
COMUNICAT
In ziua de 1 august 1960 a avut Ioc ședința ple

nară a CC. al P.M.R-
La primul punct al ordinei de zi plenara a 

ascultat o informare prezentată de tovarășul 
Al. Moghioroș cu privire la mersul lucrărilor agri
cole și a stabilit măsuri In vederea pregătirii cam
paniei agricole de toamnă.

La al 2-lea punct al ordinei de zi a plenarei- 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a prezentat o dare 
de seamă cu privire la Consfătuirea reprezentan
ților partidelor comuniste și muncitorești din țările 
socialiste care a avut loc la București în timpul 
Congresului al IILlea al PM.R.

Plenara a adoptat în unanimitate o rezoluție 
prin care aprobă activitatea delegației P.M.R. și 
Comunicatul adoptat la Consfătuire.

o-

REVISTA SAPTAMÎNALA A AȘEZĂMINTELOR CULTURALE

REZOLUȚIE
Plenara C.C. al P.M.R., ascultlnd darea de seamă a 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu privire la Con
sfătuirea de la București a reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din țările socialiste, aprobă In 
unanimitate activitatea delegației Partidului Muncitoresc 
Romîn precum șl Comunicatul Consfătuirii, care a con. 
stituit o nouă manifestare a unității partidelor comuniste 
și muncitorești, a coeziunii lagărului socialist.

Plenara împărtășește In totul aprecierea Comunicatului 
că desfășurarea evenimentelor internaționale a confirmai 
pe deplin justețea analizei problemelor fundamentale so- 
cial-politice ale timpului nostru, cuprinsă in Declarația 
adoptată de Consfătuirea de la Moscova din noiembrie 
1957 și în Manifestul Păcii. Aceste documente își păs. 
trează în întregime actualitatea și reprezintă Carta miș
cării comuniste și muncitorești contemporane în lupta 
pentru pace, democrație șl socialism.

Plenara relevă marea însemnătate teoretică și practică 
a tezelor Congreselor al XX-lea și al XXI-lea ale P.C.U.S., 
ale Declarației de ia Moscova și ale Manifestului Păcii 
cu privire la posibilitatea reală a preîntîmpinării războaie
lor. la necesitatea promovării consecvente a politicii leni
niste fe coexistență pașnică, precum șl cu privire la for
mele și căile de trecere de la capitalism la socialism.

Trăsătura esențială a vieții internaționale contemporane 
este creșterea și întărirea continuă a forțelor socialismului 
și păcii. Așa cum s-a arătat în Declarația de Ia Moscova, 
conținutul principal al epocii noastre este trecerea de la 
capitalism Ia socialism, inaugurată de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, dezvoltarea mondială contempo
rană fiind determinată de mersul șl de rezultatele între
cerii dintre cele două sisteme sociale opuse.

Datorită profundelor schimbări In raportul de forțe pe 
arena internațională în favoarea socialismului și păcii. In 
epoca noastră a devenit cu putință să se zădărnicească 
încercările cercurilor agresive imperialiste de a împinge 
omenirea în război.

Polit'ca de apărare a păcii, de coexistență pașnică între 
Uate statele, dusă de Uniunea Sovietică și de celelalte 
țări ale lagărului socialist, are un uriaș ecou in întreaga 
lume, a întărit prestigiul sistemului mondial socialist și 
al ideilor socialismului în lumea întreagă, contribuie ia 
demascarea politicii cercurilor imperialiste agresive care 
caută să împiedice destinderea internațională șl să submL 
neze pacea între popoare, la creșterea șl activizarea for
țelor care luptă pentru pace, pentru progres social, pentru 
independență națională a popoarelor, pentru interesele 
vitale ale celor ce muncesc.

Chezășia succesului în lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace și socialism constă în fidelitatea de nestrămu
tat față de marxism-leninlsm șl în capacitatea de a aplica 
în mod creator această măreață învățătură în condițiile 
dezvoltării sociale contemporane ; in combaterea consec
ventă a revizionismului, ca și a sectarismului șl dogma, 
tismului stîngist care duce la subaprecierea forțelor păcii 
și socialismului, la demobilizarea și dezorientarea lor, la 
aprecierea greșită a sarcinilor ce stau în fața partidelor 
comuniste și muncitorești; în continua întărire a unității 
șl coeziunii Indestructibile a mișcării comuniste și mun
citorești mondiale, a unității frățești a țărilor lagărului 
socialist.

Partidul Muncitoresc Romîn, mobilizînd întregul popor 
muncitor la lupta pentru realizarea sarcinilor trasate de 
Congresul al III-lea în vederea desăvlrșirii construcției 
socialiste, va milita mai departe cu toate forțele. în rtrînsă ' 
unire cu marea Uniune Sovietică, cu celelalte țări socia- oi 
liste șl cu partidele frățești din lumea întreagă, pentru a.'ii 
ține trează vigilența popoarelor față de uneltirile cercuri-,, 
lor Imperialiste agresive, pentru promovarea principiilor 
coexistenței pașnice, pentru triumful nobilei cauze a păcii 
șl socialismului.

Anul 62 • Seria II • Nr. 658 • Mfcrciul 3 august 1960 • 8 pagini 15 bail

amu ai jj jj j jj
I REPUBLICII POPULARE ROMINE

și navele rominești
7 august haine de 

Pavilioanele colo- 
pavoaz, stea-

marinarii romini șl bravii ostași 
și marinari sovietici.

Marinarii militari au fntimpf* 
nat Ziua Marinei cu însemnate 
succese in intrecerea socialistă 
organizată in cinstea zilei de 23 
August, cea mai mare sărbă- 
toa«e națională a poporului 
nostru. Conduși de comandanți 
destoinici, marinarii militari în
vață să minuiască tehnica da 
luptă. In frunte cu comuniștii, el 
dovedesc multă pricepere și mă
iestrie in executarea misiunilor 
de luptă. Mulți ofițeri de ma
rina poartă ordine și medalii, iar 
din militarii in termen mulți de-, 
țin titlul de „Militar de frunte”.

Credincioși jurămîntului dat 
patriei, marinarii militari asigură 
partidul, guvernul și poporul câ 
vor apăra cu strășnicie hotarele 
țării noastre dragi. Ostașii ar
matei noastre populare, îm
preună cu Armata Sovietică și 
cu armatele celorlalte state so
cialiste frățești știu să dea răs
punsul cel mai sever acelora 
care ar inoerca să lovească in 
munca pașnică a poporului no
stru și a celorlalte popoare ale 
puternicului lagăr socialist

ANTON PADURARU 
căpitan de rangul UI

mondial, însuflețiți de Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie, marinarii romini conduși de 
comitetele revoluționare formate 
de grupurile comuniste, aiătu- 
rîndu se maselor populare ridi. 
cate la luptă contra regimului 
burghezo-moșieresc, au pus stă- 
pinire pe navele flotei romine. 
Timp de trei luni steagul roșu al 
revoluției a fluturat la catargul 
navelor care purtau nume noi. 
Răscoala marinarilor romini a 
fost prima acțiune revoluționară 
de mare amploare in armată.

In timpul insurecției armate 
începută la 23 August 1944, la 
chemarea P.C.R., marinarii ro
mini alături de ceilalți militari 
ai armatei romine au întors ar
mele contra fqscîștilor, aducîn- 
du-și contribuția la războiul 
antihitlerist.

Lbțrtind ‘dlături de trupele so- 
vietiae, ■ marinarii romini au spri
jinit- cu focul tunurilor forțarea 
Dunării de către Armata Sovie-

Porturile 
îmbracă la 
sărbătoare, 
rate ale marelui 
gurile și drapelele desfășurate 
vestesc sărbătorirea Zilei Mari
nei Republicii Populare Romine.

Marinarii de pe navele mili
tare, cei din flota civilă și pes
cărească, constructorii de nave 
și docherii ca și toți oamenii 
muncii din patria noastră sărbă
toresc Ziua Marinei R P.R. în 
condițiile unui uriaș avint poli
tic pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor Congresului al lllJlea al 
partidului.

Documentele Congresului al 
Ill-led al partidului prevăd o lar
gă dezvoltare a flotei noastre 
pavale. In următorii șase ani, 
transportul maritim al flotei ci- 

u^ile' O Romîniei va fi de 7.5 ari 
jnAiai mare.

i In cursul planului de 6 ani noi 
nave de construcție romîneaScă ______ __ ........ ...... .....
de mare tonaj vot duce în pon-/:Jr^c£>au contribuit la deminarea 

■j turi îndepărtate ale lumii orQ’nmfCtenării și a litoralului, și la a- 
,ț ,duse ale industriei noastre șo- ^«oyijZionarea frontului. In cursul 

cicliste îrt" continuă dezvolta'i<e.?DJ,^;.tiunildr de curățire a terito- 
Marinarii militari și civiiimir țârii dă trupele fasciste,

muncitorii portuari și din șantie- ostașii și marinarii romini s-au
rele navale au o frumoasă tra- înfrățit cu ostașii și marinarii so-
diție de luptă revoluț:onarfljii|||||||||||j|H|UirtMii#^ ; oîngelfe" vărsat în comun

In perioada primului război a cimentat frăția de arme dintre

I



Activitatea culturală 
în atenția 

sfatului popular
In 1958, locuitorii comunei noastre au 

preluat din mina constructorilor căminul 
cultural. La început, ne-am îngrijit de în
zestrarea lui astfel ca activitatea cultu
rală să nu fie stînjenită de lipsuri mate
riale. Cu cită căldură au răspuns meșterii 
tîmplari din comună la apelul sfatului I 
Ei au confecționat 20 de banei lungi, vi
trine pentru cărți, panouri pentru afișe, 
un gard și cîte altele. Președintele sfatu
lui. tovarășul Ștefan Stoian, a cerut spri
jinul fabricii de lăzi din vecinătatea co
munei noastre. Tovarășii de aici s-au ofe
rit bucuroși să ne ajute, iar într-o bună zi 
s-au adus la cămin vreo 30 m p. de placaj 
din care s-au confecționat decoruri.

Căminul nostru și-a început activitatea. 
Constructorii lui ascultau acum conferințe, 
vizionau filme, asistau la recenzii și la 
alte manifestări culturale. Publicul nostru 
era dornic de cultură, dar în timpul unor 
manifestări unii dintre ei erau nedisci- 
plinați.

— Educarea spectatorului cere multă 
răbdare — ne-au spus tovarășii din comi
tetul comunal de partid — și ei au avut 
dreptate. In cadrul unei sesiuni a comite
tului executiv, tovarășii deputați Constan
tin Darie și Toader Croitoni au primit 
sarcina de a se ocupa de această pro
blemă. Metoda adoptată de ei s-a dove
dit a fi bine aleasă. Seară de seară ei 
s-au dus la cămin, au stat de vorbă eu 
oamenii, le-au explicat cu răbdare că nu 
pentru taclale a fost construit căminul, ci 
pentru a oferi un loc unde recreîndu-se, 
ei să se poată instrui și educa.

Paralel Insă cu aceste acțiuni noi a 
trebuit să ne punem problema conținutu
lui activității culturale, dacă este ea în 
măsură să satisfacă cerințele legitime ale 
oamenilor. Nu cumva indisciplina vine și 
de acolo că manifestările culturale sînt 
neinteresante, neatractive? — ne-am între
bat noi. Cercetînd lucrurile mai îndea
proape, în cadrul unei ședințe a comite
tului executiv, în care tovarășa Ioana Flo- 
rea, președinta comisiei social-culturale 
a prezentat un raport de activitate, s-a 
ajuns la concluzia că munca cultural- 
educativă în comuna noastră se duce ne
planificat. Planurile de activitate pe care 
le întocmea tovarășul Mihai Moise, direc
torul căminului nostru cultural, păcătuiau 
prin aceea că erau generale.

Ajutînd la munca de elaborare a unui 
plan concret, ni s-a deschis o cu totul 
altă perspectivă asupra întregii munci 
cultirrale. Am înțeles mai bine sensul în
drumării date de către comitetul comunal 
de partid ca noi să ne preocupăm mai 
ales de conținutul muncii culturale. Pla- 
nificînd. de pildă, organizarea unei șezători 
literare cu tema : „Ce a adus regimul, de 
democrație populară poporului muncitor", 
am chibzuit nu numai asupra datei și cine 
răspunde de această manifestare, ci am a- 
les împreună cu directorul căminului cul
tural poeziile care urmau să fie recitate, 
textele literare. Am inclus în acest pro
gram și prezentarea realizărilor din comu
na noastră, colectivizată în întregime.

Astăzi, munca culturală la noi se des
fășoară în mod planificat, ritmic. Cu toate 
acestea o seamă de sectoare din cele mai 
importante au fost neglijate de către noi 
Analizînd de curînd indicele de citire îa 
cărțile agrotehnice am văzut că acesta 
este scăzut. Dacă am fi acordat muncii 
cultural-educative tot atîta atenție cît s-a 
acordat și celei de învătămînt, am fi pu
tut băga de seamă că am scăpat din ve
dere planificarea unor acțiuni de popu
larizare și răspîndire a cârtii agrotehnice. 
Acum, noi pregătim o sesiune a comitetu
lui executiv, unde vom discuta din nou 
activitatea comisiei social-culturale. Ne 
așteptăm ca această ședință să fie plină 
de învățăminte pentru noi, deoarece mem
bri comitetului executiv au învătat să prr-- 
tuiască ajutorul muncii culturale pentru 
rezolvarea diferitelor sarcini din diverse 
domenii de activitate, au învătat cum tre
buie îndreptată munca culturală spre qele 
mai arzătoare probleme ale comunei, lată 
nn exemplu : într-un timp, comuna noastră 
stătea prost cu munca de întreținere a 
culturilor. Ce mai, eram codași Ne-am 
gîndit atunci să programăm citcva con
ferințe. Intr-una din conferințe s-a de
monstrat. pe bază de date științifice, ce 
pierderi pot surveni dacă culturile nu sînt 
bine întrefinute și care este sporul ce 'e. 
poate obține în urma executării la timp 
a prașilelor. Cî d s-a apropiat vremea re
coltatului. s-a tinut o conferință despre im
portanta recoltării la timp și fără pierderi. 
Programarea acestor conferințe ne-a aju
tat foarte mult astfel că am recuperat în- 
tîrzierea la întreținerea culturilor, iar în 
campania de recoltare și treieriș ne-am 
situat printre fruntași, ierminînd campa
nia în 6 zile în loc de 11 cîte erau pla
nificate. Asemenea acțiuni ne-au învătat 
că și in munca culturală ce semeni, aia 
culegi.

IOANA BADESCU 
secretara sfatului popular comunal 

Șendreni, raionul Galați

In pauza de prinz, un grup de întovărășiți din comuna Călinești, raionul To- 
poloveni, citind cărți și reviste de la biblioteca volantă a ariei.

