nerea în viață a tuturor sarcinilor 
tzvorîte din hotărîrlle Congresului al 
treilea al Partidului Muncitoresc 
Romîn.
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Muncă
Nu de’ mult, gospodăria agricolă 

colectivă „Flacăra Roșie" din Variaș, 
raionul Sinnicolaul Mare, a împlinit 
zece ani de existență. Și cile lucruri 
frumoase nu au înfăptuit in acest 
timp colectiviștii din acest colț de 
țară 1

Puțini la început (in 1950 au fost 
doar 74 de familii de colectiviști cu 
341 de hectare), dar hotărîți să pună 
cu toți umărul pentru a întări și dez
volta gospodăria lor colectivă, pentru 
a-și face viața mai înfloritoari*, colec
tiviștii au izbutit ca prin exemple vii 
să demonstreze tuturor locuitorilor 
din comună superioritatea lucrării în 
comun a pămîntului. Acum, ki colec
tiva din Variaș sînt 1004 familii de 
colectiviști cu 4340 de hectare. Fondul 
de bază va fj la finele acestui an de 
5.014.118 lei.

Muncind ogoarele fără haturi cu 
tractoarele și după metodele științei 
agrotehnice înaintate, colectiviștii din 
Variaș au obținut an de a«n recolte tot 
mai mari la hectar. In anul 1959, de 
exemplu, de pe cele 1525 ha însămîn- 
țate cu grîu, ei au realizat o produc
ție medie de 2000 kg la hectar, la cul
tura orzului — 2949 kg la hectar, far 
la sfecla de zahăr — 29.739 kg/ha. 
Acestea au dus, bineînțeles, și la creș
terea veniturilor bănești ale gospodă
riei. Numai din valorificarea plante
lor tehnice s-a realizat în 1959 un ve
nit
cut ferma zootehnică a adus un ve
nit de 737.000 lei. Anul acesta, veni
tul de Ia ferma zootehnică va spori 
La 1.380.000 lei.

Ferma zootehnică, sursă sigură de 
sporirea veniturilor colectivei, s-a mă
rit simțitor. Astăzi, colectiva din 
Variaș are 190 vaci cu lapte, 824 porci 
1016 oi, 645 găini și peste 4300 de 
pui. Au sporit simțitor 
realizate personal de 
Acest lucru se reflectă 
cele 105 case noi, 410 
radio, 32 de motociclete
peste 500 de biciclete, mașini de cu
sut, garnituri de mobilă și alte bu
nuri cumpărate în ultimii ani de că
tre colectiviști. De pildă, Inovan Giu- 
ra, muncjnd în gospodărie, a obținut 
venituri» din care și-a construit o 
casă nouă cu trei camere, bucătărie

de 5.742.139 lei. Tot în anul tre-

și veniturile 
colectiviști, 

concret prin 
aparate de 
și motorete,

rodnică
și cămară, și-a cumpărat motocicletă, 
mobilă nouă, radio.

Tîrlea Dumitru, lanco Milan, Co- 
man Simion, Meșter Ioan și alții, 
care au slugărit multă vreme pe la 
chiaburi, azi organizează și conduc 
cu pricepere munca în cadrul secțiilor, 
a brigăzilor și echipelor din colecti
vă. Zeci de colectiviști au copiii la 
învățătură în școli medii și 
Lumina electrică, căminul 
biblioteca sătească,, centrul 
ficare, dispensarul medical 
de naștere, grădinițele de copii, cine
matograful și cele șapte camioane 
cumpărate de colectivă sînt dovezi că 
la Variaș viața s-a schimbat simți
tor. Anul trecut colectiviștii au primit 
produse și bani în valoare de 32,43 lei 
la zi-muncă. Iar anul acesta suma 
împărțită, numai în bani, va fi de 19 
lei la zi-muncă.

Pornind de la aceste realizări, co
lectiviștii s-au angajat oa în acest an 
și în următorii 2—3 ani să realizeze 
pînă la 3.000 kg grîu, 4.500 kg po
rumb boabe, 35.000 kg sfeclă de za
hăr la hectar.

— Avem toate condițiile asigurate, 
spune tovarășul Vlașcici Dușan, pre
ședintele colectivei, ca încărcătura de 
animale la suta de hectare, să fie de 
cel puțin 30 taurine din care 17 vaci 
cu lapte, 58 capete de porcine din 
care 10 scroafe și 360 de păsări, ast
fel ca la sfîrșitul anului 1963 sectorul 
zootehnic al gospodăriei noastre să 
crească la 1140 taurine, 3204 porcine 
și să livrăm statului, pe bază de con
tract, cel puțin 4000 kg carne la suta 
de hectare. Vom obține astfel un 
venit anual de peste 2.400.000 iei. An
gajamentele luate se referă și la redu
cerea prețului de cost al construcțiilor 
care să nu depășească 1500 lei pe 
cap de vacă, 230 lei pe cap de scroa
fă cu purcei și 15 lei pe cap de oaie. 
In acest scop, vor fi folosite resursele 
locale Si munca voluntară 
viștilor.

înfăptuirile de pînă acum 
tiviștilor din Variaș ne dau 
nea că ei vor îndeplini cu cinste toate 
angajamentele amintite maj sus

însă nu suficient ca ceea

Rauliuc P. Teodor — Tru- 
șești-Suceava. Poeziile tri
mise de dvs.. așa cum ară- ț 
tați și în scrisoarea ce le în
soțesc. abordează subiecte 
izvorîte din realitatea zilelor 
noastre. Acesta-i un lucru 
bun care- atestă orientarea 
d«vs. justă în alegerea tematicii,
ce ne-ați trimis să fie publicabil. Nu ajunge ca să scrieți 
versuri despre viața nouă din patria noastră, ci ele tre
buie realizate la un nivel artistic corespunzător. Or, din 
acest punct de vedere poeziile trimise păcătuiesc prin 
platitudini, lipsă de Hor poetic și prin simplism, fără a 
mai vorbi de rimele forțate și artificial create care abundă 
din plin în încercările dvs. poetice. Acestea sînt motivele 
pentru care nu v-am putut publica versurile trimise, pe 
care Ie numițj „creații de bază".

Credem că primele insuccese nu trebuie să vă descura
jeze. Sînteți încă foarte tînăr și, muncind cu perseverență 
pentru cultivarea talentului pe care incontestabil că-1 
■veți, veți reuși ca în viitor să ne trimiteți poezii mai 
bune pe care ie vom publica cu plăcere.

Cînd venjți pe la București, așa cum ne anunțați 
intenționați să faceți, treceți și pe la redacția noastră 
să stăm de vorbă mai pe-ndelete. Atunci vom putea
muri împreună toate problemele ridicate în scrisoarea 
trimisă recent redacției

că 
ca 
lă-

Nicolae Munteanu — Onișcani-Roman. Poezia „Partid 
Iubit" dovedește că stăpjniți în mare măsură arta versi- 

cuprinde o serie de imagini reușite. Cele m3i se 
în întregime :

iicației. Ea 
izbutite ni 
reproducem

par următoarele două strofe pe care

in munți, pe ape, in orice colț al țăriiPe cîmp, in munți, pe ape, in orice colț al țării 
Se vede pretutindeni voința ta de fier.
Din Dunăre U Someș, din munți La țărmul mării 
Văd patria-mbrăcată în strai de șantier.
Stăpin a) vieții noastre, braț vajnic și puternic 
Ești ferța neclintită ea sthica de granit 
Ai spulberat din țară cumplitul întuneric 
Și-ai impinzit in țară lumini, partid iubit
Mai scrieți-ne.

le

facultăți. 
cultural, 

de radio- 
cu casa

a colecti-

ale oolec- 
certitudi-

I. SBIRCIOG 
corespondent voluntar

Noua }coală de 7 ard din comuna Mihai-Braou, raionul Vidra, regiunea 
București.

Mărturii
„Cu partidul nostru-n frunte 
Creștem bucurii, un munte".

Versurile acestea, extrase dintr-o 
poezie populară, reflectă lapidar, 
dar deosebit de concludent senti
mentele poporului față de partidul 
nostru, față de înfăptuirile realizate 
în anii de după eliberare. Avem tot 
temeiul să ne bucurăm, să fim mîn- 
dri de timpul în care trăim. Cresc 
sub ochii noștri-oameni noi. Se con
struiesc mereu fabrici și uzine și tot 
mai multe case pentru locuit. Nive
lul nostru de trai material și cultu
ral crește «mereu.

Toate acestea sînt oglindite zilnic 
șl în scrisorile sosite la redacție de 
la oamenii muncii din diferite col
țuri de țară

.. Pîrșcovenl, este o comună ca mul
te altele din raionul Balș — ne scrie, 
de pildă, tovarășul Carol Bora din 
Craiova. Locuitorii acestei 
au fost 
vremea regimului 
resc de către 
Cupuzaru. Pîrșcoveanu și 
se aciuiaseră ca lipitorlle 
meleaguri. Dar anii grei 
Acum acolo unde se aflau cîndva 
conacele boierești sînt lăcașuri de 
cultură. Întinderile de sute de hec
tare. stăpînlte odinioară de moșieri, 
sînt astăzi proprietate colectivă. E 
greu să recunoști astăzi Pîrșcovenli.

comune 
și ei crunt exploatați, pe 

burghezo-moșie- 
moșierii : Izvoranu. 

alții, care 
pe aceste 
au trecut.

izbutite, neconvingătoare.
Ne-a plăcut începutul 

mai jos :

Eugen Chirculescu — Bu- 
dești Oltenița. Față de poe
ziile ,,Partidul" și „îmi cere 
inima*1, pe care le-am publi
cat recent, poezia „Agrono
mul" este inegal realizată. 
Unele imagini plastice sînt 
alăturate altora mai puțin

poeziei, pe care-1 reproducem

Privește agronomul la marea aurie 
Și ochiî-i joacă-n ape de-o caldă bucurie.
Jur împrejur se-ntinde lanul de griu bogat 
Frumos, precum în ceasuri tirzii el l-a visat 
Pășește rar și-ascultă ia foșnetul de grîie 
Iar spicele bălane pe față îl mingile.

D. I. Măniceanu — Cîmpulung-Muscel. Deși ne scrieți 
pentru prima oară, ne bucură faptul că încercările dvs. se 
integrează în tematica revistei noastre. Poeziile trimise 
mai trebuie lucrate, șlefuite. Unele rime sînt banale. Prea 
multe repetări de cuvinte și imagini artificial create. 
Se cere mai multă claritate în exprimarea ideilor. Un 
studiu mai asiduu al clasicilor poeziei noaslre și a celor 
mai buni poeți contemporani v-ar fi de un real folos pen
tru cultivarea talentului dvs

Romanița Predescu — Colonești-Bacău. Reportajul dvs. 
„Au pus frîu apelor" este bine scris. Frazele sînt armo
nios construite și o serie de imagini sînt izbutite. Păcat 
însă că v-ați oprit foarte puțin (10 rînduri de mariusoris) 
asupra episodului principal : munca oamenilor pentru 
construirea digului care să stăvilească furia ape
lor. Or. tocmai as«upra acestui fapt ar fi trebuit să 
insistați mai mult. el constituind. în ultimă analiză, 
pivotul întregului reportaj. Mai greșiți apoi și atunci 
eind nu ne scrieți concret unde s-a desfășurat acțiunea 
Noi v-am recomanda să reveniți asupra reportajului Să 
insistați mai rmilt asupra oamenilor care au muncit pe 
șantierul deschis. In felul acesta avem convingerea că 
ne veți trimite un reportaj bun, care va putea vedea 
lumina tiparului.

grăitoare
Casele nu mai sînt dărăpănate. Au n
dispărut paiele șl trestia după aco- <?
perlșuri. iar locul lor a fost luat de <<
țiglă. Pîrșcovenli de azi e un ade- ;
vărat orășel. Pe ulițe ca și în casele X
oamenilor luminează becurile elec- <\
trice. In comună s a construit un 5}
cămin cultural, unde se desfășoară X
o rodnică activitate. Brigada artls- 
tică șl echipa de teatru au prezen- 55
tat, numai în ultimul timp, zeci de X
spectacole care s-au bucurat de a- v,
preclerea cetățenilor. In comună e- 55
xistă un cinematograf sătesc, o bl- «
bllotecă cu 3500 de volume, un dis- «
pensar medical și alte construcții de .
interes obștesc. Școlile de 7 șl de <:
4 ani sînt frecventate de peste 350 <<
de elevi. GosDodăria colectivă și 55
cele cinci întovărășiri agricole exis
tente asigură țăranilor muncitori un V. 
trai din ce în ce mai îmbelșugat. 5)

...Despre realizările din raionul 55 
Gurahonț, regiunea Oradea, ne 55 
scrie tovarășul Vitalie Munteanu.

