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Creșterea producției agricole la nivelul sar
cinilor actuale, este strîns legată de ridicarea 

- nivelului tehnic și profesional al tuturor celor 
ce lucrează în agricultură. Un mijloc important 
pentru atingerea acestui scop este învățămîn- 
tul agrozootehnic de masă la locul de muncă. 
Practica a dovedit că în acele unități agricole 
unde cursanții și-au însușit temeinic cunoștin
țele și au aplicat în procesul de producție cele 
învățate, s-au obținut rezultate bune în sporirea 
producției agricole vegetale și animale.

Astfel, în cercurile agrozootehnice din regiu
nea Iași s-a dat o atenție deosebită lecțiilor 
despre importanța folosirii îngrășămintelor na
turale. Lucrul acesta a fost necesar deoarece în 
anii anteriori acțiunea de transportare și apli
care a îngrășămintelor a întîmpinat greutăți. 
Ca rezultate, în multe gospodării agricole co
lective și întovărășiri agricole din raionul Vas
lui, cum sînt de pildă cele din comunele Zăpo- 
deni, Delești, Roșiești, Cotești, Chircești și altele, 
a fost strîns tot gunoiul de grajd, și s-au făcut 
platforme model. De asemenea în raionul Bîrlad 
au fost construite un număr de 116 platforme de 
gunoi. Mulți cursanți la cercurile agrozooteh
nice au făcut totodată lucrări bune la pregă
tirea și îngrijirea răsadnițelor pentru legume, 
plantări de pomi etc.

Pentru a spori și mai mult eficacitatea învătă- 
mîntului agrozootehnic în procesul de producție, 
este necesar ca pe viitor să se acorde o și 
mai mare atenție organizării și desfășurării 
acestei forme de învățămînt atît din partea 
acelor care răspund de bunul lui mers cit și din 
partea cursanților.

In gospodăriile agricole colective, întovără
șirile agricole și căminele culturale, cercurile 
de învățămînt vor avea caracter agrotehnic, 
zootehnic sau agrozootehnic în funcție de spe
cificul de producție și condițiile economice ale 
unităților sau comunei respective.

De asemenea, în cadrul căminelor culturale 
se vor mai organiza pentru femei cercuri pen
tru creșterea păsărilor, a viermilor de mătase 
și pentru cultura legumelor.

Pentru ca învățămîntul agrozootehnic să aibă 
un caracter cît mai larg, este necesar ca în ca
drul cercurilor să fie înscris un număr cit mai 
mare de cursanți. Cursanții atrași la frecventa
rea cercurilor să fie în primul rînd acei ce înde
plinesc sarcini importante și permanente în pro
cesul de producție (brigadieri, șefi de echipă, 
îngrijitori de animale etc.) și acei care nu au 
mai frecventat în anii anteriori vreun cerc de 
învățămînt Acestora trebuie să li se facă cu
noscut că însușirea cunoștințelor ce se predau 
la cercuri se va răsfrînge în mod pozitiv în ac
tivitatea lor spre folosul gospodăriei și al fie
cărui cursant în parte.

Pentru buna desfășurare a învățămîntului în 
acest an, s-au creat prin grija Ministerului Agri
culturii toate condițiile necesare. Au fost întoc
mite astfel un număr de 47 lecții care cuprind 
principalele probleme ale dezvoltării producției 
agricole vegetale și animale în lumina Directi
velor celui de al IlI-lea Congres al P.M.R. Pen
tru mecanizatorii din gospodăriile agricole de 
stat și S.M.T.-uri s-a tipărit un manual care cu
prinde un număr de 27 de lecții, iar pentru ca
drele de conducere din gospodăriile agricole 
colective un manual cu problemele de planifi
care. organizare și retribuire a muncii. De ase
menea, pentru a ușura înțelegerea lecțiilor au 
fost asigurate numeroase planșe, pliante, foto- 
gazete. mulaje de diferite produse, diafilme și 
filme agricole, mostre de plante și produse etc.

De mare importanță pentru desfășurarea învă
țămîntului și îndeosebi pentru rezultatele ce le 
va da sînt problemele ce se predau și se dis
cută în cadrul cercurilor. Aceste probleme tre
buie stabilite înainte de începerea anului de 
tnvățămînt, în care scop este necesar să se în

tocmească planul de învățămînt al cercului. în
tocmirea planurilor de învățămînt se va face 
după o analiză amănunțită, făcută de lectorul 
cercului, conducerea unității agricole și căminul 
cultural, a problemelor specifice unității agri
cole sau comunei respective. Astfel, de pildă, 
din planul de învățămînt al unui cerc dintr-o 
comună cu profil cerealier și zootehnic nu tre
buie să lipsească lecții despre cultura griului, 
a porumbului boabe și pentru siloz, despre sol 
și lucrările lui, despre folosirea îngrășăminte
lor organice și chimice, despre creșterea anima
lelor tinere, a bovinelor și în special a vacilor 
de lapte, a oilor și porcilor, dezvoltarea bazei 
furajere etc. In planurile de învățămînt n-au ce 
căuta lecțiile cu caracter general și teoretic. 
Asemenea lecții, nefiind legate de problemele 
locale, nici nu sînt urmărite cu suficientă aten
ție de către cursanți.

La căminele culturale, pe lingă cercurile de 
învățămînt se mai organizează și cicluri de 
10—12 conferințe pentru țăranii muncitori care 
nu au puiuț fi cuprinși in cercuri. Predarea con
ferințelor se va face după același principiu 
după care se face și predarea lecțiilor, adică 
pe baza unui plan tematic care să cuprindă 
problemele concrete și care interesează în col 
mai înalt grad pe țăranii muncitori din comuna 
respectivă

O dată lecțiile sau conferințele stabilite, suc
cesul predării și însușirii lor de către cursanți 
depinde în mare măsură de felul cum lectorii 
știu să le predea. De aceea, lectorul are în a- 
ceastă privință un rol de mare răspundere. EI 
trebuie să se documenteze și să cunoască te* 

meinic condițiile specifice ale unității sau co
munei unde funcționează cercul. De asemenea, 
trebuie să cunoască realizările fruntașilor, să 
popularizeze metodele înaintate de muncă ale 
acestora. La expunerea temelor, lectorii trebuie 
să țină seama de puterea de înțelegere a 
cursanților și să explice în așa fel problemele 
încît aceștia să-și însușească cît mai bine cu
noștințele predate. In sprijinul înțelegerii teme
lor, lectorii trebuie să folosească materialul di* 
dactic pe care-1 au la dispoziție. De asemenea, 
lecțiile trebuie însoțite în majoritatea cazurilor 
de vizionări de filme și diafilme și de aplicații 
și demonstrații practice la casele laborator din 
g.a.c., la cabinetele tehnice din S.M.T. și G.A.S., 
în cîmp, la ateliere, în fermele zootehnice. Ia 
platformele de gunoi, răsadnițe, remize de ma
șini etc. Cu sprijinul conducerii unității agri* 
cole sau a căminului cultural, lectorul poate or
ganiza vizite la unitățile agricole fruntașe și la 
stațiunile experimentale fruntașe.

Succesele tot mai însemnate dobîndite în pro
ducție de colectiviști, întovărășiți ca și de ță
ranii muncitori cu gospodărie individuală do* 
vedesc că nivelul lor de cunoștințe profesiona
le s-a ridicat permanent, că a crescut tot mai 
mult dorința lor de a-și însuși tehnica nouă, 
metodele noi, care aplicate pe scară tot mai 
largă să ducă la dezvoltarea agriculturii so* 
cialiste.

învățămîntul agrozootehnic de masă a adus 
și aduce în această privință cea mai mare con
tribuție.
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Casa raională de cultură din Șiret, regiunea Suceava

Probleme de actualitate ale muncii 
culturale de masă in regiunea Baia Mare

Cine poposește pe meleagurile Băii 
Mari — o regiune bogată, frumoasă, 
pitorească, — este uimit de prefacerile 
înnoitoare petrecute și în orașele și sa
tele din acest colț de țară. Construcții 
noi industriale, edificii culturale — școli 
și cămine culturale, cinematografe și bi
blioteci — toate vădesc grija pe care 
partidul și guvernul nostru o acordă 
ridicării nivelului de trai, material și 
cultural al oamenilor muncii. O statis
tică recentă amintea, că în regiune, în 
prima jumătate a acestui an au existat 
în biblioteci circa 500.000 de cărți puse 
la dispoziția maselor largi, (In trecut 
nu funcționa nici măcar o singură bi
bliotecă în comunele sau satele regiu
nii).

Căminele culturale și casele raionale 
de cultură man festă o deosebită pre
ocupare pentru activitatea artistică. 
Cele peste 280 formații corale, 372 e- 
chipe de dans. 130 brigăzi artistice de 
agitație, 420 echipe de teatru cite e- 
xistă azi în satele regiunii, asigură o 
viață artistică tot mai bogată, promo- 
vînd un repertoriu din ce în ce mai le
gat de preocupările oamenilor, de sar
cinile politice și economice locale, de 
procesul transformării socialiste a sa
tului. Cursul organizat nu de mult Ia 
Baia Sprie cu peste 300 de dirijori, in
structori de teatru, de dans, brigăzi ar
tistice de agitație și păpușari amatori, 
a contribuit la ridicarea și promovarea 
unor noi cadre de activiști culturali, 
care în satele lor să contribuie din plin 
la dezvoltarea mișcării artistice de a- 
matori. Prin grija Casei regionale a 
creației populare au plecat la sate în 
repetate rînduri, actori ai Teatrului de 
Stat din Baia Mare, pentru a sprijini 
instruirea echipelor

In munca cultural-educativă de masă 
au apărut în regiunea Baia Mare ini
țiative prețioase. Nu putem trece cu ve
derea, de pildă, că la Sighet s a experi
mentat pentru prima oară cu succes 
brigada științifică. Din păcate, tocmai 
aici în regiunea de unde a pornit ini
țiativa, brigăzile științifice în afară de 
cea din S:ghet, nu desfășoară o activi
tate permanentă. Cele din Vișeu sau din 
Cehul Silvaniei, de exemplu, nu au mai 
poposit de multă vreme prin sate.

Dar inițiative - desigur de mai mici 
proporții — au apărut și în unele sate 
din regiune. La Copalnic-Mănăștur, ra
ionul Tîrgu Lăpuș, profesori ca Petru 
Ionuț sau tehnicieni ca Ion Talpaș, fo
losesc cu pricepere în expunerile lor 
diafilmele, pentru proiectarea cărora ei 
au adaptat la aparatele de proiecție cu
rentul transmis de dinamurile bicicle
telor. Se asigură astfel, în orice condiții, 
în satele unde lipsește lumina electrică, 
proiecții corespunzătoare, mult 
gite de țăranii muncitori.

Prin satele raionului Vișeu, la 
rile de citit, 
portă aparate 
diții colective 
nile cele mai 
tor cercurile de citit cunosc o afluență 
mai mare decît în trecut

Formațiile artistice din raionul Satu 
Mare se pregătesc intens în aceste zile 
pentru a participa la întrecerea inițiată 
pe plan local, în cinstea zilei de 30 De
cembrie. Meritorie este și inițiativa că
minelor culfurale din comunele înveci
nate Remeți și Sărătău din raionul Si- 
ghet, de a organiza un cor mare — în 
care să participe romîni, maghiari și 
ucraineni laolaltă — repetițiile avînd 
loc, prin rotație, în fiecare comună în 
parte. Corul își propune să pregătească 
cîntece populare romînești și ale națio
nalităților respective prezenlînd spec
tacole și în satele din împrejurimi.

Tntîlnești însă pe meleagurile băimă- 
rene și locuri unde activitatea cultu
rală e încă nesatisfăcătoare. La Văleni 
în raionul Tîrgu Lăpuș, căminul cultu
ra) numai a cămin nu seamănă. Bănci

îndră-

cercu- 
trans-activiștii culturali 

de radio, organizând au- 
și discuții despre emisiu- 
importante. Nu întîmplă-

„iniția- 
organi- 
căsăto- 
S-a că-

nu există, iar soba, din lipsă de lemne 
nu are nici o perspectivă de a fi încăl- 
zKfi. Neglijența e la ea acasă. Cit des
pre activitate, tovarășul Ion Nichita, 
directorul căminului, nu prea are multe 
de qaus. Sînt aici însă unele 
tlve” originale. Conferințele se 
zează cu prilejul... nunților. Se 
rește cineva, gata și conferința, 
sătorit, de pildă, Ion Nichita (nu direc
torul căminului cultural !), cu Maria 
Roman. După nuntă și masă copioasă, 
hai cu nuntașii la cămin. Și acolo, ți- 
ne-te dans. Dar dansul s-a oprit la un 
moment dat. C:neva a ținut a conferin
ță în fața nuntașilor, veseli desigur, 
apoi dansul a continuat.

Desigur că acest procedeu este com
plect greșit și chiar dăunător bunului 
mers al activității culturale.

In alte părți, ca la Asuajul de Sus sau 
Groși de sub Munte, de pildă, activiștii 
culturali s-au apucat să scotocească 
prin rafturile prăfuite ale căminelor 
culturale și să descopere piese de tea
tru vechi. Astfel, au apărut pe scenele 
acestor cămine culturale piesele 
„încurcăturile lui Vasile“, „'Farmecele 
babei", „Hîrbul cu leacuri" etc. In 
schimb, la cămin se aflau nenumărate 
alte piese — dintre cele peste 130 edi
tate în ultimii ani de Casa Centrală a 
creației populare și trimise la sate — 
și care sînt legate de frămîntările și 
preocupările oamenilor din comunele 
respective, dar nimeni nu s-a gândit să 
le pună în scenă. Țăranii muncitori de 
altfel, au preferat să stea acasă decît să 
asiste la piese proaste.