Cînd bărcile fă
cură cotul obișnuit 
— acolo unde apele 
Dunării lasă în ur
mă ostrovul înflorit 
al Ada-Kalehului, 
avîntîndu-se spre 
Vîrciorova— băieții 
porniră să vîslească cu și mai multă 
nădejde. Erau nerăbdători să ajungă 
mai degrabă, să 6e întîlnească cu ar
tiștii amatori din satul vecin.

Intr-una din bărci, vîsleau doi prie
teni : Petre Tîrpeș și Elub Mehmet. 
Unul interpretează rolul lui Ilie Fede
leș, celălalt pe al lui Ilhan Bechir, în 
piesa „Șoimul" de Mihail Davidoglu. 
Cei ce i-eu văzut pe scenă spun că a- 
mîndol Joacă la fel de bine. De aceeași 
părere au fost și tovarășii din Juriul 
fazei raionale a Festivalului bienal de 
teatru „I. L. Caragiale". Cu toții au 
avut cuvinte bune și despre cei doi 
prieteni și despre ceilalți artiști ama
tori din Ada-Kaleh. Șl nu degeaba au 
hotărît ca formația lor de teatru să 
meargă mai departe la faza regională. 
Ce e drept, au mal făcut atunci to
varășii din Juriu șl unele observații în 
legătură cu spectacolul lor. I-au arătat, 
de pildă, învățătorului Marin Vlad, in
structorul formației, că mal slab reali
zate sînt scenele în care apar și flgu- 
ranțll, că unii dintre aceștia se mișcă

Intr-o bună zi, ti
neri și vîrstnici, cei 
din Dedrad, ou ie
șit pe Valea Lutu
lui, un rîu care se 
umflă repede și a- 
duce multe pagube 
cînd plouă mai în
delung la munte. Au muncit zile la 
rînd, însuflețiți de un țel însemnat : să 
scape de primejdia inundațiilor vreo 
două sute de hectare.

Astăzi strălucesc în soare, pe acest 
pămint, culturi frumoase de porumb și 
sfeclă de zahăr. Starea lor făgăduiește 
rod bogat. Oamenii sînt recunoscători 
celor ce i-au îndemnat să înfăptuiască 
o muncă atît de folositoare și, în pri
mul rînd, comuniștilor din Dedrad. Cu 
cîtva timp în urmă, organizația de 
partid îndrumase și căminul cultural 
să arate țăranilor muncitori foloasele 
acțiunii ale cărei rezultate le întreză
reau cei mai inimoși săteni. Tehnicia
nul agrenom Ilie Hărsan și învățăto
rul Mihai Cîmpeanu au ținut confe
rințe despre însemnătatea redării de 
noi pămînturi agriculturii, acțiune pa
triotică ce vădește dorința oamenilor 
de a-și vedea țara cit mal înfloritoare. 
Brigada artistică de agițcțție a înfă
țișat convingător cît rod se vă strînge 
de pe pămintul smuls apelor mărăvașe. 
Iar cînd oamenii au ieșil cu. mic cu 
mare „pe șantier", cum spuneau ei, 
activiștii culturali au înțeles că acesta 
era și „șantierul" lor. Conferențiarii 
și înterpreții programelor de brigadă, 
lucrînd alături de' țăranii muncitori, c- 
dunau și material documentar pentru 
expunerile și ^>rogțfljpeJe în care pu 
redot mupca rpatâătteă a oamenildr. 
au popularizai fturjloși ca loan Gro 
nea, Rozalia Fțșcfcag șb-utiția alții.

Un merit al,CQ^unu^M-cultural din a-

OSTROVUL INFbORIT
greoi, stînjenindu-1 șl pe lnterprețil 
principali.

— Nu încape îndoială — a spus a- 
tunci Instructorul artistic al Casei ra
ionale de cultură din Tu mu Severin 
— că voi puteți realiza un spectacol 
mai reușit decît cel pe care 1-ațl pre
zentat la faza raională. Dar pentru a- 
ceaste trebuie să munciți de-ecum îna
inte cu șl mai mult avînt, să nu între- 
rupețl repetițiile și mai ales, să jucațl 
piesa cît mai des în fața publicului, 
atît la voi, în Ada-Kaleh, cît și în sa
tele vecine. Doar așa veți putea să în
lăturați unele stîngăcii și să deveniți 
tot mai stăpîni pe rolurile voastre.

Cuvintele acestea s-au întipărit a- 
dînc în sufletele artiștilor amatori. El 
vor să dovedească la faza regională că 
merită încrederea ce 11 s-a acordat. Așa 
că toți au primit cu bucurie vestea că 
în timpul verii, vor face mai multe de
plasări în satele vecine. Știau prea 
bine că, din întîlmirile cu alțl artiști 
amatori, el nu vor avea decît de cîști- 
gat. Și chiar așa a șl fost. La Simian,

Căminul cultural în munca de educare 
patriotică a țăranilor muncitori

c ea stă comună a raionului Reghin 
este, așadar, acela că a îmbinat 
strins munca de educare patriotică a 
locuitorilor cu activitatea practică a a- 
cestora îndreptată către propășirea și 
înfrumusețarea comunei lor. „Să-ți fie 
dragi meleagurile unde te-ai născut și 
trăiești — aceasta înseamnă să lupți 
din toate puterile pentru ca viața nouă 
să înflorească pretutindeni" — se arăta 
intr-una din convorbirile organizate la 
cămin între Teodor Buțu, președintele 
sfatului popular și un mare număr de 
participant. Iar oamenii, într-un glas, 
au hotărît in acea seară să planteze 
puieți de-a lungul ulițelor comunei, 
să întocmească un parc, să curețe de 
mărăcini cele peste 400 hectare de 
pășune comunală, să înfrumusețeze 
clădirile de interes obștesc. Cine că
lătorește acum la Dedrad, iși poate 
da seama ca vorbele au devenit fapte.

Căminul a inițiat numeroase acțiuni 
culturale care înfățișează trecutul sa
tului, .btoria luptei pentru libertate a 
locuitatilor din acea parte a scumpei 
noastre țări. Un colectiv de învățători 
au adunat date prețioase din viața 
satului. La. căminul cultura) au avut 
loc seri cugi^rale in care s-a vorbit 
despre „Anul u 1848 pe meleagurile 
noastre" și .tÂrlțluni unite ale iobagi
lor romîni și mcțghiori împotriva exploa
tării moșierești1 Datele culese, între
gite cu altele ce vor mai fi găsite, vor 
olcătui cronica comunei Dedrad.

după ce au prezentat piesa, au etat de 
vorbă cu instructorul și cu membrii e- 
chlpei de teatru din comună, care lo-au 
dat sugestii în legătură cu îmbunătă
țirea mișcării în 6cenă și cu rostirea 
mal firească a replicilor. ȘI în satul 
Ilovița el au primit sfaturi care le-au 
fost de folos. Pe toate și le-a însemnat 
instructorul în carnetul său. Intorcîri- 
du-se apoi la Ada-Keleh el a căutat să 
țină seama la repetiții de îndrumările 
și sugestiile primite.

Acum artiștii amatori se îndreaptă 
spre Vîrciorova. El știu că în această 
comună își duce mai de mult timp ac
tivitatea o bună echipă de teatru.

— „Vom avea șl aici destule de în
vățat" — așa își spuneau pe cînd băr
cile lor trăgeau Ia mal. Țăranii mun
citori din comuna vecină l-au primit 
cu brațele deschise. Iar seara, la sfîr- 
șltul spectacolului, s-au adunat la un 
loc artiștii amatori din Ada-Kaleh șl 
cel din Vîrciorova.

Pînă ttrziu în noapte a stăruit lumina 
tn ferestrele căminului cultural. S-a 
discutat atunci despre Jocul fiecărui in
terpret în parte, s-a arătat, de pildă, că 
Alima Mermier, care apare în rolul ti
nerel Aiten trebuie să exprime șl mal 
multă hotărîre în scenele în care îl în-
fruntă pe Suleiman, că Anghel Fome- 

tescu trebuie să se 
străduiască să redea 
și mai sugestiv și
retenia luiVasileal 
cărui rol îl Interpre
tează. N-a fost tre
cut cu vederea nici 
un amănunt, s-a 

vorbit despre decoruri, ba chiar și 
despre recuzită.

Și din toate discuțiile a reieșit lim
pede dorința tuturor de a contribui la 
îmbunătățirea spectacolului. Căci pe 
bună dreptate spunea directorul cămi
nului cultural din Vîrciorova :

— Acum, cînd membrii echipei de 
teatru din Ada-Kaleh se pregătesc pen
tru faza regională a festivalului, ei 
trebuie să simtă că îi au alături pe 
toți artiștii amaitorl din raionul Turnu 
Severin. Cu toții vrem ca raionul nos
tru să fie reprezentat cu cinste Ia în
trecerea celor mai bune formații de a- 
matorl. Și avem încredere în prietenii 
noștri din ostrovul înflorit.

încrederea aceasta șl sprijinul pe 
care-4 primesc, le dau noi aripi artiș
tilor amatori din Ada-Kaleh în munca 
de pregătire pentru faze regională a 
Festivalului bienal de teatru „I. L. Ca
ragiale".

TRAIAN LALESCU

...Să poposim la 
un cerc de citit de 
pe o uliță oarecare 
a satului, lată-i pe 
colectiviștii Florea 
Cîmpeanu, luliu 
Laszlo și Dumitru 
Prețu. Nedespăr- 

țiți ta cîmp, ei se adună împreună și 
serile să audă și să discute despre cele 
scrise în cîte o carte ce povestește 
despre lupta poporului nostru munci
tor, pentru libertate și pentru viața cea 
înfloritoare de astăzi. Astă-seară, se 
citește un capitol din lucrarea lui Au
rel Mihale „Nopți înfrigurate". Gîndu- 
rile tuturora zboară către vremea și 
locurile pe unde s-au purtat glorioa
sele bătălii ale războiului antihitlerist, 
trăite și zugrăvite de scriitor.

Cititori fruntași oi bibliotecii, ca loan 
Stoica, Maria Kondert, Valentin Balogh 
se apleacă cu mare interes asupra pa
ginilor unor cărți de seamă din lite
ratura romină din trecut și de astăzi, 
cum sînt, de pildă, operele Iui Crean
gă și Sadoveanu, „Bărăgan" de V. Em. 
Golan. „Desfășurarea" de Marin Pre
da și cîte altele. Acestea le sînt de 
folos și pentru a înțelege și moi bine 
cele spuse la cercul „Să ne cunoaș
tem patrio", unde ei și alți consăteni 
au aflat despre frumusețile, bogățiile 
și trecutul de luptă al patriei, despre 
tot ce a apărut nou, prin munca în
tregului popor, condus de partid.

Dacă la acestea adăugăm bogatul 
repertoriu de cintece dedicate patriei, 
de dansuri populare, de piese de tea
tru, care înfățișează oameni și realități 
din înfloritoarea noastră țară, întregim 
imaginea bogatei activități desfășurată 
de căminul cultural din Dedrad, pen
tru educarea oamenilor muncii din 
comună in spiritul patriotismului socia
list — îndemn la înfăptuiri tot mai 
mari.

T. GHEORGHIU
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pentru recoltare.

Experiența noastră 
în sporirea producției de cereale
Gospodăria noastră colectivă 

obține an de an rezultase tot mai 
înibuciwătoa.re în ceea oe pri
vește sporirea producției de ce
reale. Pentru început să dăm cu- 
vîntul cifrelor : la porumb în 
anii trecuti am avut recolte ne- 
maiintîlnite odinioară pe aceste 
meleaguri — 4.000 kg- la hectar, 
iar pe o parcelă de 10 hectare 
s au recoltat 7.000 kg. la hectar. 
La grîu avem anul acesta, de pe 
unele parcele unde producția 
premergătoare a fost sfecla, o 
producție de peste 2.300 kg. la 
hectar.

Pentru a ajunge aici, drumul 
nu a fost ușor. Tehnica nouă, 
metodele avansate de n»uncă 
și-au croit drum numai prin 
luptă cu mentalitatea înapoiată 
a unora, cu vachile obiceiuri de 
a munci pămîntul. tn această 
privință o mare importantă a 
avut activitatea poliiscă și cul
turală desfășurată în cadrul col
țului roșu al gospodăriei noas
tre. S-au tiouit conferințe, s-au 
citit broșuri din biblioteca aflată 
la coltul roșu, iar numeroși co
lectiviști au urmat cursurile în- 
vățămîntului agrotehnic de 
masă. încet, înc.et oamenii au în
ceput să-și dea seama că aceste 
pămînturi fără hatuiri trebuie 
muncite nu după vechile obice
iuri ci prin aplicarea metodelor 
agrotehnice.

înainte de a trece la însămîn- 
țatul griului s-a selecționai toa
tă cantitatea de semințe. Apoi, 
pe parcurs, s-au aplicat meto
dele agrotehnice necesare. In 
primăvară am grăpat pămîntul 
și l-am îngrășait cu gunoi de 
grajd. In aprilie, odată cu gră- 
parea am mai dat și niște în
grășăminte chimice

Vrem să arătăm și o greșeală 
care s-a făcut în gospodăria 
noastră, dar pe care nu o vom 
mai repeta începind din anul a- 
cesla cînd ne-a sosit și un ingi
ner agronom. Culturile premer
gătoare griului au fost sfecla ți, 
din păcate, griul. I*e suprafețele 
insămîntate după sfeclă noi ob
ținem anul acesta o producție 
de peste 2.300 kg. la hectar. A

colo unde griul a avut ca pre
mergător tot grîu, lucru neindi
cat din punct de vedere agro
tehnic, recolta este mai mică.

Pentru sporirea producției, o 
etapă importantă este și recol
tatul. In gospodăria noastră, 
fruntașă pe raion la seceriș, s-au 
luat toate măsurile pentru a 
strînge recolta Ia timp. Cadrele 
de conducere erau zilnic pe te
ren și cum se semnala că în- 
tr-yn anumit loc griul e bun 
pentru recoltare. începeam mun
ca, fie ou combina, fie marxiat. 
în felul acesta, secerînd pe par
cele și nu o dată de pe toate cele 
140 hectare înșămîntate cu grîu 
am reușit să terminăm în 9 zile.

Grija pentru grîu nu ne-a fă
cut să neglijăm culturile tîrzii 
dintre care porumbul ocupă cea 
mai mare suprafață — 132 hec
tare. Am făcut la timp toate lu
crările agrotehnice și am aplicat 
o prășilă mecanică și două, iar 
pe alocuri trei prașile marsuale. 
In cultura de porumb am mai in
tercalat fasole pe o suprafață de 
70 hectare și dovlecei pe 60 hec
tare, folosind astfel din plin su-

sâ grăbim Încheierea treierișului 
$1 EXECUTAREA ARĂTURILOR ADÎNCI DE VARĂ
Timpul frumos din ultimele 

zile a permis, în unele locuri, 
oamenilor muncii de pe ogoare. 
Să desfășoare marea bătălie 
pentru sirîngerea recoltei. Ast
fel în regiunile București. Con
stanța, Galați. Ploești, Pitești, 
Oradea, Timișoara și Craiova 
a fost terminat recoltatul griu
lui și secarei. Totuși, în unele 
din ac;ste regiuni se observă 
un decalaj nejustificat între re
coltat și treieriș. In regiunile 
Pitești, Oradea, Iași și Timi
șoara s-a treierat pînă la 28 iu
lie un procent destul de mic din 
cantitatea recoltată. Această ră- 
mînere în urmă a treierișului se 
datorește faptului că nu peste bot 

prafețele agricole de care dis
punem.