înainte vreme, satelor de i.a poa- 55 
lele Munților Codrului — ne scrie 
corespondentul nostru — 11 se spu- << 
nea „țara sărăciei". Oamenii din a- » 
ceste locuri plecau cu „ntîrțoagele 55 
șl cu cociuțele" să vîndă mături de « 
tufă, oale șl alte produse pentru a 5> 
se întoarce acasă cu cîteva hradii $ 
de grîu și porumb, 
exista o 
țător

In anii 
aceste 
transformări radicale. La îndemnul 
partidului, oamenii muncii di.1 fos
ta „țară a sărăciei", au pornit să 
transforme satele lor în sate bogate, 
cu școli, cămine culturale, cinema
tografe, dispensare, cluburi, biblio
teci etc. La Sebiș, de pildă, s-a în
ceput de curînd construirea unei 
școli medii cu două etaje. In Chf- 
șindia. țăranii muncitorii au trans
portat. în cadrul contribuției în 
muncă, 4192 m c. pietriș pentru în
treținerea unei porțiuni de dru.n de 
12 km. La Bîrsa a fost terminala în 
roșu construcția dispensarului me
dical.

...Lupu Alexandru e unui din co
lectiviștii din Oasele, raionul Bu- 
joru, ne informează tovarășul Marcu 
Negreanu dn Galați. Cu cîtva tl«mp 
în urmă Alexandru Lupu a avut o 
mare bucurie. Prin grija partidului 
șl guvernului, fiul său Ionel a f06t 
trimis la studii în Republica Demo
crată Germană. Peste cîțiva ani 
el îșl va termina studiile șl se va 
întoarce în patrie. Lupu Ionel, fiul 
de țăran colectivist, își are aslg*u-at 
un viitor fericit. Putea visa la o a- 
semenea fericire în trecut Alexan
dru Lupu, tatăl tînărulul ncetru Io
nel ? Fără îndoială că nu.

Acum fiilor de muncitori șl ță
rani muncitori le sînt deschise larg 
porțile viitorului. Ei pot să învețe 
în școlile șl institutele de toate gra
dele șl să se ridice pe culmile cele 
mai înalte ale științei. Nlmle nu Ie 
mal stă împotrivă. Totul le aparține. 
Viitorul fericit le surîde în față.

școală cu

noștri și 
meleaguri

La c nci sate 
un singur învă-

așezările de pe 
au cunoscut

LAZAR SIMION



Sarcina principală în domeniul producfiei agricole 
este sporirea considerabilă a producției de cereale, 
mai ales de grîu și de porumb...

(Din Raportul C.C. al P.M.R. prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la cel de al lll-lea Congres al P.M.R.)

° Mai mult ca oricînd oamenii se pleacă 
® acum peste lan, frămîntă spicele în palmă 
o și-ncearcă bobul. E în pîrgă. Recoltatul poate 
° începe. E semnalul care pune în mișcare mii 
o de mașini șl brațe. Stabilirea momentului re- 
o coltărli e un lucru deosebit de important mal 
° ales în acest an cînd din cauza ploilor pe- 
o rioada coacerii s-a scurtat. Sarcina specialiș- 
o tilor este să controleze starea de vegetație a 
° fiecărui lan și pe măsura în care acesta s-a 
o pîrguit să hotărască momentul recoltării.
o De acum începînd, fiecare minut e deo- 
“ sebit de valoros. Cu cît secerișul se face mai 
o repede, cu atît e cîștigul mal mare. O soco- 
” teală simplă arată că reducînd perioada de 
“ seceriș cu 4 -6 zile se cîștigă un plus la hec- 
Itar, (prin evitarea pierderilor desigur), de 

160—180 kg.: boabe. Cîte pîini înseamnă 
oare 180 kg. grîu de pe un hectar ? Dar de 
pe atîtea mii de hectare? Ele sînt cîștigate 
astfel și aduse de pe cîmp pe masa plugaru
lui.

In acest an condițiile în care se desfășoară 
recoltatul sînt deosebite față de alți ani. Este 
probabil ca în perioada recoltatului să 
plouă. Aceasta va scurta timpul de recoltare, 
determinînd executarea, în zilele cu timp fru
mos, a unui volum mai mare de lucrări.

Intr-un timp mai scurt ca deobicei în ra- 
“ ionul Flllmon Sîrbu sau recoltat 142 ha. 
o grîu șl 656 ha orz.
° Colectiviștii din comuna Bălăceanu, reglu- 
° nea Pitești, au recoltat întreaga suprafață de 
o orz in două zile. Firește că recoltatul nu se 
° poate desfășura rapid dacă totul, absolut to- 
“ tul, nu e pus la punct. Adică: transportul ce- 
o realelor la arii ca șl munca aici bine orga- 
° nlzată, mașinile șl agregatele în bună stare 
° de funcționare, spațiile de depozitare a ce- 
o realelor pregătite etc.
° Colectiviștii din comuna Checea, raionul 
“ Jimbolia, au recoltat în primele ore de lucru 
o grîul de pe o suprafață de 44 ha. Ei au avut 
° asigurate din timp toate condițiile pentru un 
o astfel de rezultat.
o Culesul comportă măsuri pregătitoare în- 
° deobște cunoscute. Mai mult ca oricînd însă, 
o recolta bogată din acest an cere o atenție în 
o plus.
“ G.A.S. din Rm. Sărat a recoltat de pe o 
o suprafață de 10 ha. aproape 6.000 kg. orz 
o de pe fiecare hectar, iar G.A.S. Teremia 

Mare (Timișoara), a realizat în medie 4.000 
kg. grîu/ha. Producția medie de grîu de pe 
suprafețele recoltate pînă în prezent în gos
podăriile colective din Timișoara trece de 
2000 kg./'ha. Batozele, combinele au, așadar, 
mult de lucru. Pentru ca să funcționeze cu 
întreaga lor capacitate nu trebuie să le lip
sească piesele de schimb, carburanții. Aceas
ta i grija de căpetenie a mecanizatorilor. Dar 
o recoltă bogată naște griji în plus și în pri
vința depozitării. E necesar un spațiu mai 
mare șl, firește, bine pregătit.

Dacă în acest an se obțin producțiile, de 
.care am amintit, (și nu-i decît începutul), a. 
ceasta se datorește în bună măsură faptului 
că pe aceste terenuri au fost executate încă 
din anul trecut arăturile de vară, lucrare de 
bază pentru asigurarea belșugului recoltei 
viitoare. Experiența înaintată a dovedit că 
pentru a obține recolte mari la toate culturile 
e necesar ca imediat după recoltare să pre
gătim ogorul pentru culturile următoare. Pen
tru ca lucrarea aceasta să nu întîrzie, e ne
voie de o împărțire chibzuită a forței șl mij
loacelor de muncă.

Sprijinul pe care S.M.T. îl acordă unități
lor socialiste agricole e acum mai mare ca 
oricînd. Gîndindu-ne însă cîte treburi sînt de 
făcut în scurtul timp pe care-1 avem la în- 
demînă, e necesar să nu așteptăm totul de 
la S.M.T. șl să mobilizăm în această impor
tantă campanie toate mijloacele care ne stau 
la dispoziție. Cu atît mai mult cu cît în acest 
timp trebuie executate și lucrările de între
ținere la culturile tîrzli.

Strîngerea la timp și fără nici o pierdere 
a recoltei din acest an e o sarcină a tuturor 
oamenilor muncii de la sate, a întregului po
por muncitor. Să răspîndim prin gazetele de 
perete, foi volante, prin variatele forme ale 
activității artlstlee-culturale, experiența îna
intată în campania de recoltare, numele șl 
metodele fruntașilor, să facem din ele un bun 
al tuturor celor care muncesc Ia strânsul roa
delor acestui an. Aceasta va asigura, pe lîngă 
ceilalți factori amintiți, succesul recoltării. 
Iar succesul acesta va fi o. primă și mare 
contribuție adusă de oamenii muncii din agri
cultură la îndeplinirea sarcinilor stabilite de 
cel deal IlI-lea Congres al partidului nostru.

La G.A.S. Roșia, se recoltează-. varza timpurie. Peste 2000 k& 
de varză iau zilnic drumul piețelor Capitalei.

însemnări dinfr-o Gospodărie Agricolă de Siat

CHEZASIA SUCCESELOR VIITOARE
Dezbaterile au ținut pină în 

tîrziul nopții. Oamenii din 
conducerea secțiilor și brigă
zilor din gospodăria de stat 
Aglgea făceau calcule, apoi 
cereau cuvîntul pentru a face 
propuneri. Intr-un cuvînt par
ticipau la discuții cu multă în
suflețire. Problema mult dez
bătută er,a calea cea mal 
scurtă și mai bună pentru în
făptuirea sarcinilor ce le re
veneau din prevederile docu
mentelor Congresului.

Directorul gospodăriei, to
varășul Vlad Ion, ciocăni cu 
tocul ochelarilor în cana cu 
apă ce se afla pe masa de lu
cru și începu :

— Noi nu sîntem o gospodă
rie oarecare, ci o unitate pre
orășenească, a cărei sarcină 
principală este să producă o 
cantitate sporită de produse a- 
groalimentare pentru aprovi
zionarea orașului Constanta șl 
a litoralului în timpul verii. 
Iată de ce trebuie ținut seama.

Cifrele puse în fața lor de

către conducerea gospodăriei, 
cu atîta claritate, bazate pe o 
temeinică analiză, îi făceau 
pe toți participant!! să reia 
din nou calculele șl să tragă 
singuri concluziile asupra 
dezvoltării gospodăriei. Spre 
miezul nopții, pe filele de 
hîrtie din fața directorului se 
așternuseră sumedenie de ci
fre care au devenit sarcini de 
plan realizabile în primii trei 
ani. Astfel. în sectorul zooteh
nic, v,a avea loc o sporire în
semnată atît a efectivelor de 
animale cît și a producțiilor 
de lapte, carne, ouă etc.

