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Directivele C.C. al P.M.R. cu pnvire la cntenne 
principale ale întrecerii socialiste în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înființarea Partidului Comu
nist din Romînia au fost primite cu un puternic 
entuziasm de poporul nostru muncitor. Răspun- 
zînd cu însuflețire și dragoste fierbinte chemării 
partidului, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul 
patriei își iau, în aceste zile, entuziaste angaja
mente, hotărîți fiind să desfășoare larg întrecerea 
socialistă în cinstea glorioasei aniversări, pentru 
realizarea a noi și importante succese în produc
ție, pentru îmbunătățirea necontenită a calității 
produselor.

Alături de cei ce muncesc în fabrici și uzine, pe 
șantiere și în întreprinderi de transporturi, oa
menii muncii de pe ogoare își exprimă dragostea 
nețărmurită față de partidul nostru prin hotărî- 
rea lor de a da patriei, în acest an, o recoltă bo
gată la toate culturile.

Hotărîtoare în obținerea unei producții agricole 
sporite este efectuarea lucrărilor agricole de pri
măvară în timp optim, cu aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehnice, diferențiat după 
condițiile specifice ale fiecărei zone. De aceea, ță
ranii muncitori au început cu o vie însuflețire 
executarea acestor lucrări, luînd din vreme toate 
măsurile pentru ca ele să fie de o calitate supe
rioară. Numeroase gospodării de stat și gospodării 
colective au și executat pînă acum un volum mare 
de lucrări, iar multe dintre ele au și terminat în- 
sămînț-ăirile din epoca întîia. Numai în cîteva zile, 
de pildă, unitățile agricole socialiste din raionul 
Negru Vodă, regiunea Dobrogea, au însămînțat în
treaga suprafață 
epocă.

Din complexul 
gură o producție 
șămintelor prezintă o deosebită însemnătate. Tra- 
ducînd în viață indicațiile prețioase ale partidului, 
unitățile socialiste din agricultură au încorporat în 
sol cantități sporite de îngrășăminte pe terenurile 
ce urmează a fi însămînțate. Astfel, numai în lu
nile ianuarie și februarie au fost transportate pe 
ogoare pesta 7 milioane tone de îngrășăminte na
turale și s-au administrat cantități însemnate de 
îngrășăminte chimice la culturile slab ieșite din 
iarnă.

Pentru a sprijini efectuarea lucrărilor agricole 
de primăvară la timp și de cît mal bună calitate, 
activiștii culturali din satele noastre se străduiesc 
să organizeze o bogată și interesantă activitate cul-

destinată culturilor din această

de măsuri agrotehnice care asi- 
agricolă sporită, folosirea îngră-
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tural-artistică. Este semnificativa m această pri
vință inițiativa căminului cultural din comuna 
Banloc, raionul Deta. Consiliul de conducere al că
minului cultural s-a gîndit că ar fi bine să sprijine 
acțiunea colectiviștilor pentru reținerea apei în sol. 
Astfel, bibliotecara a împărțit colectiviștilor o se
rie de broșuri privind importanța lucrărilor de 
păstrare a apei în pămînt, iar seara, la cămin, 
inginerul agronom le-a vorbit despre fiecare lu
crare în parte. Au fost confecționate cu mare ope
rativitate și cîteva grafice, cu cifre grăitoare, din 
care reieșea faptul că o grăpare ajută să se păs
treze în pămînt 200—250 metri cubi de apă la hec
tar, iar două grăpări — 400 metri cubi. De aseme
nea, la sediul gospodăriei au apărut niște panouri 
prin care se arăta că gospodăria de stat „Flacăra 
Roșie*  din regiunea Banat, executind anul trecut 
la timp aceste lucrări, a obținut, la toate culturile, 
un spor de producție de aproape 20 la sută la 
hectar. Fără îndoială, că această inițiativă a că^ 
minului cultural a contribuit la lămurirea și mai 
deplină a colectiviștilor pentru executarea în bune 
condiții a lucrărilor de păstrare a apei în sol, pe 
terenurile gospodăriei.

Sînt nenumărate posibilitățile ce stau la înde- 
mîna activiștilor culturali de a sprijini buna 
desfășurare a campaniei agricole de primăvară. 
De exemplu, Casa raională de cultură din Tulcea, 
pe lingă indicațiile metodice și recomandările de 
repertoriu trimise unităților culturale de la sate, 
a întocmit și difuzat un text de brigadă intitulat 
„Cîntec de primăvară". Acest text este în între
gime axat pe problema calității muncilor agricole. 
Adaptindu-l la condițiile specifice, căminele cul
turale din Murighiol, Filimon Sîrbu și altele, au 
și dat primul spectacol cu acest program.

Prețioasă este și inițiativa căminului cultural 
din comuna Peretu, raionul Roșiori, care în fie
care seară prezintă la colțul roșu al gospodăriei 
jurnalul agricol vorbit. Acest jurnal cuprinde nu 
numai sfaturi agrotehnioe, ci și felul oum muncesc 
brigăzile de cîmp. Un accent deosebit se pune pe 
calitatea lucrărilor.

însuflețiți de criteriile cuprinse în Directivele 
C.C. al P.M.R., muncind cu entuziasm pentru exe
cutarea la timp și în cele mai bune condiții agro
tehnice a lucrărilor agricole de primăvară, oa
menii muncii de pe ogoare vor asigura obținerea 
unei producții agricole sporite în acest an, menită 
să ducă la ridicarea nivelului lor de trai, la o și 
mai bună aprovizionare a întregului nostru popor.
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La startul celui de-al Vl-lea con
curs al echipelor artistice de ama
tori s-au prezentat și în regiunea 
Bacău mai multe brigăzi de agita
ție decit la concursurile preceden
te. Explicația este firească, limpe
de. Cu fiece an, brigăzile se dove
desc a fi tot mai utile în munca de 
agitație politică. Programele bune 
sînt așteptate și apreciate de spec
tatori.

In regiunea Bacău, la concursul 
trecut au participat 218 brigăzi, iar 
la cel de acum s-au prezentat 303. 
Faza intercomunală a evidențiat 
existența mai multor brigăzi bine 
pregătite. Printre acestea se află și 
brigada artistică de agitație din 
comuna Râcâciuni, bine cunoscută 
de către activiștii culturali din în
treaga țară. Pe cartea de vizită a 
brigăzii din Răcăciuni sînt înscrise 
premii obținute fie pe regiune, fie 
chiar la fazele finale ale concursu
rilor. Vă vom împărtăși acum din 
experiența bogată a acestei brigăzi 
fruntașe.
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Subiectul nu-i greu de găsit
artistice de 
își datoresc
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Programele brigăzii 
agitație din Răcăciuni 
succesul în primul 
rînd faptului că 
sînt inspirate din 
viața de fiece zi. 
La Răcăciuni nu 
se pune întreba
rea: „Ce să pre
zentăm în progra
mul brigăzii?" Su
biectul nu-i greu 
de găsit. întărirea 
economico - orga
nizatorică a gospodăriei agricole 
colective stă în centrul atenției.