Pentru a asigura hrana ani
malelor din gospodăria noastră 
s-a dat o deosebită atenție po
rumbului siloz. Tnsămînțat pe o 
suprafață de 41 hectare, porum
bul de nutreț a primit aceleași 
lucrări ca și cel obișnuit.

In lupta pentru recolte îmbel
șugate s-au remarc,at aceia care 
și-au însușit și au aplicat me
todele avansate de muncă, oa
meni de nădejde ca Ion Bul
garii, Vasile Crottoru, Ștefan 
Anton și alții.

La experiența căpătată pină 
acum, vom adăuga și pe cea din 
anul acesta pentru oa din ce în 
ce, roadele să fie mai bogate și 
să putem contribui și noi la tra
ducerea în viață a documentelor 
celui de al treilea Congres al 
P.M.R.

VASILE JIANU 
președinte 

VALENTINA ROMANEȚ 
inginer 

la g.a.c. „Dezrobirea* 
din Mi foc, raionul Birlad

a existat o preocupare susți
nută pentru asigurarea trans
portului păioaselor și pentru 
organizarea muncii pe arii, lu
cru care a făcut ca batozele să 
nu fie folosite din plin. De pil
dă. la rămlnerea în urmă a 
treierișului îp regiunea lași a 
contribuit și faptic! că la co
mune se tărăgănează amenaja
rea ariilor. Din cele 1.20'3 de 
arii cite erau prevăzute s-au 
amenajat, pînă acum cîteva zile, 
doar 600.

Pe măsură ce recoltele sînf 
transportate fa arii, pe cîmp se 
execută arăturile adînci de 
vară. Deși există condiții bune 
de lucru Și tractoare sufi
ciente, totuși, tn unele regiuni

Cînd Gheorghe Boldur, in
ginerul gospodăriei colective 
dtn comuna Vlaidiminescu, ra
ionul Arad, a propus colecti
viștilor să planteze 20 de hec
tare cu roșii, oamenii s-au 
uitat unii La alții, apoi au în
ceput întrebările.

— Da’ ce ne facem de 
araci, că s scumpi 7

— Cura le udăm 7
— Șl epoi ce ne mai răraî- 

ne din venituri 7
Cu răbdare, inginerul le-a 

răspuns la toți. Dar cifrele a- 
rătate erau mari, șl colectiviș
tii se temeau să nu rămînă de 
rușine. La un hectar de roșii 
sînt necesari 40.000 de araci, 
Iar prețul este de 0,40 Lei bu
cata. Pentru zeoe hectare co
lectiviștii din Vladtmirescu 
aveau «raci, dar oe te faci cu 
restul ? înseamnă că pe 10 
hectare să se cheltuiască nu
mai cu aracii 160.000 tei Să 
pună numai 10 hectare ? S-ar 
prăpădi o mare cantitate de 
material săditor. Pentru că în 
răsadnițe erau aproape un mi
lion de fire.

— Le vom planta pe spa- 
llerl, ca pe vița de vie, așa 
cum plantează și Gostatul de 
la noi — l-a liniștit pe colec
tiviști. inginerul.

— Roșii p» sîrmă încă n-am 
văzut — se minună chiar La- 
zăr Vanclu, președintele. Cu 
toate acestea, chiar el a plecați 
îndată la Arad și in citeva 
ceasuri « și adus 3.000 kg. de 
sîrmă făcută coteei.

Curînd în grădina de Legu
me și zarzavaturi, care se 
întinde pe 40 de hectare, s-au 
plantat două tarlale de roșii, 
una cu araci și cealaltă pe 
șpalieri. Socoteala s-a făcut, 
vorba inginerului, pînă Ia bă- 

din sud și sud-vestul țării a- 
ceste arături se desfășoară încă 
Ia un nivel necorespunzător. 
Un procent încă redus de ară
turi s-a înregistrat pînă la 28 
iulie în regiunile Constanța, Pi
tești și Timișoara.

Pentru a lichida această ra- 
mîr.ere în urmă s- impune in
tensificarea ritmului de treieriș 
ș. a executării arăturilor adinei 
de vară. Este necesar să se 
elibereze grabnic terenurile de 
paiele rămase în urma combi
nelor și să se folosească toate 
tractoarele și atelajele disponi
bile. Pentru grăbirea efectuării 
arăturilor de vară trebuie să se 
organizeze schimlMil al doilea 
la tractoare alît în S.M.T-tiri 
eît și în gospodăriile de sfat.

nuț și numai cine n ar fi vrut 
nu putea să vadă diferența.

Pe heotairul de roșii plan
tate pe șpalieri lucrările s-eu 
făcut astfel: pe țăruși de 75 
cm. s-a întins, 1a distanța de 
6 m. pe rînd sîrmă trecută 
printr-o 'tăietură de fierăstrău 
în capul țărușului și ta înălți
me de circa 40 cm de la pă- 
mînt. Intre rtnduri 8-a lăsat 
un spațiu de 80 cm. iar pe 
rînd între plante 30 cm., esi- 
gurîndu-se în felul acesta 
circa 40.000 fire la hectar.

Chid Ia sfîrșit s-au făcut 
toate socotelile, s-a văzut că 
la hectarul de roșii plantat pe 
șpalieri economiile sînt de 
peste 10.000 lei Deci la zeoa 
hectare economiile se ridică ta 
peste 100.000 lei.

Și ta irigatul grădinii, co
lectiviștii au văzut cu mirare 
introdusă o metodă nouă, caro 
nu-i cu nfanic mai prejos ca o 
ploaie naturală. Udatul grădi
nii se face prin «spersiune cu 
Jet lung șl cu apa din Mureș. 
Cu timpul s-au observat șl 
alte mari avantaje ale Mania
tului pe șpalieri : ușurința la 
plantat, prooentul de prindere 
a plantelor de 98 ta sută, tar 
lucrările de întreținere se fac 
Lesne cu prășttorfle trase de 
cal. Copilitul și Legalul sta* 
de asemenea mult mai Lesne 
de făcut. Dar ceea oe este mat 
important este pătrunderea cu 
ușurință a luminii în mijlocul 
coroanei plantei. Cînd roșiile 
au legat sa văzut un număr 
sporit de fructe cane au dat în 
copt mult mal de timpuriu. La 
Arad, grădinarii din Aradul 
Nou sînt mari meșteri produ
cători de legume șl zarzava
turi timpurii. Aici trufandale
le ca guliile, castraveții ort 
roșiile apar pe piață cu mult 
înaintea altor orașe. Mare te-a 
fost însă mirarea grădinarilor 
din Aradul Nou, când la 10 
iunie au văzut pe piață roșii 
coapte, în timp ce roșiile lor 
erau încă verzi. Roșiile coaipte 
veneau de la gospodării^ de 
stat din Aradul Nou, Fîntine- 
le. Vladlmfrescu șl. bineînțe
les, de la gospodăria colectivă 
din Vladlmfrescu. Erau roșiile 
crescute pe șpalieri, cane s-au 
copt cu două săptămini mal 
devreme. Inginerul agronom 
Gheorghe Boldur a dat un 
examen greu și 1-e luat! cu 
Laude. Acum colectiviștii sînt 
hotărîțl ca ta anul, avînd da 
acum experiență. să planteze 
30 hectare.

A MUȘAT
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Nici n-ar mal fi nevoie, 
socot, să arăt acum ce-i a- 
cela fond de bază. A ară
tat-o practica îndeajuns. 
De fapt despre menirea lui 
îți vorbește chiar numele. 
Cind facem planuri, cînd 
socotim cu ce le vom rea
liza, ce venituri vom do- 
bîndi, ținem seama de 
fondul de bază. El e, cum 
s-ar mai spune, prezentul 
pe oare stăm cînd vorbim 
despre viitor.

Aș spune că discuția 
despre fondul de bază la 
noi a pornit de la anima
le. Și ca-n orice discuție 
au fost păreri deosebite. 
La noi fiecare colectivist a 
avut la înscriere atelajul 
său. N-a fost unul fără a- 
telaj. Pină aici e bine, 
iată insă că ne-om pome
nit cu un număr prea ma
re de boi (în 1957 erau 
peste 500), oaze departe 
de a mai folosi, aduceau 
pagubă gospodăriei. Am 
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vindut din ei și am luat 
vaci de lapte. O parte 
i-am pus la îngrășat cu 
nutreț ieftin (coceni us- 
cați și tooați puși la mu
rat cu melasă), i-am con
tractat cu statul și am luat 
bani buni. Așa se face că 
in 1959 ferma de vaci s-a 
mărit cu 50 de capete 
peste ce era prevăzut. 
N-a fost insă tocmai ușor. 
Unii se țineau dîrji : „Ce 
să luăm atîtea voci ; 
n-avem fiecare vacă aca
să 7“ — spunea Nicoiae 
Ciupitu. „Ați fi avi nd, nea 
Niculae, da’ dacă n-are 
gospodăria, ieși în pagu
bă cu toată vaca de-aca- 
să".

Ei bine, da' asta se în- 
tîmpla cu doi ani în urmă. 
Acum, cînd se 
trecerea de noi sume la 
fondul de bază, Nicoiae 
Ciupitu ți alții, ridică de
grabă mina. Cred și eu. 
Anul trecut a făcut cu ai 

votează

lui două case numai din 
ce au primit de la colec
tivă.

Au fost unele împotri
viri și cind am cumpărat, 
de pildă, al doilea ca
mion. „De ce mai trebuie 

un camion 7 N-avem boi 
de muncă 7“ Am făcut în 
edunore, ocbfo;' cu toții so
coteala. Cur* « mai con
venabil. Sâ pari cu mașina 
sau cu boii 7 20 de tone 
de gria ' (duse cu mașina 
oe o distanță de 5 km. 
costă gospodăria pină La 
270 lei (adică benzina și

zilele-muncă pentru șofer 
și încărcători), ier cu că
ruțele peste 1.200 Lei. Ca 
să nu mai socotim faptul 
că aceiași boi mănincă 
iarna nutrețul de pomană. 
Și omul se convinge repe

de dacă socoteala este 
dară. „gie

Azi numărăm două ca
mioane, ți tot ca mijLoțacțs 
mecanizate procurate înire 
timp, două motopomjtej'iîn 
motor pentru ridîcorep <zj- 
pei ți, de asemenea, p, 
tocătoare de nutreț, și
două bascule «nari. SfeVft1 - veche.

rul zootehnic s-a dezvol
tat în continuare. Numă
rul de vaci a ajuns ia 114 
capete, for al oilor-mpme 
la 1146, al porcilor la 330 
(cu doi ani in urmă aveam 
numai 12). Aci o să între
bați : „Da' construcții ați 
făcut, pentru cite nevoi 
s-au ivit 7" S-ar fi putu* 
altfel ? In ultimii doi ani, 
de cînd am înființat fer
ma de animale, de altfel, 
s-au ridicat cete mai multe 
dintre eie. Am avut grijă 
să nu oe coste nici prea 
mult, să ne scoatem in 
timpul oel mai;scurt chel
tuielile. Trei grajduri de 
vaci, un ceamur, ne-ou 
costat in total 100.000 lei 
cînd ar fi putut să coste 
100.000 lei unul singur. 
Alte două grajduri au fost 
făcute din baloturi de 
paie. Pentru o maqazie de 
40 vagoane am folosit ma
terialele de la o clădire

Ne-om mai con

struit pătule, ateliere de 
fierărie și lemnărie, puier- 
niță etc. Nu se poate spu
ne că brigada de con
strucții nu are ce face 
sau n-o să aibă cumva de 
aci încolo.

In patru ani cîți au tre
cut de la înființarea gos
podăriei, fondul de bază 
s-a mărit de 40 de ori. Așa 
ne-om putut îngădui să 
prevedem pentru anul 
ăsta cel mai mare venit 
pe gospodărie, cea mai 
mare valoare a zileî-mun- 
că. Cum va fi cu putință, 
colectiviștii știu de-ocum, 
fiindcă vorbele ou fost 
sprijinite întrutotul de rea
litate.

Mărirea fondului de ba
ză a ajuns o cauză a fie
căruia din noi.
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CHIRIȚA HOROVE1 
președinte al G.A.C. 
„Progresul", comuna 

Șl vița, regiunea Galați
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PE DRUMUL 
BUNĂSTĂRII 
SI FERICIRII 
POPORULUI
De curînd ziarele au publicat Hotărîrea C. C. 

al P.M.R. șl a Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la reducerea prețului de vînzare cu 
amănuntul la unele bunuri de consum.

Pe baza hotărîril de reducere a prețului, sc 
Ieftinesc prețurile de vînzare la peste 1100 de 
sortimente de mărfuri: came de porc, orez, 
produse de franzelârie, textile, încălțăminte, 
obiecte de uz gospodăresc etc. De asemenea, 
hotărîrea stabilește că încapînd cu anul școlar 
1960—1961 toți elevii din clasele I—VII, in
clusiv — adică peste 2.100.00Q de elevi — vor 
primi gratuit manuale școlare.

Noua reducere de prețuri, așa cttm sublinia
ză hotărîrea partidului șl guvernului, a fost po
sibilă datorită rezultatelor obținute în creșterea 
producției industriale și agricole, în sporirea 
productivității muncii șl reducerii prețului de 
cost. în obținerea de economii peste cele plani
ficate, precum și datorită succeselor obținute 
în îndeplinirea șl depășirea planului de stat pe 
semestrul I al anului 1960.

Oamenii muncii din patria noastră au întîm- 
plnaț cu entuziasm noile măsuri h’otărîte de 
partid șl guvern. „Ca părinte, mă bucur din 
toată inima, alături de ceilalți părinți că șl 
copiii mei vor primi gratuit manualele școlare — 
arată într-o scrisoare a sa sondorul de inter
venție Toma Șubea din schela Băicol, regiunea 
Ploești. Noua hotărîre a partidului și guver
nului. care prevede reducerea prețurilor la 
încălțăminte, produse alimentare, motociclete și 
altele, ne dă nouă, oamenilor muncii, posibilita
tea să cumpărăm mal multe lucruri, plătind bani 
mal puțini".

„Am luat cunoștință cu nespusă bucurie de 
ultimele hotărîrl adoptate de partid șl guvern 
în care este vorba de crearea unor condiții 
«nai bune de muncă șl viață a celor ce mun
cesc — scrie Teofil Mada, Inginer agronom șef 
Ia S.M.T. Dîngenl din regiunea Suceava. Pen
tru întregul colectiv de mecanizatori, tehnicieni 
*1 Ingineri din stațiunea noastră, recentele 
hotărîrl constituie un puternic stimulent în 
muncă. Grijii ce ne-o poartă partidul și guvernul 
noi îl vom răspunde prin abnegație în muncă, 
prin eforturi mal susținute zl de zi, pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor lzvorîte din aceste 
hotărîrl șl din hotărîrilc Congresului al treilea 
al partidului".