Așa. de pildă, s-a constatat 
că este t>e deplip realizabilă 
sporirea numărului de vaci 
cu lapte de ia 450 în 1960, ta 
1.000 de capete în 1963, creș
terea anuală fiind de aproxi
mativ 200 capete. Producția 
de lapte va crește de la 2.900 
litri pe cap de vacă furajată, 
la 3.500 litri. Se va ajunge ca 
la fiecare sută de hectare să 
se producă 1.500 hectolitri 
lapte față de 569, cit este în 
prezent. Și aici creșterea de la 
an la an va fi de circa 400 hl.

HEdtim anPÎGUlturiilmi terenuri)
In Raportul prezentat la cel 

de-al lll-lea Congres al parti
dului, tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej arăta că : „realizarea pe 
întregul teritoriu al țării a lu
crărilor de îmbunătățiri funcia
re, folosirea rațională a apelor 
pentru irigarea unei suprafețe 
de două milioane de hectare, 
vor asigura condiții pentru spo
rirea însemnată a- producției la 
hectar și atenuarea efectelor 
nefavorabile ale secetei“.

Pentru a traduce in viață li
nia partidului, in raionul Mizil 
se desfășoară cu avînt munca 
pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare.

Lucrările de pe cele patru 
șantiere vor duce la îmbunătă
țirea fertilității solului pe o su
prafață de peste 4.000 hectare 
ți la redarea completă pentru 

agricultură a unei suprafețe de 
peste 1.000 hectare.

In afara celor patru canale 
de desecare ce dețin un volum 
total de lucrări de peste 253.000 
m.c., din care peste 186.000 m.c. 
se vor executa prin muncă pa
triotică, pe teritoriul raionului 
se vor mai face trei lacuri de 
acumulare. Apele captate de 
cele trei lacuri de acumulare, 
pe lîngă faptul că vor crea con
diții prielnice pentru înființarea 
unor eleștee care vor fi popu
late cu pești, vor mai servi ca 
sursă principală pentru irigarea 
a peste 1.500 hectare teren, su
prafață pe cane plantele agri
cole se vor putea cultiva în con
diții agrotehnice superioare.

Vorbind despre rezultate bune, 
amintim și comuna Greceanca. 
Din volumul total de 8.946 m.c., 

sătenii au executat in 80 de zile 
peste 4.500 m.c. lată exemple 
care grăiesc de la sine despre 
dragostea cu care oamenii 
muncii se străduiesc să facă 
pămîntul tot mai fertil.

Pe șantierul Cireșanu, cetățer 
nii din comuna Amaru, con- 
știenți pe deplin de marile 
avantaje ce le oferă executarea 
unor astfel de lucrări, au venit 
in număr de 1.500 și au făcut 
un volum de lucrări de peste 
3.200 m.c., terminînd astfel de 
săpat întreaga porțiune ce le-a 
fost repartizată.

O contribuție importantă la 
executarea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare o aduc gospo
dăriile agricole colective din 
cadrul raionului, care și-au or
ganizat munca pe brigăzi ți e- 
chipe. De exemplu, colectiviștii 

din Amaru și din Dulbanu au 
executat in această perioadă 
peste 1.200 m.c. săpături.

Șirul exemplelor poate fi con 
tinuat pe multe file. Ceea ce se 
desprinde insa ca un fir roșu, 
este faptul că in raionul nostru 
sînt suficiente forțe pentru exe
cutarea intr-un timp scurt a lu
crărilor de îmbunătățiri fun
ciare.

Este necesar ca membrii co
mitetelor executive ale sfaturi
lor comunale să-și îndrepte tot 
mai mult atenția către mobili
zarea unui număr mare de oa
meni care să contribuie din 
plin la realizarea lucrărilor ce 
le-au fost repartizate. Pină a- 
cum locuitorii raionului Mizil, 
prestînd lucrări de îmbunătățiri 
funciare, se pot mindri că au 
adus bugetului republican o e- 
conomie de 3.648.000 lei, din 
care 648.000 lei valoarea mun
cii prestate ți 3.000.000 lei va
loarea surplusului de produse 
ce se va obține pe suprafețele 
scoase de sub pericolul inun
dațiilor.

Acest succes constituie un 
imbold pentru ca și pe viitor 
să redăm agriculturii noi tere
nuri, îndeplinind astfel mărețele 
sarcini trasate de Congresul 
aii lll-lea al partidului. In peri
oada de vară, țăranii muncitori 
din raionul Mizil muncesc pen
tru a stringe recolta la timp ți 
fără pierderi. Ei ți-au organizat 
munca în ața fel încit să poată 
continua ți lucrările de îmbună
tățiri funciare, care vor aduce 
o sporire a viitoarelor producții 
agricole.

T. NICOLAE 
președintele comitetului executiv 
al sfatului popular raional Mizil

Crescătorii de păsări și-au 
spus și ei cuvîntul, după care 
s-a trecut la definitivarea pro
punerilor. Calculele au dove
dit că pînă în 1963 gospodă
ria va putea ajunge la 10.000 
găini. care vor produce 
1.600.000 oui, adică cu 
1.300.000 bucăți mai mult 
față de anul curent. In anul 
1963 se vor crește aici un nu
măr de 50.000 bucăți de pui 
pentru consum

Pentru aceasta, în anii ce 
urmează se va da o atenție 
mal mare dezvoltării bazei 
furajere, se vor extinde cul
turile cu lucerna irigată prin 
aspersiune, iar în 1963 gos
podăria va produce 35.000 
tone porumb siloz, astgurînd 
condițiile optime pentru hră- 
nlrea vacilor cu lapte.

★

Cifrele prezentate în șe
dință, spre dezbatere, au Tost 
susținute cu multă însuflețire 
de către toți cei prezenți.

— Ne angajăm — spunea 
mecanizatorul Malacu Dumi
tru, șeful brigăzii Nr. 1 de 
mecanizare completă, să ter
minăm recoltatul celor 900 
hectare păioase în 7—8 zile 
organizîndu-ne munca pe 
schimburi, întrețlnînd bine 
mașinile, efecluînd recoltarea 
fără pierderi.

Angajamentul lui a fost sus
ținut și de ceilalți trei șefi de 
brigadă : Marchidan Ion. Ju- 
rovlea Ion șl Bălan Traian. In 
adunarea deschisă a organiza
ției de bază, mulgătorii șl bri
gadierii din sectorul zootehnic 
s-au angajat ca sarcin’te de 
perspectivă elaborate de con
siliul gospodăriei să fie înde
plinite și depășite. Este posi
bil — spuneau oamenii — și 
depinde numai șl numai de 
noi să le îndeplinim.

PETRE ZBIRLEA,



Corul mixt romino-german din comuna Nocrich.

Frohlich Ion, un om cu părul în
cărunțit, înalt, cu ochii negri, plini, 
de voie bună, ieși pe poartă și o 
apucă agale pe ulița ce dă In inima 
catului. In clipele acestea, în minte 
1 se îmbulzeau sumedenie de amin
tiri, unele mai îndepărtate, altele 
de curînd trăite.

...Era prin anul 1920. Se-ntorcea, 
pe-nserate, acasă. Mergea de unul 
singur șl cînta cu voce tare, așa 
cum e obiceiul flăcăilor din partea

'Lupșa Margareta e cea mai tinără 
tolisin din raionul Agnita, lat o inter

pretând cîntecul: „La oglindă".

locului. Tn urma sa apărură cîțlva 
tineri de-o seamă cu el. Frohlich 
nu-1 observase. Cînta înainte un
duind cu pricepere melodia unul 
străvechi cîntec popular. Flăcăii se 
opriră pentru o clipă locului, adml- 
rindu i vocea frumoasă, de tenor, 
după care grăbiră pasul pînă ce-1 
ajunseră din urmă.

— Ziceai că n-al voce — i-a strl-i 
gat unul dintre ei.

Frohlich întoarse capul șl dădu 
cu ochii de prietenii care de mal 
multe ori îi propuseseră să vină la 
cor. întotdeauna s-a scuzat rușinat, 
motlvînd că n-are voce.

— Gata 1 Mîine seară avem repe
tiție, așa că o să venin să te luăm 
—■ l-a spus un altul. — Acum nu 
mai scapi de noi.

Șl așa tînărut Frohlich, la fel ca 
mulțl alțl tineri șl tinere de-o seamă 
cu el, începu să meargă șl, cu timpul 
să îndrăgească corul din satul său 
natal. Entuziasmul coriștilor s-a 
Izbit însă ani de a rîndul de opre
liștile puse de regimul burghezo- 
moșleresc Din aceasta cauză, corul 
din Nocrich a fost nevoit ca ani în 
șir să ducă o activitate sporadică, 
reținută. In ciuda tuturor opreliști-, 
lor, romînil și germanii din No
crich au purtat totuși, în decursul 
anilor, aprinsă făclia culturii șl 
înfrățirii. Abia după 23 August 
însă, coriștii din Nocrich șl alături 
de el artiștii amatori din sat au 
pus temelia unei adevărate șl largi 
activități culturale. Ca șl în întrea
ga țară, datorită noilor condiții crea
te de partid șl de guvern, mișcarea 
cultural-artfstică din comuna situată 
pe valea pîrîulul Hîrtlbaclu, a cu
noscut an de an o dezvoltare tot 

mal mare. In Nocrich a luat 
ființă căminul cultural „23 Au
gust'1 care a organizat șl găzduit 
numeroase manifestări artistice. 
In formația corală, alături de 
vechii coriști, au venit tineri ca: 
Ion Zlatea, Schneider Ecaterina, Si- 
mlon Banea, Schuster Erika șl mulțl 
alții. Astăzi corul numără peste 100 
de persoane, romîni și germani, în
frățiți în muncă șl în cîntec.

Frohlich Ion ajunse în centrul 
satului. Firul amintirilor se între
rupse, în față-1 se întinde ’ marea 
de oameni venlți din satele înveci
nate, din numeroase orașe șl comu
ne din regiune, să asiste; la mani
festările artistice organizate cu 
prilejul sărbătoririi a 100 de ani 
de la înființarea corului din Noc
rich.

Festivitatea începe. Privirile tu
turor sînt ațintite înspre tribuna pe 
fundalul căreia sînt scrlșl cu cifre 
mari anii: 1860—1960,

Ascultînd prezentarea făcută de 
directorul căminului cultural cel 
peste 5.000 de spectatori și ar
tiști amatori venlți din toate col
țurile regiunii, parcurg împreună 
cu sătenii din Nocrich filele cro
nicii care înglobează activitatea 
corului depusă în decurs de 100 
de ani. Să ne oprim asupra cîtorva 
file din această cronică care înge- 
minează strădania șl rodnica acti
vitate desfășurata de corul din Noc-. 
rich după 23 August 1944.

Alături de întregul nostru popor 
muncitor și țăranii din Nocrich au 
pornit, la îndemnul partidului, pe 
drumul unei vieți noi, fericite. Re
pertoriul corului s a îmbogățit an 
de an cu cîntece despre munca nouă, 
avîntată, înfrățită a oamenilor mun
cii din țara noastră pentru construi
rea socialismului. Cînd în Nocrich 
s-a început munca pentru înființa
rea unei gospodării colective, coriș
tii, alături de artiștii amatori, au 
adus șl el o contribuție prețioasă 
la lămurirea țăranilor. In repertoriu 
au fost Incluse cîntece noi ca : „In 
gospodărie", „Vino în gospodărie", 
„Cîntec de muncă", „Hora colecti
viștilor" etc., iar numeroși coriști 
s-au înscris printre primii în gospo
dăria agricolă colectivă. In anul 
1959, comuna Nocrich a fost în în
tregime colectivizată și coriștii sînt 
mîndri că la această însemnată reali-. OVIDIU MARALOIU

zare au avut și ei părticica lor de 
contribuție.