In general, la căminele culturale din 
regiunea Baia Mare predomină activi
tatea artistică. La Ulmeni, Ariniș sau 
Bogdand, de pildă, activitatea culturală 
de masă, complexă, plină de conținut 
a fost abandonată, activiștii culturali 
mulțumindu-se cu prezentarea, din cînd 
în cînd, a unui program artistic sau a 
unei conferințe, la întîmplare.

Recenta consfătuire regională a acti
viștilor culturali pentru îmbunătățirea 
muncii culturale și organizarea acesteia 
în perioada de iarnă, ca și consfătuirile 
de la raioane sau de la comune — 
unde se aleg acum consiliile de condu
cere ale căminelor culturale și se dez
bat cu obștea satului prevederile regu
lamentului de organizare și funcționar» 
a instituțiilor culturale — trebuie să 
constituie pentru fiecare activist cultu
ral, pentru fiecare intelectual un stimu
lent în munca viitoare.

ȘERBAN RADULESCU

GH. TEODORESCU: DIN EXPE
RIENȚA UNOR SFATURI S.M.T.

Scrisă pe înțelesul tuturor, lucrarea 
popularizează metodele de muncă și re
zultatele obținute de unele sfaturi 
S.M.T. cu mai multa experiență. Auto
rul se ocupă de problemele relațiilor 
dintre G.A.C. și S.M.T., insistînd asu
pra sprijinului tehnico-organizatoric a- 
cordat de mecanizatori unităților agri
cole cooperatiste, dezvoltării continue 
a proprietății obștești și întăririi econo- 
mico-organizatorice a gospodăriilor a- 
gricole colective și a întovărășirilor

PROF. GH. BAIA: FOLOSIREA PO
RUMBULUI IN HRANA ANIMALE
LOR.

Prin producțiile ridicate care se obțin 
și prin calitățile lui nutritive, porumbul 
reprezintă unul din principalele furaje 
întrebuințate în hrana animalelor.

După ce descrie diferite forme (ver
de, boabe, murat,) în care se folosește

Nu există nici o îndoială. Cei din 
Comana (regiunea București) sînt în
drăgostiți de teatru. Iți dai ușor 
seama de acest Lucru. Din plă
cerea cu cane vorbesc — oglindită 
luminos In ochii ți in chipul lor — 
despre munca echipelor de teatru, din 
prezența masivă a oamenilor ca spec
tatori ai reprezentanțiilor date la că
minul cultural, din existența unui larg 
colectiv de teatru al căminului, ce nu
mără nu mai puțin de 50 de membri.

Adăugind ți faptul că echipa 
rrrinufui cultural, care s-a născut 
„focul" celui de al doilea Festival 
nai de teatru „I. L Caragiale* a 
movat in cadrul concursului pînă

teatral

noi în- 
mărtu-

câ- 
în 

bie- 
pro- 

fa 
faze regională, obținînd locul întîi la 
faza intercomunală ți Ic cea raională, 
vom avea o imagine despre rezulta
tele unei munci inimoase ți perseve
rente dusă într-un timp relativ scurt 
(7—8 luni) de către colectivul 
al comunei.

— Cum am ajuns aici î La 
cepului a fost mai greu — ne 
risea profesoara Sofia Janescu, instruc
toare de teatru. — Oamenii se intimidau 
numai la gândul urcării lor pe scenă, 
darămite să joace teatru în fața publi
cului. Dumitru Dragnea, azi uniri din 
cei mai valorați actori din echipa că
minului cultural, spunea la început : 
„Nu pot să joc teatru, mă ruținez de 
oameni". Și ca el • erau mulți. încetul 
cu încetul, însă, timiditatea a dispărut, 
fiind înlocuită de o siguranță ți natu- 
raleță în ioc care se întăreau pe zi ce 
trece.

Hotăritoare în această direcție a 
continuitatea muncii de pregătire 
echipelor de teatru, organizată ți 
drumată cu competență de către 
structoarea artistică ți directorul 
arinului cultural, Tudor Bălan. Numai 
din ianuarie ți pină în prezent echipa 
a pregătit ți prezentat un număr de 
patru piese : „O să fie nuntă mare", 
„In ajunul zorilor"» „Cei care rămîn 
singuri" ți „Răfuiala".

„Răfuiala", piesă într-un act a Luciei 
Demetrius, a fost piesa succesului e- 
chipei de teatru a căminului cultural 
în cadrul concursului bienal „I. L. Ca- 
ragiale". Munca de pregătire în ve
derea prezentării ei a început în luna 
ianuarie. O dată distribuite rolurile, 
s-au stabilit repetițiile care trebuiau 
să aibă loc de trei ori pe săptămină. 
Respectarea cu strictețe a acestei pro-

fost 
a 

în- 
in- 

că-

.......................................... I

căminul cultural 
Dunărea, oamenii 

adunat de curînd

La 
din 
s-au 
pentru prima dată, sub 
lumina blîndă, dulce a 
becurilor electrice. Des
pre binefacerile electri
ficării au vorbit mai 
mulți : și Constantin 
Crețan — vicepreședin
tele sfatului raional 
Medgidia și Stan Zam
fir — președintele sfatu
lui comunal și bătrânul 
colectivist Tănase Con
stantin. Apoi oamenii au 
ieșit din cămin pentru a 
asista la o înmorminta- 
re... veselă. Inir-o groa
pă săpată de cu ziuă a 
fost întins pe niște paie 
stîlpul cu felinar care 
pînă mai deunăzi lurrri-

na în fața cooperativei. 
Orchestra cânta a jale în 
timp ce sătenii umpleau 
groapa cu pămînt. Și 
după ce groapa a fost 
bătătorită, să te ții ve
selie. Hore, sîrbe, cînte- 
ce și pahare pline cu vin 
rubiniu. N-a fost îngro
pat un simplu stâlp, ci 
un atribut al trecutului.

Scurt bilanț : sate ra- 
dioficate — 17, sate ci- 
neficate — 32, sate elec
trificate — 52, adică toa
te satele din raion. Zi
lele trecute, raionul 
Medgidia, unde pînă în 
1944 doar în două sate 
exista lumină electrică, 
a devenit primul raion 
pe țară complet electri
ficat cu ajutorul statu-

porumbul în acest scop, autorul insistă 
mai ales asupra metodelor practice de 
preparare și însilozare. De asemenea 
sînt prezentate sub forma unor tabele, 
pc înțelesul tuturor, cantitățile de po
rumb ce trebuie să intre în rația diferi
telor specii de animale.

I. GRIGORE ȘI S. STOICESCU: 
ORGANIZAREA PRODUCȚIEI DE 
OUA ȘI PUI DE O ZI IN G.A.C. ȘI 
G.A.S.

Lucrarea cuprinde cunoștințe de bază 
pentru organizarea producției în ferme
le avicole în scopul creșterii numărului 
de păsări și ridicării productivității a-

WUUlilUUUUUUUft c- o

gramări a 
echipei in

făcut posibilă prezentarea 
faza intercomunală a con

cursului cu un bagaj de 24 de repe
tiții. Adăugind și munca individuală 
care s-a dus cu fiecare actor în parte 
în vederea identificării lui ou persona
jul reprezentat, vom avea cheia suc
cesului : seriozitatea cu care s-a lu- 
arxrt ți îndelunga pregătire.

Adeseori, lumina „Petromaxurilor“ 
întârzia îndelung în sala căminului 
cultural, unde repetițiile se prelungeau 
pînă noaptea tîrziu. De unde la în
ceput artiștii amatori grăbeau către 
casă după e repetiție sumară, cu 
timpul ei au fost antrenați în muncă, 
vădind multă pasiune în realizarea 
unei interpretări cit mai izbutite.

In cadrul pregătirii s-a pus un ac
cent deosebit pe realizarea unei sin
cronizări a mișcării scenice și a sub- 
textului cu replicile date de persona
je. Subtextul, starea interioară a per
sonajului, a fost analizat amănunțit 
ciar’rficîndu-i-se actorului gînduale 
și simțămintele personajului interpre
tat atunci cînd dă o anume replică.

Pentru unii actori dicțiunea a con
stituit o problemă de a cărei rezol
vare depindea integrarea lor în rol. 
Cu răbdare ți perseverență în cadrul 
unor repetiții suplimentare, individua
le, ei au ajuns să aibă o dicțiune co
respunzătoare. Observațiile critice ale 
comisiilor de concurs au fost ți ele 
analizate, urmindu-se, în repetițiile 
care au continuat cu ți mai mare in
tensitate în intervalele de timp din
tre fazele concursului, îndrumările 
primite în vederea corectării lipsurilor 
spectacolului.

Faptul că s-a ajuns la o realizare de 
un bun nivel artistic, apreciat cp atare 
în fazele concursului, a însemnat încu
nunarea unui dublu succes : pe de o 
parte stimularea formației teatrale, iar 
pe de altă parte atragerea definitivă a 
țăranilor din Comana la frumusețea țl 
lumina teatrului.

In încheiere, cuvîntul directorului că
minului cultural Tudor Bălan, conducă
torul echipei teatrale :

— Ca orice realizare, succesul nos
tru de debut ne angajează. Nu vom 
uita acest lucru ți vom munci cu ți mai 
mult avînt pentru ridicarea necontenită 
a măiestriei noastre artistice.
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MARIUS POPESCU

cîmp. Bezna 
indica prezența 

Nu degeaba îi 
Cara Su, adică 
Neagră. Străbă-

lui și prin contribuția 
voluntară a colectiviști
lor.

Dacă treceai odinioară 
cu avionul, noaptea, pes
te întinderea Cara Su, 
aveai impresia că te afli 
în plin 
nu-ți 
satelor.
spunea 
Valea 
tind astăzi aceleași me
leaguri intilnești puzde
rie de lumini, o superbă 
constelație 
făurită 
lui.

Cara 
gră, a 
Luminii 

pămîntennă 
de hărnicia omu-

Su — Valea Nea- 
devenit o vale a

A. C.

cestora. Astfel sînt expuse formele în 
care se hrănesc și se îngrijesc păsările 
ouătoare, ca și organizarea producerii 
de pui de o zi prin incubație artifi
cială.

L ALEXANDRU și COLECTIVUL:

CUM S-AU OBȚINUT 60 KG. MIERE 
PE FAMILIA DE ALBINE.

O interesantă broșură care populari
zează metodele folosite de Stațiunea 
experimentală de cercetări pentru se
ricicultură și apicultură — Rușețu, 
pentru realizarea unei producții ridi
cate de miere.

SFATURI VITICOLE

Broșura cuprinde descrierea lucrărilor 
ce se efectuează în mod curent într-o 
vie, precum și îndrumările necesare 
pentru producerea și păstrarea vinului.
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Asigurările facultative
sprijin de seamă 

pentru țărănimea muncitoare
Statul nostru democrat- 

popular a acordat și acordă 
un sprijin larg și susținut uni
tăților cooperatiste din agri
cultură, ajutînd totodată și 
pe țăranii muncitori cu gos
podării individuale să dobîn- 
dească producții agricole ve
getale și animale mai mari.

De asemenea, se iau măsuri 
folositoare menite să prevină 
pagubele ce se pot produce 
datorită unor calamități ale 
naturii, accidentelor, pieirii 
animalelor etc. Cu toate aces
tea, pagubele nu pot fi cu 
totul evitate. Astfel, în ori
ce gospodărie agricolă se pot 
produce pierderi la animale, 
prin pieirea lor de pe urma 
unei boli sau a unei molime, 
ori din cauza unui accident. 
La culturile agricole sau ro
dul viilor, de asemenea, se 
pot produce pagube prin dis
trugerea sau vătămarea aces
tora de grindină, ploaie toren
țială sau alte calamități ale 
naturii, iar la bunurile gospo
dărești, prin distrugerea lor 
în întregime sau în parte din 
cauza focului, inundației etc.

Pentru ca gospodăriile agri
cole colective, întovărășirile 
agricole sau cetățenii să poată 
obține — în cazurile de daune 
— despăgubiri mai mari, adică 
sume mai apropiate de valoa
rea reală a bunurilor dău
nate, pot încheia la A.D.A.S. 
asigurări ■ facultative care 
completează asigurările prin 
efectul legii.

Foloasele însemnate pe care 
Ie obțin cei care încheie asi
gurări facultative au putut 
fi cunoscute cu ocazia plății 
către asigurați a despăgubi
rilor cuvenite pentru pagubele 
suferite. De exemplu, în anul 
1960, gospodăria agricolă co
lectivă „Viața Nouă" din co
muna Pățești, raionul Foc
șani, a primit drept despăgu
biri pentru pagubele avute la 
rodul viilor, suma de 1.009.217 
Iei, din care 834.206 lei pen
tru asigurarea facultativă ; 
gospodăria agricolă colectivă 
„Olga Bancic" din comuna A- 
vrig, raionul Sibiu, regiunea 
Stalin, a primit drept despă
gubiri pentru unele oi și vaci 
pierite, suma de 13.800 lei, din 
care pentru asigurarea facul
tativă suma de 5.500 lei.