Hotărîrea partidului șl guvernului cu privire 
la reducerea prețurilor cu amănuniul la unele 
hunurl de consum, a fost primită cu multă 
bucurie șl de către țărănimea noastră munci
toare. Iată ce șcrle, de pildă, tovarășul Nicolae 
Anghel, președintele gospodăriei agricole colec
tive Mal" din Prejmer, regiunea Stalin : 
„Acum cîteva zile, cînd am aflat de hotărîrea. 
partidului șl guvernului, cu privire la recu
cerea prețului de vînzare cu amănuniul la peste 
1100 de articole de oonsum, inima mi' s-a um
plut de bucurie. îmi amintesc de zilele cînd 
munceam din greu pe la bogătani pentru o 
bucată de pîine amară și mă simt și mai recu
noscător față de partidul nostru care veghează 
ca toți cel ce muncesc să ducă cu adevărat o 
viață din ce în ce mai bună. Urmînd exemplul 
clasei muncitoare, care dobîndește zi de zi suc
cese importante în producție, trebuie ca șl noi 
cel ce lucrăm pe ogoarele patriei să producem 
din ce în ce mai mult, mai bine și cu un preț 
de cost cît mai scăzut".

Noua reducere de prețuri constituie un pas 
înainte pe drumul înfăptuirii mărețului pro
gram de perspectivă, înscris în Directivele 
celui de-al Ill.lea Congres al partidului. Așa 
cum se arată în ranortul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghlu-DeJ la cel de-al treilea 
Congres al P.M.R. în perioada 1960—1965, ca 
urmare a puternicei șl armonioasei dezvoltări a 
economiei noastre naționale, salariul real va 
crește pînă la 40.45 la sută fată de nivelul din 
a doua Jumătate a anului 1959. Iar veniturile 
reale ale țărănimii muncitoare vor spori cu circa 
'40 la sută. In același interval de timp se vor 
construi circa 300.000 de apartamente ; comerțul 
de stat și cooperatist va desface de două ori mat 
multe mărfuri, iar statul va investi aoroaoe de 
două ori mal mult ca în anii 1954—1959 pen
tru dezvoltarea învățămîntului, așezămintelor 
culturale, ocrotirea sănătății, construcții de lo
cuințe șl alte acțiuni soclal-culturale.

Puternicul avînt pe care-1 înregistrează dez
voltarea industriei, agriculturii, transporturilor 
și conștrucțla social-culturală, realizările din ce 
în ce mal meri obținute pe linia ridicării nive
lului de trai al oamenilor muncii, ilusttează forța 
economiei noastre naționale, caracterul armonios 
a’ dezvoltării ei. încă o dată se dovedește ade
vărul arătat de partid că singura cale justă șl 
posibilă pentru ridicarea nivelului de trai mate
rial șl cultural ai poporului este creștere^ pro
ducției și productivității muncii. fntrodu"eroa 
progresului tehnic in toate ramurile economiei 
naționale, reducerea prețului de cost și îmbună
tățirea continuă a calității produgglor.

Oamenii muncii din țara noastră văd în re
centa reducere de prețuri un nou șl puternic 
imbold în munca lor șl sînt hotărîțl să depună 
și mal multe eforturi pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor Congresului al treilea al P.M.R. 
pentru înflorirea patriei, pentru bunăstarea șl 
fericirea color ce muncesc.

In fafa vitrinei magazinului Metalo-cMmlce din Codleâ. regiunea Stalin, 
amatorii de motociclete consultă lista noilor preturi.

DIN CARNETUL SCRIITORULUI

AHII A EOEEC1 liabș u uaurn
HWE IA MONEASA

ca mărgelele 
Carpaților. Prezența lor in 
locuri, ca vilegiaturiști (nu 
ai satelor apropiate sau 
„suveniruri de Sovata"), ca 
Herculane sau Slănic de- 
ea singură că sint create

Nu găzduiește turiști de ocazie pen
tru că nu e hotel ți nici cabană. Dar 
salarîații și familiile lor, dornici de a și 
petrece concediul aici, în Moneasa, se 
bucură de o excelentă găzduire in nu
meroase alte vile puse la dispoziție de 
Direcțiunea băilor. Și totuși, de cițiva 
ani această vilă nouă, elegantă, bine 
întreținută, e una din atracțiile vizitato
rilor stațiunii de odihnă, inconjuratâ de 
păduri, cu aer ozonat, de sub poalele 
munților Apuseni. Intîi pentru că cei 
sosiți și găzduiți în cele 20 de camere 
ale vilei au un oficiu de înscriere pro
priu : la 80 km. depărtare, într una din 
odăile sediului gospodăriei colective 
din Sîntana-Orațiea. Apoi, pentru că 
dobîndirea unei odăi e condiționată de 
o calitate cu caracter decisiv : aceea 
de-a fi țăran colectivist și, în al treilea 
rînd, hotărîtă de adunarea generală a 
colectiviștilor, adică a întregului sat, 
știut fiind că toate cele 847 de familii 
fac parte din ea. E, deci, o problemă a 
lor și hotărăsc asupra ei numai și nu
mai dinții.

O vilă a colectiviștilor, emoționantă 
ca o noutate ți o plăcută surpriză pen
tru muncitorii sau funcționarii descinși 
la Moneasa, pentru trei săptămîni de 
liniște, agreabil întreținută de vecinăta
tea pîraielor cu păstrăvi, a peisajului 
ineîntător. Prezența portului țărănesc, 
a colectivistului ori a lucrătorilor din 
gospodăriile de stat nu e, prin ea în
săși, o noutate. Pot fi întîlniți țărani 
atît pe litoralul mării cît și-n șiragul de 
stațiuni care se-nșiră 
de a lungul 
asemenea 
ca locuitori 
vinzători de 
pacienți la 
monstrează 
condiții avantajoase I Noutatea este că 
și-au clădit-o singuri, cu propriile lor 
mijloace, din propriile lor fonduri, lu
cru pe care înainte vreme nu-l puteau 
realiza decît milionarii. (De altfel gos
podăria lor colectivă e de peste opt ori 
milionară). Dar pe lingă acest inedit, 
trebuie să notăm aici și două funcții noi 
apărute în scriptele gospodăriei, pe 
lingă cele știute, devenite tradiționale 
deja : bucătar la vilă și supraveghetor. 
Adăugăm la toate acestea un amănunt 
absolut neobișnuit în stațiunile clima
terice : 5 vaci de rasă au fost aduse 
special pentru pensionarii vilei (mai 
ales pentru cei micuți). Nu credem că 
e necesar să spunem că întreținerea se 
reduce la infima sumă de 9 lei pe zi. 
Camioanele puternicei unități socialis
te aduc tot ce trebuie de-acasă. Adică 
pîine, carne, zarzavaturi, fructe, zahăr...

Surpriza, așadar, e surpriză, deși în 
condițiile de azi pe care le explică 
Gheorghe Goina, președintele gospo
dăriei colective, ea nu mei poate fi ur
mată de semnul mirării. Nimeni n-a ră
mas uluit că a întîlnit o vilă cu 100 pa
turi, cu sală de mese, și tot ce-i nece
sar, în care se odihrțesc. .țgrani colecți-A 
viști. Li se cuvine. * ■

—E consecința unei stări.efe fâpt/ . 
spune el. Sîntem bo?ațl»“i- .

Iar aerul icre ,Je-q<juce aminte că 
odată, mulți dintrts'ei. du .fost moți. M-' 
copilărit suS între brailîtăojau ciubere, 
donițe, cercuri- uși- Heinureco, noinăreau- 
trei., sferhrrț* . rlB'■ îndemna 
foamea nepotolită și celeBfu ’„să* 
răție lufîe". însuși acest țăran spw 
Implinlrecj, . a o jumătate de se
col de viață, cu figură colțuroasă, dură, 
de efigie?-tf'falit moț ți este moț. A fost 
slugă. Co .JBce (priceperea se va de- 
morfstra( țingură îndată) economia 
agrară a 3.018 hectare de pămînt (fer
mele zaOlbhrttce,” atelierele, averea în
semnate irBqjStpB’847 de familii); este

deputat în Marea Adunare Națională 
ți a ascultat Raportul C.C. al P.M.R. la 
cel de-al Ill-lea Congres al partidului în 
calitate de delegat. A fost ți Ion Cor
nea moț hoinar ți slugă. De altfel, in- 
accepția obițnuită, originea de moț e 
sinonimă cu paupertatea, mai degrabă, 
decît cu o așezare geografică a satului 
natal. Ion Cornea, cu soția ți cu co
pilul lor au fost, in acest an, vreme de 
trei săptămîni una din familiile care au 
venit la Moneasa pentru odihnă. Cînd 
a privit munții ți-a adus aminte de 
hoinăreala veche ți de strigătele gu
turale cu care îți îmbia cercurile ți 
ciuberele celor care aveau nevoie de 
ele. A încercat să repete strigătele. Nu 
mai merge, ți-a spus. De zece ani ți 
mai bine s-a obișnuit cu olt mijloc de a 
trăi. S-a înscris cu pămintul primit la 
reforma agrară in gospodărie. In locul 
mălaiului primit pe ciubere e deprins 
cu retribuția socialistă a muncii,

Moneasa e un loc minunat pentru re
verii, ascultind susurul Deznei sau nu- 
mărînd bătăile ciocănitoarei. Liniștea 
din jur e prielnică ți unor calcule mate
matice. Mai ales cu așa ceva se ocupă 
Goina. Cifrele le știe pe de rost, lată : 
pe suta de hectare, trebuie să ajungă 
in 1965, la o „populație" de 20 vaci cu 
lapte, 35 taurine, 150 porcine, 100 ovi
ne. Asta înseamnă nici mai mult nici 
mai puțin 9150 bucăți animale. Pentru 
Goina aceste multiplicări au devenit o 
adevărată pasiune.

Cum multe noțiuni au suferit modifi
cări în ultima vreme (nimeni n-a încer
cat vreodată să înglobeze în noțiunea 
„vilegiaturist* de exemplu pe moț I) și 
visarea în cazul celor de aici nu e o sim
plă visare care să presupună o anume 
stare sufletească elegiacă. E o visare, 
am spune, activă.

Pentru Dobra Pătru, să zicem, cal- 
cuiînd că va cîștiga cu cel puțin 40 la 
sută mai mult în 1965, decît în 1959, 
— venitul Iul global va insuma peste 
30.000 lei anual. Pentru familia losif 
Zimmerman (4 brațe de muncă) în
seamnă peste 52.000 lei anual.

In decorul romantic al unui popas vî- 
nătoresc, o asemenea discuție este ea 
însăși o noutate. Viitorul se poate visa 
ți așa. Termenele precise de economie 
agrară, din care nu lipsește compostul 
și mecanizarea complexă, realismul lim
bajului nu votâmă delicatul vioriu ci 
undei care se grăbește la vale. Aș spu
ne că-I dă o dulceață sporită, subli- 
niindu-l.

Am vizitat un sat așezat la mar- 0
gine de stepă, în cuprinsul raionului s- 
Pogoanele. Aici, în Brădeanu, unde sf
oamenii au dus și duc o luptă In- te
verșunată împotriva climei destul de in 
aspre: veri calde, secetoase, cu ierni d(
geroase, uneori cu viscole cumplite, Li 
unde cu ani în urmă cei mai mulți, ai 
sărăcimea, au avut de plătit cu greu în 
și îndelung tribut altor și mai cum. Io 
pliți dușmani: ignoranța și bogătanii, nc 
aici, ne-am oprit în fața căminului 
cultural și am deslușit din programul 
afișat ceva din profunda schimbare 
petrecută în viața și gîndirea lor.

Film de trei ori pe săptămînă, te
levizor, conferințe săptăniînale. pro
grame artistice, iar biblioteca la în- 1 
demîna tuturor după dorință. „Priviți / 
și vă veți convinge. E cea mai proas- „ 
pătă realizare a noastră", ne spune 
tovarășul Constantin Belu, președln- f 
tele sfatului popular. j

♦ 
r

n.„Să so tragâ-n sat 
lumină eiectricâ"

I
Ș

A fost o adunare ca toate adunările 
obștești. Colectiviști și întovărășiți 
(comuna e cooperativizată în între
gime) au venit în sala căminului 
cultural în frunte cu deputății aleși 
de ei; au privit lung la lămpile cu 
gaz înșiruite pe pereți și le_au hotă- 
rît în gînd soarta. In ziua aceea de 
februarie T959, adunarea obștească a 
avut de aprobat cea m.ai scurtă 
dine de zl.

„Să se tragă, și cît mai curînd, 
mina electrică în Brădeanu".

Dorința de a schimba lampa 
gaz cu becul electric, n-a picat 
din senin. Ea a fost rezultatul 
Îndelungi dezbateri și frămîstărl 
circumscripții electorale, dezbateri în 
care mai presus de toate s-a vorbit 
despre condițiile materiale create în 
urma ascultării cuvîntuiui partidu
lui. Gospodăria colectivă a dovedit 
tuturor cît de mult prețuiește munca 
în comun cu mijloace înaintate și 
le-a arătat oamenilor, clăcași pe vre
muri, că stă în putința lor să b: 1 
ruie stlhi le naturii, că drumul 
lectivei și nu altui duce către viață 
îmbelșugată și progres. Numai 
trecut 100 de familii au făcut 
reri de primire în colectivă...

— După calculele preliminarii
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— După calculele preliminarii or 
să ne trebuiască pentru anul acesta 
(1959) cam 154 000 Iei — anunță pre
ședintele. Asta înseamnă contribuția 
bănească pe familie de la o sută la 
patru sute de lei.

Dar înainte de a-și isprăvi expu
nerea, adunarea a și votat. Și cum 
să nu aprobe cînd mulți și-au făcut 
o dată cu casele noi sau transformate, 
instalație Interioară pentru 
lectrlcă?

In primăvară sesiunea 
popular raional hotărăște 
celor din Brădeanu și Cilibia pentru 
electrificare și lucrările au început. 
S-au sănat gropile, s.a-u cărat și fi
xat stîlpii. Deputați și alegători, cot 
la cot au muncit pe întrecute și vo
luntar, ținînd seama șt de lucrările 
agricole la zi. La sfatul popular ve
neau zilnic oamenii pentru a-și achi
ta contribuția bănească. Bilanțul? 
436 cetățeni au făcut aproape 3.000 
de ore muncă voluntară. Primele lu
crări au fost terminate și.„

Tntr-o seară, la începutul lunii no
iembrie, ca un omagiu adus măreței 
sărbători, ziua Marii RevoluțiiȘTEFAN LUCA

sfatului 
sprijinul

lumină e-



ățenii din Brădeanu 
mic cu mare în fata 

r. Poate niciodată aș- 
Fost mai lungă și mai 
așteptau și totuși aprn- 
■ i-a surprins pe mul(i. 
n-clclung și cîteva clipe 
i de emojie, apoi și-au 
rile de-a lungul ulițe- 

M bucuria n-a mai cu-
I.

anu are lumină elec-

a instalată 'n cen- 
ice va creste de la 

în 1959 la 3.000 
cu circa 2.300 

!a ce înseamnă de 
puterea instalată 

-rioada de existen- 
ului burghezo-mo-

Raportul C. C. al 
prezentat de tova- 

Gh. Gheorghlu-De| 
greșul al IlI-lea al 
).

la 23 August va avea
500 de difuzoare vor 

Pentru anul acesta a- 
ră a mai votat o sumă 
care a și fost depusă 

n'oporție de 92 la sută.