Corul mixt romîno german din 
Nocrich deschide programul artis
tic. Fruhlich Albert, dirijorul coru
lui, ridică bagheta șl melodia cînte- 
culul : „Steagul partidului" se re
varsă năvalnic peste sutele, peste 
miile de spectatori. Rînd pe rînd, 
corul interpretează cîntecele : „Pa
tria mea", „Tineret liber", „In gos
podărie", „La secerat" etc. Ropote
le de aplauze ce însoțesc fiecare 
cîntec răsplătesc priceperea și buna 
pregătire a coriștilor. Abia s-a pier
dut ultimul ecou al cîntecelor că 
brigada artistică a căminului cultu
ral din Nocrich a și urcat pe scenă 
pentru a prezenta programul fes
tiv închinat aniversării a 100 de 
ani de la înființarea corului.

La sărbătorirea corului din Noc
rich au participat peste 1500 de 
artiști amatori din regiunea Stalin. 
Cele' mai bune formații din regiune 
au prezentat pe scenele amenajate 
pe pitorescul Deal dintre Vii, inte
resante șl instructive programe ar
tistice. Am inlilnlt aici pe coriștii 
uzinelor „Ernst Thălmann" din 
Orașul Stalin, pe cunosfcuțli coriști 
din Săllște, pe renumițll dansatori 
din Dăișo'ăra șl formațiile comune
lor învecinate care au ținut să săr
bătorească, alături de țăranii din 
Nocrich, centenarul corului.

Pentru rezulta'.ele frumoase do- 
bîndite în activitatea cultural-artls- 
tTcă, corul căminului cultural din 
Nocrich a fost distins de Prezidiul 
Marii Adunări Naționale cu Ordinul 
Muncii clasa IlI-a. De asemenea, 11 
coriști au primit Medalia Muncii, 
iar altor 21 membri ai corului 11 
s-a decernat insigna de fruntaș 
In munca culturală.

Deși festivitatea centenarului se 
terminase, pretutindeni în sat, în- 
tîlneai aceeași animație șl voioșie. 
Intr-un grup 1 am văzut din nou pe 
Frohlich Ion. Mergea împreună cu 
Ion Avram, șl cu cea mal veche 
coristă Frohlich Maria. Fredonau 
cu toții cîntecul: „La noi în gospo
dărie". Am zărit atunci pe pieptu
rile lor strălucind Medalia Muncii, 
înalta prețuire a activității artisti
ce pe care o depun împreună de ani 
șl ani de zile.

Vestea o făcut in grabă ocolul co
munei : artiștii din Stîncești dobîndi- 
seră un succes care le făcea cinste ; 
la faza raională a Festivalului „Ion 
luca Caragiale", echipa lor de teatru 
fusese socotită cea mai bună din tot 
raionul Botoșani.

Aveau de ce să fie mulțumite învă
țătoarele Maria Gherasim și Aurelia 
Rotaru, instructoarele echiDei. Cit 
despre artiștii amatori, ce să mai vor
bim. Și cei tineri, și cei mai in virstă 
se bucurau deopotrivă.

De atunci trecuseră trei sâptămfnî. 
Artiștilor amatori din Stîncești le plă
cea să-și amintească mereu de succe
sul de la faza raională, de aplauzele 
și felicitările de atunci. Bucurie azi, 
bucurie miine, zilele treceau una cite 
una și lucrul cel mai principal, adică 
pregătirile în vederea participării la 
faza regională erau a minate fără nici 
un motiv de la o săptămînă la alta. 
Așa au mers lucrurile pînă într-o după 
amiază, cînd artiștii din Stîncești au 
primit un oaspete prețios. Era tovarășa 
Ortansa Țerineanu, directoarea casei 
raionale de cultură din Botoșani. Cînd 
le-a spus pentru ce venise, oamenii 
s-au privit intre ei, ușor descumpăniți.

— Adică... va să zică... noi... Să ju
căm piesa chiar acuma, spuneți ?

— Da, acuma. Ce vă prinde mira
rea ? Aș vrea să văd ce progrese ați 
făcut, de la faza raională.

S-au codit ei ce s-au codit, dar 
pînă la urmă n-au avut încotro. S-au 
adunat cu toții fa cămin — a venit 
și Paraschiva Butnaiu, și Alexandru 
Iliescu, funcționar la sfatul comunal, 
interpretul lui Costache Dorobăț, și 
utemiștii Alexandru Neofit, Gheorghe 
Compar, Constantin Chisăliță, Maria 
Bunea și Otiiia Constantinescu — au 
montat decorul și au ridicat cortina, 
Jucau aceeași piesă care, cu trei 
săptămini mai înainte, se bucurase de 
otita succes la Botoșani. Pe scenă se 
aflau aceiași interpreți, dar dacă te 
luoi după cum se mișcau pe scena, 
parcă ar fi fost alții. Gesturile lor erau 
mai puțin firești, replicele se lăsau aș
teptate, urechile le erau ciulite către 
coltul unde se afla suflerul.

— Ei, vouă v-a plăcut? — i-a întrebat, 
la sfirșit, directoarea casei de cultură.

Ce să mai spună și ei ? Bineînțeles 
că nu le plăcuse.

Lecția ce au primit-o în seara aceea 
i-a durut, dar le-a fost de folos.

A doua zi, pe înserat, s-au intîlnit 
din nou la cămin. Și de atunci, în fie
care săptămînă ou loc cite două repe
tiții. Vine să-i ajute și instructorul ca
sei de cultură. Acesta a stat mult de 
vorbă cu învățătoarea Maria Gherasim.

— Iți mai amintești, tovarășă instruc
toare, — a întrebat-o el — care a fost 
lipsa principală asupra căreia v-au 
atras atenția membrii comisiei ?

— Da... Ni s-a spus că n-am reușit 
să asigurăm un ritm crescînd de in
terpretare, că spectacolul nostru lîn- 
cezește spre sfîrșît, acolo unde tocmai 
ar trebui să crească în intensitate.

Instructoarea aducea și unele expli
cații...

— Oamenii noștri vin la repetiții sea
ra tîrziu, unii direct de la cîmp. La 
primele scene sînt mai atenți. ascultă 
și urmează indicațiile mele. Apoi încep 
să dea semne de oboseală, nu mai re
țin ce le spun. Și asta se întîmplă toc
mai spre sfirșitul repetițiilor, cînd pre
gătim ultimele scene.

Instructorul casei de cultură a zîm- 
bit. Găsise cauza... iar leacul îl avea 
la indemînă.

— De ce e neapărată nevoie să re
petați întreaga piesă in fiecare seară. 
Mai bine ați face să o împărțiți în 
două, trei părți și să vă ocupați pe 
rînd, în cite-o repetiție doar de cîteva 
scene. Apoi, după ce o să vă dați 
seama că toate scenele sînt la fel de 
bine pregătite, puteți să reluați repe
tițiile cu piesa întreagă, pentru ca să 
le dați o înlănțuire firească. Credeți 
că v-ar fi greu să lucrați așa ?

— Ba dimpotrivă.
Au făcut așa cum li s-a spus. Și 

intr-adevăr, totul a început să meargă 
mai bine.

Acum citeva zile, directoarea cosei 
de cultură a venit din nou în comuna 
lor, oamenii n-au mai dat din colț 
in colț. Bo chiar instructoarea a între
bat-o pe tovarășa Țerineanu :

— N-ați vrea să vedeți iarăși piesa 
noastră ? ,

Aceasta a zimbit :
■— Lasă că am s-o văd în septem

brie, la faza regională.
Știa ea ce știa...

TRAIAN LALESCU
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ionul colectiviștilor din Frățești, regiunea București, va transporta la baza 
e recepție primele eonii lăți de orz contractat cu statul.

^OCUPĂRI ACTUALE
holdele Preocupările lor In această pe- 

irie. in noadă sînt axate pe sarcinile
pe in- stabilite de Congresul al 111-lea
raionu- al partidului,, cu privire la dez-. 

le ooate voltarea agriculturii. Conferințe- 
ea mun- te, expunerile prezentate _ de 
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1 pretu- țiile la locui de muncă — pe
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i colective „Olga Banclc“ tșl înalță 
ște în adierea vîntului. întreg cîmpul 
irzator și totuși ploaia de peste noapte 
i secerișul. Trei combine așteaptă cu- 
anulul.
loua, ne arată tovarășul Mișcan Nico- 
îtrăm cu secerile și cu ce avem. De 
Intră și combinele și gata. Angaja- , 
ea în cinci zile să terminăm recol-

>lii
că da.
lectiviștll, așa după cum 11-1 obiceiul 
c vorba despre angajamente și înfăp- 
tru întărirea economică a gospodăriei 
est an peste 530.000 de lei, o parte 
ști și o parte din produse. Venituri 
. Contractări total peste 200 vagoane 
i de zahăr, floarea soarelui, orez, pro- 
:arne, lapte și altele.
:ctlviștil au ținut o adunare generală, 
«ngnesul — a început tovarășul Mic- 
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te zile este sprijinirea campaniei 
de recoltare folosind pentru a- 
ceasta toate posibilitățile ce ne 
stau la îndemînă. De pildă, bri
găzi artistice de agitație, pano
uri de onoare, gazete de perete 
și grafice, care să ilustreze mer
sul campaniei, cercuri de citit, 
etc.

De asemenea, tot in această 
perioadă, munca culturală este 
axată pe desfășurarea unei vii 
activități practice experimentate 
la gospodăriile colective din ra
ion. Pe hectare întregi, încredin
țate brigăzilor complexe alcătu
ite din colectiviști, se fac expe
riențe cu privire la diferite re
guli agrotehnice. La Periam, de 
pildă, se cercetează pe lotul ex
perimental folosirea diferitelor 
îngrășăminte la grîul de mare 
productivitate, pentru a se ve
dea care este cel mai potrivit și 
se urmărește găsirea soiului de 
porumb hibrid cel mai rodnic în 
condițiile locale. La Beșenova 
Veche fiecare din cete șase bri
găzi complexe ale gospodăriei 
are cîte un lot experimental pe 
care se studiază practic plivitul 
chimic, tngrășarea fazială a 
griului și sfeclei de zahăr, den
sitatea porumbului și sfeclei la 
hectar. Aceasta va contribui la 
dezvoltarea intensivă a agricul
turii raionului.

Pentru dezvoltarea ed multi
laterală, activiștii culturali, și în 
primul rînd inginerii gospodă
riilor colective — lectori ai cercu
rilor de studiu — țin confe
rințe și lecții legate de ramu
rile de producție aducătoare de 
venituri mari. In raion slnt mari 
posibilități pentru culturi iriga
te. Au luat ființă tn acest scop 
cercuri agricole pe ramuri de 
producție, între care și cercuri 
pentru culturi irigate. Lecțiile 
ținute cu luni în urmă despre 
cultura orezului, porumbului și 
sfeclei irigate, însoțite acum, 
vara, de discuții la cîmp și de 
lucrări practice, au contribuit ca 
în gospodăriile ce au culturi iri
gate pentru prima oară în acest 
an (porumbul irigat la Valcani, 
legume la Lovrin etc.) să se a- 
pldce în mod corespunzător re
gulile pe care le cer aceste cul
turi.