S-a dezvoltat și sectorul zooteh
nic care, printre altele, va cuprin
de pînă la sfîrșitul anului, 60 vaci 
de lapte. Baza însă o constituie 
sectorul cerealier. Existența în a- 
propiere a Șiretului oferă mari po
sibilități pentru obținerea unor re
colte bogate prin irigări. Metodele 
înaintate de muncă sînt larg popu
larizate de brigadă. Cu mijloace 
artistice se arată că în 1959 de pe 
un hectar de porumb hibrid și iri
gat s-au obținut 15.532 kg. In 1960 
lotul experimental a fost extins la 
4,5 ha., iar în anii următori se va 
trece de la lot la cultura mare, 
urmînd a se iriga 250 hectare.

„Bucurie, bucurie
Mindrâ crești gospodărie 
Șl-o s-ajungem in doi ani 
Cum sini cei din ȚibucanL
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Grajduri, magazii, pâfule
Construim s-avem destule
Șl-o s-ajungem gospodari
Ca și el milionari".
O dată cu dezvoltarea gospodă

riei se îmbunătățește și traiul co
lectiviștilor. Munca în comun aduce 
bunăstare, belșug în case, schim
bă Înfățișarea satului. Acest fapt 
este subliniat in programul brigă
zii :

ca

o

„Frunzâ verde strop de rouâ 
CIne-și face casă nouă 
Cu vreo patru-cinci odăi ? 
Toți colectiviștii, măi 1“

o

Prezența la muncă a colectiviș
tilor, factor important în bunul 
mers al gospodăriei, a constituit o 
altă temă mereu reluată și bogat 
exemplificată de brigadă.

„Aș putea spune că brigada, iau 
mal bine zis și brigada m-a făcut 
om". Cuvintele aparțin colectivis
tului Neculai Buja. La începutul

Margareta Fain, directoarea căminului cultura), prof. Mircea Neică, instruc
torul brigăzii și prof. Dorin Babiuc, membru în colectivul de creație, discutînd 
cu tov. Gh. Joia, președintele gospodăriei colective, despre viitorul program.

41*1
♦

r

V

f

t

anului trecut programul brigăzii 
cuprindea despre el următoarele 
versuri :

„Ție. Buja Neculai, 
Mult iți place sâ mal stai. 
Lenevești pe-acasă des. 
Al sâ vezi tu la cules..."

laS-a supărat Buja și s-a dus 
tovarășul Dănilă, secretarul comi
tetului comunal de partid :

— Să mă scoată din program, 
tovarășe secretar. M-or făcut de 
ocară în fața satului.

— Indreaptă-te bre — i-a zis se
cretarul, discutînd apoi pe îndelete 
cum și ce 
pentru a

Azi în
clntă :

trebuie 
munci cum 
programul

să iacă Buja 
se cuvine.

brigăzii se

noi in Râcâciuni„Ici, la 
Buja a făcut minuni.
In trei luni do trebi urgente 
Două zile — trei procente".
S-a îndreptat Buja. Și Gheorghe 

Stanciu, care a lost criticat de bri
gadă a găsit calea cea bună.

In același timp au fost populari
zați fruntași ca Ion Amironoaie care 
a făcut 415 zile-muncă, arătîndu-se 
ce produse a primit drept răsplată.
„— Fruntași in colectivă-» cu 

duiumul
Sini cei ce-au Înțeles mai bine 

drumul
La noi in colectivă să știți există 
O comunistă,
O colectivistă,
Muncește cu iuțeală ca rindunica, 
O știți voi cine-i ?
E Bocescu Anica.
— Dar ce să spui do Floarea

Andrieș
Cu sufletul ca floarea de cireș.
— Șl Turculeț Ion șl Ion Perna 
Și-au înțeles deplin menirea".

Este inti-adevâr un merit al colec
tivului de creație al brigăzii că a 
știut să se orienteze spre cele mai 
importante și actuale probleme, do-
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O parte din membrii brigăzii repetînd o scenă am program.
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rodind astfel mereu necesitatea 
brigăzii. Nu se poate spune însă că 
a făcut totul. S-ar putea influența 
direct creșterea puterii economice a 
colectivei, dîndu-se programe care 
să prezinte de pildă avantajele dez
voltării sectorului zootehnic, folosin- 
du-se exemple din alte gospodării 
colective.

necesară ex
prim â Imra-

parte : protei

Amănunte... de loc lipsite 
de importanța

Mai întâi să vedem cum lucrează 
acest colectiv de creație.

Ca responsabil al colocttvtuai si 
ca instructor ai brigăzii D aflăm de 
■uiți ani pe profesare] Mircea Nai
ca. Continuitatea in ■nnâ i-a cretf 
posibilitatea de a cunoaște spec Ti
cul muncii brigăzii, oamenii apti 
pentru a interpreta un anume rol, 
precum și calificarea 
bordării unor teme de 
nătate.

Din colectiv mai fac 
sorul D. Babiuc, învățătorul Va- 
lile Manciu și (rețineți) Gh. Joia, 
președintele gospodăriei agricole 
colective. Prezența în colectiv a ini
mosului președinte înlesnește per
manent culegerea de date noi pen
tru îmbogățirea programului.

Deși în cursul anului trecut bri
gada a prezentat numai două pro
grame, ambele axate pe problemele 
întăririi economico-organizatorice a 
colectivei, ea a reușit totuși să fie 
mereu în actualitate.

Cum ? S-au alcătuit scurte pro
grame, de circa 15 minute, folosin- 
du-se și adaptîndu-se materiale a- 
părute în diverse publicații, progra
me în legătură cu munca la arie, cu 
contractările și achizițiile, cu cam
pania agricolă de toamnă etc.

Chezășia succesului brigăzii ar
tistice din Răcăciuni constă in în
drumarea atentă de care s-a bucu
rat din partea comitetului comunal 
de partid. Colectivul de creație_al 
brigăzii discută cu 
Dănilă, secretarul 
partid, tematica, 
exemplele pe care vrea să le folo
sească în alcătuirea viitorului pro
gram, primind indicații prețioase cu 
privire la ceea ce este mai impor
tant pentru a fi subliniat în pro
gram.