Se cuvine aici laudă tuturor și mal 
cu osebire deputaților Ion Lambru, 
Ștefan Sava. Constantin Harpalete, 
Ion Gh. Șerban, harnicului Dumitru 
Radu, secretarul sfatului.

Cazul Elenei luga 
și al altora

Pășim în curtea colectivistului Tra
ian luga. Frumoasă casă și-a mai 
construit luga. Elena, soția lui, este 
o bine cunoscută artistă amatoare. 
La dansuri și la cor a fost anj în Șir 
mereu printre fruntași. Ne conduce 
prin cele patru camere, ne arată mo
bila nouă, covoarele, precizînd că de 
la părinți n-a căpătat nici cît e ne
gru sub unghie, dar asta e o po
veste pe care nc-o va spune la urmă. 
Ne oprim în camera în care este in
stalat aparatul de radio „Concert" cu 
clape.

— L-am cumpărat tn iarnă. Cînd 
l-am adus era polej pe jos. Numai 
ce-f văd pe Ti’aian că alunecă și 
scapă aparatul de pe umăr. Mi s-a 
oprit inima. „Gata cu lămpile". Atît 
a izbutit Traian să mai spună. 
L-am ridicat de jos și am ajuns a- 
casă. Am văzut că n-are nimic, doar 
puțin dezlipit pe la încheieturi. L-am 
făcut și uitați-vă la el cum merge. 
Bune aparate mai fac ai noștri.

Ne așezăm, iar Elena întoarce co
mutatorul. Se aprinde becul și la lu
mina lui, pesemne așa dorea, nea 
istorisit pe scurt o poveste adevărată, 
plină de adînci înțelesuri.

— Acum nouă ani nu eram în co
lectivă. Numai Traian era, dar și el 
singur cu partea ce și-a cerut.o de la 
părinți, pentru că bătrînii, atunci nu 
vro au să Intre în ruptul capului. Eu 
activam în formațiile artistice de a- 
matori și cunoșteam bine viața, mun
ca și avantajele colectivizării. Le-am 
spus și acasă alor met. Eram 5 
fete și un băiat la părinți, adică 6 
copii la 4 pogoane de pămînt. Sin
gura cale e colectiva — i-am zis ta
tei.

■ lucrări pentru radio]i- 
manei Brădeanu.

— Nu si nu. i-a Tost răspunsul de 
fiecare dată.

— Mă mărit cu Tralan — i-am 
spus într-o seară.

— Dacă-ml faci una ca asta, la 
mine n-ai ce mai căuta — mi-a zis.

Și am făcut-o, acum 9 ani. Ne-am 
luat și eu și Traian nu peste voia 
părinților, cl peste voia unor oameni 
care n-au Izbutit atunci să vadă des
tul de limped,e necontenitele schimbări 
In viață. Ne-am așternut apoi pe mun
că. Nu i-am putut convinge prin vor
be, las’ c o să vadă faptele. Și au 
avut ce să vadă. Recoltele bune ale 
colectivei, veniturile an de an mai 
mari ale noastre. După cinci ani ne
am apucat de casă. Ne-a ajutat co
lectiva Și am pus umărul și noi. A- 
cum iată-Ie. Primii care au înțeles 
după o prea îndelungată așteptare 
mersul nou al vieții, sînt părinții lui 
Traian. Au intrat și ei. Mîine, poi- 
mîine vor înțelege și ai mei. Au plă
tit destul tribut îndoielii.

CL. MUNTEANU

In munca de st rin- 
sere a recoltelor, 
întovărășiții din co
muna Leordeni, re
giunea Pitești, au 
lost sprijiniți îndea
proape de căminul 
cultural. O dovadă 
a acestui sprijin o 
constituie si gazeta 
de perete intitulată 
„Treierișur, care a 
oglindit zi de zi 
munca întovărăși- 
tilor In campania 

de treieriș.

Aici, ziua de muncă ține cît lu
mina. — 17 ore din 24. Camioa
nele șl carele se întretaie, adesea 
se încurcă (șeful bazei mal face șl 
pe Impiegatul de mișcare cîteoda- 
tă), greutățile țăcăne necurmat pe 
decimale, Iar boulenii volnici își 
Ițesc boturile alături de cele ale 
mașinilor. Predau aici cerealele 
contractate, 13 gospodării colective 
șl cîteva întovărășiri agricole din 
raionul Galați. Tn 16 zile s au văr
sat în magazii peste 100 de va
goane.

Fiecare camion, flecare convoi 
are delegatul său. El stă lîngă șofer 
sau cocoțat pe saci, ca un sol al 
abundenței trimisă de la depărtări 
din inima satelor și a sătenilor, 
muncitorilor de la oraș. Delegatul 
nu-i fitecine. E un om de încredere 
din gospodărie sau întovărășire. Aici 
ajung să se cunoască toți șl dacă 
am spune că baza devine adesea o 
platformă a schimbului de experien
ță agricolă, un loc unde se dau pe 
nepregătite, dar cu atît mai serioa
se, lecții despre agricultura socia
listă, n-am greși.

Discuția se încheagă pînă cînd îl 
vine omului nudul la cîntar.

— Nu se așteaptă că n-ar fi 
cumva organizare — avertizează șe
ful bazei — ci filndcă-1 belșug.

Combinatul de cauciuc de la Jilava

^usim^smiuc
Cu puține zile î no in tec apariției Ho- 

tăririi Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin și a Consiliului de 
Miniștri, cu privire la reducerea prețuri
lor la unele bunuri de consum, mă 
aflam într-o mare uzină care fabrică o 
parte din produsele pe care acum le 
cumpărăm mult mai ieftin. Am putut 
vedea astfel „pe viu” cum, prin stră
dania muncitorilor și tehnicienilor, un 
lucru poate fi făcut mai bine și mai 
frumos, mai trainic și mai ieftin.

Pe o întindere cît un oraș, la margi
nea de miazăzi a Capitalei, peste 
două mii de oameni participă cu elan 
la înfăptuirea Hotăririlor celui de-al 
lll-lea Congres al P. M. R. Am 
privit chipul acelor oameni și mîi- 
nile lor vrednice, m-am uitat la 
cupola înaltă a halelor, am as
cultat vuietul mașinilor noi, m-am des
fătat cu florile și cu pajiștile care împo
dobesc curtea cea mare a uzinelor și 
mi-am adus aminte. Mi-am adus amin
te că înainte vreme aceste locuri 
erau în paragină și în mijlocul unui 
cîmp plin de buruieni se ridicau zidu
rile ruinate ale unei vechi făbricuțe de 
cauciuc. Proprietate a unui particular, 
lacom și hapsîn ca toți exploatatorii, 
făbricuța aceasta era o adevărată puș
cărie pentru cei două sute de oameni 
care lucrau acolo. Inghesuiți sub tava
nul scund, respirînd aerul îmbîcsit de 
mirosul cauciucului ars, ei roboteau 
astfel de cum dădeau zorile și pînă 
noaptea tîrziu înmulțind grămezile de 
aur ale stăpînului.

In locul vechilor ruine a crescut 
„Combinatul de cauciuc-Jilava". Aici 
se fabrică peste două sute de sorti
mente, de la încălțămintea ușoară pînă 
la cizme și articole tehnice de mare 
însemnătate pentru economia noastră.

Combinatul, iceastă adevărată ce
tate a cauciucului, are o viață aci. 
Ea singură își produce curent e- 
lectric și apă, își are laboratoa-

I LAdBRZB|
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Explicația 11 mulțumește pe toți 
ți așteptarea parcă 1 mal dulce.

Se dezleagă sacii la gură și mîi- 
nlle bătucite de muncă, înnegrite 
de soare se înfundă în grîu pînă la 
cot. Apoi îl prefiră în lumină și 
ascultă toți cu voluptate fîșîitiil 
boabelor în cădere. Solul Bezosnia 
a dat peste 2,000 kgr la' hectar, iar 
la Valea Cerului 2.500 kg. Solul e 
bun, ține la cădere, e nearlstat și 
are bobul mare. Aflăm că G.A.S. 
Brateș a scos pjjoducție bună, la 
soiul Condu irigat,, maxima 4.Q00 
kg. la hectar.

— Să ne dațiL^l no'uă de sămînță, 
cer colectlvlșty jfHty.Ș'endrenl șl Tu- 
luceștl. Pierderile, la cules au fost 
aproape lnesJIStefrfte anul acesta, in
formează îrt ’continuare delegatul de 
la Brateș. Au recoltat în zece zile 
2015 hectare, cam de trei ori mal 
repede ca- anul trecut și au cîștigat 
cu asta mult.

Printre1 căruțe îșl fîlfîie într una 

rele șî școlile el, dispensarele 
și căminele ei. Curînd va iua ființă 
in aceste locuri o tăbăcorie modernă și 
o mare fabrică de încălțăminte. Am 
căutat să-mi închipui ce va fi aici pes
te cîțiva ani și am văzut acest oraș al 
cauciucului crescînd nemăsurat, am vă
zut înălțîndu-se zeci de blocuri de lo
cuințe, teatre și cinematografe, maga
zine și școli, și am ințeles cît de mare 
este puterea muncitorilor descătușați 
și cît de aprinsă voința lor de a con
strui cu un ceas mai devreme socia
lismul.

★
M-am oprit puțină vreme la brigada 

comunistului Alexandru Floreo. Omul 
acesta, abia trecut de douăzeci de ani, 
împreună cu cei nouă tovarăși ai lui, 
se află in fruntea luptei pentru o pro
ductivitate înaltă și pentru calitate. In 
secția lor munca nu e ușoară. Prelucra
rea cauciucului cere atenție mare, ma
teria mlădioasă și fierbinte se vrea lu
crată cu grijă și îndreptată spre ma
șinile altor secții, pe un drum compli
cat care-i va schimba întreaga ființă. 
Materia primă este aici topită, ames
tecată, făcută mai rezistentă la căldu
rile mari și la frig.

Alexandru Florea șî brigada lui lu
crează doar șase ceasuri pe zi și cu 
vremea va lucra mai puțin, dar în aces
te șase ceasuri ei dau mii de perechi 
de încălțăminte și alte mii de articole. 
Intr-o clipă de răgaz Alexandru Flo
rea mi-a spus :

■= Invățînd și lucrînd cu atenție, bri
gada noastră nu mai dă nici un rebut. 
Facem acum articole pe care altădată 
le importam. Anul acesta am aplicat 
19 inovații care au dus la economii de 
milioane de lei. Astfel, noi ieftinim cos
tul produselor și contribuim la cons
truirea socialismului in țara noastră.

In clipa aceea Florea nu știa că în

RECEPȚIE
poala albă a halatului o fată fru
moasă, căreia îi zic toți tovarășa 
Marla. E laboranta bazei. Minnie 
sonda cu maximă Iuțeală șl o vîră 
în 6aci. Mal tîrziu la aparate începe 
examenul cel greu al griului. Iar 
delegații, pînă atunci făloși și gu
ralivi, stau acum sfioși urmărind cu 
încordare mișcările tinerei fete.

’ Boabele trebuie să fie grele 
(greutate hectolitrlcă), să nu fie 
umede, să nu albă necurățenii. 
Pînă acum, succes pe toată li
nia. Gospodăriile colective, pînă 
la una, au respectat învoiala. 
Pînă acum zic, fiindcă acuma ml a 
fost dat să văd chipul senin al fe
tei înăsprindu-se. întovărășiții de 
ia „Ștefan Gheorghiu" au „căzut” 
la proba purității: 70,3 la sută
corpuri străine. Orzul a fost adus 
amestecat în proporție de jumătate 
cu secară-. „Cum ș-a întîmplat? în
treabă laboranta. N ați selecționat 
sămînța 7 Ba da. Cînd au semănat-o 
au pus orz curat șl lată că a ieșit 

curînd marfa lui se va vinde și în ma
gazine mai ieftin, dar știa un lucru : că 
economiile realizate de brigada lui, 
contribuie la bunăstarea poporului.

In alte secții am văzut fetele lucrind 
sandale ușoare pentru zecile de mii de 
oameni ai muncii, care-și petrec con
cediul pe malul însorit al mării. O 
sutădouăzeci de mii de asemenea pe
rechi de sandale au fost fabricate nu
mai în primul semestru al anului.

Cum lucrau astfel, in hala luminoa
să, între grămezile de sandale de fe
lurite culori, fetele acestea cu chipul 
senin și fericit, erau conștiente că ele 
contribuie, cu mintea și cu brațele lor, 
la bunăstarea și fericirea poporului 
întreg.

Doar cîteva minute mai tîrziu, am 
avut din nou prilej să măsor drumul 
uriaș pe care i am străbătut in puțini 
ani. L-am cunoscut pe Eustațiu Constan- 
tinescu, directorul Combinatului de cau
ciuc. In tinerețe a muncit alături de alte 
sute de tovarăși de-ai săi, in hardughia 
ale cărei ruine se mai văd și azi. Acum 
el conduce această mare uzină. M-am 
uitat la ochii lui ageri, la fața brăzdată 
de ani lungi de suferință, la mîinite 
care s-au trudit cîndva pentru îmbogă
țirea patronului. N-a fost nevoie să 
vorbim mult. Pe una din ferestrele 
biroului său am privit împreună ruinele 
vechii fabrici și mai departe, sprijinite 
parcă pe cer, schelele noii tăbăcării și 
ale fabricii de încălțăminte. Aici erau 
trecutul și viitorul, întunericul și viața 
luminoasă a zilelor de acum și de mîine.

La ceasurile amiezii am intrat în șu- 
voiul celor o mie de oameni care ple
cau spre oraș și am mai cuprins o data 
cu ochiul cetatea cauciucului, strălucind 
in soare, adevărata podoabă a indus
triei noastre socialiste.

NICOLAE J1ANU

jumătate secară. Ceilalți îșl dau 
coate. „Prea-1 cusută cu ață albă, 
trațllor". Taina se dezleagă ușor tot 
aci.