: „Bărăganul să devină mare
• furnizor de cereale, carne ți
• lapte". Acesta este țelul care
• luminează strădania oamenilor 
j din comuna Jegălia. Strădania
• colectiviștilor, dar și a activiști.
• lor culturali. In ultima vreme 
j mai cu seamă, conferințele au
• contribuit ca fiecare colectivist 
j să cunoască mai bine posibili-
• tățile agriculturii locale, indica- 
j țiile deosebit de prețioase cu- 
j prinse in expunerea tovarășului 
; Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
■ plenara CC. al P.M.R. din 31
• octombrie - 1 noiembrie a.c. au 
j fost întîmpinate de colectiviști 
j cu hotărîrea de a merge pe 
j drumul arătat de partid „pen-
• tru aplicarea întregului complex
• de măsuri agrotehnice, diferen-
• țiat după condiții specifice ale 
j fiecărei zone".
• Activiștii căminului din Jegă-
• lia au citit, de pildă, prevede-
• rile din expunere privitoare la 
1 extinderea suprafețelor irigate 
i și la folosirea rațională a aces-
• tor suprafețe, pentru a dobindi
• recolte mai mari. In anul agri" 
j col ce s-a încheiat nu puține au 
j fost conferințele și lecțiile ți- 
j nute de inginerul Constantin 
j Petreanu și de brigadierii gos- 
j podăriei colective despre cultu- 
j rile irigate de porumb, sfeclă 
: de zahăr, orez. Discutîndu-se în 
j cadrul unor seri culturale despre 
: Însemnătatea irigațiilor, s-a ară
: tot limpede că zona locală de 
j producție agricolă, cu climă se- 
: cețoasă, cere ca plantelor cul- 
: tivate să li se asigure apă din 
: belșug. „Nu să așteptăm ploile, 
j ci să aducem apa pe ogor I"
• Au fost explicate metodele de 

irigare (prin aspersiune și prin
; brazde), mdicindu-se concret

Și în cazul cetățenilor, des
păgubirile plătite de Adminis
trația Asigurărilor de Stat au 
ajutat asiguraților la acoperi
rea pagubelor suferite. Astfel 
Constatin Morar din comuna 
Jina, raionul Sebeș, regiunea 
Hunedoara, asigurîndu-și fa
cultativ animalele, a primit în 
anul 1960 pentru paguba sufe
rită prin pieirea unei vad 
de rasă comună. în afară de 
suma cuvenită din asigurarea 
prin efectul legii, o despăgu
bire de 1.000 lei.

Asemenea exemple se pot 
da din toate regiunile.

Pentru ca de foloasele asi
gurărilor facultative să bene
ficieze cît mai multe unități 
agricole cooperatiste și cît mai 
mulți cetățeni, Administrația 
Asigurărilor de Stat a luat o 
serie de măsuri în vederea 
extinderii pe scară largă a 
acestor asigurări, acordînd noi 
avantaje pentru asigurați și 
îmbunătățind condițiile de asi
gurare. Astfel, în anul 1960 
au fost lărgite cazurile în care 
A.D.A.S.-ul acordă despăgubiri. 
De exemplu, la asigurarea fa
cultativă a rodului viilor se a- 
cordă despăgubiri și în cazu
rile de pagubă provocată de 
ploaie torențială și de foc. Tot
odată, s-au mărit sumele li
mite pînă la care pot fi asigu
rate facultativ unele specii de 
animale și s-a prevăzut posi
bilitatea asigurării facultative 
și a altor bunuri decît cele 
ce puteau fi asigurate în anii 
precedenți.

încheind asigurări facultati
ve. unitățile agricole coopera
tiste și cetățenii se pun la a- 
dăpost de pagubele pe care le 
provoacă pieirea unor animale 
sau distrugerea întrun mod 
sau altul a oricărui bun asi
gurat.

In vederea încheierii asigu
rărilor facultative, unitățiile 
socialiste se pot adresa inspec
torilor de asigurare sau ins
pectorilor A.D.A.S., iar cetă
țenii se pot adresa agenților 
de asigurare, responsabililor cu 
munca A.D.AS, băncilor coo
perative, inspectorilor de asi
gurare precum și direct ins
pectoratelor A.D.A.S.

ȘTEFAN FENIVEȘY

pentru care anume terenuri ale 
gospodăriei pot fi aplicate ace
ste metode de irigare.

In anul viitor suprafața iriga
tă se va ridica la 860 hectare 
din cele vreo 3000 ale gospo 
dăriei, adică aproape o treime 
din întreaga suprafață.

O noutate pentru colectiviști 
va fi cultivarea griului irigat, din 
soiuri selecționate. Inginerul Pe
treanu, lectorul cercului agro
zootehnic ce-și va începe 
cursurile in curind, a ți prevăzut 
în plan lecții despre irigarea 
griului și îngrijirea acestei cul
turi peste an, pînă la recoltare.

Vii,A>TRĂfi4TO/ 1RE
Căminul cultural din Jegălia 

a devenit in ultimele două săp- 
tămîni o tribună de populariza
re a soiurilor noi de griu și po
rumb de înaltă productivitate. 
La porumb se folosiseră pînă 
acum hibrizii simpli. In anul ce 
vine, pe tarlalele întinse, în bu
nă parte irigiate, se vor legăna 
tulpini zvelte de porumb dublu 
hibrid, cel mai productiv. Pri
mele expuneri cu această temă 
ou pornit nu de la „teorii" ge
nerale, ci de la experiența gos
podăriei de stat din comuna ve
cină — Pietraiu. O întrebare pen
tru tovarășii din Jegălia : pe cînd 
o vizită a colectiviștilor — mai 
ales a celor ce urmează cursu
rile agrozootehnice — la fața 
locului, la Pietrolu ?

Să nu se orea-dă, insă, că la

La G.A.C. Gînciova, regiunea Craiova, numărul păsărilor a crescut de la 520 capete in 1959, la 
5.000 capete în anul acesta. Președintele Alexandru Dobre și inginera zootehnistă Elisabeta Popa 

trec zilnic pe la ferma de păsări pentru a îndruma munca îngrijitoarelor.
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De la 30 octombrie a.c. co

muna Popeni—Bîrlad este co
lectivizată în întregime.

Gospodăria colectivă „Gh. 
Doja" a tras în viața satului 
o altă matcă pe care la în
ceput cîțiva, apoi tot mai 
mulți au găsit că-i mai lesne să 
mergi și mai cu cîștig. In fa
ța oamenilor au stat într-una 
dovezi despre nedezmințita 
superioritate a colectivei. A- 
nul acesta colectiviștii au 
scos de pe fiecare hectar cu 
600 kg. grîu și porumb și cu 
4 tone sfeclă mai mult decît 
întovărășiții. Și-n anul trecut, 
și-n ceilalți, lucrurile s-au pe
trecut la fel. Sterian Dabija 
înscris nu de mult, se uită în 
acest miez de toamnă la co
șarul de porumb și remarcă 
că cele 3 hectare de pămînt 
pe care le-a avut n-au izbutit 
să-1 umple decît pe jumătate. 
Pe asta se întemeia de alt
fel mărturisirea pe care o fă
cea deunăzi președintele gos
podăriei venit să-1 viziteze: 
„M-am înscris în ceasul 11, 
da" era mai bine dacă făceam 
asta mai devreme". Tatăl lui 
Sterian, bătrînul Vasile, mai 
păstrează ca tot omul bătrîn,

Jegălia lipsesc aplicațiile prac
tice. Mărturie stau roadele din 
acest an, de pe loturile experi 
mentale, lucrate in mare parte 
de cursonții cercului agrozoo 
tehnic. Producții-record : 15.300 
kg porumb știuleți, 70.000 kg 
sfeclă de zahăr și 7.000 kg orez 
la hectar. învățămintele acestei 
strălucite experiențe vor fi folo
site in lecțiile agricole pentru a 
se pune in lumină în primul rind 
o problemă subliniată îndeosebi 
de recenta plenară a C.C. ol 
P.M.R. : calitatea lucrărilor agri
cole. In această privință unele 
dintre lecțiile prevăzute pentru 

iarna ce se apropie vor înfăți
șa experiența unor colectiviști 
fruntași din Jegălia, printre care 
Fierea Lazăr, el însuși un cursant 
dintre cei mai silitori. In legă
tură cu calitatea lucrărilor agri
cole, o altă lecție va trata des
pre acordul individual introdus 
de curind în gospodărie pentru 
răsplătirea celor ce depășesc 
planul de producție. Pentru a~ 
ceastă lecție s-au și cules u- 
nele exemple din viața gospo
dăriei, ca, de pildă, faptul că 
la fiecare hectar cu floarea-soa- 
relui, depășindu se producția 
prevăzută cu circa 550 kg. s-au 
acordat în acest an, drept retri
buție suplimentară, aproape 200 
kg.

In legătură cu culturile irigate, 
lecțiile vor insista asupra asigu

o umbră de îndoială. O dă în 
vileag: „Ce s-o face fimeia 
cu 6 copii Atunci Ion 
Gheorghe. președintele gospo 
dăriei îi rostuiește pe copiii 
pe loc : „Apăi, Mărioara mer
ge la școală, pe Frumuzache 
și Culai îi luam la grădinița 
colectivei... Aflu că îngrijirea 
fiecărui copil la grădiniță cos
tă colectiva 6 lei pe zi. Sînt 
acum numai 66 de copii, dar 
pot să vie cîți vor. Gospodă
ria nu duce lipsă de mijloace 
ca să le asigure îngrijirea și 
educația.

In jurul președintelui s-au 
strîns între timp vecinii. Pre
ședintele, care abia s-a întors 
de o săptăimînă dintr-o călă
torie în U.R.S.S., nu scapă pri
lejul și începe să povestească 
ce-a văzut la un colhoz de 
lîngă Moscova.

„Auziți dumneavoastră, să 
scoți de la o vacă numai la 
o mulsoare un șiștar de lapte. 
700 de vaci d-astea avea col
hozul". Și mai pomenește, ca 
de niște minunății, de cai ca
re trag 16 tone și oi în greu
tate de 140 kg.

★
In Popeni sînt 31 de agita

rării, unei densități corespunză
toare a plantelor, astfel incit iri
garea să dea toate foloasele aș
teptate. Lectorii și conferențiarii 
— ingineri agronomi și învăță
tori — s au străduit, discutind cu 
fiecare echipă de colectiviști in 
parte, să înlăture obiceiul dău
nător de a se rări porumbul cu 
sapa, ceea ce ducea la o prea 
more împuținare a plantelor la 
hectar.

In ramura creșterii animalelor, 
inginera Virginia Andreescu și 
alți lectori și conferențiari au 
pregătit lecții și expuneri despre 
îngrijirea rațională a vacilor cu 
lapte, al căror efectiv a sporit 
mult în acest an, despre calita
tea muncii mulgătorilor (li s-a 
arătat prin măsurători demons
trative că mulsul grăbit, neter- 
minot, duce la micșorarea pro
centului de grăsime din lapte), 
despre îmbunătățirea rasei la 
efectivul de porci al gospodăriei 
și despre folosirea porumbului 
însilozat.

Iritr una din serile culturale 
ținute de curind la cămin s-a 
pus în discuție felul cum se a- 
plică în gospodăria colectivă me
toda alăptării vițeilor la găleată. 
Crescătorii de viței și juninci au 
arătat că dacă această metodă 
nu se aplică de către toți, se 
întîrzie creșterea in greutate vie 
a tineretului bovin și sporirea 
producției de came și lapte, in 
zilele ce au urmat, discuția s-a 
mutat la locul de muncă. Și, de
sigur, nu e de loc intîmplător că 
numărul crescătorilor de animale 
înscriși la cercul zootehnic ce se 
va deschide în curind este mult 
moi more decît anul trecut.

T. GHEORGHIU 

tori care zi de zi, plini de rîv- 
nă, au muacit pentru colecti
vizarea integrală a comunei. 
Iancu Țurcanu, unul din 
stîlpii gospodăriei, aflat aici 
de la început, și-a ilustrat 
munca de convingere cu exem
ple din propria lui viață. Așa 
că după ce-i vorbea omului, 
îl lua de mînă și-l ducea la 
el acasă să-i arate aspectele 
vieții sale îmbelșugate.

înființarea colectivei a ve
nit pentru familia Țurcanu 
la țanc. „Taman mă apuca
sem să împart pămîntul la 
băieți, că se măriseră. Ii ve
nea unuia un hectar, altuia 
o jumătate, altuia cîteva pră
jini. Chip, de trăiește cu așa 
peticuțe. Ne-am hotărît și am 
intrat odată toți în colectivă". 
Acum băieții au case noi, cu
rățele, cu dantelărie frumoasă 
de lemn sub streașină. Cel bă
trîn și-a cumpărat material 
și-și croiește și el o casă. „Mă 
mut cu baba în una nouă, 
c-aici mi-a devenit cam 
strimt".

Așa e. Colectiviștilor nu le 
mai încape viața și gîndirea 
în vechile tipare. Ei iși cre
ează neîncetat dimensiuni noi.

Este ceea ce spune cu alte 
vorbe articolul aflat la gaze
ta de stradă a circumscripției 
a 2-a : „G.A.C. unicul drum 
spre belșug" (din 27 octombrie 
1960). La gazetele a 21 de cir
cumscripții din comună au a- 
părut tot timpul, și apar încă, 
articole sprijinind munca po
litică dusă de la om la om. 
Pe ulița mare și pe cele lă
turalnice au fost afișate perio
dic liste cu noi înscriși. Citim 
pe ultima afișată : „Tovarăși 
colectiviști 1 Și noi am venit 
alături de voi" — după care 
sînt înșiruite numele lui Ion 
Năstase și Die Tătaru, cu ci
te 8 ha., gospodari vrednici 
amîndoi. al văduvei Paraschi- 
va Dabija și-a altor 47, con
firmați cu o săptămînă înain
te în adunarea generală. Ală
turi. o altă listă scrisă citeț, 
în care noii înscriși întreabă 
pe cei aflați încă în afara 
gospodăriei : „Ce părere au: 
Samoilă Toader, Țurlea Necu- 
lai, Boroș Grigore și alții ?“. 
Pesemne că în timpul acesta 
cei amintiți erau frămîntați 
tocmai de un astfel de lucru, 
fiindcă în scurtă vreme au 
fost văzuți venind cu cereri 
de înscriere...

Au fost întîi 42 de familii 
și sînt acum 700. Și-n această 
zi festivă în clipa în care la 
bucătărie sfîriiau fripturile 
pentru praznicul de a doua zi. 
Ia intrarea în sat colectiviștii 
vechi și cei mai proaspeți în- 
nălțau firma cu denumirea 
mai corectă și mai cuprinză
toare : „Popeni, comună co
lectivizată în întregime"

V. TUDOR



Acareturilor gospodăriei colective din Făcăeni li s-au adăugat de curînd aceste două noi grajduri de vaci

S-a împământe
nit în limbajul co
lectiviștilor din 
Făcăeni expresia 
de „membru fon
dator". Sînt cei 
care au intrat 
primii. Asta este 
un merit și o onoare și ea este re
cunoscută. Cei veniți în anii urmă
tori și chiar la urmă, îi înconjură 
cu respect. „Voi — le spun cei noi — 
a^i priceput mai repede și ați văzut 
mai departe". Sînt cei care, ascul
tând cuvintele comuniștilor din sat, 
întrezăreau de pe atunci ce se în
tâmplă în chiar zilele acestea sub 
ochii lor.