Documentarea este baza muncii 
unei brigăzi. O documentare atentă, 
minuțioasă eferă numeroase subiec
te. Cunoscînd acest lucru, directoa
rea căminului, candidata de partid 
Margareta Fain, împreună cu cei
lalți membri ai colectivului își îm
part sarcinile și discută cu preșe
dintele sfatului populai, cu briga
dierii gospodăriei, cu colectiviștii, 
cu directorul școlii, cu președintele 
cooperativei și cu alți oameni care 
le pot furniza date. Același proce
deu de documentare este folosit șl 
atunci cînd se dau spectacole în 
comunele Învecinate. Un membru al 
colectivului de creație se duce din 
timp pentru a aduna material fap
tic.

tovarășul Gb. 
comitetului 
problemele
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Spectacolele da
te de răcăciuneni 
în deplasare pri
lejuiesc discuții 
care ajută la îm
bunătățirea mun
cii brigăzii artis
tice locale. Astfel, 
Olimpia Aleza, di
rectoarea căminu
lui cultural din 
Răcătău l-a în

trebat pe instructorul brigăzii din Ră
căciuni: .Cum se învață textul ?“ 

Răspuns : ,,Colectivul de creație 
studiază textul și repartizează rolu
rile în așa fel incit ele să fie pe 
măsura interpretului. Apoi se citește 
textul la masă și instructorul explică 
scopul urmărit de anumite cuplete 
sau scenete. Astfel în legătură cu 
cupletul despre codași s-a arătat 
că ținta este de a-i face pe oameni 
să se îndrepte și deci trebuie pus 
accent pe latura moralizatoare, nu 
numai pe cea umoristică, menită sâ 
stârnească risul".

Activiștii culturali din Uagureel 
•-au interesat ram trebuie imbinatâ 
muica cu textul.

■dupe—s Cântăm melodn moldo- 
vumu' specifice regiunii sau poate 
*~¥r— comunei noastre. De aseme- 
»»c. lolosan melodii de muzică u- 
soava cunoscute de oameni Este 
Meneai ca melodia să nu disto
nau ce texuri. ci să se potrivească 
tai ce ei. să-f pună in valoare. De 
pildă. e vorba de mbtszea unor
noi lamOii in aelectivă folosim me
lodii de hore care simbolizează 
unirea-.

Acestea sînt numai două exemple, 
ele pot fi însă înmulțite pentru că, 
pe oriunde trece, brigada din Ră
căciuni influențează dezvoltarea 
muncii artistice. Ai fi foarte bine 
dacă asemenea răspunsuri s-ar da 
nu numai directorului căminului sau 
instructorului brigăzii. După prezen
tarea spectacolului s-ar putea or
ganiza discuții la care să participe 
toți activiștii culturali din sat și care 
să lămurească cele mai de seamă 
aspecte din munca unei brigăzi ar
tistice.
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Viitorul 
program de brigadă

Directoarea căminului. Margareta 
Fain, împreună cu Mircea Neică, V. 
Manciu și D. Babiuc merg in acești 
zile pe teren pentru a aduna date. 
Noul program va fi axat pe obiecti
vele Directivelor C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia. 
Brigada artistică își propune să-și 
actualizeze periodic programul cu 
noi date și noi nume de oameni pen
tru a stimula întrecerea, lupta pen- 
tTu o muncă de calitate în campania 
agricolă de primăvară, pentru apli
carea unor metode înaintate In a- 
gricultură în scopul obținerii unor 
recolte mari la hectar. In același 
timp cupletele și scenetele vor da o 
imagine despre felul în care va a- 
răta comuna și viața oamenilor pe
ste cîțiva ani.

Nu va mai trece multă vreme și 
brigada din Răcăciuni va prezenta 
noul program pe scena fazei raio
nale a celui de-al VI-Iea concurs.
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Bucuria 
lui 

loader Catană
loader s-a aplecat la pă- 

mînt și a săltat berbecul in 
brațe. Și-a lipit obrazul brăz
dat de cute, de mițul alb co 
argintul și incă umed. Și-a 
plimbat mîinile aspre pe gru
mazul plăpind. l-a căutat 
cutele. Ciad le-a aflat, a 
simțit o adincă mulțumire și 
și-a zis : „Ce spuneam eu, 
merinos. Da, adevărat meri
nos".

A mai mingiiat o dată ber- 
becuțul șj l-a lăsat grijuliu 
•n culcușul de paie. A distri
buit apoi rația de concen
trate, a mai certat un batal 
care se năpustise cu picioa
rele in iesle, dar neastimpâ- 
rul tot nu l-a părăsit. Șt 
toate acestea numai din pri
cina bucuriei de azi de dimi
neață. Mielul acela, cu lina 
moale ca mătasea, primul 
din cei peste 1.200 care vor 
veni după el, era rodul mun
cii lui. Rodul a cîțiva ani de 
trudă îndelungată, de cioro
văială cu cei care priveau cu 
neîncredere monta artificială 
și socoteau țigaia ca un fel 
de „regină" a oilor.

Tooder Catană >Și amin
tește cum il meu necâjau ne
încrezătorii and l-au văzut 
cu siringa in mină. In primii 
ani au tot ris de el că o să 
rămină oile sterpe. A venit 
primăvara și le-a demonstrat 
contrariul. Pe urmă, au în
tors-o, au început să spună 
că n-o să vadă ei merinos 
aici, la Dunâvățtrf de Jos. 
Dar iotă că a sosit vremea 
să aibă și merinos. Parcă 
vede turma viitoare a colec
tivei. Toate oile aîbe, mari, 
cu lină moale și cu 6 sau 
7 kg. de lină fiecare, în loc 
de 2,50 cit obțineau de obi
cei. O să vină și vecinii de 
prin Beibugeac ori de prin 
Dunavâțul de Sus și o să 
întrebe ;

— De unde aveți oile astea 
așa frumoase ? Iar ei vor răs
punde : — Noi, aici în colec
tivă le-am crescut. Și in a- 
ceasta un merit îl are și 
Toader Catană. El a învățat 
acum, cind i-au albit tim- 
plele. ce importanță are 
monta artificială.

Catană a fost cioban și pe 
timpul bogătașilor. Dar pe a- 
tunoi cuvîntul de cioban era 
un cuvint de ocară, de umi
lință. Astăzi oamenii il res
pectă și-l prețuiesc. Iar ca o 
încununare a muncii depusă 
de el e această primă gene
rație de merinos. Singur n-or 
fi izbutit, dar comuniștii, cei 
din consiliul de conducere, 
colectiviștii l-au ajutat cu 
multă tragere de inimă. Au 
construit saivane, au asigu
rat nutreț bun pentru oi și 
l-au trimis fa școală pentru 
a pătrunde slovele științei.