— Au semănat după secară, asta 
e — spun colectiviștii. — Și mer- 
gînd mai adînc la cauză : Iar secara 
ați cules-o tîrziu și s a scuturat în 
lan, așa-i 7 Șl acum se răzbună și 
ea cum poate. Să nu mal semănați! 
păloase după păioase că dă produc
ție slabă. Să culegeți la timp I îl 
sfătuiește pe întovărășiți Andrei 
Miron, delegatul colectivei din O 
dala Manolachii. Șl o face cu de-’ 
plină îndreptățire. Colectiviștii din 
Odaia Manolachii au ținut seamă de 
indicațiile agrotehnicei șl de pe o 
mare parte din suprafața semănată 
cu Sri+* au recoltat peste 2.000 l;g. 
la hectar.

Carele vin șl se duc. Oamenii 
icnesc șl aburcă sacii prăbușlndu-t 
apoi pe bascule. Fata în alb sare pe 
saci șl înfige sonda. îmi spune, ca 
pe un secret, că a căutat un bob de 
neghină, unul singur, așa ca chesj 
tie în griul colectivet „11 Iunle“ 
din Vînătorl și n-a găsit.

O să iasă din el jimbla ca omă
tul.

V TOMA
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la un otn, «ingur tpe luwe, pe cat® greva 1-a 
trezit din apatia aproape animalică tn fare trăia, 
reciindu-l cauzei clasei dte care făcea parte.

Venise o dată eu seara, pe furiș, de teama piclie- 
tetor de grevă. Nici ne intrase pe ușă, că dibuie© 
o ferestruică la peretele din das, «le către pădure, 
și pe aeok) se strecurase înăuntru

Nu putuse intra deodată, cu toate că știa bine 
că Lăsase tolredeschifiă, azi dimineață, ferestruica. 
Acum o află înțepenită de tot, ca bătută în cuie. 
Abia după ce scoase oehiul de la geam reuși s.o 
deschidă..

Pe întuneric, ©a unul ee cunoștea ioeurile, după 
ce umplu cailor ieslea cu fia, omul puse taina pe 
o lopată dinir-un colț și, orbecăind, se apucă de 
rînlt. Deschise ușa și aruncă balega într-o grămadă, 
lîngă perete. Luă apoi cele două găleți agățate 
afară, sub fereastră, și Ieși la apă. Ii adăpă pe toți, 
după care, închlzînd ușa, se trase în fund, la Berți 
al lui să 1 se destăinuiască :

— Măi Berți, mă ... șopti omul, cuprinzlnd pe 
după gît calul, n-am făcut bine c-am venit la tine, 
măi, nu trebuia să vin... înțelegi iu oare? Înțe
legi ? Că eu îs doar în grevă.

Calul îșl frecă de pieptul omului fruntea aspră, 
clătinând din cap des, pe întuneric, smucindu-i a 
joacă de capătul hainei, ca și cum ar fi prias în
țelesul frămîntării Iul și acum voia să i-o ogoaie. 
Vocea omului se auzi iară, monotonă șl trista :

— Asta-i 1 Mă gîndeam : ,,De oe să rabde ații 
amar de foame și sete bieții cai ? Cu c© sînt ei 
vinovați dacă stăpînii lor îs clini... Pe ei ar trebui 
să-i lași să flăimînz-ească. pe ei da, că o merită... 
Dar caii, dobitoace fără grai, suferă ei șl așa des
tul sub pămînt. pe galerii, trăgînd rfenele pline cu 
piatră șl cărbune..."

devotați". Ridică degetul în aer clipind a înțeles 
și sugiiițînd „Așa vezi, așa.-, apără avutul stăpî- 
nului..."

Numai la asta nu se așteptase Achim. Ca lovit 
în moalele capului, se îngălbeni, se albi, se-nverzi, 
deschizînd ochii larg, prostit. Strîngînd codirlștea 
biciului ee-1 avea în mînă, s© lăsă moale pe o bîrnă 
așezată alăturea de el, în 
umple inima ceva dureros, 
fel de rușine amestecată eu 
ei însuși.

Ca prin svian auzi apoi
un ordin, cu voce puternică. Jandarmii zvîcniră în 
picioare de pe ochiurile de iarbă din lungul curții 
unde se tolăniseră, tropotiudu-și de pămînt bocancii 
țintuiți Se înșiruirii j>e trei rîndurl rar© de cîte 
zeoe. Și cu armele în cumpănire, ca la atac, ieșiră 
alene, din curtea deschisă. îndreptlndu-s© spre uzi
nă în preajma căreia se auzeau și se vedeau în
grămădiți minerii. In spatele grajdului, aoelași lu. 
cru îi făceau grănicerii-..

Achim nu era în stare să ia o hotărîre, în acele 
clipe. Gîndurile îi ardeau țeasta. învălmășindu-i.se 
cu repeziciune. Undeva ta subconștient, simțea 
.parcă pe cineva șoptindu-l să ia o dată s hoftrîre și 
sa plece acolo, la tovarășii lui ; «.© la înaintea mi
litarilor, că fără aota se va imrtimipia oeva îngro
zitor...

Aseut-indu-și urechea, auzi acum clar, răzbătând 
pînă la el, prin aerul sticlos, strigăte mintoase: „Pli
ne t Vrem 6ă fim socotiți și noi oameni I" Erau vor
bele eu care îl întlmpinan greviștii pe soldați. „Ce 
bine II! Lor nu le e frică... Nti le e frică, deși sol
dați! au anme"..-

De unde pînă acum minerii stătuseră răzlețiți, 
aproape fără nici o grijă, în momentul cînd au prins 
de veste că sînt înconjurați de ascuțișurile baione
telor se strîneeră într-u-n 6imgur mănunchi, umăr 
ia umăr. Așteptau. Ii înfruntau pe călăi. Numărul 
„răzvrătlțiior" parcă se dubla. Sute și sute se iveau

stânga ușii. Simți că-i 
searbăd, nedeslușit, un 
mînie și scîrbă față de

cum un subofițer dădu

Schiță de «RIMfE STRAUȚ
(Din volumul „Drumul spre ziuă'', sub tipar la 
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Deodată pe încorda. Afară auzi cîteva glasuri ră
gușite. poruncitoare; pași grei, cadențați. Tot mai 
aproape mai aproape... ..Oare ce să fie? Poate sînt 
cei din pichete.. Dar n.au ce căuta pe aici..-"

Puse cârligul la ușă și dădu fuga la geam. In 
wmă-i, Berți necheză întrebător. Ceilalți cai 
■scurmau cu copitele betonul umed. Omul rămase 
năuc la cele ce-i văzură ochii. Toate tufișurile din 
apropierea grajdului erau înțesate cu soldați înar
mați. In frunzișul verde, greu deosebeai uniformele 
de grăniceri tie cele ale jandarmilor. In bătaia soa
relui dimineții, printre crengile negre, lucea fierul 
baionetelor în vîrful armelor. Oamenii stăteau muți, 
grămădiți la pămînt. cu căștii© de laptă umflate pe 
cap ca niște broaște țestoase- La rădăcina unui 
brad, dinte.un bidon hitrdu-hănos se ernsteau câțiva, 
strîmbîndu^se. Alții, în frunte cu un subofițer tine
rel, se lipiseTă tăcuți pe lîngă peretele grajdului. 
Ochii le sclipeau ca la nebuni. Se vedea cît de colo 
că.s morți de beți. ..Doamne, ee-or fi vrînd ? De 
ce ee îmbată ?“ Chiar sub fereastră, doi inși bîigu- 
iau ceva, privind cu frică spre subofițer. Achim auzi 
cum traseră o înjurătură de mama focului, întîi 
«nul, apoi celălalt, înghiontfflWlu-se

La înoeput, Achim nti.și dădu seama de ce se 
întâmplă. II apucă însă groaza cînd prloepu totul. 
Primul gînd îl fugi la tovarășii pe cane.i părăsise. 
Gri jind să nu fie stimțlt, își aruncă ochii spre curtea 
minei. Greviștii erau tot aodo. Glasurile lor se au
zeau pînă la -el. După noaptea de veghe, oamenii 
discutau însuflețiți- Aerul dimineții îi înviora.

— Ai-o doamne, ca nu bănuiesc nimic ! Cum să-i 
vestesc, doamna ?

Uitîud de sine, fără să gândească mult ee faoe, 
tremuriHdu-i picioarele, smuci ușa. Dar nu se des
chise. Aproape în rroetași -tsmp, cineva înoapu să 
bată în tăblia de fag.

— Hei. deschide 1 Cine-i înăuntru ?...
Ușa fu dată în lături.. Achim ee năpusti înainte. 

Se împiedică însă de două puști înon*ctșate.
— Stai !... încotro?
Grăjdarut își strînse pleoapei- sub lumina prea 

puternică a soarelui ne-i batea în față- Curtea era 
plină de Jandarmi. Cîți-va întoarseră capul spre ei. 
auzind zgomot. Cei doi care-1 opriseră cu armele. îl 
priveau 'batjocoritor. Printre ei ghici pe -cal eare-i 
vorbise -un plutonier cu ochii sticloși îndohitociți 
de băutură. Ei venea spre Achim, repetînd prosteș
te întrebarea :

— N-auzl, inootro ?
Văzînd că nu i se răspunde, începu să rida xe-

—— ----- —

tari tovarășii Spre canal! întîi răniți!.. Spre ca- 
nai-..

Minerii se uniră intr-un singur șuvoi, rupînd cor. 
donul unui pluton al grănicerilor, aruneîndu-se din 
fața morțil în gura îngustă a canalului căptușit cu 
beton ce trecea pe sub spălătoria de cărbune spre 
apel© -negre, libere, ale Jiului.

Pe aici se văzură scăpați cei mai multi, fie sin
guri, dacă erau teferi, pe brațele tovarășilor dacă 
sîngerau.

Pe cînd se dezmetici Achim din fierbințeala ne
putinței oe-1 copleșise, din viitoarea mîniei focul 
durerii, spaima năucirii de moment și a nehotărlril 
ce-1 cuprlnseseră de-a valma la vederea măcelului, 
totul se terminase. Pe pămîntul aburind de sî-nge, 
lîngă zidul sur al uzinei electrice, nu mai rămăse
seră dectt trupurile nemișcate ale marților și cele 
cuprinse de spasme ale răniților, printre care mișu
nau siluetele întărâtat© ale călăilor civili sau în 
uniformă — Jandarmi și grăniceri — nebuni ne Ju
mătate...

Plutonierul cel gras venea în pas alergător spre 
Achim, după el cu un pluton de jandarmi treziți din 
beția vinului, dar nu și din eea a 6Îngelui. 11 auzi 
ca prin vis răsti nd u.se :

— Hei. grăjdarule I Scoate doi cai și.i înhamă ta 
hedoroaga de colo și vino după noi ! Repede, că 
acuși te găuresc și ,pe tine eu un glonț

Achim, fără să lase biciul din mină, gîrbovit. cu 
pas greoi, pășind arar, cu ochii tulburi și părul 
zbîrlit în vîrful capului intră copleșit în grajd. Mai 
mult împins de doi jandarmi decît d© voie. Dezlegă 
de la iesle chiar pe Berți al lui. SoMațli mai luară 
un cal. Ieșiră-..

Achim privea totul cu același ochi tulburi, prinși 
în păienjenișuri calde. Om umil, rănit în tot ce are 
mai scump, dine bătut, care ae întreabă ce rost 
are în lume... Jandarmii săriră unul după altul din 
căruță :

— Oprește 1
Erau în dreptul celor căzuți, a naorților, care stă

teau neaooperiți de-a valma pe pănrlntul uscat, cu 
fața spr© cer...

Intaie timp. Jandarmii, sub ochii plutonierului m. 
mănușat, luînd morții de cap șl de picioare, înee- 

niște bușpuseră să-i stlvuiaseă, parcă ar fi fost 
teni...

— Măi Berți. măi--. rostea Achim 
Ce_am făcut măi T Ooof, ce-am făcut 1?J

Din sufletul Iul parcă pornise a rupe

ea din pămîat să înfrunte primejdia, capetele lor 
ipărind crestele rotunde ale unor valuri, clătinîn- 
du-s© în tălăz-ulri dese, dincolo de cordonul soldați- 
lor.

Pe neașteptate, ca la Un semn, minării ridicară 
pumnii în aer, fluturindu-i amenințător. O eiipă 
cordonul verde tremură sub pavăza armelor, des
cumpănit. Apoi iar înoepu să se siringă.

Tocmai atunci, d© jas dinspre colonia ofician
telor, ce se afla în dreapta uzinei. înconjurată de 
grănioeri, apăru o mașină descoperită, fumegând 
prin spate ea un horn și pîriind îndrăcit, in ea, cu 
toată depărtarea, se vedea corpul lung blond și 
uscățiv, ca de viespe, al directorului Frey, potcapul 
unui popă și mutra ascuțită de șobolan a președin
telui sindicatelor galbene, Munteanu, oel care tu
nase și spumegase împotriva ..grevei comuniste". 
Lângă șofer s© mai vedea un comisar împachetat 
în felurite curei© și încă un individ rotofei, îmbră
cat ca tin cioclu, cu pălărie tare șl nasturi strălu
citori ne surtuc- Sta țeapăn, de parcă ar fi înghițit 
un băț și părea că nu vede pe nimeni. întindea din 
cînd în ciad doar palma, spre marea învolburată 
a minerilor din față, vădit speriat, ca și cînd ar fi 
vrut s-o îndepărteze de la el. Apoi, iar devenea 
drept și țeapăn. Acesta nu era altul decît prefectul 
cetonei Rdzvany supranumit „călăul Hunedoarei". 
Dar Achim n-avea de unde s-o știe.

Ca într-o explozie, la vederea Iul. dintre mineri 
izbucniră strigăte mintoase. Rozvany, se vede trea
ba, căuta -să zică și eî ceva. Vocea i se pierdu însă 
în clocotul mulțimii...

Nu se înțelegea din cele oe spunea decît un cu- 
vînt repetat: „Tovarăși, tovarăși. •" Apoi totul se 
transformă într-o mugite înaltă, curmata brusc de 
chemarea metalică a unei goarne și de lătratul gră
bit al citorva mitraliere. „Ce-o eă fie acum ?“

Masa minerilor se vînzolea î-n cordonul strîns al 
soldațitor oe o sugruma ca un șanpe. Pe tăcute, 
se vedeau soldați înălțînd puștile și repezindu-se 
apoi asupra oamenilor neî.narmați, decît cu 
de a li se fac© dreptate. Se auziră răcnete:

— Nu, n-u, nu l
Achim strigase, ori altcineva?
I-n pieptul lui se rupse ceva. Simțea că 

bușe. Capul îi părea greu ca lutul golit 
duri, de puterea de a înțelege. Cu corpul 
aiei. lîngă peretele grajdului, dar ou sufletul era 
în m-i-ezul grozăviei faptelor ee s© săvîrșeau...