Aveau o singură clădire și au 44, 
n aveau nici o vacă și numără azi 
peste 600 ce bovine, nici un cap de 
pasăre și au 9.000. Aici nu s a auzit 
pocnet de motor și acum să tot stai 
să aduni la cai putere . de la cele 
trei cami?ane, de la opt motop-mpe, 
de la motoarele stabile, de la uzina 
proprie.

E bogată și diversă astăzi istoria 
Făcăenilor, fiindcă o scriu 1.500 de 
oameni pe 4.000 de hectare.

Ca să aloci 700.000 lei pentru lu
crările de irigație și adunarea ge
nerală să aplaude, și încă o jumă
tate milion pentru terminarea elec
trificării tot în aprobarea unanimă, 
ca să se hotărască achiziția de ani
male și aceasta să fie vrerea tuturor, 
este azi un fel de a-i prezenta pe co
lectiviștii din Făcăeni Producția de 
griu a ajuns la 1.900 kg. la hectar 
și ei nu sînt mulțumiți. Țintesc spre 
2.500. Poți pune rămășag că o dată 
ajunși acolo — asta poate să fie la 
anul — or să strîmbe din nas ne
mulțumiți. Trebuie arătat că recol
tele astea mari nu le așteaptă din 
nori. Motopompele ridică de pe a- 
cum apa din Borcea și o fugărește 
spre culturile de grîu. Anul acesta 
au fost cuprinse în rețeaua de ca
nale — săpate de mîna lor — 550 de 
hectare. La anul încă 300 se vor a- 
dăuga și nu peste mult, întreaga su
prafață.

Atunci să vedeți pîine la capătul 
acesta de Bărăgan.

■A
„Noul' n-are înaintea lui dru

mul bătut. Irigarea griului a marcat 
sfîrșitul unei păreri greșite și păgu
bitoare. „La noi, porumb oricum se 
face. Ce să te mai omori cu griul?"

In vară, aceiași care spuneau așa, 
au pus în arătura proaspătă grîu de 
soiul Triumf, de mare productivi
tate. Șuvoiul de apă îl au sub mînă. 
Marșul spre producția de 2.500 kg. 
a început.

Cauza „porumbului siloz" a bi
ruit, de asemenea, greu și după pe

ripeții. Inginerul Albulescu, agrono
mul gospodăriei redă cuvînt cu 
cuvînt un dialog despre siloz, au
zit acum cîțiva ani în adunarea ge
nerală.

— Cum o să azvîrlim așa, în vînt, 
porumbul ?

— Nici vorbă. E cel mai ieftin 
nutreț și cel mai hrănitor pe dea
supra.

— Nu-1 băgăm în pămînt că se 
strică. No să putem trăi de miros.

Au însilozat totuși, sub suprave
gherea inginerului, l-au presat bine 
și au îndesat deasupra pămîntul. O 
singură groapă de 60 de tone au 
umplut. Mai mult nu. Se dădeau du
pă alte treburi și se făceau că uită, 
în iarnă, cînd au descoperit silozul, 
s au strîns acolo ca la monument. 
Ticsiseră marginile gropii. Din masa 
verde s-a răspîndit un miros dulce- 
acrișor, pe care l-au inhalat adînc 
în plămîni. Pe urmă au asistat cum 
se bat vacile pe acest nutreț și în 
cele din urma cît lapte a început să 
curgă în găleată. Urmarea? Urma
rea iat-o în tabloul de mai jos :

In 1955 tot ei au săpat trei gropi 
de siloz, peste doi ani șase ; peste 
alți doi, 14, anul acesta 20.

Dacă vreți să cercetați viitorul 
porumbului siloz la Făcăeni, luați

■OM o”?
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Cu ochii de catran și părul ca secara 
Ea zi de zi, mlădie, urcă scara 
Ș-atîta-i de voioasă, încît pare
Că zorilor, anume, le iese în cărare.
Iar mîna ei, numaidecît iei seama 
Cum zidurilor le înalță coama :
O cărămidă... două... zece... sute... 
Și-s mii, nenumărate, neștiute.
Și liecare, pe-al înaltului făgaș, 
Insemană-un pas al noului sălaș 
Și-așa, în vîrful schelei, pe londul de azur 
Cu roș de cărămidă și cu mortarul sur, 
Pare-un penel minuscul, de-un mare meșter 

dus 
Simbolul vremii noastre înscrie-acolo sus.

ii

»

4

4
4 ‘

cu dumneavoastră la drum ultima 
cifră.

★
Lucrarea de diplomă a inginerului 

Octavian Mureș poartă titlul „Cerce
tări asupra creșterii raționale a por
cilor de baltă în condițiile gospodă
riei colective Făcăeni, raionul Fe
tești". In lucrare se arată, printre 
altele, că 9 luni din an (de la topi
rea pînă la căderea zăpezii) porcii 
își agonisesc singuri hrana din fau
na și flora bălții. Că numai 3 luni 
ei sînt puși în rație, calculată știin
țific, în vederea îngrășării. „Costul 
unui kilogram de carne pe viu nu 
trece în acest fel de 5 lei" — ex
plică Mureș pe bază de analiză eco
nomică.

E o lucrare interesantă, prima con
tribuție a inginerului Mureș la pro
gresul zootehniei. Locul ei de naș
tere e colectiva din Făcăeni, satul 
care număra altădată analfabeți cu 
duiumul, unde scrisorile le citea oa
menilor notarul.

Colaboratori și consultanți la lu
crarea de diplomă : președintele, bri
gadierul zootehnic, porcarii din bal
tă. Inginerul e bucureștean sadea și 
vorbind de clima Făcăenilor glu
mește uneori :

— Aici șase luni pe an e praf,
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șase luni noroi și 12 bate vîntul. In 
spatele glumei se întrevede însă fe
lul în care tânărul cercetător s a 
devotat științei căreia îi închină azi 
prima sa creație. L-am vătut alături 
de Ion Achim și mă gîndeam că ar 
putea să i fie și fiu. Sînt însă prie
teni și între cioban și inginer sînt 
raporturi de adînc respect și pre
țuire reciprocă. „Are doxă, nu glu
mă", spune Achim. „E doctor în oie- 
rit“, spune la rîndul său despre cio
ban, inginerul. Achim ascultă indi
cațiile inginerului și le pune neabă

tut :n practică. 
„Cînd mi-a arătat 
— zice—cum se în- 

■ tocmesc rațiile și 
» . cîtă migală cere

treaba asta, mi-a 
fost, să vă spun 
drept, și nițică ru

șine. Nu-i departe vremea, cînd le 
aruncam oilor drept hrană cîte un 
braț de nuiele de salcie. Eram însă 
și sărac, și neștiutor". Nu mai e ne
știutor. Și nici sărac nu mai e și 
asta s ar fi putut întâmpla mai 
de multă vreme dacă n-ar fi aștep
tat cinci ani. S-a înscris după cinci 
ani în colectivă și nu și-o iartă. 
„Cît de bune și drepte sînt rînduie- 
lile aici. Scrieți să afle asta ăi de 
mai privesc spre gospodărie, peste 
gard". Achim și ciobanii din târla lui 
au primit anul acesta numai retri
buție suplimentară 4.000 lei. Achim 
a dat peste plan 17 miei și mai bine 
de un vagon de lapte. Achim obiș
nuiește să scoată și noaptea oile la 
pășune. Iși plimbă atunci încetișor 
făptura uriașă sub cerul luminat de 
stele și duce oile de colo-colo, unde-i 
iarba mai grasă.

Mai încolo peste întinderea domi
nată de sălcii, Gheorghe Simedrea, 
cunoscutul crescător de tineret ovin 
face acum, ce face zi și noapte, 
vară și iarnă, își hrănește adică ani
malele. Le cercetează atent pe fie
care în parte, ce mănîncă, cum mă- 
nîncă, le adapa la oră fixă, tot așa 
le trece la odihnă. Și curge laptele 
și celelalte bunuri ca dintr-un corn 
al abundentei revărsat pe plaiurile 
Făcăenilor. 40 de vagoane de lapte de 
vacă și oaie au livrat anul acesta sta
tului; incubatorul a scos în 12 cea
suri 1.200 de pui și procesul con
tinuă; un hectar de porumb, din cele 
42 ale lotului demonstrativ, a dat 
12.000 kg boabe.

Belșugul pășește în triumf pe 
poarta colectivei. Cele „trei sferturi" 
din brațele muncitoare ale satului, 
care se vindeau pe vremuri bogăta
șilor și celălalt sfert care zgîria 
cîte un pogonaș, au luat la 
avansul celui de-al 10-lea an 30 de 
vagoane cereale și 760.000 Iei. 
L-am văzut la magazie primindu-și 
tainul, pe văcarul Constantin Dră- 
ghici, care se fălea că tocmai și-a 
luat aragaz cu trei ochiuri, ca și pe 
Ion Șerban, care vărsînd grîiele în 
polog a făcut dezvăluirea uluitoare 
că primii 18 ani din viață i-a trăit 
în baltă și acolo ar fi putrezit dacă 
nu-1 făcea colectiva om.

...E fecundă și darnică toamna în 
Făcăeni. Asta m; se pare însă a fi 
înainte de toate, opera oamenilor.

V. TOSO

ROI
Spune, A: 
Că ni-s v 
Și că vale 
Scaldă rc 
Și pe șes 
Cresc hol 
Și pe pla 
Și turme 
Și pe văi 
Despre vi 

Spusu-i 
Despre 
Din Oc 
Ce-a-m 
Și-a su 
Veacuri 
Și mi-a * 
Despre 
Ce în 1 
Făuresc 
De țâre 
String i 
Și adun 
Tot beli 

Și mi-a sp 
Argeșul ne 
De partidu 
Ce ne-a a< 
Și-a pus d 
Vieții în g 
Ca să urce 
Peste anii 
Rodul păci: 
Spre viitor
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Frunzuliță ia 
Bine-i în gos 
Că e munca 
Și e viața ie 
Și iar verde 
Drag îmi est< 
Cînd văd pe 
Lucrînd mînd 
Floare mîndn 
Mulțumim Pa: 
Că ni-e viat 
Cum cresc h

Culeasi 
Topolov 
de OL*.

CONSTANTIN CH1RIȚĂ

>— Fragmente din romanul „Oțelul", in curs de apariție 
la Editura Tineretului —

Doi oameni erau neliniștiți de atitudinea lui Crișan : Voicu 
și Pavel. Bătrînul maistru nu putea să-i reproșeze nimic concret. 
Trecuseră cîteva zile de cînd fusese prevenit accidentul de la 
cuptorul patru. în toată această perioadă în producția oțelăriei 
nu se produsese nici o neregulă. Nici un topitor nu ceruse în mod 
special sprijinul lui Voicu sau al lui Crișan. Nu se produsese nimic 
neprevăzut. Voicu avea prea mare experiență ca să nu-și dea 
seama că în zilele care trecuseră se evitaseră accidente și nepre
văzute, pentru că atât el cît și tânărul maistru supravegheau cu 
atenție producția. Accidente se întâmplau numai atunci cînd 
maiștrii nu observau ceea ce scăpa atenției topitorilor : avarii la 
bolta cuptoarelor, dozaje greșite în timpul afinării, planificare I 
defectuoasă a transporturilor. Crișan își îndeplinea deci cu stric
tețe sarcinile sale. Prezența lui în hală era permanentă, cu alte 
cuvinte. Tocmai acest lucru îl intriga pe Voicu, Crișan nu era tot 
timpul în hală, nu era întotdeauna acolo unde trebuia să fie. își 
petrecea ore întregi în alte locuri decît în locurile în care trebuia 
să fie. Cu toate acestea nu apărea nici o neregulă în domeniul de 
producție care aparținea tânărului. Voicu aștepta dintr-un moment 
în altul un accident, nu prea grav, pentru a-1 putea scutura pe 
Crișan. Din senin nu se putea agăța de dînsul. Nu putea deoa- 
rece-i era teamă că-și va dezvălui în felul acesta neliniștea. Lui 
Voicu i se părea că tânărul îi scapă din mînă. Intervenția lui Cri

șan, care încă-1 uimea pe Voicu, și felul cum muncise în zilele 
următoare, nu făceau decît să alimenteze neliniștea bătrînului 
maistru. Crișan parcă nu mai ținea seama de rosturile pe care le 
stabilise el în oțelărie. Trecea pește ele fără să tulbure însă pro
ducția. Voicu întrevedea o primejdie mare în viitor, în viitorul cel 
mai apropiat, dar nu putea nici el să-și închipuie dacă primejdia 
amenința producția oțelăriei sau altceva. Nesiguranța aceasța era
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alt izvor de neliniște pentru bătrînul maistru. Crișan fura pur și 
simplu din timpul de lucru, dar nu cu minutele ci cu orele, petre- 
cîndu-și timpul furat într-un fel cît se poate de ciudat. Stătea ore 
întregi nemișcat și urmărea funcționarea cuptoarelor. De cîteva 
ori Voicu îi întrerupsese veghea :

— Ai grijă, feciorule, cuptorul trei dă oțel special... Să nu se 
greșească dozajul.

— Totul e-n regulă, nea Voicule, îi răspundea tânărul.
Voicu știa că totul e în regulă. Trecuse pe la cuptorul trei și 

văzuse dintr-o privire că feroaliajele se găseau exact în cantitățile 
prescrise. N-ăvea ce face. îl lăsa în pace pe tânăr așteptând, dorind 
parcă, să se întâmple ceva neprevăzut. într-una din zile, de la 
laborator i se telefonase că proba de la cuptorul doi e defectă. 
Voicu crezuse că a sosit momentul. Aproape se bucura în sinea 
lui. îl găsise pe Crișan alături, la cuptorul trei.