Conferințele ce au loc în a- 
ceastă perioadă, lecțiile practi
ce organizate In mijlocul cres
cătorilor de animale iau în. dis
cuție problemele actuale ale 
creșterii animalelor în raion. 
Este de toată lauda faptul că în 
multe din man testările organi
zate în legătură cu aceasta se 
poartă discuții concrete, înte
meiate pe situația dim diferite 
gospodării. De pildă, multe în
vățăminte s-au desprins din în- 
tîlnirile organizate de activul 
căminului cultural între colecti
viștii din Periam și ingineri, 
agronomi și zootehniști.

Acestea sînt în momentul de 
față preocupările de bază ale 
activiștilor culturali din raionul 
Sînnicolaul Mare. Ele sînt în 
pas cu strădaniile oamenilor 
care luptă pentru recolte bogate 
și pentru producție agroalimen- 
tară sporită, din primul an al 
șesenalului. i ,

T. GHEORGHE

Conduși și îndrumați Cu grijă și dragoste ce 
partid, înconjurați de prețuirea oamenilor mun
cii, artiștii din țara noastră își pun întregul 
talent, întreaga lor forță creatoare în slujba po
porului, a înfăptuirii mărețelor sarcini. ale con
struirii socialismului. In ultimii ani, grupuri 
de artiști au lucrat în uzine, fabrici. în mine, 
pe marile șantiere, în gospodăriile agricole co
lective și de stat. S-au deschis expoziții la sate, 
acolo unde pjnă acum oamenii nu au avut pri
lejul să vadă opere originale de artă plastică.- 
Artiștii au stat de vorbă, în aceste expoziții, cil 
țăranii mu-ncitori, le-au ascultat părerile șl'su
gestiile, le-au explicat felul în care arta sliijește 
mersului înainte al societății. Această continuă 
șl vie legătură cu oamenii muncii a avut o pu
ternică influență în creația artiștilor noștr.i. Cu 
flecare nouă expoziție el aduc dovada legăturii 
tot mal strînse cu munca și viața poporului, a 
înțelegerii mereu mai profunde a gîncurilor șl 
năzuințelor oamenilor muncii.

Expoziția artelor plastice deschisă în să
lile de marmoră ale Casei Scînteli, în ca
drul manifestărilor culturale organizate în 
cinstea celui de al IlI-lea Congres al partidului, 
reunește oele mal de seamă opere realizate în 
ultimii 15 ani, precum și lucrări noi aparțlnînd 
atît maeștrilor cît și tinerilor artiști. Lupta eroi
că a clasei muncitoare, dîrzenla comuniștilor în 
celulele Doftanei. insurecția armată, lupta parti, 
zanilor, etapele importante ale construcției so
cialismului în țara noastră 6Înt temele asupra 
cărora 6-au oprit cu dragoste artiști ca Ion Ja
lea, Cornel Medrea, Ion Irimescu, Alexan
dru Ciucurencu, Ștefan Szony, Jules Pera-

'ANDREI SZOBOTK.A „Se naște o idee" (sculptură)

Schimb de experiență 
între crescătorii de păsări

O zî călduroasă de vară. Pe 
drumurile ce străbat întinsele 
cîmpuri ale colectiviștilor din 
Făcăenl, cîteva camioane, în 
care se aflau zeci de bărbați 
și femei, se îndreptau către 
puiernlțele și cotețele mobile 
ale gospodăriei. Veniseră în 
cadrul unul schimb de expe
riență crescătoare de păsări. 
Ingineri șl brigadieri zooteh
nici din 12 gospodării colec
tive ale raionului Fetești. Vi. 
zltatorii s-au oprit mal întîi 
la camera de incubație unde 
„mașinile de scos pul" (cum 
le numesc colectiviștii) erau 
tocmai în timpul cînd din ouă 
începuseră să iasă puii. Colec
tiviștii din Făcăenl le-au îm
părtășit oaspeților cîte ceia 
din experiența lor. Vizitînd 
apoi puiernlțele, oaspeții au 
admirat ordinea perfectă și 
curățenia în care creșteau 
miile de pul de găină șl 
curcă, boboci de rață și g scă, 
de la frageda vîrstă de o zi 
și pînă la două luni. Oaspeții 
au aflat că membrii gospodă
riei colective din Făcăeni vor 
crește pînă la sfîrșltul acestui 
an 16.000 de păsări dintre 
care peste 12.000 vor fl valo
rificate prin cooperativă. Vi
zitatorii n-au trecut însă cu 
vederea nici unele neajunsuri.

— Toate bune și la locul lor 
— a spus crescătoarea de pă
sări Maria Stoica, de la gos
podăria colectivă din satul 
Progresul — numai cu un 
lucru nu mă împac. La adă

pat, puișorii vin cu picioru
șele murdare și se bălăcesc în 
jgheaburi, ceea ce nu e de loc 
igienic. Așa cum am învățat 
noi de aici multe lucruri bune, 
n-ar fi rău ca șl vecinii noștri 
din Facăeni să învețe cîte ceva 
de la noi. Uite, de pildă, pen
tru o adăpare sănătoasă,noi am 
făcut adăpători automate, pu
țin costisitoare șt foarte sim
ple. E vorba de niște jghebu- 
lețe cu căpăcele. Cînd puiul 
bea apă căpăcelul se lasă în 
jos. tar după ce-șl ridică cio. 
cui. căpăcelul se ridică la loc. 
In felul acesta ■ Jghebulerete 
rămîn curate și apa limpede.

Seara, în sala căminu'ul 
cultural, s-au încins discuții. 
Crescătoare de păsări, ingi
neri șl brigadieri zootehniști 
au dezbătut pe larg referatele 
prezentate, împărtășind tot
odată metodele folosite de ei 
în creșterea păsărilor. S-a 
subliniat îndeosebi capitolul 
din proiectul de Direc
tive care prevede realizarea a 
î 20.000 tone carne de pa
săre.

Aici colectivista Rada Bur- 
toi a povestit, de-a fir a păr, 
despre metodele prin care a 
reușit ea, împreună cu cele
lalte îngrijitoare la pui, să în
grijească și să crească 4.060 
de pui de găină și 1.066 bo
boci de rață, fără nici o mor
talitate.

Mă uitam la femela aceasta 
care vorbea cu atîta ușurință, 
folosind numeroși termeni de

GABRIELA MANOLE Portret de țărancă (sculptură)
him, H. Cetargi, M. H. Maxy, Ovldiu Mai- 
tec. Ion Pacea, Splru Chlntllă. Constantin Ba
ciu și alții.

• Eroica luptă a clasei muncitoare, a poporului 
nostru pentru libertate șl o viață mai bună a 
fost înfățișată, de pildă, în tablourile închinate 
grevei de la Grivița (Gavrll Mlklossy), grevei 
tipografilor de Ia 13 Decembrie 1918 (AL CJu- 
curencu, Eugen Popa), în sculpturile înfățișînc' 
grevele minerilor de la Lupeni (Ion Irimescu, 
ion Vlad). Crînoena încleștare a țăranilor răscu- 
lați la 1907 apare în sculptura maestrului Cor
nel Medrea și a lui Naum Corcescu.

Cel mai prețios aspect al acestei expoziții 
este faptul că întîlnești pretutindeni chipul o- 
mulul nou. al muncitorului Cc înfăptuiește, con
dus de partid, mărețele sarcini ale construirii 
socialismului, al țăranului muncitor ce-și fău
rește o viață nouă pe ogoarele înfrățite ale gos
podăriilor colective. Alături de tablourile „Odih
nă pe cîmp“ șl „Țărani”, amintind viața grea,- 
obidltă a țăranilor de odinioară, maestrul Corne- 
liu Baba a adus în expoziție lucrarea „Oțelarii”, 
inspirată din viața muncitorilor din industria 
grea.

Fie că este vorba de un peisaj Industrial de 
la Reșița de Brăduț Covallu, de construcții noi 
In Capitală — de portretul unui muncitor 
fruntaș de la Bicaz realizat de Constantin 
Crăciun : „Brigada de colectiviști" pictată de 
Eugen Popa sau de „Colectiviști plecînd.la lu
cru" de Dan Hatmanii, în toate aceste exponate 
răzbate dîrzenla omului nou, eroismul muncii 
sale.

In faița sarcinilor trasate de cel de al IlI-lea 
Congres al partidului, artiștii plastici, alături 
de întregul popor, .sînt ferm hotărîți.de a. con
tribui cu toate forțele lor la desăvîrșlrea con
strucției socialiste, la afirmarea mal puternică 
e artei realismului socialist, artă profund revo
luționară în care se oglindesc mărețele trans
formări prin care trece țara noastră în drumul 
ei spre comunism.

specialitate și căutam să 
mi-o închipui pe Rada Burtoi 
de-odinioară, oe femeia care 
n-a putut în tinerețea ei să 
învețe decît două clase pri
mare. Acum, completindu-șt 
studiile, plus cele două cursuri 
de calificare pe care le a ur
mat, a devenit una din cele 
mat pricepute crescătoare de 
păsări.

Tovarășa Rada Burtoi arată 
celor prezenți că șl creșterea 
puilor trebuie făcută după 
toate regulile științei înain
tate. Medicul veterinar tre
buie să vegheze la sănătatea 
lor, să le administreze penici
lină furajeră, să-i hrănească 
rațional, și să le facă adăpa
rea igienic.

Au vorbit apoi despre expe
riența lor de crescătoare, co
lectivistele Maria Apostol, 
Aurica Radu, Elena Buriaeu 
și altele. Schimbul de expe
riență de la Făcăeni ca șl ce
lelalte organizate în alte cen
tre de comune din raion au a- 
rătat strădania gospodăriilor 
colective din raionul Fetești 
de a găsi cele mal bune me
tode Dentru realizarea a 500 
de păsări la suta de hectare 
cerealiere (plan pe raion) con
tribuind astfel la îndeplinirea 
hotărîrilor celui de al IlI-lea 
Congres al P.M.R. privind 
dezvoltarea produselor agro- 
alimentare.

MARIA STANCU

hot%25c4%2583r%25c3%25ae%25c8%259bi.de
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Cine e mai cițtiqat?
Fragment din romanul „Drum deschis" de ȘERB AN NEDELCU

Toata după-amiaza, Anqheluș Cataramă 
făcu socoteala cit a ciștigat si ce si a fă
cut în ogradă în ultimii cinci ani.

Om harnic și chibzuit, Cataramă tinea rîndu- 
ială in toate. In fiecare an. trecea în caiet : cît 
a primit de la gospodăria colectivă, cît a scos 
din cea personală, cît anume a cheltuit si ce 
economii _a făcut.

„S-o luăm de la-nceput“, zise el, deschizînd 
caietul si începu să scrie pe o hlrtie.

tsi aminti că din veniturile dîn primul an a 
făcut, casă noua și a început să-și cumpere îm
brăcăminte. Scrise :

..O casă nouă cu patru odăi, thncuite numai 
pe dinăjintru si fără dușumele 18.000 lei

îmbrăcăminte 6.000 lei
Diverse 2.040 lei
Economii C.E-C. 2.600 lei*
Anoheluș se opri din lucru si privi la ceas. 

Trecuse mai bine de'o oră de cînd socotea. Se 
oîndi că o să-i fie areu să prezinte veniturile 
si cheltuielile din fiecare an si adăugă :

..Cite 25.000 lei aroso-modo pe an. fexpresia 
aceasta o auzise de curînd de la contabilul-șef 
si-i plăcea mult. Suna 
..unul peste altul", sau „in 
125.000 lei. Ba nu, punem 
pe an, pentru că din '54 
Total : 150.000 lei venituri, 
so-modo :

48.000 lei casa nouă
42.000 lei îmbrăcămintea 
2.400 lei aparatul de radio 

52.600 lei diverse
5.000 lei C.E.C.