La fiecare pușcătură, la flecare vaiet. Achim tre
sărea de parcă gloanțele trase în tovarășii săi ar fi 
intrat în carnea lui, de parcă și ale lui ar fi fost 
vaietele celor împușcați. Cînd avu puterea să pri
vească în față Îngrozitorul tablou, rîndurile mine, 
ritor se rupseseră căutînd o scăpare din fața plum- 

' șa unde Se întorceau, oamenii se

cumpătul, tovarăși'1 'Wu vă pier- 
> no

. ........©ei care făceau ord ine 11'cunoștea
Achim. Unul îi -era chiar weoin ^,Balș^xiteul“ — 
cum era -supranumit. Uo om pa care-I chlncase în
chisorile .și bătăile oamenilor stăpînirii;-sfiăima pa
tronilor. Celălalt era un tânăr, de cirrîndi venit la 
■mină fost otelar la Reșița... Iar al treilea- Eeh I

Apr-aape î-n aceeași clipă, peste grozava îneteș- 
tașe di-n fala uzinei electrice, care părea fără ftfte- 
ștt. se auziră strigătele celor trei bărbați

— Canalul, canalul. Pe.aici.. Retragețtevă .spr* 
carnal ‘I încă puțin., încă puțin și se va termina. Fiți

bllor- Insa, ori 
loveau de foc.

Păstrat i-vă 
deți cu firea.

'Pe doi dintre

sugrumat.

Din sufletul lui parcă pornise a rupe un vuita» 
eu clonț de oțel. Privea spre martirii întiși pe pie
triș. absent, zdrobit.

Doi Jandarmi tocmai se aplecaseră asupra corpu
lui uaula cu gîndul să-l pună, pasămite, în căruța 
de gunoi adusă de Achim. Prinzîndu-1 dintr-o jșarte 
și din alta. Jandarmii îl ridicaseră pe mort ca pe 
un lemn. Făeîndu.t vînt. vrură să-1 arunce în ladă. 
Fu ca o explozie. Dintr-o dată, Achim pricepu în 
toată grozăvia sa rolul ce-1 Juca aici de ce 1 se ce
ruse căruța. Totul i se învălmăși înaintea ochilor. 
Și, el, omul care se știa eel mai blajin dintre bla
jini. omul care în viața lui nu ridicase barem o 
dată muia să ticluiască un cal, răcni acum cu o 
voce pe care nici el nu șl-o recunxj6cu, cu vorbe 
cane niciodată n-ar fi bănuit că I© poartă în suflet:

— Staaați t Miș-eeellor I Nu-i de-ajuns că le-ați 
luat viața, acum vă bateți și Joc de ei ?

Sări apoi repede la cai șl le tăi© hamurile apoi 
le dezlegă lanțurile și pomi să-i bfeiuiască năpraz- 
nlc pe unde nimerea, pe amîndoi deodată. Neche, 
zînd speriat, Berți, prietenul său necuvîntător, se 
ridicase în două picioare și, trăgînd după el și pe 
celălalt cal, o luă orbește la goană slobod, sărind 
peste doi jandarmi, spre malurile apropiate ale Jiu
lui, scăpărînd din copite.

Jandarmii scăpară cu o bufnitură mortul la pă
mînt. Fața plutonierului ce-t supraveghea, întîi alin, 
apoi 6c înroși ca ochii unui buhai Privind la cuți
tul pe care Achim și-l smulsese de la tureatea ciz
mei și la biciul pe care acesta îl flutura în mină, se 
dădu instinctiv înapoi, căscînd gura în neștire, ca 
un pește pe uscat, parcă ar fi vrut să spună oeva.

C© urmă apoi, pe om nu-1 mai interesă.
Ca prJn vis auzi ordinele isterice ale plutonie

rului și simți ploaia sălbatică de lovituri abătută 
asupra sa.
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Cronica evenimentelor internaționale ACTUALITATEA ÎN IMAGINI
Problema dezarmării 

trebuie discutată 
în cadrul Adunării 

Generale a O. N. U.
Problema dezarmării generale 

și totale continuă să stea în 
centrul atenției opiniei publice 
mondiale. Popoarele lumii do
resc să se pună capăt cît mai 
curînid cursei nebunești a înar
mărilor și sînt convinse că nu
mai dezarmarea generală și to- 
ifală este singura cale menită să 
asigure o pace reală și durabilă.

Răspunzînd acestei năzuinți 
fierbinți a popoarelor, Uniunea 
Sovietică a întreprins și în ul
timul timp o serie de acțiuni 
concrete care să ducă la înfăp
tuirea cît mai grabnică a de
zarmării generale și totale. Pe 
linia acestor acțiuni se situează 
și mesajele recente trimise de 
tovarășul N. S. Hrușciov lui 
H. Macmillan, primul ministru 
al Marii Britanii, J. Dicfenba- 
ker, primul ministru al Canadei 
și lui Charles de Gaulle, preșe
dintele Franței.

In opoziție, însă, cu acțiunile 
constructive întreprinse de gu
vernul U.R.S.S., guvernul S.U.A. 
încearcă să creeze un paravan 
pentru continuarea cursei înar
mărilor. In acest scop, guvernul 
S.U A. a propus un așa-zis „nou 
plan de dezarmare". Noul plan 
de dezarmare propus de S.U.A. 
nu este însă decît o variantă în
tocmită în grabă a vechiului 
plan occidental prezentat la 16 
martie a.c. Comitetului celor 
zece. El constituie de fapt o nouă 
încercare de a induce în eroare 
popoarele. In acest plan, ca și 
în propunerile puterilor occiden
tale din 16 martie a.c. întreaga 
atenție este concentrată asupra 
instituirii unor măsuri de con

trol, fără vreo propunere con
cretă de dezarmare. Totodată 
S.U.A. nu propun nici o redu
cere a forțelor armate în prima 
etapă, urmărind doar să pirnă 
sub control străin toate forțele 
armate șj armamentele Uniunii 
Sovietice și ale altor state. A- 
ceasta nu este altceva decît do
rința S.U.A. care, sub paravanul 
așa-rvumitului control interna
țional, vor să procedeze la cu
legerea de informații cu carac
ter de spionaj. Guvernul S.l '.A. 
prin reprezentantul său perma
nent la O.N.U. a cerut convo
carea Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare.

Guvernul Sovietic arată însă 
că dată fiind poziția S.U.A. si a 
statelor partenere ale S.U.A. 
care, în tot timpul cît au durat 
tratativele în Gornftetirl ceîor 
zece, nu au urmărit elaborarea 
unui tratat asupra dezarmării ci 
s-an îndeletnicit cu discuții ste
rile din care cauză nu s-a putut 
ajunge la nici o înțelegere în 
problema dezarmării, raci dis
cutarea acestei probleme în ca
drul Gomisiei O.N.U. pentru 
dezarmare nu va da nici un re
zultat pozitiv. Gonvocarea comi
siei pentru dezarmare, în con
dițiile actuale, nu ar face decît 
să împiedice o discuție rodnică 
în cadrul Adunării Generate a 
O.N.U. a acestei probleme de 
cea mai mare importanță. De a- 
ceea, guvernul sovietic propune 
ca problema dezarmării să fie 
adusă în discuția Adunării Ge
nerate a O.N.U. și ca la discuții 
să participe și șefii guvernelor 
statelor membre ale O.N.U.

Această propunere a Uniunii 
Sovietice urmărește ca problema 
dezarmării să fie discutată cît 
mai temeinic și să nu se mai 
dea putință Statelor Unite ale 
Americii și celorlalte state care

Ie sprijină, de a tergiversa la 
infinit rezolvarea unei probleme 
atît de importante cum este 
problema dezarmării generale 
și totale.

Cea de-a 13-a sesiune 
C A. E. R.

Intre 26 și 29 iulie 1960 a 
avut loc la Budapesta cea de-a 
13-a sesiune a Consili'irlttf de 
Ajutor Economic Reciproc din 
care face parte și țara noastră. 
La această sesiune, așa cum 
rezultă din Comunicatul dat pu
blicității s-au examinat propu
nerile comisiilor permanente ale 
G.A.E.R. și au fost adoptate o 
serie de recomandări privind 
dezvoltarea în continuare a co
laborării economice între țările 
membre ale Consiliului.

Recomandări importante au 
fost adoptate cu privire la dez
voltarea agriculturii', specializa
rea în continuare a producției 
principalelor tipuri de utilaj e- 
nergetic, utilaj pentru prelucra
rea țițeiului. pentru producția 
materialelor de construcții etc.

Sesiunea a acordat o mare 
atenție colaborării e«onomice și 
tehnico-științifice în domeniul 
dezvoltării producției mărfurilor 
de larg consum și folosirii ener. 
giei atomice în scopuri pașnice. 
De asemenea, sesiunea a adoptat 
o hotărîre privind organizarea 
în cadrul organelor O.A.E.R. a 
lucrărilor de coordonare a pla
nurilor țărilor membre în vede
rea întocmirii planurilor de 
dezvoltare a economiei naționa
le pe perioada perspectivei ge
nerale.

Lucrările sesiunii au decurs 
într-o atmosferă cordială și prie
tenească și ele au fost rodnice 
și utile pentru dezvoltarea con
firmă a economiei țărilor socia
liste.

ELECTORALE

Du. MEXOM

Guvernul U.R.S.S. a trimis guvernului Republicii Congo 10.000 
tone de alimente sub formă de ajutor și in curînd se vor mai 
trimite 100 de autocamioane sovietice și altele.

In clișeu : motonava sovietică -JLeninogorsk" încarcă grîu în 
portul Novorosisk pentru Congo.

Presa Și radioul american, ca și sucursalele 
lor europene, se găsesc în plină zarvă electo
rală. Cele doua partide gemene, democrat și re
publican și-au ținut congresele în care au hotă- 
rît pe cine să propună ca președinte și vicepre
ședinte al Statelor Unite.

Democrații, astăzi în opoziție, s-au hotărîf 
pentru senatorul John Kennedy, fiul unui mare 
milionar din Boston. Promițînd concurenților săi 
posturi în viitorul guvern american și punfnd 
la bătaje pentru congresiști suma de un milion 
și două sute de mii de dolari, Kennedy a fost 
numit candidat al partidului său.

Partidul republican, actualmente la guvern, 
l-a propus pe actualul vicepreședinte Nixon, 
care a avut sprijinul direct al unuia din cei mai 
bogați oameni din lume, guvernatorul Nelson 
Rockefeller, din New York.

De bună seamă, cu tot bîlciul care s-a desfă
șurat Ia cele două congrese, acest eveniment nu 
prea merită să fie luat în seamă. Asta nu o fac 
nici măcar americanii cu oarecare experiență 
politică. Iată de ce, am putut citi în ziarul New 
York Times sub semnătura lui C. I. Sulzberger, 
următoarea cugetare : „In mod ciuda*, noi dăm 
impresia că înscenăm alegeri care nu sînt decît 
o cursă cu un singur cal, sau s-ar putea spune: 
două bartide și doi candidați desprinși din ace
lași tot...“.

Dacă ziariștii americani au astfel de păreri 
plictisite despre alegerile din țara lor ce-am 
mai outea adăuga mai mult noi ?

Interesant a fost- nentru a cunoaște dedesub
turile Doliticii oficiale americane Congresul re
publican de Ia Chicago. Ca vicepreședinte de 
pfnă acum, al Statelor Unite, Nixon împărtă
șește greaua răspundere a politicii externe ame
ricane din ultimii opt ani. Să nu amintim decît 
ce’e din urmă evenimente: torpilarea de către 
S.U.A. a conferinței Ia nivel înalt, zborurile 
provocatoare ale avioanelor americane „U-2“ și 
„R B -47“ deasupra teritoriului U R S S., încer
cările de amestec în treburile Cubei sau Repu
blici» Congo

Cum să explice Nixon și oamenii săi atîtea 
încurcături? Dar mai ales cum să dea ei soco
teală de toate astea în Fața alegătorilor? Demo

craților — vezi bine — le convine. N-au fost 
de opt ani la putere și păcatele lor s-au mai 
uitat. Așa că, nefiind nevoiți să vorbească de 
propriile lor greșeli, sînt foarte gata să vor
bească de greșelile guvernării Eisenhower-Nixon.

Marii vraci republicani de la Chicago, în frunte 
cu Nixon, au ales altă ieșire. Să nu se mai ex
plice nimic. Nimeni să nu-și ceară nici un fel 
de scuze pentru tof ce s-a făcui prost. Dimpo
trivă, tot ce este negru să fie arătat alb.

La Chicago, Nixon și susținătorii săi, au bătut 
cît au putut mai tare darabana hodorogită, a 
„războiului rece". Amenințări împotriva țărilor 
socialiste, chemări isterice la întețirea și mai 
turbată a înarmărilor, atacuri împotriva Cubei, 
și așa mai departe.

Atacurile spumegînde de furie ale lui Nixon 
nici nu sperie și nici nu miră pe nimeni. El este 
destul de bine cunoscut pentru această meserie, 
pe care așa cum spune chiar și ziarul burghez 
„Le Monde" a început-o imediat după ultimul 
război. Să dăm cuvîntul acestui ziar» „După 
război, cînd a îmbrăcat din nou haine civile, 
Nixon nu știa pe ce cale să apuce. Aflînd că se 
caută în statul său natal, California, un candidat 
republican, el s-a lansat în bătălie. El a îm
părțit gratis mii de degetare pe care era scris : 
„Votați pentru Nixon, astfel veți înțepa, comu
nistul! 1".

Evident, nici atunci și nici astăzi, comunis
mul n-a putut fi „înțepat" de domnul Nixon. Iar 
dacă e vorba de astfel de prea înfierbîntațr pro
feți ai războiului, se știe că există ș-i „ace" pen
tru cojocul lor...

Revenind însă la accesele războinice de la Chi. 
cago, ale lui Nixon, la faptul că el a fost spri
jinit acolo de către președintele Eisenhower, 
cine s-ar mai putea .îndoi că toate uneltirile 
puse la cale în ultima, vreme împotriva păcii, nu 
fac parte dintr-un plan întocmit de acei care 
au interesul să-și vWidâ bombele și rachetele ?

Caricaturistul atwrrcșn. Herblock l-a înfățișat 
de curînd pe Nixon cu mînecile suflecate, sco- 
țînd noroiul dintr-uw jpîrîu...

Din păcate, d.ts^mj nu arăta câ'mai departe 
acest mî] al nțțtțcjunilor și ațîțări războinice se 
transformă în,/auri pentru marile trusturi. Dacă 
lui Nixon îi place atît de mult mîlul, asta îl 
privește numai ue el. Fiecare cu felul său de 
viață... De mirare e însă că semnul electoral al 
partidului său-este „elefantul", animal curat de 
felul lui șl rtu porcul, trăitor în mii.

A T RAZVAN

Un aspect de la mitingul de solidaritate eu lupta poporului 
Cuban, care a avui loc la Mexico-City.

Planurile de înarmare atomică a Bundeswehrului constituie o 
amenințare gravă pentru pacea Omenirii. Dîndu-și seama de 
această primejdie, pături din ce în ce mai largi ale populației 
vest-ger mane protestează cu hotărîre împotriua planurilor mi- 
litariștilor din N.A.T.O,

In fotografie: o demonstrație a populației din orașul Miîncheti 
(R.F.G.) la Kdnigsplatz, împotriva înarmării atomice.