— Ai grijă, feciorule ! Probă defectă la doi !
Crișan abia întorsese capul :
— Nu se poate ! S-au încurcat probele. Pesemne că proba de 

la doi s-a dus o dată cu proba de la cinci și s-au încurcat la 
laborator. Nici cea de la cinci nu-i defectă...

Era întocmai cum spusese Crișan. Se încurcaseră probele. 
Tînărul n-avea de unde să știe. Supraveghease însă cele două cup
toare de la începutul schimbului, iar cînd îl auzise pe Voicu, în 
mintea lui se născuse, fulgerător, relația dintre cele două cuptoare 
(era sigur că nu se greșise dozajul la nici unul dintre ele) de 
aceea își exprimase pe loc presupunerea, cu glas tare, uimindu-1 
pe șeful halei. Voicu avea senzația dureroasă că tînărul îi scapă 
din mîini. Crișan nu mai ținea seama de rosturile grele și adînci 
ale fabricării metalului și maistrul știa că în asemenea împreju
rări oțelul se răzbună.

Motivul neliniștii lui Pavel era altul : tăcerea încăpățînată 
a lui Crișan. Tînărul parcă se ferea de dînsul. Nu-i mai răsărea 
ca de atâtea ori în întâmpinare, nu mai venea nici în biroul lui, 
cum avea obiceiul, aproape în fiecare zi, pentru a-i relata nou
tățile din oțelărie. Cînd îl întâlnea pe platformă, Crișan avea întot
deauna ceva de făcut și părea atât de absorbit de munca lui, încît 
Pavel nu îndrăznea să-l tulbure. într-o zi, trecînd de mai multe 
ori prin hală, îl zărise pe Crișan în același loc, în fața cuptorului 
trei și înțelese că tînărul nu se mișcase de acolo. Pavel se gîndise 
o clipă că poate tînărul se refugiase acolo anume ca să nu-1 întâl
nească. Constatarea i se părea prea crudă și prea jignitoare pentru

Crișan, încît se văzuse nevoit s 
totuși cu tînărul maistru și tăc<

Nepăsarea și tăcerea lui C 
Uneori se temea că investise pr< 
momente de grea cumpănă j 
prea dîrz, prea tenace, ca să ț 
proprie, de a cărei utilitate să >
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Fabrica de zahăr din Luduș
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Prin părțile Ludușului, relielul o- 
ieră ochiului puține obstacole. 
Numai cîmpie și iar cîmpie, pămînl 
negru, gras ca slănina. Aproape de 
Luduș, pămîntul prinde parcă în- 
ir-un loc a lumega mai intens. A- 
propiindu-te dai cu ochii de o con
strucție mare, frumoasă. Cu uriașul 
siloz, sclipind argintiu, cu clădirile 
albastre și lucirea geamurilor, res- 
pirînd din hornuri, construcția pare 
să fie o pasăre măiastră poposită 
pe aceste meleaguri. Este fabrica 
de zahăr.

★

Pe baronul Banffi, bătrinul, il tin 
minte mulți oameni din satele Ludu
șului. Era hain, cîinos la suflet, ca 
toți exploatatorii. Pe „peticul" lui 
de pămînt de 2.000 hectare, produ
cea mai mult sfeclă de zahăr. Dar 
pe mesele celor ce-i munceau pă- 
mînturile rareori se găsea zahăr. 
Cîteva bucățele, cumpărate cu sa
crificii, erau păstrate cu grijă, pen
tru cazul in care cineva din fami
lie s-ar fi îmbolnăvit.

Timpurile acelea s-au dus. Moșia 
boierească a fost împărțită țărani
lor care mai apoi și-au unit pămîn- 
turile, au întemeiat întovărășiri și 
gospodării agricole colective. Iar 
pe o porțiune a fostei moșii a luat 
ființă din vrerea partidului și hăr
nicia oamenilor, această fabrică ce 
poate prelucra zilnic nenumărate 
vagoane de sfeclă. De cînd a apă
rut fabrica pe aceste meleaguri, 
multe s-au schimbat 1 Centrul de 
raion Luduș, o comună ceva mai 
răsărită, a început pe nesimțite 
să devină oraș. Blocurile de lo
cuințe pentru muncitorii fabricii 
de zahăr, frumosul bloc, care va 
adăposti și sediul comitetului ra

ional de partid și al orga
nizațiilor obștești, a înfrumusețat 
dinlr-o dată Ludușul, dîndu-i dien- 
tul să aspire la titlul de oraș. Fa
brica a avut nevoie de alimentare 
cu apă, gaz metan, energie electri
că, de drum pietruit. Toate acestea 
au fost realizate. Dar lucrările de 
instalații nu s-au făcut numai la 
fabrică. Și în casele Ludușului au 
apărut conductele de gaz metan și 
apă, iar noroiul de pe ulițe a în
ceput să cedeze locul asfaltului. 
Pentru gospodăriile agricole colec
tive din regiune, cerința de sfe
clă de zahăr a fabricii este o sursă 
de belșug. Numai în raionul Luduș 
suprafața cultivată cu sfeclă de 
zahăr a crescut în 1960 la 3.808 hec
tare față de 2.800 hectare în 1956, 
iar în 1961 se vor cultiva 5.000 hec
tare. Cîștigul unei gospodării colec
tive de pe urma contractării sfeclei 
de zahăr, se ridică la sume consi
derabile. Gospodăria agricolă co
lectivă din Bogata va primi, cu a- 
proximație, de pe urma sfeclei de 
zahăr cultivată pe 146 hectare vreo 
830.000 lei, 23.880 kg. zahăr și 955 
tone borhot.

Fabrica de zahăr, prin reprezen
tanții ei din fiecare raion, desfășoa
ră muncă de îndrumare cu privire 
la felul în care trebuie cultivată sfe
cla de zahăr. Chiar în fabrică, spe
cialiștii iac cercetări asupra re
gulilor agrotehnice de cultivare a 
sfeclei pentru a mări la maximum 
conținutul ei în zahăr.

O fată la... înălțime
Cînd intră sfecla de zahăr în fa

brică, printre primii care o întîmpi- 
nă este și Maricica Capătă. In fie
care dimineață (sau după masă. 

depinde de schimbul în care este), 
Maricica se urcă pe platforma înal
tă a macaralei-pod. Numai treptele 
cite sînt de urcat și ar fi de ajuns să 
amețească. Dar subțirica și blonda 
Maricica se urcă cu sprinteneală de 
veveriță ca să mînuiască brațul cel 
lung de fier, „graifăr“-ul, care des
carcă sfecla. Brațul o ascultă și 
face tocmai ce-i poruncește ea. 
Douăzeci de ani are Maricica. A- 
tunci cînd a venit aici, privea cu 
ochi vrăjiți la forfota constructori
lor, la silueta masivă, impunătoare 
a macaralei turn. Oare — se între
ba — ar putea ea să mînuiască 
vreodată o mașină atît de minu
nată ?

— învață și ai să reușești — l-au 
spus tovarășii.

Și a reușit. A învățat pe șantier 
să mînuiască macaraua și cînd cei 
din urmă constructori și-au făcut 
bagajul, ea a rămas pe loc. La... 
înălțime. A tămas să mînuiască ma
caraua pod, să dirijeze șuvoiul ne
întrerupt de sfeclă.

O sfeclă de zahăr seamănă cu 
alta ca două picături de apă. To
tuși Maricica caută uneori să dis
tingă în grămezile enorme de sfe
clă unele mai deosebite. Oare care 
din ele e sfecla de... acasă ? Sfecla 
din Grindeni, unde părinții ei sînt 
colectiviști, nu se remarcă prin ni
mic deosebit, n-are nici un „semn 
particular", dar Maricicăi, ori de 
cîte ori descarcă sfeclă, i se pare 
că a primit un salut de acasă.

Drumul zahărului
Pînă să intre zahărul în silozul cel 

argintiu, sfecla are de străbătut ca
nale, bazine, mașini de spălat, difu
zoare, saturatoare, are de dat exa
mene în laborator. O uriașă roată 
elevatoare ridică sfecla în mașina

Laboranta Maria Mărgineanu 
ia o probă de zahăr

de spălat, ca mai apoi la mașina 
de tăiat să se facă tăiței. Tăițeii 
sînt amestecați cu apă caldă și tri
miși la stația de difuzie, un tambur 
rotativ în care tăițeii se amestecă 
cu apă caldă. Tăițeii din care s-a 
extras zahărul se numește borhot, o 
hrană bună și ieftină pentru vite. 
Zeama de difuzie (cum numesc spe
cialiștii soluția ce conține zahărul 
extras din sfeclă), este apoi supusă 
la diverse operații. Se adaugă lap
te de var și bioxid de carbon, se 
trece prin filtre mecanice și sub pre
siune. La stația de evaporație se e- 
limină apa și zeama devenită groa
să, este trimisă la rafinărie ca să 
se cristalizeze zahărul în aparate 
de fierbere. Prin centrifugare și ră
cire se separă cristalele de zahăr 
de siropuri, zahărul trece la stația 
de uscare, apoi la sortare, la amba
lare sau în siloz...

Tot acest proces complicat de fa
bricare a zahărului nu cere efort 
fizic din partea oamenilor, totul 
fiind mecanizat și automatizat. Mun
ca brută, grea, o fac mașinile, iar 
omul doar Ie supraveghează.

In vechile fabrici de zahăr, în 
care stăpîneau patronii, muncitorii 
erau siliți să muncească la tempe
raturi înalte, să respire un aer în
cărcat cu aburi vătămători sănătă
ții. In această fabrică, însă, tempe
ratura este plăcută, gazele dăună
toare sînt îndepărtate. Domnește o 
curățenie exemplară, iar lumina pă
trunde peste tot.

Dar dacă munca fizică a fost re
dusă la minimum, a fost nevoie 
totuși de muncitori cu o înaltă ca
lificare. 120 de tineri au fost tri
miși să învețe la fabricile de zahăr 
din țară. Fabrica de zahăr din Bod 
a trimis aici pe cei mai buni iierbă- 
tori, pe Mihai Polarovschi, pe Laszlo 
Dionisie și alții. Muncitorul Szilaghi 
Ludovic a iăcut studii în Uniunea 
Sovietică, de unde s-a întors In
giner. Acum este șeful serviciului 
„mecanic șef". Tînărul maistru al 
secției brute, Szakacs Ion a făcut 
școala medie de chimie.

Deși fabrica lucrează de puțin 
timp, există aici o clocotitoare via
ță colectivă cu un farmec aparte, 
dat de împrejurarea că 90 la sută 
dintre muncitori nu depășesc 26 de 
ani. Fiul colectiviștilor din Sînpaul, 
maistrul Szakacs Ion în vîrstâ de 25 
ani, aici a trăit unul din cele mal 
înălțătoare momente din viața lui. A' 
fost primit în rîndurile membrilor de 
partid. Viorica Oprea, laborantă, o 
fată mică cu un obraz drăgălaș, 
fiica unor muncitori din Luduș, a de
venit utemistă. Maricica Capătă, 
fata de la... înălțime, aici, în fabri
că l-a cunoscut pe mecanicul 
Gheorghe Boboi, cu care s-a căsă
torit. Căminul și l-au întemeiat în- 
tr-unul din blocurile cele noi.

Muncitorii au intrat cu temei Ini 
viața fabricii celei noi, iar fabrica 
în viața lor și a întregii regiuni.

E. ABRAHAM
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la ea. Ceva se petrecea 
a cea mai bună dovadă, 
dureau însă pe Pavel, 
ncredere într-însul. Erau 
/el. Tînărul maistru era 
o acțiune care nu-i era 
ivins. De aceea Pavel se 

înceapă el discuția cu 
să-1 îmboldească de la 

-1 pună în fața unei pro- 
de disciplină de partid, 
convingere bine formată, 
putea să ia o atitudine 

străduindu-se să-și gă- 
irgumentele în sprijinul 
i luate și în cazul acesta 
risca să eșueze. Dar nici 

1 să rămînă indiferent 
lepăsării lui Crișan. Intre 
>uă alternative oscila Pa- 
știa care este calea cea 
îă pentru atragerea lui 
n adîncul sufletului său, 
că era convins că moto- 
1 va pune în mișcarea pe 
a fi propria sa conștiin- 
u că Pavel nu se îndoia 
pă că gresise atunci cînd 

în adunare problema 
de muncă din oțelărie. 

vadă rezolvarea concretă 
mei, Pavel avea certitu- 
în oțelărie oamenii mun- 
niște automate dirijate 
’ură mînă. Exagera, dar 
era imaginea la care a- 
X doua certitudine a lui 
a superioritatea concep- 
nuncă pe care o întru-

chipa Crișan, înțelegînd prin Crișan pe muncitorul evadat din lan
țurile și rugina unor obiceiuri vechi, mereu în căutarea noului, 
gîndind, judecind, îndrăznind. Crișan era unul singur, dar Pavel îl 
vedea mereu împreună cu alții. Calitățile ponte rțiale ale lui Crișan 
existau cu siguranță și în alți oțelari. Aceste condiții îl obligaseră 
pe Pavel să critice munca din oțelărie tocmai atunci cînd nimeni nu 
se aștepta. Pavel considerase că-și îndeplinește o datorie elemen
tară de membru de partid.

Pavel încercase să-l scoată din muțenia sa pe Crișan. în ziua 
în care se încurcaseră probele, se oprise la cîțiva pași de dînsul 
și rămăsese cîteva minute tăcut, privind, chipurile, în cuptor. Tî
nărul îl observase și se simțea stînjenit. Pavel tăcea intenționat. 
Era sigur că pînă la urmă Crișan se va întoarce și va spune ceva. 
Se întîmplase așa cum prevăzuse Pavel.