Total 150-000 lei numai bani, numerar pentru 
ridicarea nivelului de trai, fără să mai punem 
la socoteală bucatele oe care le-am consumat 
în aosnodărîe".

— Este ? — rosti vesel, cu voce tare.
— Ce să fie ? — întrebă Tudora.
Bărbatul nu-i, răspunse. Se aîndi să adauqe 

la venituri cărămida pe care i-a dat o aospo- 
dăria si vaca pe care o primise în 1953, drept 
premiu pentru muncă ; imediat îsi spuse însă ca 
cifrele s-ar putea să-i încurce pe oameni și re; 
nuntă la toate socotelile oe care le făcuse pîna 
atunci. Chibzui îndeluna si hotărî : „O sâ le 
vorbesc numai despre ce mi-am făcut în gos
podărie, de nivelul de trai. Să vorbească, și Nae 
Coconea, dacă-i dă mîna. _Si-a făcut măcar pe 
iumătate din cite mi-am făcut eu ? Că are tot 
atîtea brațe de muncă".

— Veruto I — strigă el brusc, si un zîmbet 
ghiduș îi răsări sub mustățile sure.

— Poftim !
— Du-te dincolo și adu-mi o dulceață I
Sala de cinematoqraf a căminului cultural era 

plină de lume. Veniseră multi oameni căci era 
un film nou : „Cazacii din Cuban". Nu aveau loc 
pe scaune toti. Unii stăteau în picioare, alții se 
grămădiseră în fundul sălii si vorbeau.

— Cum e filmul ăsta, e bun ? — întrebă ci
neva.

— Bun...
— De unde știi ?
— L-am văzut la oraș.
Cu căciula neagră de karacul si cu palton 

maron orășenesc, Anqhelus Cataramă îsi făcu 
loc printre oameni, tinînd în mînâ un obiect în
fășurat într-o hîrtie de ziar.- Cînd ajunse în 
fată, directorul căminului îl luă de braț si urcară 
pe scenă. Se făcu liniște. Oamenii, care șopteau 
între, ei. tăcură si îsi întoarseră privirile ^spre 
scenă. Doar cîtiva continuară să vorbească : _

— Ia uite-1 oe Anahelus 1 Ce caută pe scenă ?
— Vrea să ne cînte din caval pînă începe 

filmul I — spuse cineva.
— Tu nu vezi că n-are cavalul cu el ? — răs

punse o voce.
— Poate are șâ ne facă vreo comunicare, fu 

de părere un flăcău cu mustata abia miiită.
— Țe pomenești că ne face recenzia filmului, 

adăuaă altul.
— Tăceți mă. din gură ! Faceți liniște, spuse 

o voce de femeie.
— S-a întîmplat un mic deraniament la apa

ratul de cinematoqraf. Pînă 1 o pune operatorul 
la punct, tovarășul Anoheluș Cataramă vă ,va 
spune cîteva cuvinte despre unele întîmplări. 
spuse directorul în loc de introducere.

— Să-I auzim, rostiră cîteva glasuri din mij
locul sălii

— Scoate cavalul jdin buzunar si dă-i drumul, 
nea Cataramă, strigă altul.

Zîmbitor si cu fata lucioasă în lumina elec 
trică. Anoheluș, Cataramă desfăcu încet pa
chetul din mînă- si dete la iveală o căciulă 
soioasă si spartă în fund, cîroită cu sfoară de 
cîneuă.

— O mai cui«?aste cineva? Cine o cunoaște 
să spună 1 — st/ioă el cît putu, arătînd mulțimii 
căciula.

Discuția dura de vreo oră. Petre Pelin, ță
ran mijlocaș, cunoștea foloasele muncii lao
laltă și recunoștea deschis superioritatea 
gospodăriei colective. Totuși, ezita să se în
scrie. Venea cu lot felul de pretexte. Ba că 
așteaptă să-și mărite fata, ba că vrea să-și 
însoare și feciorul. Iată un crîmpei din lunga 
și aprinsa discuție:

— Spune drept: ce te tine oe loc ?...
— Nu mă tine nimic.
— Ba te ține pămîntul I Zi așa. că nu te-n- 

duri de pămînt. îți place să fii apropritar, cum 
zice ăla-n „Scrisoarea pierdută' t...

— Sincer îți spun că nu mă tine I — rosti 
fără convinqere Petre Pelin.

— Ba te ține I In loc să ieși ca noi la drum 
deschis, orbecăi în neștire prin toate hățișu
rile !...

Interlocutorul Iui Pelin este comunistul An- 
qheluș Cataramă- brigadier în gospodăria co
lectivă din Ștefănești. Pentru acest erou de 
prim plan al romanului lui Serban Nedelcu, 
colectiva, izvor al bunăstării, se cere denu
mită plastic - drum deschis, larg, fără hăți
șuri, drum sigur către o viată fericită.

Iată aria de inspirație a romanului ,,Drum 
deschis", de Serban Nedelcu apărut recent: 
qospodăria colectivă, familia puternică al 
cărei membri se leapădă de gîndirea indivi
dualistă și de egoismul mărunt, ridicîndu-se 
— o dată cu îmbunătățirea condițiilor mate
riale de viață — la o conștiință nouă. Infă- 
țișînd eroii vii, în cea mai mare parte con
turați cu măiestrie — ca Lisaveta Damian, 
femeie inteliqentă si dîrză, comunistă cu trup 
și suflet. Ion Damian, președintele colecti
vei, qospodar destoinic, devotat, energic- nu
trind o grijă deosebită pentru avutul obștesc, 
dar pîndit de primejdia trufiei si amețelii de 
pe urma succeselor, Fiorican Tarabega, fi
gură pe deplin izbutită, care suferă o trans; 
formare puternică — cartea „Drum deschis 
se impune înainte de toate prin cunoașterea 
temeinică a vieții colectiviștilor, prin com
petenta cu care dezbate problemele satului 
actual.
 

Cîteva., clipe nu răspunse nimeni. Apoi, dîn 
fundul sălii se auzi :

— E căciula ta. de cînd erai vătaf pe moșia 
lui Dumbrăveanu.

— Exact, dar cu o singură precizare: nu eram 

vătaf, eram funcționar cu grad de arqat. Știți 
vorba :

,,E funcționar la garaj
Doi ridică și el cară".

Privirea lui Anoheluș pluti oe deasupra mul
țimii. Mustățile i se mișcară cînd în sus. cînd 
în ios și pe buzele groase apăru din nou un 
zîmbet :

— Am adus-o aici, la cămin, sâ i o dau tovaj 
râsului director Bălan, s-o pună la muzeu. Să 
vadă si copiii, nepoții si strănepoții noștri cum 
am trăit noi pe vremea moșierilor și bancherilor.

Anahelus ,strîmbă apoi din nas si luîndu-și 
căciula nouă din cap. o puse pe cea veche- In 
sală se auziră cîteva rîsete care îndată fură 
acoperite de un ropot de aplauze.

— Bravo Anoheluș I
— Acuma începe cu soțiile, rosti o voce 

groasă.
Anahelus Cataramă se posomori brusc. Smul* 

se căciula soioasă din cap si o zvîrli directo
rului. O clipă se lăsa tăcere peste toată adu
narea. în fată, Ion Damian ședea Pe scaun si 
zîmbea. iar Ilie Pasol se uita ,si el si urmărea 
mimica lui Anahelus Catarama.

— Fraților nu e nimic de rîș în tot ce-am să 
vă spun astăzi, reluă Cataramă cu voce aravă_. 
Da să stiti că nu e nici de olîns. Vreau șa vâ 
vorbesc despre cîteva, lucruri serioase si să i 
roa oe Nae Coconea să vorbească si el.

Toti priviră spre Nicolaie Coconea, care in

vitat de director se urcase ne scenă si se așe
zase pe scaun. Stind picior peste picior si pri
vind în sală. Coconea se întreba, fără să aă* 
sească răspuns : „De ce m-a poftit si pe mine 
aici ?'

— Tovarăși I ^Fraților, continuă Cataramă. 
Stiti cu toții că sînt numai cinci ani de cînd 
am înființat colectiva. In ’50, cînd am intrat în 
gospodărie, nu mai eram chiar asa de sărac ca 
atunci cînd purtam căciula asta, dar nici bru- 
măria nu era mai bună, adăugă el scoțînd din 
pachet altă căciula si înmînînd-o directorului. 
Cum s ar spune, nu mai eram chiar sărac, lipit 
dar tot trăgeam taraa pe uscat.

— Asta așa e I — aprobă un qlas răgușit.
— De cînd am intrat în gospodărie, s-a 

schimbat situația. Au trecut numai cinci ani si 
cîte mi-am făcut: casă nouă, de cărămidă, cu 
dușumele si cu lumină electrică. Acuș nevasta 
s a boierit. Nu mai vrea s-aducă apă de la 
fîntînă.-Nu mai vrea s-o ia nici din curte. A 
văzut că ăi din ulița principală au tras apă în 
casă si mă bîriie la cap să mă duc la sfat, să 
cer s-o aducă si pe ulița noastră. Avem aparat 
de radio. Mobilă nouă. Anul ăsta îi cumpăr si 
Venitei.

— Auzisi. Polifroane î Tine-te de Veruta c-are 
mobilă nouă — rosti o femeie.

în sală se auziră rîsete. Anoheluș se opri :
— N am zis că-i cumpăr mobilă, ca să dau 

ghes flăcăilor. Veruta mea are destui preten- 
denți. Da' vreau să spun c-asa cum trăiesc eu 
acuma, n-a trăit neam de neamul meu. Am cîș- 
tigat în cinci ani. cît n as fi cîstiaat altă-dată 
în douăzeci..

Mai am să vă spun numai cîteva vorbe si-am 
terminat:

în fiecare an am tăiat cîte doi porci...
Am acasă două sute de kilograme de zahăr, 
j—; Nu spune unde-1 ții, că te-aud șoarecii si 

năvălesc peste voi I — glumi cineva.
— De la vacă iau două mii de litri de lapte 

pe an. Numai pe lapte îmi dă cooperativa 1.600 
de lei. Avem curtea plină de păsări... Din caisii 
din curte am făcut patru vedre de țuică.

— Basca vinul de la gospodărie, se auzi iarăși 
o voce.

— Ei, ce mai calea, valea ? în fiecare an am 
ciștiqat mai mult de treizeci de mii. Estimp, o 
să primesc pe puțin patruzeci I Asta am avut 
de spus. Acu' să va povestească si Nae Coco
nea. El cu ce s a ales dac-a rămas individual ? 
Să-l ascultați si oe el si pe urmă să 
cinstit : care dintre noi a ieșit

•— Tu ai ieșit.
•— Bravo, Anahelus I
— Treci la rînd. Coconea, si 

strigară cîtiva colectiviști care 
fundul sălii si aplaudau furtunos.

— Spune, ce-ai ciștiqat ? _
Niculaie Coconea ședea pe scaun fără 

spună nimic. Se înroși ca floarea de mac 
ochii îi erau tulburi de supărare. „D-aia m-a 
adus Radu Bălan aici ? Să’si bată ioc ? S-arate 
că e mai tare Cataramă ca mine? — se qîndi el 
înciudat.,, Ce-am nevoie să mă măsor cu 
ciupitu ?“

Anoheluș Cataramă așteptă să se facă liniște. 
Se-ntoarse din nou spre Niculaie Coconea si 
zise zîmbind pe sub mustată :

— Hai, Nae I Dacă ești mai tare ca mine,, 
vorbește I Sau, dacă nu vrea Nae, cine din sală 
are curaiul să se măsoare cu subsemnatul ?
— adăugă privind provocator pe deasupra mul
țimii de oameni.