Pe baza tratatului de „securitate" japono-ameriean, se permite 
amplasarea de baze militare americane pe fot teritoriul Japoniei; 
Poporul japonez luptă pentru anularea tratatului „negru".

In clișeu: o demonstrație în fața bazei americane din ’wakunt 
(Japonia).



„£eaeal“
Cind 11 picai in casă de client. 
Orice necaz aveai, orice durere. 
Iți aplica același tratament 
Făcîndu-ți gura pungă, ca de fiere.

Boscorodind intr-una un descintec
Iți da să bei o zeamă de cenușă ;
Iar leacul ăsta pentru cap sau pintec 
Avea și prețul fix : o găinușă I

Dar iată că vestita „vrăjitoare* 
Se-mbolnăvi ea insâși... Tuturor 
Le încolți in gind o întrebare : 
De ce nu-și cheomă „dracii“-n ajutor î

Se spune cum că boala Sevastițil 
Se trage de cînd la cămin a fost 
O conferință despre superstiții 
Și-au luat-o foștii ei „clienți* la rost.

Ba, o vecină, iscodind odată 
Cam cum se-autolecuiește ea.
De vorbe a umplut comuna toată 
Spunind oricui in cale o ntilnoa :

„A ciorilor babornițâ, mătușa.
Nouă ne da cărbuni și cite toate, 
Iar ea, In loc de zeamă de cenușă 
la aspirine și cu fenacoate".»

Nici un client azi nu mai are baba. 
Iar mița neagră ofurile-i toarce ;
De-o vreme insă stă și ea degeaba > 
Pe trecători din drum nu-i mai întoarcem

PETRE POPA

Scrisoare desclrîsâ
tovarășului ion Fiorescu, inginer mecanic ia S.M.T. Zorleni

Sînt o batoză domiciliată pe 
aria colectiviștilor din comuna 
Sîrbi, regiunea Iași. Mă adre-> 
scz dumneavoastră ca unui ta* 
tă...... Vitreg* — îmi suflă com
bina de-a!ături, din satul Mi
toc. Și are dreptate. Reparația 
pe care am primit-o în S.M.T* 
își arată acum roadele.

Datorită dumneavoastră eu 
mă port frumos cu colectiviștii. 
In loc să-i bat la cap toată 
ziua, cum fac alte surate care 
n-au primit o reparație alît de 
, aleasă" ca mine, eu mă opresc 
din cînd în cînd pentru a nu-i 
supăra cu zgomotul pe care 11 
fac.

Trebuie să știți, de asemenea, 
că nu sînt de loc lacomă. Hrana 
mea se limitează în medie 1» 5 
tone pe zi deși colectiviștii spun 
cj atunci cînd m-au înfiat s-au 
înțeles cu dumneavoastră să 
mănînc pe puțin cite 14 tone p« 
zi Asta este însă peste puterile 
inele și nu sînt pregătită pentru 
așa ceva. Misiunea mi.o înde
plinesc încet, ca melcul. Obosesc 
repede și mă Îmbolnăvesc. Cam 
în 40 de zile o să treier toată 
cantitatea și pe la începutul lui 
septembrie o să mă întorc iar 
acasă

Să știți însă că surata mea, 
combina din Mitoc, o să in- 
tîrzie mai mult. Ea e mai de
bilă și nu poate treiera decît o 
tonă pe zi. Și cum are de treie
rat peste 200 de tone, ea o să 
*ermine prin februarie. De altfel, 
i-arn auzit pe colectiviști vor. 
bind cj o să vă invite la pomul

LA ARIE
Măi, ce zor-nevoie mare 
E aici în sat la noi I 
Nu e lucru de mirare I 
Treierișul e în toi...

Ionică batozarul
Cu cămașa prinsă-n brlu, 
Joacă-n palmă chilimbarul 
Bobului mășcat de griu,

Marioara cea nurlie, 
Are spor la treierat, 
Deztegind cu hărnicie 
Snopii grei, de rod bogat. 
Ionică mai pîndește 
Cite-o clipă de răgaz 
Și, ca omul, îndrăznește 
Uite-a șa, de la obraz :

>- Mărioară, Mărîoară, 
Fată de la treieriș.
Cum să fac să-mi dai diseară 
O guriță pe furiș ?

— la șezi binișor, bădiță I 
Și o bate-un glod poznaș î 
„Tot ți-aș da eu o guriță, 
Numai să-mi rămîi fruntaș..."

IGOR BLOCK 

de iarnă pe care îl vor face în 
mod cu totul original pe com
bină. Datorită dumneavoastră ei 
vor avea această posibilitate. Și 
cu toate acestea, tot nu sînt 
mulțumiți. Ei spun că mai bine 
ne-ați fi reparat cum trebuie, ca 
să fi mers din plin și să fi ter
minat mai degrabă treierișul.

Vai ce oameni nerecunoscă
torii Cred totuși că se va găsi 
cineva care să vă „mulțumeas
că* pentru „conștiinciozitatea* 
de care ați dat dovadă în repa
rarea noastră.

In încheiere vă asigur de sti
ma mea pină la capătul vieții 
(care nu e prea departe — mul
țumită dumneavoastră).

(ss) BATOZA
Pt. conf, A. CROITORII

Căminul cultural din 
Sllvașul de Cîmpie, ra 
Ionul Șărmaț, este în
chis șl cheia se află la 
o fetiță care mătură din 
cînd în cînd...

i INTRE PASARELE
- Țl-am spus eu că ea e 

singura care are o activitate 
la cămin!

In curtea căminului cultural din Luna de Jos, raionul Gherla, pasc 
oî. porci ele. deoarece căminul nu este împrejmuit...

— Șl doar |l-an> spus sa Ici șl tu o pernă cînd mergi ta cămin!...
(Desen de PALL)

La bufetul din Zimandul Nou, raionul Arad, 
condica de reclamațll e folosită ca apărătoare 
de lampă...

— Tovarășe, dă-ml te rog condica de reclamațll l
— Imposibil! Ce, wețl să mă... ard ?!

(Desen de PALL)

Dacă ar fi un concurs
„cine știe, cîștlgă*, cu privire 
la mersul trenurilor, bibliote
cara Stan Rodica ar Ieși precis 
pe locul 1. Dar nu numai la 
mersul trenurilor. Șl la mersul 
autobuzelor I.R.T.A., șl la 
mersul mașinilor de ocazie șl 
la orice vehicul care circulă 
pe ruta Mihăileștl—Cîmpulung 
Muscel. Ar putea răspunde cu 
precizie cînd, de unde șl cum 
se călătorește. Ah, ce păcat că 
nu-i și la Mihăileștl un aero
port 1 Pentru a și scurta naveta 
zilnică, ar utiliza avionul, acest 
mijloc comod, confortabil și 
modern, numai și numai pen
tru simplul motiv că nu vrea 
cu nlc! un chip să rămînă o 
seară la Mihăileștl. I-au spus 
oamenii: „Rodico, neică, de ce 
pleci taman seara cînd venim 
de Ia treburi și-avem șl noi 
vreme de zăbovit cu cititul 7“ 
Cînd să dea răspunsul, a dat 
din colț în colț, a dat bună 
seara șl-a dat fuga la gară. 
Drept pentru care, a doua zi, 
cineva din brigada artistică 
l-a făcut o poznă grozavă. 
Cînd să plece, fiindcă pierdea 
trenul, deși cititorii o asalta
seră, dădu buzna afară să în
cuie. Dar, la lacătul de unde 
nu-i. Caută-n sus, caută-n Jos. 
lacătul nicăieri. Să-ncuie, 
n-avea cum. Să plece, nu pu
tea. Așa că, vrînd, nevrînd, a 
rămas o seară la Mihăileștl. 
Pină noaptea tîrzlu a tot Îm
părțit cărți la oameni.

...A doua seară, deși lacătul 
se afla Ia locul lui, Rodica nu 
s-a mal grăbit să plece. Pe 
față i se citea mulțumirea da
toriei împlinite.

Ca să fie
șl să se găsească I Cu aceste 
cuvinte ne-a întîmpinat biblio
tecara Maria Curea din Mo- 
zăceni, raionul Costeștl, în cli
pa cînd a lăsat receptorul Jos, 
după ce transmisese telefonic 
situația cititorilor la regiune.

— La raion ați comunicat 
502 cititori, iar la regiune 
702. Cum vine asta? — am 
întrebat noi nedumeriți.

— Vine foarte bine — răs
punse ea foarte calmă. Raionul 
e mal aproape șl mă controlea
ză mal des. La regiune am dat 
o cifră mai mare așa. ca să fIei

— Da-n realitate, cîțl cititori 
sînt 7

— 402 I

— Deci, nici cifra dată ta 
raion nu e reală.

— Am dat-o așa, ca să...
— Știm : „ca să fie șl să se 

găsească*. Dar pînă la urmă 
o să se găsească cineva să vă 
la la rost. Șl asta, nu numai 
așa... ca să fie.

De cite ori
Inspectorii secției de învăță- 
mînt șl cultură al raionului 
Muscel, plecau pe teren, șeful 
secției, Vaslle Pleșu, le spu
nea :

— Aveți grijă de Inspecția 
școlilor, de căminele cultu
rale...

— Dar cu bibliotecile ce fa
cem, tovarășe șef?

— Cum? Bibliotecile? Mai I 
domol cu bibliotecile. Nu avem 
noi timp de ele...

De curînd, obținînd rezul
tate remarcabile în concursul 
„Biblioteca în slujba construc
ției socialiste*, unele biblioteci 
comunale din raionul său au 
fost evidențiate pe regiune. 
Firește, fără să se aștepte, șe
ful secției primi laudele cuve
nite. Cînd plecară din nou pe 
teren. Inspectorilor le spune :

— Aveți grijă de școli, de 
cămine...

— Iar cu bibliotecile mai 
domol — au răspuns ei.

— Cum? Cine v-a spus asta? 
I — Chiar dumneavoastră...

— Eu? Nu cred. Fiți aton ți 
la Intonație, tovarăși, tonul 
face muzica. Am spus șl-o re
pet: „Cum? Bibliotecile? Mal 
domol cu bibliotecile? N-avem 
noi timp de ele7*

— Păi așa am șl făcut, to
varășe șef. De-ala au șl ieșit 
bibliotecile fruntașe...

P. TELEMAN

Epigramă
Vasile Mocanu, teh. 

nlc ian ut agronom al 
comunei Plevna, raionul 
Lehliu, se ocupă în tim
pul recoltării de băutu
ră.

Cînd satul, de vreo trei decade. 
Dă mare zor La recoltare, 
Ce-1 drept, nici dumnealui nu 

șade 
Și tot mereu... bea în picioare.

VICTOR TEODOR

Praful de cuc
t— Mi-* luat mana vacii, to

varășe profesor. Cu vrăji și cu 
deaeîntece mi-» luat-o. Mereu 
găsesc în ocol cîte.o bucată de 
strecurătoare ou lucruri necu- 
rate-n ea — se văita lelea Veta 
profesorului de chimie Victor 
Vălan cînd acesta * poposit in
tr-o seară la casa prietenului său 
Vasile Chiriță, cu care profeso
rul se ducea 1* pescuit ori la 
vinătoare.

Profesorul rămase un timp pe 
gînduri, apoi zise:

Nu te necăji. Știu ea un 
descîntec de desfăcătură. Am 
să-țj aduc niște prafuri vrăjite, 
am să te învăț descîntecul și cum 
să-l îndeplinești atîtea zile cît 
stă o cloșcă pe ouă și ai să vezi 
că-i vine vacii laptele înapoi.

A doua seară profesorul scoa
se din buzunar o pungă cu praf 
alb și zise tainic către lelea 
Veta:

— Bagă de seamă că ăsta-I 
praf de ouă de cuc armenesc, 
luat noaptea la cîntatul cocoși
lor din cuibare părăsite. La fie
care covată ca mlncare presari 
cu trei degete pe deasupra mîn- 
cării și spui descîntecul ăsta:

Din nuc.
De sub cuc.
In crucea nopții te-aduc 
Să-alungi și să desfaci. 
Vraja neagră de Ia vaci. 
Să mi-o duci. 
Să mi-o alungi, 
Nouăzeci de drumuri lungi, 
în cucută și pelin 
Ba să-mi dea șiștaru plin. 
Cît îi dau. atît să-mi dea 
Lapte Simbolica mea. 
li dau hrană cu covafa. 
Să-mi dea lapte cu găleata.

Desctnfecul trebuie să-1 spui 
de trei ori pe zi. Dimineața 
la prînz și seara. Deasupra li
nei coveți în care pui nouă pumni 
mari de urtiială, o găleată de 
buruian tocat șj cinci pumni de 
tărîțe de grîu. Peste ele torni 
apă neîncepută, amesteci bine 
totul în covată și după ce-al pus 
două linguri de sare și-ai spus 
descîntecul de trei ori presărînd 
praful de cuc pe deasupra, dai 
covata cu mîncare deseîntată la 
vacă și-apoi o mulgi.

Ține minte însă că fot timpul 
In grajd trebuie să fie curat și 
să alungi cu descîntecul vrăjile, 
măturîndu-1 în fiecare zi. Faci 
treaba asta 21 de zile, măsurînd 
laptele in fiecare zi. Dacă în 
acest timp nu fug vrăjile, să 
nu.mi mai spui pe nume.

S-o fi văzut pe lelea Vela cît 
de repede a învățat descîntecul 
și cum toca știr și lobodă și o 
amesteca cu tărîțe și uruială, 
pregătind mîncarea în covată, 
în zori aducea apă și stropea 
mîncarea, spunind de trei ori 
descîntecul. Curăța apoi grajdul, 
schimba așternutul țesăla vaca 
și apoi o mulgea. Cî-nd după o 
săptămînă lelea Veta a băgat de 
seamă că laptele sporește in 
șiștar, cînta de bucurie. Pache
tul cu praf de cuc îl ținea în 
grajd pe grindă și presăra cu 
grijă peste covata plină, cu 
vîrful degetului cîteva fire.

Trecuseră trei săptămîni de 
cînd lelea Veta își hrănea vaca 
descîutînd-o și văzu cu mare 
mirare că Sîmbotica ei a scăpat 
de vrăji și dă la fiecare mulsoa
re șiștarul aproape plin. La 
centrul de lapte unde ducea lap
tele, cite 12 litri pe zi, toți se 
mirau. Lelea Vela însă tăcea pa 
un pește și aștepta pe profesor 
să-i spună rezultatul. Dar pro
fesorul nu se mai arăta.

Lelea Veta, care isprăvise pra
ful de cuc și era gata să înce
teze cu descîntecul, cînd scutură 
punga băgă de seamă că praful 
de cuc nu era ahceva decît sare 
curată. Ca Un fulger îi trecu 
prin minte tărășenia cu deseîn. 
tecul, covata plină cu mîncare 
șî curățirea grajdului. Ba, cînd 
își mai aduse aminte că profe
sorul o sfătuise să dea cu peria 
pe vacă pentru ca să fugă vră
jile, o pufni rîsul și rîse singură 
de se scutura cămașa pe ea.

I. TERBESCU
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