— Nu știu, tovarășe Pavel — începuse Crișan — nu știu... Mă 
preocupă problema asta a temperaturii...

— Numai problema asta ?
Tînărul își trăsese ochelarii pe ochi deși nu se mai uita în 

cuptor. Răspunsese, apăsînd pe fiecare cuvînt:
— Da... Numai problema asta...

Crișan rămase gînditor doar cîteva clipe. Se adîncise din nou 
în preocupările sale. Era la cuptorul trei. A doua zi trecuse 
la cuptorul patru. Covaci încercase să-1 înveselească de cîteva 
ori cu niște glume, dar parcă nici el nu era mulțumit de ele. 
Trecuse apoi la cuptorul cinci, spre surprinderea și nemulțumi
rea prim-topitorului acela tinerel, subțire, cu mustăcioară neagră 
pe care oamenii îl necăjeau numindu-I Vasilică.

Vasilică avea un nume ciudat: Zdrosdrosbrete. Nimeni nu 
putea să i-1 rostească. La școala primară, învățătorul răscolise 
toată arhiva primăriei pentru a-i afla adevăratul nume. Pînă 
a-1 avea elev crezuse că-i vorba de vreo poreclă. Pînă la urmă 
se dumirise. Pe bunicul lui Vasilică îl chemase Zdrorobete. Din 
vina unui notar beat, sau cine știe, din joacă sau din răzbunare 
și tatăl lui Vasilică și acesta rămăseseră cu nume pocit. Neno
rocirea era că prim-topitorul nu se împăca nici cu numele cu 
care-1 dezmierdau tovarășii Iui. Avea ei pesemne vreun beteșug 
dacă se simțea jignit cînd era strigat Vasilică. Dar nici nu 
îndrăznea să-și spună numele celălalt.

Cînd îl văzu pe Crișan poposind la cuptorul său, Vasilică își 
pierdu firea. Nu-i mai rămăsese o fărîmă din siguranța și iscu

sința care-1 ridicaseră destul de repede în rîndul prim-topitori- 
lor. Se uita la maistru și nu știa ce să facă. Crișan nu venise 
ca altădată cu dispoziții scurte, cu sfaturi, cu critici sau laude. 
Vasilică își închipuia că venise pentru a-1 spiona, pentru a i 
dibui în felul de lucru, cine știe ce meteahnă ascunsă. Crișan, 
ghicindu-i starea, îi spuse cît se poate de prietenește :

— Dă-i vîrtos, Vasile ! Eu am ceva cu cuptorul, așa că pe 
mine să nu te bizui.

Ultimele vorbe Crișan le adăugase pentru a-1 liniști defini
tiv pe Vasilică. Observase că prim-topitorul e înaintat cu lucrul, 
că-și luase toate măsurile de prevedere. Timp de două ore Crișan 
nu se dezlipi de cuptor decît pentru a verifica. în cîteva rînduri 
temperatura, evoluția temperaturii. Nici veghea aceasta nu-i 
aduse ceva nou. Vedea cum se topește fierul, cum se amestecă 
cu fonta, cum ajunge metalul în stare de clocot. Diferențele în 
timp de la un cuptor la altul își aveau izvorul în temperatura 
mai scăzută sau mai ridicată a fontei, în grosimea bucăților de 
fier. Mereu același și același lucru. Atunci de unde provenea 
diferența ? se întreba pentru a suta oară Crișan.

— Ia spune, Vasile ! se adresă prim-topitorului. — Tu nu crezi 
că se pierde căldură ?

Vasile chibzui cîteva clipe.
— Știu eu ? S-o fi pierzînd, da’ eu cred că mai degrabă 0 

fură metalul...
Aceasta era și părerea lui Crișan. Metalul fura temperatura. 

Dar cum ?...
Tînărul maistru asistă la descărcarea șarjei, îi dădu chiar 

cîteva dispoziții lui Vasilică și înainte de a-1 părăsi se mai 
opri cîteva minute lingă cuptor. începuse o nouă încărcare. 
Macaralele răsuceau troscele cu fier vechi prăvălindu-le în pîn- 
tecele cuptorului. în fiecare troacă se găseau amestecate, lao
laltă, bucăți groase de fier, sîrmă, spanuri, table, cuie, cutii, bare, 
drugi, țevi. Din nefericire Crișan nu dădu prea mare atenție 
acestui spectacol care nu înveselea privirile. Porni abătut prin 
hală. O nouă întrebare i se născuse în minte. Dar dacă fură alt
cineva temperatura ? Dacă un hoț încă neidentificat fură tem
peratura care de fapt i s-ar cuveni metalului ? Cu^ acest gînd, 
cu această întrebare ajunse tînărul în laborator după ce trecuse 
în revistă celelalte cuptoare și dăduse indicații precise acolo 
unde era nevoie. (va urma)
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1^ Ca și în ceilalți ani, în
tre 23 și 30 noiembrie. Casa 
de Economii și Consemna
ți uni C.E.C. va organiza 
„Săptămîna Economiei", 
Scopul acestei acțiuni este 
d« a contribui la dezvolta
rea spiritului de economie 
în rindul maselor de oa
meni ai muncii de la orașe 
și sate. An de an, oamenii 
muncii din (ara noastră se 
conving tot mai mult de ar 
vantajele pe care le oferă 
păstrarea economiilor la 
C.E.C. Aceasta o dovedește 
și faptul că numai in pri 
mele 9 luni ale acestui an 
numărul depunătorilor la 
C.E.C. a crescut cu peste 
450.000.

Numărul mare de oameni 
ai muncii din țara noastră 
care își depun la C.E.C. e- 
conomiile lor oglindește pe 
deoparte creșterea continuă 
a nivelului de trai material 
și cultural pe care partidul 
și guvernul nostru îl asi
gură poporului muncitor, 
iar pe de altă parte încre
derea de care se bucură 
Casa de Economii și Cane 
setnnațiuni C.E.C. in rîndu- 
rile largi ale populației. 
Este de ajuns să arătăm eă 
la 30 septembrie I960 numă
rul depunătorilor s-a ridi
cat Ia 3.837.862, dintre care 
1.146.514 numai în mediul 
sătesc.

Mij de oameni ai muncii, 
depunindu-șî cu regularita
te prisosul de ciștig la 
C.E.C., fie Pe libret de e- 
eonomii eu dobindă. fie pe 
libret eu ciștig sau in obli 
gații, și-au construit case 
noi ori și-au cumpărat di
verse lucruri trebuincioase 
ea: mobilă, aparate de ra
dio, mașini de cusut și al
tele. Statul fructifică banii 
depunătorilor, folosindu-i 
in interesul dezvoltării con 
tinue a economiei națio
nale, iar cind depunătorii 
au nevoie de sumele de
puse, le pot scoate orieind.

Este in interesul fiecărui 
cetățean să-și depună ceea 
ce ii prisosește fie la uni
tățile C.E.C. care se găsesc 
la centrele regionale, raio
nale, in comune, fie la uni
tățile poștale, in unitățile 
socialiste ale agriculturii 
sau Ia băncile agricole.

Oameni ai muncii de pe 
ogoare! Economisiți și de
puneți cu încredere banul 
vostru pe librete C.E.C. sau 
in obligațiuni și vă veți 
convinge oii de mari sint 
foloasele ce le veți avea.

Sfat amical de DEMOSTENE BOTEZ

De ai in plus o sumă, mică, mare. 
Nu o ține !ntr-un scrin ca pe-un edec. 
Și nici n-o cheltui la intîmplare, 
Mai bine s-o depui la primul C.E.C.

Te-nființezi la ptima unitate
Și completezi, frumos, un exemplar. 
(Pe-o masâ-i toc, cerneală și de toate) 
Și-ți scoți „hîrtiile" din buzunar.

Și ieși de-aco!o c-un libret in mină,
E parca un carnet de cetățean.
Ți-i parcă, nu știu cum, mai îndemlnă 
Cind ai și tu economii un ban.

Stă-n siguranță I (Nu ca sub saltea
Sau poate-ntr-un ciorap, sau intr-o pernă) 
Și poți să-l scoți de-acolo cind îi vrea. 
Că siguranța asta e eternă.

Faci coadă puțintel la un ghișeu.
Că au fost și alții mai grăbiți ca tine. 
Să pună la o parte cîte-un leu,
Că au muncit și-au cîștigat mai bine.

Acolo nici nu prinde mucegai.
Nici șoarecii nu-1 dibuie, nu-1 rod.
Și nici nu-1 pierzi cumva într-un tramvai. 
Și nici nu uiți unde-i ascuns în pod.

Dar dacă tu nu-I cheltuiești la chef, 
Așa, — ca pe un ban al nimănui, — 
Nu stă la C.E.C., ca arestat în set. 
Ci face treabă unde fl depui.

Ii folosește Statul Urcă ici 
O fabrică, și colo, un muzeu.
Iar tu, cind al nevoie, 11 ridici.
Aiți bani te-așteaptă. proaspeți, la ghișeu.

Deci dacă ai o sumă, mică, mare,
Nu-o ține într-un Bcrin pa pe-un edec, 
Și nici nu-o cheltui la întimplare.
Mai bine o depui la primul C.E.C.

Precum spune o zicală cate-a dăinuit prin veacuri. 
„Banul care-ți prisosește sâ nu-1 cboltuloști pe (leacuri 
Pune-1 bine și păstrează-1 ca i»ă n-ai bătăi do cap 
Ctnd o fl Ia vreo nevoie"^

Dar să nu-1 pul la dorapt

Sau într-un clondir să-l fereci, să-l ascunzi Intr-o salte a 
Fără nici un rost acolo putregaiului sâ stea 1
Nu-1 ascunde-n fundul șurii sau tn pivniță, fn pod. 
Prin unghere tăinuite unde șocrrecif tl rod...
De-1 pitești cum fac atltia sub vreo tufă. In grădină, 
11 topește umezeala, prinde mîzgă și rugină,
H pălește coloritul, azi 11 vezi și mîine nu-1 
Șl așa so irosește spre folosul nimănui...

Dacă vrei să-mpacf șl vechea, dar și noua-nțelepatan* 
ȘI să-ți faci avutul spornic, du-te-n grabă și-I depus* 
La visteria țării care H gospodărește
In folosul tuturora, frățește și părintește,
Rfdicînd palate mtndre, școli, aăminuri, dispensare. 
Netezind lucioase drumuri ce se pierd In depărtare, 
Aducînd, pe Hr, lumină pfnă-n adiacuri de văi.
Și făcind frumoasă viață pentru tine și ai tăi I

Bau cu ban, pe nesimțite, adunind și depunlnd. 
Dacă ești la a nevoi* li poți ridica oridnd...
Cu dobindă legiuită as cu an averea-ți crește
Șl te pomenești, cu vremea, că ești gata, voinioește. 
Să-ți zidești. In bătătură, • căsuță, un coșar. 
Banul dăruit de tine se preface-n dar din dar I

A economisi la C.E.C. 
este o treabă de bun gospodar

In gospodăria noastră colec
tivă „Alexandru Matrosov" 
trăim o viață tot mai îmbelșu
gată. Nouă ne este dragă mun
ca și ne bucurăm de roadele el. 
lată, in anul 1959 pentru zilele 
muncă realizate Împreună cu 
soția mea am primit 2.700 kg. 
griu, 6.300 kg. porumb, 200 I. 
vin, 160 kg. fasole, 40 litri ulei, 
40 kg. brinză șa. precum și 
6.400 lei numerar, urmînd ca 
restul de produse și numerar 
să le primim în scurtă vreme.

Viața din colectivă mi-a dat 
posibilitatea mie, ca și oetar- 
lalți colectiviști, să punem in 
fiecare an ceva bani de-o parte. 
Trebuie să spun că din cele 
250 familii ale gospodăriei, 150 

sint depunătoare ia C.E.C, 
fiindcă ne am convins că a ține 
banii in casă nu-i o treabă de 
bun gospodar.

in cei cițivo ani de cind eco
nomisesc la C.E.C. am reușit să 
string 20.000 lei, pentru oare 
am primit o dobindă frumoasă. 
Cu banii aceștia mi om termi
nat nu de mult oase, iar acum 
am inceput din nou să depun 
bani ta C.E.C. pentru a-ml 
cumpăra alte lucruri necesare 
gospodăriei.

GROZEA ION 
colectivist la G.A.C. 
„Alex. Matrosov*', 

raional Negru Vodă, 
reg. Constanța

TABLETĂ

PUȘCULIȚA
de TUDOR ARGHEZ1

Din copilărie, mi aduc amin
te odată cu pușculița pe care 
copiii care învață acum să ci
tească, n-au apucat-o, cînte- 
cuL uitat și el :

Am Bn leu 
Șl vreau să-l beu 
Dar nici ăla rra-f al meu.

In pușculiță, copilului, de 
mic îi punea taică-su, ban cu 
ban, cite unul, doi și cind era 
plină și grea se căznea să 
scoată din pușculiță cite un 
gologan cu cuțitul de masă, 
bont. Ridicând pușculița cu 
fundul în sub îi strecura pe 
gură cuțitul șj scormonind în- 
Iăuntru. aluneca pe cuțit cite 
o manetă. Se isca necaz numai 
dacă așteptând să iasă un leu, 
venea pe cuțit un 5 parale. 
Atunci omul da cu pușculița 
de pămînt.

ce mai folosea economia?
S-a dus pușculița, s a dus 

punga din sin și motoașca de 
sub saltea, s-a dus ciorapul de 
lină, chimirul. Le.a luat locul 
Casa de Economii G.E.e... îi 
citești numele pretutindeni, pe 
table, cu litere mari, îndemn 
1* depunerea și păstrarea unei 
părți dip munca fitecui.

Gsrvmtațf de stat, banii sin* 

ai dumitale, avutul dumitale. 
Oricît de mărunțele, paralele 
ți-e scrise pe numele dumitale 
Intr-un libret care-i al dumi
tale și pe care-1 iei cu dum
neata ta buzunar.