NlCOLAE FÂTU
^iwiiiiimmMBmiiMWffli

In urmă cu un an și ceva, 
cind am înființat colectivul de 
conferențiari — spune tovară
șul Mateișanu, directorul că
minului cultural din Some- 
șeni (Cluj) și cînd organizam 
cîte-o conferință la cămin 
abia de se completa sala cu 
ascultători. Și din aceștia 
foarte mulți erau copii veniți 
special pentru programele ar
tistice ce urmau cu regulari
tate după oricare conferință. 
Astăzi, ca să găsești loc în 
marea sală de festivități a 
căminului nostru pentru a as
culta o conferință sau alta, 
trebuie neapărat să vii din 
vreme, altfel riști să rămîi 
afară.

întocmite cu multă, cu 
foarte multă grițâ și abordînd 
probleme din cele mai intere
sante pentru locuitorii comu
nei noastre, conferințele și-au 
căpătat încet, încet aprecie
rea cuvenită. Așa, de pildă, 
s-au ținut printre altele con
ferințe despre avantajele 
muncii în comun, despre 
specificul solului nostru, con
ferințe despre legile țării, no

Serele gospodăriei agricole colective „Elena Pavel" din Aradul Nou. Colectivistele Eleonora Du
mitru fi Rozalia Bic culeg roții din prima cultură.

Vă împărtășim din experiența noastră

Cum am obținut producții mari
Gospodăria noastră nu dis

pune de suprafețe întinse de 
pămint (anul trecut aveam 
640 ha. arabile) și nici de te
renuri prea fertile. Solul, în 
majoritate, este brun-roșcat 
de pădure. Cu toate acestea, 
in condițiile naturale destul 
de vitrege ale anului trecut, 
am reușit să obținem produc
ții care ne-au întrecut aștep
tările : grîu 2.230 kg. la hec
tar, porumb 3.000 kg. boabe, 
floarea soarelui 1,533 kg. și 
sfeclă de zahăr 45.000 kg. 
Cum am obținut astfel de 
producții ?

Să luăm de exemplu crdtu- 
ra porumbului. După cum am 
arătat, producția medie la 
hectar a fost de aproape 
3.000 kg. boabe. Am arat a- 
dinc din toamnă întreaga su
prafață de 115 ha. destinată 
culturii porumbului. O dată cu 
această arătură s-au în
corporat în sol cîte 300 kg. 
superfoslat la hectar. In pri
măvară, după arătură, am se
mănat pe toată suprafața nu
mai sămînță din soiuri pro
ductive, printre care hibridul 
„Warwik 303“, selecționate și 
condiționate. O dată cu semă
natul am aplicat și cîte 200 kg. 
îngrășăminte azotoase.

O atenție deosebită am a- 
cordat întreținerii culturilor. 
Astfel s-au aplicat trei prașile 
manuale pe rînd și trei pra
șile mecanice pe interval. în
că de la prima prașilă și în
deosebi la cea de a doua am 
asigurat o densitate de 
35.000 plante la hectar.

Trebuie să spunem că bri
gada lui Emeric Taloș a ob
ținut de pe unele parcele cî
te 5.000 kg. porumb boabe la 
hectar. Și aceasta deoarece 
în afara lucrărilor amintite, 
pe aceste parcele s-au apli
cat în toamnă și cîte 20 tone 
gunoi de grajd. Mai trebuie 
menționat faptul că spre deo
sebire de alte dăți, lucrările 
de întreținere s-au efectuat la 
timpul cel mai potrivit și în 
condiții foarte bune.

Cultura care a dat produc
ția cea mai mare a fost sfecla 

țiuni de medicină umană și 
veterinară, noțiuni despre fe
nomenele cerești etc. Oame
nii au îndrăgit mult această 
formă de propagare a culturii 
generale și pentru faptul că 
multe conferințe au fost ur
mate de aplicații practice, de 
vizite deosebit de utile lor, 
vizite organizate mai ales In 

afara comunei de către co
lectivul căminului nostru cul
tural. In una din zile, bună
oară, un mare număr din lo
cuitorii comunei noastre a 
avut prilejul să viziteze cres
cătoria de animale a gospo
dăriei de stat din comuna Jug. 
Am organizat această vizită 
pentru că cei mai mulți din 
sătenii noștri erau crescători 
de animale și se socoteau 
specialiști în materie. Din cele 
ce au văzut și învățat acolo 

de zahăr. Anul trecut am cul
tivat 56 ha cu sfeclă. Ca și 
la porumb, am executat ară
turi adinei de toamnă. Pe o 
suprafață de 28 ha., am apli
cat cîte 40 tone îngrășăminte 
naturale la hectar. In primă
vară, o dată cu arătura, am 
dat și îngrășăminte chimice, 
cîte 200 kg. superfoslat și 100 
kg. sare potasică la fiecare 
hectar. Pe terenurile unde nu 
s-au aplicat îngrășăminte na
turale, s-au mai dat în plus 
pe fiecare hectar cite 100 kg. 
azotat de amoniu. La semă
nat am lăsat un interval de 
40 cm. între rînduri.*

Ca lucrări de întreținere la 
sfecla de zahăr, am făcut pa
tru prașile mecanice și un 
plivit In timpul vegetației și 
anume după rărit și în timpul 
prașilei a doua și a treia am 
mai dat cîte 100 kg. îngrășă
minte azotoase la hectar, în
deosebi pe parcelele unde 
culturile păreau a fi mai sla
be. Tot ca o măsură agroteh
nică pentru sporirea produc
ției a fost stabilirea unei den
sități corespunzătoare, ținînd 
seama de cantitățile mari de 

Pe dealurile comunei Ștelănești, regiunea Argeș, se desfășoară 
acum o activitate susținută. In vederea plantării vițel de vie se 

lac lucrări de terasare.