— Zi-i Niculaie! — îndemnă cineva.
Niculaie Coconea se sculă brusc de pe scaun, 

îsi mușcă mustata stufoasă, strînse din dinți si 
spuse cu voce tăioasă :

— Ce să mai vorbesc I Ești mai tare I Dasta 
m-ati urcat aici, domnule director? — adăuaă 
el, și mînios coborî de pe scenă.

In sală se stîrni hărmălaie.
— Ce mă, te-ai supărat ? - ,

■— Nu te supăra, măi Nae, că n-ai-de ce > 
— Ba are. A pierdut cinci ani. Dacă intra de 

la început în gospodărie, era si el tare ca An
ahelus si ca„altii-

— Se jsupâră acum, da o.să i prindă bine. Ga
rantat că într-o lună o sa dea si el cererea,
— adăuaă o voce de femeie.

Niculaie Coconea nu mai zise nimic.- Se 
strecură printre oameni si o luă pe uliță către 
casă. Mergea repede si se 
supărare, uitase că venise 
filmul.

spuneți
în cîstig ?

povestește si tu, 
se adunaseră in

sa 
si

uita în pămînt. De 
la cămin să vadă



ÎN SCOPUL CERCETĂRILOR COSMICE

Populafia Vienei salută cu căldură pe solul marelui popor sovietic.

VIZITA LUI N. S. HRUȘCIOV ÎN AUSTRIA

Primire călduroasă 
în orașele și satele austriace

Lansarea unei puternice rachete 
purtătoare sovietice cu mai multe 

trepte în direcția Pacificului
• Macheta ultimei trepte a rachetei a atins suprafața 
apei la 13.000 km. de locul lansării • Zborul rachetei s-a 
desfășurat întocmai după programul stabilit • Expe
riențele cu puternicele rachete balistice vor fi continuate

După cum s a mal anănțat, in intervalul dintre 5 și 31 > 
iulie 1960 jn Uniunea Sovietică se vor experimenta noi <’ 
tipuri de puternice rachete purtătoare cu mai multe trepte *> 
destinate cercetărilor cosmice. < ’

In conformitate cu planul stabilit, la 5 iulie a fost lansată 
una din aceste rachete. Lansarea rachetei a avut loc cu *. 
precizie în timpul fixat. Zborul rachetei s-a desfășurat întoc- <• 
mai după programul stabilit.

Macheta ultimei trepte a rachetei, adaptată pentru străba- L 
terea păturilor dense ale atmosferei, a atins suprafața apei <> 
în imediata apropiere de punctul de cădere stabilit, situat < [ 
la o distanță de circa 13.000 km. de locul lansării. Navele ț > 
speciale care se aflau în partea centrală a Pacificului, în- <• 
zestrate cu diferite aparate de măsurat, au efectuat toate <, 
măsurătorile prevăzute de program și au obținut rezultate J > 
valoroase. < *

In vederea acumulării mai departe a datelor experimen- <, 
tale, experiențele cu puternicele rachete balistice vor fi ’ ► 
continuate. Rachetele vor cădea în limitele zonei anunțate 
în comunicatul agenției TASS din 29 iunie a.c. <

Joi 30 iunie, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și persoanele 
care îl însoțesc și-au început 
vizita prietenească în Austria.

După cuvîntarea de salut 
rostită la aeroport de președin
tele Republicii Austria și cu
vîntarea de răspuns rostită de 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, 
N. S. Hrușciov și dr. A. 
Schaerf au luat loc în automo
bil, cortegiul îndreptîndu-se 
spre Viena. Pe întregul par
curs al celor 17 kilometri care 
despart aeroportul de Viena, 
N. S. Hrușciov a fost salutat 
călduros de grupuri de țărani 
care lucrau pe cîmp, de mun
citori de la construcțiile de 
drumuri, de oameni de cele 
mai diferite profesii și convin
geri politice. Ei l-au salutat pe 
N. S Hrușciov cu fanioane so
vietice șl austriace și au scan
dat cu etuziasm : „Bun venit, 
Hrușciov", „Prietenie cu Uniu
nea Sovietică", „Frieden !" 
(Pace), „Freundschaft!“ (Prie
tenie).

In a doua zi a vizitei șefu
lui guvernului sovietic în fru
moasa capitală a Austriei, încă 
cu o oră înainte de începerea 
primelor convorbiri dintre 
N. S. Hrușciov și cancelarul 
federal, J. Raab, mase com
pacte de cetățeni așteptau so
sirea înaltului oaspete la can
celaria federală din piața Bal- 
lhaus. La ora 9,30 (ora locală), 
la reședința guvernului austriac 
a avut Ioc o întrevedere între 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, și membri ai guvernului 
federal al Austriei, în frunte 
cu cancelarul federal J. Raab

Mii de vienezi l-au salutat 
pe N. S. Hrușciov cînd, mai 
tîrziu, în cursul aceleiași di
mineți, s-a îndreptat spre car
tierul muncitoresc Floridsdorf, 
pentru a vizita uzina de auto
mobile din Viena. Curtea uzi
nelor era înțesată de muncitori 
în salopete albastre. Sute de 
oameni scandau cu voioșie : 
„Bun sosit Hrușciov !“. Șeful 
guvernului sovietic a vizitat 
diverse secții șl s-a interesat 
de producția uzinei.

In după-amiaza zilei de 1 
iulie, la invitația Camerei fe
derale de comerț șl industrie 
din Austria, N. S. Hrușciov 
s-a întîlnlt cu reprezentanții 
cercurilor de afaceri din 
Austria.

Cea de-a treia zi de la sosi
rea lut N. S. Hrușciov pe pă- 
mîntul Austriei a fost extrem 
de bogată. Dimineața a înce
put cu deschiderea festivă la 
Biblioteca Națională a expozi
ției publice sovieto-austriace, 
de documente istorice care 
oglindesc legăturile politice, 
economice șl culturale între 
cete două țări îneepînd din 
anul 1489 pfnă în zilele noas

tre. Cancelarul federal J. Raab 
și N. S. Hrușciov au rostit cu- 
vîntărl, după care oaspeții au 
examinat exponatele.

Apoi N. S. Hrușciov șl per
soanele care îl însoțesc au par
curs străzile centrale ale capi
talei Austriei.

Oaspeții se îndreaptă apoi 
spre cartierul de locuințe 
„Hugo Breitner-Hof“ din ves
tul Vienei. Cetățenii acestui 
cartier au Ieșit pe străzi. 
Oprindu-se în Hanakgasse, 
N. S. Hrușciov este aclamat 
cu căldură de mii de oameni.

In cursul după-amiezil N, S. 
Hrușciov și persoanele care 11 
însoțesc au vizitat o fermă din 
apropierea Vienei. Seara a 
avut loc o întîlnire între înal
tul oaspete sovietic și membrii 
Asociației Austria—U.R.S.S. 
Cu acest prilej șeful guvernu
lui sovietic a rostit un discurs.

Duminică dimineața, N. S. 
Hrușciov și persoanele care îl 
însoțesc au părăsit Viena. în- 
dreptîndu-se spre Ibbs—Per- 
senbeug. Salutați cu căldură 
de mii de oameni, oaspeții so
vietici au vizitat hidrocentrala 
din această localitate, conti- 
nuîndu-și apoi călătoria spre

Congo
Datorită luptei dusă de ma-, 

sele largi populare din Congo, 
pe harta Africii a apărut un nou 
stat independent: Congo. Ast
fel. in ziua de 30 iunie, după 
decenii de robie. Congo a înce
tat de a mai fi o colonie bel
giană. devenind un stat inde
pendent.

Situat în Africa ecuatorială. 
Congo are o suprafață de 
2,400.000 km p. și c rea 13.000.000 
locuitori. Congo este una din re
giunile bogate ale lumii. Pe te
ritoriul său se află 70—80 la 
sută din producția mondială de 
cobalt, 60—70 la sută din ex
tracția de uraniu a lumii capi
taliste etc. Congo ocupă de ase
menea un loc important în ceea 
ce privește rezervele de cupru, 
aur, diamante, wolfram și alte 
minereuri-

De toate bogățiile Congo-ului 
s-au bucurat însă colonialiștii, 
monopolurile imperialiste, insti
tuind un jaf Îndelungat al tu- 

Mauthausen. Mauthausen : zi
duri groase de piatră cenușie 
prevăzute cu sîrmă ghimpată, 
prin care străbătea curentul 
electric, barăci fumurii, camere 
de tortură, crematorii. Femei 
bătrîne cu ochii înlăcrămați. 
fete tinere cu privirile lim
pezi ca seninul oerulul. flăcăi 
cu chipurile hotărîte au ascul
tat emoționați cuvintele lui 
N. S. Hrușciov „Să nu uităm 
Mauthausen-ul“. Și din mii de 
piepturi a răsunat atunci un 
singur glas, ca un legămînt: 
„Asta, niciodată !“.

Luni dimineața, înainte de 
programul oficial. N. S. Hruș
ciov a făcut o plimbare pe 
străzile centrale din orașul 
Linz. Oaspeții au plecat apoi 
spre combinatul siderurgic 
„Voest", cea mai mare între
prindere industrială din Aus
tria.

Oaspeții și-au continuat apoi 
drumul prin minunata regiune 
Salzkammergut, făcînd un 
scurt popas în orășelul balnear 
Bad-Ischl. Spre seară oaspeții 
sovietici eu ajuns în fermecă
torul oraș al lui Mozart, la 
Salzburg, unde au fost întîmpi- 
nați de o uriașă mulțime en
tuziastă.

Noi state își cuceresc 
independența

iuror bogățiilor. Din această 
cauză populația băștinașă a cu
noscut numai mizeria, rămînînd 
într-un stadiu foarte înapoiat 
din punct de vedere economic, 
politic și cultural. De pildă, 97 
la sută din populația congoleză 
este analfabetă, iar din cauza 
mizeriei și bolilor numărul lo
cuitorilor din Congo s-a redus 
de la 20 milioane lă 13 milioane 
de oameni.

în nenumărate rînduri popu
lația din Congo s-a ridicat la 
luptă pentru a-și cuceri liberta
tea și independența de stat. Nu
meroase demonstrații anticolo
nialiste au fost Înecate în sin
ge de către colonialiști. Totuși, 
poporul congolez n-a încetat 
«ici o clipă lupta și, în cele din 
urmă, colonialiștii belgieni au 
fost nevoiți ca în cadrul Confe
rinței ..mesei rotunde" de la 
Bruxelles din primăvara acestui 
an. să se declare de acord cu 
proclamarea la 30 iunie a inde
pendenței de stat a Congo-ului.

Somalia
In ziua de 1 iulie a.c., la Mo

gadiscio, în Piața Solidarității 
țărilor Africii, a fost proclamată 
independența Somaliei. Prin 
proclamarea independenței So
maliei, care a fost pînă la a-

0 nouă rachetă balistică pentru 
cercetarea spațiului cosmic 
lansată in Uniunea Sovietică

• Greutatea utilă—2.100 kg. • Pe bord: 3 animale
• Clinele „Otvajnaia" călătorește pentru a cincea 
oară în Cosmos • Au fost obținute date științifice

prețioase
In Uniunea Sovietică a fost lansată în luna iunie o nouă 1» 

rachetă balistică cu o singură treaptă pentru cercetarea pă- 
turilor superioare ale atmosferei și a spațiului cosmic.