Apoi, banii strînși la C.E.C. 
nu stau marți, ca în fosta puș
culiță. Ei fac pui, se înmul
țesc numai prin faptul că stau 
adunați laolaltă. C.E.C.-ul îi 
sporește cu cite 5 Ia suta de 
lei. După ce a economisit vreo 
câțiva ani la C.E.C., un om își 
face o căscioară. Se duce cu 
libretul la C.E.C., își scoate 
banii. Bucurie ! El încasează 
peste sumele depuse, câteva 
mii de lei mai mult. Pe care 
nu putea să i mai aibă dacă 
banii i-ar fi zăcut intr-o puș
culiță.

E bine de știut că econo
miile au luat la C.E.C. un a- 
vînt ai zice neașteptat, dar 
muncitorii, sătenii și chiar 
școlarii sînt înțelepți. Numă
rul depunătorilor se înmul
țește zi cu zi

In 1938 erau 25.000 depună
tori muncitori și țărani.

In 1959 numărul depunăto
rilor a trecut de 3 milioane...

Școlarii sint deocamdată 
numai 300.000. dar vin mereu. 
Are mama grije.

Aceste economii slujesc vă- 
zind cu ochii la ridicarea 
treptată șj neîncetată a nive
lului de confort și a mulțumi
rii. Viața se înfrumusețează. 
Plăcerea traiului civilizat în 
sinu] unei familii mai vesele, 
într-un cămin înflorit în spor 
și gingășie. Mobilierul cum
părat cu banii economisiți, e 
din ce în ce mai frumos. Mun 
citarul poate să guste din 
buna stare rezervată exclusiv 
odinioară privilegiaților de a- 
vuții nemuncite. El are un a- 
parat de radio, dacă nu chiar 
și un televizor, canapeaua și 
fotoliul in care își odihnește 
brațele străduit» altădată în 
folosul altora. Sufletul e mai • 

vioi. Școlarii își pot întocmi, 
încet. încet biblioteci. Un a- 
parat fotografic, un instrument 
de muzică, un ceasornic la în
cheietura niîinii, o gravură, o 
priveliște picturală... Bravo I 
tînărul Popescu se, instalează.

Viața poporului, tot mai re
vărsată djn izvoarele ei a luat 
alt drum și oglindește entu
ziasmul de trăire...

Mama e mai elegantă și mai 
surîzătoare. Tatăl, îmbrăcat 
bine nu mai umblă ca Pe vre
muri cu încălțăminte spartă 
sau cu picioarele goale.

Este așa, ori nu este așa ?
Ca să pipăim noua realitate 

nu trebuie decît să ne uităm 
jur-împrejurul nostru, la oa
menii pe care i întîlnim.

Dar și satele se îmbracă tot 
mai frumos în ce privește lo
cuința. Din orașe dispar uli
țele înghesuite în care cloceau 
mizeria și tuberculoza. Clădiri 
peste clăidiri nasc peste noap
te, pretutindeni. Sănătatea ia 
mai mult locul ofilirii la ne- 
timp a generațiilor succesive.

Asemenea, mari rezultate 
sociale se datoresc ostenelii 
colective, prin grija ș; iniția* 
tiva partidului și guvernu
lui, — iar celelalte, personale^ 
sînt urmarea economiilor fie
căruia strânse la C.E.C. în li
bret.

Nu uita, iubite cititorule, să 
te gindești mereu la datoria 
față de dumneata și față de 
ai dumitale. Pune cite o frin- 
tură din salariu la C.E.C., 
chiar cu prețul unei chibzuințe 
anume pentru asta. E și o pip 
dă bună dată copiilor încă de 
prunci.

Tezaurul vostru e Casa de 
Economii. Silește-te să-i mai 
adaogi cîțiva lei Pe săptămfnă 
și dacă nu- ți-ai scos încă li
bretul nu întîrzia. du te și 
scoateți.l numaidecît, oricât 
de mic ar Ei începutul. Din- 
tr-un gogoloi rostogolit în ză
padă, iese, tăvălit, un cîtămai 
troianul. Nu te lăsa lenii și 
îndoielii. Din fire ești harnic 
și gospodar. Vreau să te știu 
bogat și vei fi bogat ! Să 
trăiești !

Aflăm că...
• In anii regimului democra

ției populare, ca urmare a suc
ceselor >bținute în opera de 
construcție socialistă și a mă
surilor sistematice luate de 
partid șl guvern pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai at 
oamenilor muncii, acțiunea de 
economisire la C.E.C. a căpătat 
in țara noastră un caracter de 
masă.

Numai în primele 9 luni ale 
anului 1960 numărul depunăto
rilor a crescut cu 455.166, ajun- 
gînd la 30 septembrie 1960 la 
un total de 3.837.862 depună
tori, ceea ce revine in medr» 
pe țară un libret de economii 
CE.C. la 5 locuitori. La aceasta 
se adaogă un număr important 
de cetățeni care economisesc 
pe obligațiuni C.E.C.

• Numărul total pe țară ol 
depunătorilor de Io sate, la 30 
septembrie 1960, a ajuns lo 
1.146.514.

• Colectivista Elena Nedelcu 
din Grâdinori, raionul Domnești, 
regiunea București, a strins la 
C.E.C. 1.650 lei. De curirvd ea o 
scos 1.300 lei și și-a cumpărat 
o sobă de aragaz cu 4 ochiuri, 
cuptor și butelie. Acum iși 
stringe pe cornetul de C.E.C 
bani să-și cumpere cărămidă 
pentru casa noup pe care vrea 
să și-o facă. ;
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Cronica evenimentelor internaționale
Succesele comuniștilor 
în alegerile comunale 

din Italia
Lupta consecventă dusă de 

Partidul Comunist Italian pen
tru apărarea intereselor fun
damentale ale poporului, pen
tru apărarea păcii, face ca a- 
cest partid să se bucure de 
simpatia și stima unor mase 
tot mai largi de cetățeni ita
lieni. Lucrul acesta a ieșit pu
ternic în relief și cu ocazia re
centelor alegeri comunale și 
provinciale ce au avut loc în 
Italia.

Cu acest prilej P. C. Italian 
a repurtat o strălucită victo
rie. El, nu numai că nu a pier
dut nici una din marile co
mune administrate de mult 
împreună cu socialiștii, dar a 
obținut victoria în numeroase 
comune noi, de diferite mă
rimi, în toate regiunile țării 
și un spor de 104.000 voturi 
față de cele obținute în alege
rile din 1958.

Progresele comuniștilor «int 
mai importante în marile cen
tre muncitorești. Astfel, la Mi
lano comuniștii au obținut 
40.000 de voturi în plus în în
treaga provincie, la Torino — 
mare centru al industriei de 
automobile — voturile comu
niștilor au crescut cu 12.000, 
la Genova și chiar la Roma 
comuniștii au cîștigat circa 
20.000 voturi.

După alegerile din
Rezultatul votului exprimat de 

poporul american în recentele a- 
legeri prezidențiale din S.U.A. 
este cunoscut acum in lumea în
treagă. In urma acestor alegeri, 
John F. Kennedy, candidatul 
Partidului democrat, a fost ales 
președinte al S.U.A.

Pentru a înțelege semnificația 
votului exprimat in aceste ale
geri trebuie ținut seama că în
tregul sistem american este con
stituit astfel încit permite într-o 
foarte mică măsură să se cu
noască curentele reale de opi
nie din S.U.A. Ceea ce răzbate 
totuși prin păienjenișul mașină
riei politice a celor două parti
de — democrat și republican — 
este că poporul american, în ma
joritatea sa e dornic de o 
schimbare a politicii interne și 
externe promovată de adminis
trația Eisenhower-Nixon. „Rezul
tatul votului - scrie corespon
dentul din Washington al agen
ției Reuter — a demonstrat că

Kasavubu : — De unde să vă tai 7 
Monopolistul : — Nu ! o itru pe toată...

(Desen «ie V. VAS1LIU)

Alegerile comunale și pro
vinciale din Italia au creat o 
nouă situație politică în țară. 
Ele au dat o grea lovitură mo
nopolului politic exercitat ani 
de-a rîndul de partidul demo- 
erat-creștin, și au arătat do
rința profundă a poporului ita
lian de a obține o orientare 
democratică și progresistă în 
politica internă și o politică 
activă de pace în exterior. 
Progresele comuniștilor în a- 
legeri, — după cum arată to
varășul Palmiro Togliatti — 
creează oondiții favorabile spo
ririi continue a numărului co
munelor conduse de forțele 
populare și democratice de 
stingă. Aceasta este un pas 
serios în direcția orientării 
spre stingă a întregii vieți po
litice a Italiei.

După lovitura militară 
din Vietnamul de Sud

Recent, la Saigon (Vietna
mul de Sud), a avut loc o lo
vitură militară împotriva re
gimului dictatorial al lui Ngo 
Dinh Diem. Răsculații, în 
frunte cu Vong Van Dong, co
mandantul batalionului I de 
parașutiști și colonelul de mili
ție Nguen Tian Ty au ocupat 
în scurt timp instituțiile gu
vernamentale și au arestat pe 
unii membri ai cabinetului lui 
Ngo Dinh Diem.

Lovitura militară însă nu a 

majoritatea doreau o schimba
re". Această majoritate „a ac
ceptat criticele lui Kennedy, in 
sensul că administrația Eisenho
wer a reprezentat o politică de 
stagnare și că Statele Unite 
trebuie să se urnească din loc". 
Pentru majoritatea alegătorilor 
americani ,,Nixon nu mai e«a o- 
mul care să creeze o nouă ima
gine prezidențială".

Analizind cauzele eșecului lui 
Nixon și ale partidului său, 
Warlow, comentatorul agenției 
Associated Press orată că victo
ria democraților „a reamintit re
publicanilor, ca partid, că ei nu 
țin pasul cu modul de a gindi a 
majorității alegătorilor din Sta
tele Unite", in același timp, in
fluentul ziar austrialian „A.G.E.", 
care apare la Melbourne, arată 
intr-un articol redacțional că în
frângerea lui Nixon este consi
derată în Australia ca o expre
sie a dezamăgirii alegătorilor a- 
mericani față de politica guver- 

reușit. Cauza principală a a- 
cestui eșec este faptul că, con
ducătorii răscoalei au refuzat 
de a căuta sprijinul poporului 
care-1 urăște pe dictatorul 
sud-vietnamez și s-au bazat 
numai pe militarii de sub or
dinele lor. In această situație, 
trupelor rămase credincioase 
lui Ngo Dinh Diem le-a fost 
destul de ușor să înfrîngă re
zistența răsculaților.

După lichidarea rebeliunii, 
Ngo Dinh Diem a început să 
reprime cu cruzime pe partici- 
panții la răscoală. El a ordo
nat așa-numitei „Adunări Na
ționale" a Vietnamului de Sud 
să adopte o rezoluție specială 
cu privire la „pedepsirea aspră 
■ tuturor participanților la 
răscoală". Numeroase persona
lități politice, bănuite de a fi 
participat la complotul împo
triva regimului existent, au 
fost arestate.

Comentînd evenimentele din 
Vietnamul de Sud, numeroase 
ziare străine subliniază că, în 
pofida insuccesului răscoalei, 
aceasta a demonstrat șubreze
nia regimului ngodinhdiemist. 
Așa de pildă, ziarul englez 
.Sunday Times" relevă că răs
coala din 11 noiembrie consti
tuie „cea mai gravă criză" din 
întreaga perioadă de cînd în 
Vietnamul de Sud se află la 
putere Ngo Dinh Diem. Acest 
dictator, subliniază ziarul, 
„este izolat de popor și de o- 
pinia publică'.

5. U. A.
nului Eisenhower-Nixon și că po
litica externă americană a fost 
mult timp prea rigidă. S.U.A. nici 
nu au făcut concesii, dar nici nu 
au obținut nimic în favoarea lor. 
Ziarul îșî exprimă speranța că 
alegerea lui Kennedy în funcția 
de președinte ol Statelor Unite 
va duce la „progrese" dacă 
Washingtonul va renunța la u- 
nele din concepțiile sale.

Un lucru semnificativ peste 
care nu se poate trece cu vede
rea, este și faptul că programele 
celor doi candidați la președinția 
S.U.A., atit ce! al lui Nixon cit 
și cel al lui Kennedy, sînt foarte 
asemănătoare. Poporul american 
nu a avu* posibilitatea să alea
gă în adevăratul sens al cuvin- 
tului. El nu s-a putut pronunțe 
pentru un program sau altul, ci 
s-a pronunțat pur și simplu im- i 
potriva lui Nixon, al cărui pro
gram a fost simțit deja de po
porul american pe propria lu< 
piele, pe cind programul lui 
Kennedy reprezintă mai mult o 
declarație de intenții.

Respingîndu-I pe Nixon, po
porul american a respins do 
fapt pe promotorii politicii „răz
boiului rece".

„Dacă Kennedy va continua 
vechea politică — scrie ziarul 
„Al—Ahrom' din Cairo - atunci 
răspunsul este cunoscut tuturor 
și constă in aceea că el va tre
bui să culeagă aceleași roade 
ale înfrîngerii, pe care le-a cu
les Nixon

Exprimindu-și speranța că in 
timpul cînd Kennedy va fi pre
ședinte al S.U.A., relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Statele U- 
nite ale Americii vor intra pe fă
gașul pe care se aflau in vremea 
lui Franklin Roosevelt, tovarășul 
N. S. Hrușciov scrie în telegrama 
de felicitare trimisă lui Kennedy: 

„Sintem convinși că nu există 
obstacole care să nu poată fi 
înlăturate din calea spre menți
nerea și consolidarea păcii. 
Pentru atingerea acestui țel 
sîntem gata, in ceea ce ne pri
vește, să continuăm eforturile 
pentru rezolvarea unei probleme 
atil de actuole ca dezarmarea, 
pentru rezolvarea problemei ger
mane pe baza încheierii cit mai 
grabnice a unui tratat de pace 
și pentru realizarea unui acord 
in alte probleme, a căror re
zolvare ar duce la destinderea 
și însănătoși reo întregii situații 
internaționale*.