însă, au înțeles că a crește 
animale este o adevărată 
știință și că acest lucru nu se 
poate realiza cu succes dealt 
în condițiile muncii unite în 
gospodăria agricolă colectivă. 
A doua vizită pe care am 
organizat-o a fost la CJ.A.C. 
din comuna Luncani (Turda), 
gospodărie recunoscută In 

toate împrejurimile pentru mi
nunatele ei realizări în dome
niul creșterii vitelor. Datorită 
sectorului zootehnic colecti
viștii din Luncani au primit 
în anul I960 aproape 60 de lei 
la ziua-muncă. Grajduri spa
țioase și utilate cu instalații 
moderne, o îngrijire după cele 
mal avansate metode și o 
valorificare rațională a fie
cărui produs, iată ce au văzut 
acolo și despre ce au poves
tit sătenii noștri, prietenilor 

îngrășăminte aplicate. Astfel, 
am stabilit o densitate de 
90.000 plante în medie la 
hectar.

Toate măsurile amintite au 
dus la realizarea unei recolte 
de 45.000 kg. sfeclă de zahăr 
în medie la hectar. Dar u- 
nele echipe, cum ar fi de pil
dă cele conduse de Nicolae 
Nistor și Ion Sepaș au obți
nut cîte 53.000 kg. sfeclă la 
hectar.

Experiența anului trecui 
ne-a dovedit cu prisosință că 
dacă-i dai pămîntului ceea 
ce îi trebuie, vei avea recol
te bune. Planul nostru este 
de fapt o ilustrare a dorinței 
de a obține tot mai multe 
produse. Pentru anul acesta 
ne-am propus o producție de 
3.000 kg, grîu, 4.500 kg, po
rumb boabe, 1.800 kg. floarea 
soarelui Ia hectar, iar pro
ducția de sfeclă să o menți
nem la nivelul anului trecut 
și chiar să o depășim.

CHIRILA DÂN1LĂ 
președintele G.A.C. „înfră
țirea" din comuna Mirăs- 

lău, raionul Aiud

și familiilor Ioț la înapoierea 
în comună.

Pe atunci gospodăria noas
tră colectivă era abia în faza 
organizării. Din cele văzute 
în Luncani, oamenii au înțe
les și mal mult că cea mai 
avantajoasă cale pentru ei, 
este gospodăria colectivă. Cu 
alte ocazii și tot In cadrul 
acțiunilor legate de conferin
țele predate la cămin, oame
nii au avut prilejul să viziteze 
și fabrica de produse lactate 
din Cluj, institutul meteorolo
gic regional, abatorul de vite, 
expoziția agricolă regională, 
unde l-au întîlnit pe cunos
cutul cercetător horticultor, 
academicianul Palocsay Ru
dolf, căruia l-au cerut o serie 
de explicații legate de pomi
cultură.

La inaugurarea gospodă
riei din Someșeni, care a avut 
loc în primăvara acestui an, 
n-a lipsit nici unul din obiș- 
nuițli ascultători ai confe
rințelor ținute la cămin. Și nu 
erau veniți în calitate de 
invitați, ci în calitate de gaz
dă, de tineri colectiviști.

Ce a arătat 
lotul 
experimental

Era într-o seară de octom
brie a anului 1959. In sala 
mare a căminului cultural din 
comuna Cumpăna, raionul Ne
gru Vodă, era mare animație, 
poate mai mare ca de obicei. 
Terminată de cîteva minute, 
expunerea inginerului agro
nom despre „Loturile experi
mentale și foloasele lor" făcu
se o deosebită impresie asupra 
celor 70 de colectiviști, membri 
ai cursului agrotehnic, orga
nizat în cadrul gospodăriei co
lective „23 August". Discuțiile 
în jurul expunerii erau foarte 
aprinse.

— Ce-ar fi dacă am orga
niza și noi un lot experimen
tal ? se auzi o voce de undeva 
din fundul sălii.

Propunerea care dădea glas 
unui îndemn lăuntric, ce în
colțise dealtfel în mintea ce
lor mat mulți, fu adoptată.

— La primăvară vom ame
naja și noi un lot experimen
tal, hotăriră ei.

Grindul deveni faptă. în pri
măvară, din sola mare de 622 
hectare cultivate cu porumb, 
colectiviștii gospodăriei „23 
August" au rezervat 64 hecta
re pentru lotul experimental.

Rezultatele au convins. Si 
cum să nu convingă, cînd de 
pe sola mare s-au obținut în 
medie 3.500 kg. porumb știu- 
leți la hectar, în timp ce de 
pe lotul experimental s-au 
strîns nu mai puțin do 6.200 
kg., realizîndu-se deci o re
coltă aproape dublă !

Cum s-a ajuns ta aceste re
zultate ?

— Prin respectarea riguroa
să a procedeelor agrotehnice 
pe care am hotă rit să le folo
sim în cadrul lotului experi
mental. Răspunsul ni l-a dat 
tovarășul Pîntea Tudor, preșe
dintele gospodăriei colective. 
— Astfel, ne-a spus el. după 
o arătură adincă făcută la 35 
cm., am semănat porumbul la 
75 cm. între rînduri și 50 cm. 
pe rînd. urmărind în acest fel 
creșterea densității de plante 
la hectar. Rezultatul a fost 
obținerea unui spor de 
6.000 plante în medie la hec
tar. Știind că sporirea densi
tății plantelor are ca efect ne
mijlocit solicitarea crescută a 
pămîntului și implicit secătui
rea lui de substanțe nutritive, 
ne-am propus ca în cadrul lo
tului experimental să îngrășăm 
pămîntul atît cu îngrășăminte 
naturale cît și cu îngrășăminte 
chimice. Am dat astfel lotului 
nostru 6 000 kg. mranită la 
hectar, dispunînd-o în jurul 
fiecărui cuib. De asemenea, am 
îngrășat pămîntul cu superfos- 
fat de potasiu, răspîndind la 
hectar cantitatea de 240 kg.

Adăugind și prașilele prac- 
tioate. trei mecanice și trei 
manuale, aveți — încheie to
varășul Pîntea — firul lucră
rilor agrotehnice și modul lor 
de executare în cadrul lotului 
experimental al gospodăriei 
noastre.

Să nu credeți însă că o dată 
anul terminat, membru gos
podăriei colective „23 August" 
s-au oprit la primele succese 
obținute în cadrul lotului ex
perimental. Convinși de rezul
tate. ei și-au propus extinde
rea acestor metode la o su
prafață de 150 ha. în cadrul 
solei mari.

Iar lotul experimental nu 
l-au abandonat, ci dimpotrivă, 
l-au mărit la 75 ha., urmînd 
ca în anul în curs să foloseas
că pe lingă metodele amintite, 
și pe aceea a tratării solului 
cu o soluție de permanganat 
de potasiu de concentrație re
dusă, metodă care, practicată 
în Uniunea Sovietică, a dat 
sporuri de 5-600 kg. de porumb 
știuleți la hectar.