Racheta a fost lansată cu succes. Ea a atins înălțimea *• 
stabilită de 208 km. «’

In păturile superioare ale atmosferei au fost ridicate 1, 
aparate de cercetări științifice care împreună cu sursele de ; > 
alimentare șl cu animalele de experiență (doi ciini și un . J 
Iepure de casă) au cîntărît în total 2.100 kg. <,

După aterizare starea animalelor este bună.> Cîinele „Ot- 
vajnaia" a făcut pentru a cincea oară o călătorie în Cosmos. < J

Programul de cercetări a fost îndeplinit întocmai.
Au fost obținute date științifice prețioase despre norii J > 

ionizați care se formează la o mare altitudine, compoziția <; 
ionică a atmosferei și proprietățile ei electrice, radiațiile J, 
Pămîntului și ale Soarelui, precum șl noi date despre to- , ■ 
nusnl muscular al animalelor în condițiile lipsei de gravi- <J 
tate. j

In prezent se analizează datele măsurătorilor și ale ob- , ■ 
servațiilor. <

ceastă dată sub tutela Italiei, 
încă o țară s-a desprins din pu
tredul sistem colonial, ajuns în 
pragul prăbușirii sale totale.

înainte vreme, Somalia era 
un stat unitar, închegat. In 
secolul trecut însă, colonia
liștii în goana lor după cuceri
rea de noi teritorii și jefuirea 
bogățiilor altor state, au pus 
stăpînire pe Somalia, împăr
țind o în trei părți : Somalia ita
liană, engleză și franceză.

Deși au fost împărțiți in mod 
arbitrar de către colonialiști, lo
cuitorii Somaliei au constituit 
totuși în tot timpul un singur 
popor Ei au luptat în decursul 
anilor împotriva jugului colo
nial, ri-dieîndu-se cu arma în 
mînă împotriva asupritorilor, 
pentru a-și cuceri libertatea și 
independența. Dar colonialiștii, 
au înăbușit în sînge demonstra
țiile somalienilor dornici de li
bertate, menținînd împilarea co
lonialistă.

In timpul celui de-al doilea 
război mondial, locuitorii din 
Somalia, alături de celelalte 
popoare din Africa orientală, au 
luptat cu eroism împotriva fas
ciștilor italieni, ajutînd la iz
gonirea lor din Somalia. După 
terminarea războiului. Somalia 
italiană a trecut sub tutela 
O.N.U.. administrarea acestui

teritoriu rănu'aind însă tot Ha-: 
liei.

Datorită valului crescînd de 
luptă a somalienilor, la cea de-a 
IV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O N.U. s-a hotărît ca a- 
ceastă parte a Somaliei să de
vină independentă în anul I960. 
Lupta aceasta a însuflețit și pe 
locuitorii din Somalia britanică. 
Sub presiunea acestei puternice 
mișcări, guvernul englez a fost 
nevoit să acorde la 26 iunie a.c. 
independența de stat Somaliei 
britanice.

Prin acordarea independenței 
numai celor două teritorii care 
au aparținut Italiei și Angliei, 
problema Somaliei nu a fost re
zolvată în întregime, in pre
zent somalienii duc lupta pen
tru ca și Somalia franceză să-și 
cucerească independența și 
pentru ca Somalia să redevină 
un singur stat, așa cum a fost 
la îr>‘"put.



Cînlecul belșugului

i
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Sub soare ce arde-cuptor de jâratec — 
Se leogâ-n larg bărăgane de grîu ;
Iți trece arcușul zefirul vâra tec
Pe strune de spice mai 'nalte de briu. 

Șl cintul belșugului freamătâ parcă 
Sub streașină zărilor limpezi și calme; 
Atent, agronomul cu grijă incearcă 
Mănunchiul de spice frecate m palme.

Ivită cu zorii o navă înoată
In largul oceanelor mindre de aur ; 
Combina adună recolta bogată 
Odată cu zumbetul omului — faur I

PETRE POPA

Instantaneu
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dedicat raionului
Murgeni

Priviți, pe mii și mii de fețe. 5 
Trăind o nouă tinerețe, 
A inflorit în cireșar 
Un zimbet mîndru de-nnoire, 
Surisul cald de mulțumire 
Al vrednicului gospodar.

Ceferiștii repară vagoanele pentru noua re
coltă, sub lozinca „Nici un bob pierdut 1“

— Lozinca noastră este „Nici un bob pierdut*.
— Iar a noastră „Nici un bob... zăbavă*.

(Desen de AL. CLENC1U)

La căminul cultural din comuna Isblcenl, reg. 
Craiova, sînt Invitați deseori colectiviști să vor
bească despre munca în G.A.C.

Directivele celui de-al 
văd electrificarea [Arii pe

— E pe ducă, se stinge încet, încet. Cred că a tras-o cu
rentul...

— Da. Curentul... electric 1
(Desen de AL. CLENCIU)

Ill-lea Congres 
scară largă.

pre- Către raion, din clipă-n clipă 
Felicitări se scurg în pripă 
Pe sîrmele de telegraf, 
Ce-alcătuiesc, măiestre strune, 
Grăind doar despre fapte bune 
Ca un adevărat taraf.

Ce s-a-ntimplat, ce bucurie 
In toate satele adie ?
De dat răspunsul nu e greu ; 
Spre-a tuturor edificare, 
E de ajuns, pe cit se pare. 
Acest splendid instantaneu :

Inspector-șef pe toată țara, 
C-un zimbet, consemnează Vara 
In cronica acestui leat. 
Cu sete apăsind creionul : 
„Găsit in regulă raionul. 
Cu totul colectivizat I*

IGOR BLOCK

— Dar ce tace taică tău în magazie?
— Se documentează pentru conferința de mîine de la 

cămin 1
(Desen de NIC. NICOLAESCU)

La S.M.T. Roman, regiunea Bacău, -datorită 
bunel întrețineri a mașinilor s-au înregistrat 
foarte puține reparații.

— Ce faci aici. Ia ora asta, 
măi Ghlță? De ce nu ești cu 
echipa ?

— Scriu, tovarășe preșe
dinte. Așa nu mai merge. E 
prea de tot

— Nu înțeleg nimic, spuse 
Nicolae Fințescu, președintele 
gospodăriei agricole colective 
oin Mlzll. — În Ioc să fit 
acum la muncă, tragi chiulul 
ca de obicei și scrii la năz- 
bîtii.

— Năzbîtil ? Hm 1 Astea 
nu-s năzbîtil. tovarășe preșe
dinte. Scriu un articol pentru 
gazeta de perete. Am de gînd 
să.l fac așa. ca 6ă usture. Fără 

menajamente. Cine-I vinovat, 
sa simtă.

Aruncîndu-și privirea pe 
hîrtia lui Ghiță, președintele 
citi : „Echipa condusă de 
Lupu n a venit la muncă".

— De unde.ai mai scor
nit-o șl p-asta. măi Ghlță ? 
Tu ești coada cozilor și zici 
că alții nu vin la muncă.

— Păil.. să vezi Aseară 
mă duceam spre gară. Aveam 
putină treabă la Phzești. Pe 
drum am întîlnit o pe Maria 
Ardeieanti. „Unde lucră mîine 
echipa noastră ?“ am între- 
bat-o. știi eu n am fost ieri 
la muncă. Am avut ceva inte
rese personale de rezolvat, așa 
că nu știam c? s-a anunțat

seara pentru a doua zl. „Fa
cem praștia a treia la porumb" 
ml.a zis Maria. Am plecat li
niștit la Ploești. Azi diminea
ță cînd am venit, ce m am 
gîndit? Hai să mă duc direct 
la cîmp. Șl m.am dus. Ei, șl 
acolo ce să vezi ? Echipa 
noastră ia-o de unde nu-1. Mă 
uit in dreapta, mă uit în stin
gă. nimeni. Măi, fl-ar să fie, 
s.au speriat de nițel noroi șl 
n-au mal intrat la prașila. 
Păi, să nu-i scuturi cu un arti- 
coi la gazeta de perete, să le 
meargă fulgii ? Și iacătă-mă 
scriind. După asta mă duc sin. 
gur la praștlă ca să arăt că 
ceilalți sînt delăsători, nu eu.

Președintele Fințescu ascul. 
tă liniștit potopul de cuvinte 
și apoi îl pofti pe Ghiță 6ă 
meargă cu el pe teren să mal
verifice o dată. Pe drum adu
se vorba de ploaia de astă 
noapte.

— Da. 6e vede că a plouat 
pe aici. La Ploești n-a dat 
nici un strop Și tot discutind 
o apucară pe drumul spre vie. 
Se miră Ghiță. dar președin
tele îi spuse că are mai întîi 
treabă pe acolo. Ajunși în vie. 
Ghiță se opri locului. II vă
zuse pe Constantin Lupu, șe
ful de echipă. Ultîndu.se mai 
atent îi zări șl pe lorga, pe 
Țlcan și pe ceilalți din e- 
chlpă.

— Ce caută echipa aici, 
tovarășe președinte?

— Fac lucrările de întreține
re la vie, răspunse Fințescu. 
— Trebuiau să meargă la 
pra-ilă dar ploaia de aseară a 
cam încurcat socotelile. Lupu 
a trecut în zori pe la toți 
oamenii șl le-a anunțat schim
barea locului de muncă.

— In sfîrșit. bine că al pi
cat și tu. zise Constantin Luou 
aornplindu.se de Ghlță. — Hai 
la treabă șl mal lasă na'bli 
interesele personale, că alea 
nu.țl aduc zile muncă.

— Apăi. eu .

— Ia stați oleacă, 11 opri 
președintele. — Șl ce ziceai 
că faci cu articolul pentru ga
zeta de perete, frate Ghiță ?

— Ce articol ? Aaa, da I Ar
ticolul. Păi... eu știu ? Cred 
că nu mai are rost. Și scoase 
hîrtia din buzunar, gata s-o 
facă bucăți.

— E păcat, îl opri preșe. 
dintele. — Schlmbă-t numai 
subiectul. De exemplu: „De ce 
a venit echipa lui Lupu des
completată la lucru ?“ Dar 
știi ? Așa. ca să usture. Fără 
menajamente. Cine-1 vinovat, 
să simtă.

A. CROITORII

- zJT* I
— Văd că nu mai am ce face !
— De ce ?
— Păi, nu sînt eu cel care ține evidența reparațiilor ?

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

Țăranii muncitori din regiunea 
Timișoara, au efectuat lucrări de 
desecări șl îndiguiri pe întinse su
prafețe.

— Dar unde e balta care era aici sâptă- 
mîna trecută ?

(Desen de NiC. NICOLAESCU)
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Căsuțele cu virful in văzduh, £
Rărind odinioară mici mormane, f
Și-au preschimbat căciulile de stuh £
Cu pălării înalte de olane.

Curat e drumul larg din fața băii
Ca un obraz ras proaspăt cu perdaf
Și merg pe el duminica flăcăii
Cu fetele la cinematograf.

Iar seara, la căminul cultural.
In luminăția de crezi câ-i zi.
Colectiviștii noștri rid in stal
La comedia lui Alecsandri.

Și satul astăzi fericit zîmbește 
Ca un copil cuminte si ginga;
Șl fericit de viață se gătește
Triumfător, cu straie de oraț.

MIRCEA PAVELESCU ■
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