„Nici o bază germană in Franța", „Nici o cizmă germană pe 
solul nostru". Aceste lozinci sînt înscrise pe irontispiciul primă
riei din localitatea Aubouă, care a interzis intrarea trupelor vest- 
germane pe teritoriul ei. HERAUS I (AFARĂ 1) este inscripția 
care se poate citi pe caldarimul străzilor din localitățile fran
ceze prin care au trecut sau unde au iost dislocate unități vest- 

țjermane.

Lupta dreaptă a poporului cuban pentru libertate și indepen
dență este sprijinită și de popoarele din America Latină. In 
Venezuela, Bolivia, Peru și în alte țări din această parte a glo
bului au loc puternice manifestații de solidaritate cu lupta po
porului cuban. In fotografie: Manifestanții din La Paz, capitala 
Boliviei, pur ti nd pancarte pe care scrie : „Vrem ca Bolivia șf 

Cuba să lie libere, nu colonii americane f"

Realități capitaliste

Situația grea a muncitorilor 
și țăranilor din Spania

Despre situația grea a oa
menilor muncii din Spania și 
în special a țăranilor, cît și 
despre lupta acestora pentru 
drepturi, revista italiană „La- 
voro" a publicat recent un am. 
piu articol. Autorul articolu
lui relatează că, de curînd, în 
Spania a avut loc un mare val 
de arestări. Mii de oameni ai 
muncii din Andaluzi® au fost 
trimiși la muncă silnică, iar 
în cartierele muncitorești de 
la periferiile unor mari orașe 
ea Sevilla și Cordoba, poliția 
a efectuat arestări în masă.

Despre viața țărănimii spa
niole — care de asemenea des
fășoară o luptă activă pentru 
drepturi — autorul arată că 
„după cei 20 de ani de dicta
tură fascistă, înapoierea secu
lară a Spaniei s-a intensificat 
și mai mult".

Tn Spania franchistă din 
cele 20 milioane hectare de te
ren agricol, țăranilor le apar
țin doar 6 milioane de hec
tare.

Venitul unui țăran cu pro
prietate mică este atît de re
dus, îneît nu se deosebește 
prin nimic de al unui munci
tor agricol fără pămînt. Ace
leași case, aceeași hrană, a- 
ceeași îmbrăcăminte, aceeași 
soartă.

Piața agricolă și de consum 
a întregii țări se găsește în 
mîinlle marilor proprietari 
funciari și ale grupurilor fi
nanciare. Tutunul, de exem

plu, se află în mîna societății 
„Tabacalera", societate care a- 
parține unuia dintre cei mai 
mari moșieri, care are legă
turi cu o bancă ce aparține 
iezuiților spanioli. Bumbacul, 
de asemenea, este monopolul 
unei rude a dictatorului 
Franco.

Monopolurile străine au și 
ele importante proprietăți în 
Spania. Astfel societatea ame
ricană „United Fruit Compa
ny" este atotstăpînitoare a 
plantațiilor de pomi fructiferi 
de pe insulele Canare

Și în timp ce din bogățiile 
Spaniei se îmbuibă marea 
burghezie internă și capitaliștii 
străini, poporul spaniol este 
ținut în mizerie și întuneric. 
După o statistică dată publici
tății de U.N.E.S.C.O., rezultă 
că în Spania fiecare al 8-lea 
cetățean este analfabet.

Poporul spaniol luptă împo
triva corupției și foametei. 
Țăranul spaniol — așa cum 
arată revista „Lavoro" — „as
cunde în sufletul său ura pro
fundă împotriva dictaturii și 
împotriva celor care o spri
jină".

Muncitorii, țăranii, intelec
tualitatea progresistă din Spa
nia luptă eroic pentru a scăpa 
țara lor de plaga exploatării 
pe care a agravat-o eontinuu 
regimul fascist al dictatorului 
Franco.

L- LIVADAR1U



Tractoriștii de la S.M.T. Bonțida, regiunea Cluj, 
pierd foarte multă vreme din cauza deselor mu
tări nejustificate de la o gospodărie la alta.

Colectiviștii din comu
na Rast, regiunea Cra
iova, au primit și anul 
acesta mari sume de 
bani și însemnate canti
tăți de zahăr, pentru 
sfecla de zahăr livrată 
statului.

Panou de onoare
Colectiviștii din Lima

nu, regiunea Constanța, 
au obținut recolte boga
te Ia toate culturile. !

Ieri, pe cînd plecam de-acasă 
Văd pe Leana Iui Mîstînă 
Că mergea foarte vioaie 
Cu găleata la fintînă.
Na !... zic eu mușcîndu-mi , > 

limba.
Mi-a ieșit în drum cu „sec" I 
Și rămîn îngîndurată :
Să mai plec... să nu mai plec?

In

Au zis, voioși, colectiviștii, 
Văzînd cit zahăr au primit, 
— De cînd sîntem in colectivă, 
Traiul mereu ni s-a-ndulcit.

loc să faceți comentarii, 
poftiți în satul dobrogean : 
în tot Limanu, gospodarii 
ieșiră bine la... liman. i

în legătură cu „dumi
nicile sportive" care se 
bucură de mare interes 
în comuna Coteana, ra
ionul Slatină.

— Dacă vă țineți după tractoristul ăsta, vizitați sigur tot 
raionul I !

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

La cinematograful din comuna Vladimirescu, 
raionul Arad, unii săteni fumează în timpul ru
lării filmului...

<Cît de curînd șl-n Oprișoru, 
Va arde „lampa lui Ilici", . 
Să lumineze viața nouă 
Care-a-nflorit și-n sat, aici.

ION TERBESCU

Colectiviștii din Opri- 
șoru, raionul Plenita, re
giunea Craiova, mun
cesc cu sîrg la electrifi
carea comunei lor.

astfel de inițiativă 
dă rezultate grăitoare : 
la ei „duminica sportivă 
cu-adevărat e... sărbătoare.

O

Pacostea cînd e să-ți iasă. 
Nu te-ntieabă niciodată 
De-i sub formă de pisică 
Sau în formă de găleată — 
Și în drum spre colectivă, 
Gînduri negre mă petrec : 
Dacă-i cu găleata goală. 
Toate o să-mi meargă-n 

sec l.w

c. MIRCEA

M-așteptau de dimineață 
Vacile nerăbdătoare 
Fiindcă eu în colectivă 
De cinci ani sînt mulgătoare, 
îmi iau locul în primire 
Și le mulg, oitînd din greu. 
Ce putea să știe vaca 
Ce era-n suiletul meu ?

D

L
A

S-au întîlnit, întîmplător 
la un „concurs" (în 

primăvară) 
ea — o solistă intr-un cor, 
el — tot solist, dar

la vioară..* 
In ziua cînd s-au cunoscut, 
într-un decor de festival 
cei doi soliști au început 
un... dialog sentimental. 
Erau (așa cum au aflat) 
chiar din aceeași regiune... 
In fine, el fu premiat 
și ea primi o „mențiune". 
...Curînd. apoi, au constatat 
(în special la despărțire) 
că dialogul repetat 
se prefăcuse în... iubire. 
Și-au scris, un timp

(aproape-o lună), 
epistole pline de foc ; 
iar azi, din nou sînt

împreună, 
dar nu se mai despart de loc. 
Căci trebuie adăugat 
și este bine să se știe : 
iubirea lor s-a transformat 
într-o frumoasă... căsnicie.

MIRCEA CODRESCU

Eroii filmului ; — Dragă, hal puțin la aer, că aici ne înecăm 
de fum I...

(Desen de PALL)

Dupâ ce termin cu mulsul, 
Zice zootehnicianul :
— Bravo, lele Mărioară, 
Astăzi, depășit-ai planul l 
Eu, privesc nedumerită 
La gălețile ce-s pline 
Și de-atîta fîstîceală... 
Rîdeau vacile de mine 1

STRIG A T (J R I
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'A fost odată ca niciodată 
Un stol de berze. Și vie- 
țuiau aceste berze prin pă- 
purișurile bălților Iezer și 
Boian. din actualul raion 
Călărași Viețuiau în tih
nă, cu zecile și Sutele, vî- 
nînd toată ziulica baboiași, 
broaște și șerpi. Ei, da-n- 
tr-o bună zi. bărzoiul cel 
mai vîrstnic le adună și le 
grăi :

— Suratelor, gătiți-vă de 
plecare. E timpul să ne-n- 
dreptăm către țările cal
de.

Venise, pasămite, toamna 
acestui al 1960-lea leat. 
Și era un octombrie fru
mos, că berzele nici nu se 
îndurau să plece.

— Nu fiți triste, surate
lor, — le mai grăi bărzoiul 
cel vîrstnic văzîndu-le a-

Foaie verde de-avrămeasă 
Munca noastră sănflorească, 
Partidul să ne trăiască 
Că după a Iui povată 
Sîntem fericiți in viată.

*
Și iar verde iasomie. 
Azi sint la gospodărie 
Și sint mîndru. fericit 
Că belșugul mi-a venit.

★

Frunză verde avrămeasă 
Cînd miriștea este Întoarsă 
Dă recoltă mai mănoasă.

*
Frunză verde de mohor 
Saltă Inima de dor
Să pornesc cu al meu tractor. 
Frunză verde lin pelin. 
Să trag brazdele din [din.

Foaie verde solz de pește 
Inimioara.n mine crește 
Cind văd treaba cum sporește. 
Rodul muncii noastre crește.

Culese la hore din oomunele 
Muhmudia, Valea Nucarilor, 
Lunca șl Medanchlol. raionul 

Tu loca de
AUREL MUNTEANU

îl

PRINDE BARZA, 
SCOATE-I OCHII!

tît de cătrănite. — Iacă, 
m-am gîndit să vă fac ple
carea mai ușoară : am să 
vă duc într-o orezărie, un
de să vă ospătați pe cin
ste.

Auzind acestea, berzele 
se înviorară și prinseră a 
bate din lungile lor ciocuri 
și din aripi, în chip de a- 
plauze. Numai una mai tî
nără și mai proastă între
bă :

— Intr-o orezărie ? Da’ 
ce-i aia ?

— E o holdă întinsă care 
trăiește sub apă. Apa asta, 
tocmai bună pentru noi ca 
adîncime, o trag oamenii 
încă din primăvară, 
niște motopompe. Și 
o trag, sorbul aduce 
pește de cel mărunt, 
unde e pește, 
broaște.

Barza 
scărpinâ 
ceafă și

— Da’ 
sînt păzite ?

— Ba da. Oamenii le 
păzesc, mai ales împotri
va noastră, a berzclor ne
gre. Noaptea pun felinare 
pe diguri, iar ziua bat toa
ca în niște tinichele, ca să 
ne sperie. Au paznici anu
me și vadagii de caraulă. 
Ba trag și cu pușca. Așa 
e bunăoară la Ceacu și-n

cu 
cînd 

Și 
Iar 

i șise află 
Priceput-ai ?
cea proastă 
cu aripa 

mai întrebă : 
orezăriile astea nu

se
după

Seara, cînd ajung acasă, 
Lămurită-s pe deplin : 
Mi-a ieșit cu „sec" Lenuța, 
Da' eu văd c-a mers...

în plin 1 
Și atunci îmi vine vorba 
Ce o spun fără ocol : 
Crede în găleata goală 
Numai ăl cu capul... gol 1

VALFRIU F1LIMON

FĂCĂTORUL DE MINUNI”
După N CEREPANOVA

I-a
Că
I-a

alte sate unde nu-i chip 
să te apropii. Eu am să vă 
duc însă la niște oameni 
buni ca pîinea caldă, care 
nici felinare nu s-au îngri
jit să pună, nici paznici 
nu au. Dumnealor sînt 
colectiviștii din Ciocănești.

Nici n-a terminat 
de grăit 
nic, că 
și-au și 
orezăria 
ra“ din

bine 
vîrst- 
berze 
către 

Auro-

bărzoiul cel 
sutele de 
luat zborul 
colectivei „ 
Ciocănești. Și au 

tăbărît bucuroase pe parce
lele dintre diguri. Și tot 
țopăind prin apă după peș
tișori și broaște, au făcut 
una cu mîlul vreo trei par
cele cu orez gata de recol
tat. Iar la plecare, barza 
cea 
răși :

— Da’ cu paguba 
cum rămîne ?

— Ei. ce contează 
3—4 tone de orez la 
gospodari așa de cumseca
de ! Și ' 
puțin 
facă ? 
orbul, 
zvrrr !
drumul suratelor.

Si încâlecînd pe o șa. vă 
spusei povestea mea — cei 
pățiți să ia aminte și să 
tragă-nvătăminte.

N. CULCEA

tînără a întrebat

mers vestea lui moș Gîlcă 
știe vindeca de brîncă,- 
mers vestea prin comuni 

Că-i iăcâtoi de mari minuni 
Și că din frunză verde și rădăcină — amară 
El „doctoria", îndată ți-o prepară.
Nu știe greacă, nici latină, 
Nu-ți dă injecții cu penicilină 
Ci... frunzele cu rădăcini tocate 
Cu „apă prea 8iințită"-amestecate.

a • •
Dar într-o zi de toamnă pe-nserat 
Moș Gîlcă, bolnav grav, căzu la pat 
Și grijulii ai lui clienți îl întrebară :
— Ce frunze și ce râdăcină-amară 
Să-ți dăm
Ca să te vindecăm ?
— Să vină-un doctor. Ce, vreți a mă prosti ? 
Nu sint neghiob — moș Gîlcă se răsti.

PĂRINȚI Șl COPII

Z. ENAȘESCU

...și a invațat...

(Desen de G. BADEA)

COPILUL : 
lăsați-mă să invăt.

TATAL : — învață...

vreo 
niște

la urma urmei, nouă 
ne pasă. Ce să ne 
Vorba lor : prinde 
scoate-i ochii și 
pe-aici le-a fost
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