— O dată porniți pe acest 
drum nu ne mai oprim — ne 
spunea la despățire tovarășul 
președinte al gospodăriei. Lo
tul experimental înseamnă 
mult pentru noi. el est)e pur
tătorul noului, al metodelor 
agrotehnice cele mai avansate, 
ajutîndu-ne efectiv prin con
vingerea faptică pe care el o 
oferă colectiviștilor noștri, la 
întărirea economică a gospo
dăriei.

o MARIUS POPESCU
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întinderi nesfîrșite, ușor ondulate, pe 
care alternează covoarele uriașe ale 
grînelor, țesute în verde crud, și tarlale 
proaspăt arate, aburind, repede încinse 
de soarele grăbit a] acestei primăveri 
timpurii. Brună, mată, fecunda glie de 
cernoziom își urmează zi și noapte ciclul 
zămislirii noului rod.

Cindva, seva acestor cimpii mănoase 
era suptă pînă la secătuire de tenta
culele unor caracatițe lacome, purtătoare 
de însemne princiare. Moșia unui oare
care Bibescu — una dintre moșiile sale 
— ținea de pe la Rudari pînă la Seaca 
de Cîmp. Vreo opt mii de hectare ! Aite 
mii de hectare aparțineau vecinului și 
semenului său întru rang, prințul 
Știrbei. Și erau acești prinți niște figuri 
aproape abstracte pentru miile de 
argați și pălmași ce fertilizau cu sudoa
rea lor stepa de cernoziom, zmulgîndu-i 
plinea albă și vinurile dulci, parfumate, 
al căror gust le răminea din tată-n fiu 
necunoscut. Prinții huzureau prin 
străinătăți depărtate și chiar în țară 
fiind uneori, pe aici nu călcau. Ii indis
puneau monotonia peisajului, praful și 
hîrtoapele. Și apoi prea era mult geamăt, 
prea sumbră mizeria mulțimii neștiute 
trăitoare și truditoare pe latifundiile 
oltenești. Nu era de rangul lor să se 
coboare pînă la vederea pălmașilor. Ca 
atare își stăpîneau moșiile prin interpuși. 
Fiecare era reprezentat de un adminis
trator central — la rindul său stăpin 
de moșie ~ care avea în subordine alți 
administratori, fiecare cu o rețea pro
prie de logofeți și vătafi. Toți mîncau 
cu șapte guri, toți se pricopseau, și ar fi 
luat ca plocon pînă și pielea de pe bietul 
pălmaș. Primindu și la Paris bucatele 
prefăcute in aur sunător, prințul 
strîmba din nas, părîndu-i-se întot
deauna prea puțin. Efectul acestei strîm- 
bături era amplificat la București de 
administratorul central; acesta bătea cu 
pumnul în masă și se răstea la adminis
tratorii de moșii, care, apoi se răsteau 
la vătafi. Iar aceștia răcneau șl su- 
duiau, puneau mina pe bici și, in nu
mele prințului, tăbărau cu bătaia pe cei 
aflați pe treapta cea mai de jos, și cea 
mai de ocară pe atunci: a muncii adevă
rate, istovitoare, fără nici un folos pro
priu și fără nici o mulțumire.

Cînd au fost toate acestea ? Celor 
tineri, care au deschis ochii pe realită
țile create de puterea populară, parcă 
nu le vine să creadă că lucrurile s-au 
petrecuț aevea, iar vîrstnicii care le țin 
minte, caută să și le șteargă din amintire 
ca pe niște năzăreli urîte dintr-un 
coșmar pierit o dată cu negura trecutu
lui. Ci mai bine să ne desfătăm văzind, 
în perimetrele fostelor moșii, cum se 
răsfață Ia soarele primăverii ogoarele 
noi, socialiste. Și să ne bucurăm de 
bucuria celor mulți, eliberați de spectrul 
prinților și de orice exploatare, a oame
nilor care muncind pentru ei înșiși și 
pentru îndestularea poporului, au învă
țat in anii noștri abecedarul buncistări 
și simț în fiece clipă că la noi în țară 
partidul comuniștilor a ridicat munca de 
pe treapta cea mai de jos, pe cea mai 
dc sus, a cinstirii și onoarei.

La dezgropatul viței de vie.

Au inceput lucrările i» pepiniera pomicolă a G.AS „Nădejdea

Teatrul de vară recent construit de către c

Anul 1960 a adus două evenimen
te excepționale în viața tînărului in
giner Ion Dragnea. Cel mai însemnat 
a fost primirea în rândurile membri
lor de partid; al doilea, promovarea 
în funcția de director al G.A.S. „Nă
dejdea", regiunea Oltenia. Fusese^ 
pînă la 1 martie 1960, inginer bri
gadier tot aici la „Nădejdea" și îm
binase în stilul său de muncă entu
ziasmul caracteristic tinereții, cu se
riozitatea și maturitatea simțului de 
răspundere, pasiunea înflăcărată și 
temeinicia pe tărîm organizatoric, 
rîvna gospodărească și rigurozitatea 
tehnicianului. Aceleași calități și le-a 
afirmat și în anul de cînd își exerci
tă atribuțiile de director. Desigur n-a 
fost scutit de griji și frământări și nu 
de puține ori își va fi pus întrebarea: 
„Oare voi face față?", a cărei pre
zență poate și în clipa de față, l-o 
ghicim după expresia de îngîndurare 
întipărită pe chipul asprit de vînt 
Numirea în noua funcție era o măgu
litoare dovadă de încredere, care însă 
îl angaja implicit la și mai mult de- 
cît făcuse. A nu dezminți această în
credere, a se ridica la înălțimea sar
cinilor încredințate, aceasta era da
toria coincidentă cu dorința cea mai 
intimă a comunistului Ion Dragnea. 
Și-a împlinit-o oare în răstimpul de 
pînă acum? Faptul că gospodăria a 
fost beneficiară anul trecut răspunde 
că da. Primul an a fost de bun au
gur — fie ca următorii să-și înscrie 
pe graficele de producție și beneficii, 
o săgeată mereu suitoare.

★
Una din primele întrebări pe care 

i-am adresat-o în convorbirea avută 
zilele trecute s-a referit la profilul 
G.A.S. „Nădejdea".

— Gospodăria noastră — ne-a răs
puns tovarășul Dragnea — este spe
cializată în culturi intensive. Me-
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nirea ei este de a furniza agri
culturii socialiste cantități importan
te de sămânță din soiuri superioare, 
atît cerealiere cît și legumicole, pre
cum și material săditor viticol și po
micol. Tovarășii din colectivul nos
tru de muncă sînt conștieniți de im
portanța pe care o prezintă atât volu
mul producției realizate (incluzând 
in sfera acestei preocupări necesita

tea reducerii continue a prețului de 
cost) cît, și mai ales calitatea pro
duselor realizate. Ca unitate agrico
lă socialistă, gospodăria trebuie să 
furnizeze statuluj cantități sporite de 
cereale marfă, să-și sporească ren
tabilitatea, dînd beneficii cât mai 
mari. Totodată ea trebuie să ofere ță
rănimii muncitoare din în^jrejurimi, 
un model de organizare și gospodă
rire socialistă, să le demonstreze în 
mod concret imensele foloase ale me
canizării și chimizării agriculturii, 
ale aplicării celor mai avansate me
tode agrotehnice.

întrebare: Vă rugăm să ne spu
neți ce ecou au stârnit în rândurile 
oamenilor muncii din G.A.S. .Nă
dejdea" Directivele C.C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste în cinstea ani
versării a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din România ?

Răspuns : Importantul document al 
C.C. al partidului nostru a fost în
tâmpinat și la noi, ca pretutindeni 
în țară, cu un puternic entuziasm. 
Directivele exprimă propriile noas
tre preocupări, indieîndu-ne totodată 
cu cea mai mare limpezime încotro 
trebuie să ne îndreptăm principalele 
eforturi, care sînt sarcinile majore pe 
care le avem de îndeplinit în pe
rioada următoare. Sânt sarcini deplin 
realizabile și întregul nostru colec
tiv, în frunte cu comuniștii și le-a 
însușit în mod profund, fiind hotărât 
să le traducă în viață, întîmpinfind 
astfel cu cinste glorioasa aniversare 
a partidului.

De pildă, așa cum am menționat, 
anul trecut gospodăria noastră a fost 
beneficiară. Beneficiile realizate n-au 
fost însă pe măsura posibilităților 
exprimate în sarcinile de plan. Fă- 
cînd bilanțul muncii desfășurate, noi 
toți ne-am dat seam<a că avem încă 
de valorificat rezerve serioase. In 
acest sens, criteriile principale sta
bilite de Directivele C.C. al PJM.R. 
pentru organizarea întrecerii socia
liste constituie căi sigure pentru a 
face ca gospodăria noastră să răs
pundă la un nivel și mai înalt me
nirii sale aducând totodată statului 
beneficii însemnate.

întrebare: Cum veți atinge în 
mod concret acest obiectiv ?

Răspuns : Aceasta va fi rezultanta 
aplicării inițiativei și a îndeplinirii 
tuturor angajamentelor personale 
luate de tovarășii dan gospodăria

nnd de
au apărut în 
al P.M.R. au 

cu cea mai

noastră, și în primul 
muniști. De îndată ce 
presă, Directivele C.C. 
fost citite și studiate 
mare atenție de toți salariații. în ca
drul unei adunări care a avut loc în 
ziua de 3 martie, lucrătorii din toate 
secțiile și-au luat o serie de angaja
mente concrete. Astfel, comunistul 
Jan Babeș s-a angajat în numele 
brigăzii de mecanizare completă de 
la secția „Nădejdea" ca pînă la 8 mai 
să mărească numărul orelor de func
ționare a fiecărui tractor cu 150, rea
lizând totodată importante economii 
de carburanți. Pentru atingerea a- 
cestor obiective, brigada de la secția 
„Nădejdea" a chemat la întrecere so
cialistă brigăzile de la celelalte două 
secții, Galicea Mare și Moțătei. Aces
tea au răspuns pe loc, însușind.u-și cu 
însuflețire obiectivele propuse.

La rindul lor brigăzile viticole 
și-au luat angajamentul ca în acest 
an să depășească planul produc
ției de struguri cu 1.200 —
2.200 kg. în medie la hectar. 
De asemenea, tovarășul Gh. Babolea 
care are în plan să realizez^ 20.000 
bucăți portaltoi la hectar, s-a anga
jat să dea 50.000 bucăți, iar Gh. Tă- 
năsoiu să depășească planul la școala 
de viță cu 5 la sută.

La rîndul său tovarășul Ion 
Colcea s-a angajat în numele gră
dinarilor de pe lotul 
realizeze la fiecare hectar 
toarele 
medii 
cartofi, 
lung, 
10 kg.
1.000 kg. la arpagic, 
producție vegetală s-au angajat să 
dea în plus față de plan cite 100 kg. 
grîu, pe o suprafață de 800 hectare 
și cîte 900 kg. porumb boabe pe o 
suprafață de 327 hectare.

întrecerea socialistă în cadrul gos
podăriei este acum în plină desfășu
rare, iar angajamentele luate de to
varăși sînt îndeplinite zi de zi.

Colectivul nostru de conducere va 
sprijini din plin pe tovarășii antre
nați în întrecerea socialistă în 
cinstea aniversării partidului, văzînd 
în îndeplinirea angajamentelor luate 
condiția ca în acest an productivita
tea muncii în gospodărie să crească 
cu 4 la sută față de 1960, iar produc
ția marfă realizată să fie cu 12 la 
sută mai mare față de sarcina pla
nificată.

semincer să 
urmă- 

depășiri față de producțiile 
planificate: 6.000 kg. la
50 kg. la sămînța de ardei 

100 kg. la sămînța de praz, 
la sămînța de castraveți și 

Brigăzile de
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tă brigada artistică de agitație a colectivei,

In orele de repaus la Colțul roțu.

Echipa de fotbal a colectivei, la antrenament.

e T. 1OANEȘ

In cuprinsul raionului Calafat, ca 
de altfel și in alte părți din cîm- 
pia Dunării, primăvara a venit din- 
tr-o dată. „A intrat direct în temă, 
fără obișnuita-i introducere cu ploi 
și Iapoviță", remarcă în glumă, dar 
și oarecum înciudat, Andrei Con
stantin, șeful brigăzii a doua a gos
podăriei colective din BasarabL 
Altădată asemenea capricii ale 
naturii l-ai fi descumpănit și nu 
numai pe el, punîndu-le pe sea
ma a cine știe ce prevestiri. 
Aceasta a fost însă in anii cînd 
Andrei Constantin și mulți alții ca 
el au dat un îndelungat și greu 
tribut ignoranței. Acum iată-1 dînd 
îndrumări la peste 30 de oameni 
cu 12 grape purtate de 24 perechi 
de boi. Iși rotește mîndru privirea 
peste uriașa tarla și continuă. „Ve
deți dumneavoastră, acilea, vom 
semăna porumb pentru siloz. Dar 
pînâ atunci trebuie să reținem apa 
în sol cu orice preț. E o lucrare de 
mare Însemnătate mai ales acum, 
în condițiile acestui început de pri
măvară. De aia am și mobilizat 
toate iorțele".

O spune cu priceperea și sigu
ranța omului nou, căruia învățătura 
i-a dezvăluit adevărul după care, nu 
trebuie așteptat ca .totul să-i dea 
cerul".
Mai întîi întărirea averii 

obștești
Ca să ajungi Ia bunăstare nu-i 

destul să te înscrii în colectivă. Se 
cere muncă și nu oricum. Primii 
care se bucură de belșug sînt fără 
îndoială, cei care știu să lărgească 
și să întărească avutul obștesc. Pe 
lingă recolte bogate gospodăria 
colectivă trebuie să-și dezvolte și 
alte ramuri de producție și în spe
cial creșterea animalelor. Ori, în 
urmă cu vreo trei ani colectiviștii 
din Basarahi nu se puteau lăuda 
cu animalele de care dispuneau, 
nici ca număr, nici ca soi.

— Fermă de vaci la Basarabi ? 
Vorbe-n vînt, tovarășe. Păcat să-ți 
răcești gura. Păi ascultă matale, 
ce dai vacilor să mănînce ? Pește 
de Dunăre, ori de baltă ? Ai văzut 
pe-acilea vreun petec de pășune 7

Că erau destui care stăteau In
cumpănă o dovedește faptul că 
după șase ani de activitate gospo
dăria dispunea de numai 342 ca
pete de animale în total, dintre care 
numai 6 vaci cu lapte.

Ce s-a petrecut 
ne-o arată bilanțul 
trecut. 1.260 capete 
Ferma de vaci cuprinde 73 de ca
pete plus 49 de junincl, iar în țarc 
pot fi numărați 51 viței destinați 
tot pentru producție. Cu alte cu
vinte în timp ce numărul oilor a 
crescut numai de două ori și mai 
bine, al porcinelor de 10 ori, al va
cilor socotind și junincile, a crescut 
cu de peste douăzeci de ori. Adău
gind la toato acestea și 1.500 păsări 
și 6.000 de pui rezultați de la in
cubatorul construit anul trecut

mai pe urmă 
încheiat anul 
de animale.

din
resurse proprii, vom vedea cui i-au 
dat ascultare colectiviștii.

Venitul bănesc realizat din sec
torul zootehnic se ridică la peste 
336.000 lei. Ferma de vaci va spori 
în acest an cu încă 57 capete, iar 
a oilor cu 300. Sectorul porcin se 
va dezvolta în continuare, iar incu
batorul va da 10.000 de pui.

Suprafața de teren 
nu e totul

A rupe 200 hectare din terenul 
arabil pentru asigurarea furajelor 
este oricum un act curajos. înseam
nă oare că va scădea cantitatea 

de produse vegetale ? Nicidecum. 
Ca să ne dumirim mai binț cum 
stau lucrurile, să facem cunoștință 
cu unele rezultate dobîndite la cul
tura porumbului.

Atanasie Stănciugelu este șeful 
brigăzii a 4-a. Colectiviștii din bri
gada sa, cărora lecțiile căpătate la 
cercul agrotehnic, conferințele la că
minul cultural, consfătuirile la col
țul roșu nu le-au intrai pe ureche 
pentru a ieși pe alta, și-au alcătuit 
un plan de muncă pînă în amănunt, 
în care s-au prevăzut pregătirea so
lului, îngrășămirriele necesare, tim
pul optim ]a semănat, numărul pra- 
șilelor. Și rezultatul ? A fost tot o 
lecție pentru toți 7.000 kg. porumb 
știuleți de pe unele parcele. Media 
producției la porumb pe gospodărie 
a fost 5.300 kg: știuleți la hectar. Cu 
tot timpul puțin prielnic din anul tre
cut, colectiviștii au obținut recolte 
frumoase și la celelalte culturi ve

getale. Cu alte cu
vinte nu întinde- 
sea pămîntului, ci 
modul cum mun
cești e totul. Por
nind de la pro
ducțiile obținute 
colectiviștii din 
Basarabi și-au, 

propus pentru acest an să scoată 
cîte 1.800 kg. grîu, 3.000 kg. porumb 
boabe, 1.700 kg. floarea soarelui, 
21.000 kg. sfeclă de zahăr și peste 
32.000 kg. porumb siloz la hectar. 
Acțiunea de fertilizare a solului 
prin îngrășăminte naturale și chi
mice, folosirea numai a semințelor 
de soi, mecanizarea pe scară și 

' mai largă a lucrărilor va duce cu 
siguranță la depășirea planului pre
văzut.

Mai mult zahăr 
decît fasole

Faptul s-a petrecut la împărțirea 
veniturilor.

Tudor Tomița șl soția sa Corne
lia, amîndoi candidați de partid, 
buni și pricepuți îngrijitori la fer
ma de porcine, își primeau venitu
rile pentru cele 526 zile-muncă lă- 
cute împreună. Abia cînd au ajuns 
acasă soții Tomița și-au dat seama 
că pentru prima oară în casa lor 
a intrat mai mult zahăr decît fa
sole, altădată socotită ca aliment 
de bază al sărăcimii. Același lucru 
s-a petrecut cu toți colectiviștii din

La grâpat, pentru reținerea apei in sol, se folosesc și atelajele gospodăriei 
colective.

Basarabi. Soții Colțan, ca șl ailți zeci 
de colectiviști, și-au făcut casă 
nouă, și-au cumpărat mobilă, iar 
îmbrăcămintea pe care o au le ajun
ge pe cinci ani de aci înainte.

E semnificativ faptul că numai 
Intre 8 și 28 februarie anul acesta, 
după primirea banilor de la gos
podărie, 24 de familii și-au cumpă
rat garnituri de mobilă nouă din 
Calafat.

Colectiva a împărțit peste 7 va
goane de grîu și porumb și 805 kg. 
zahăr celor 190 de bătrini ce nu 
mai pot munci, și întreține o grădi
niță cu peste 75 copii cărora le sînt 
asigurate toate condițiile de edu
cație, hrană și îngrijire.

★
Gospodăria colectivă a asigurat 

formațiilor artistice condiții bune

O parte din lotul de tineret bovin din ferma colectivei.

< W

Aici va fi stația de pompare nr. 2 a 
sistemului de irigație care se va în
tinde de la Calafat pînă la Băilești.

de activitate. La colțul roșu al gos
podăriei, al cărui responsabil este 
comunistul Constantin Popa, se des
fășoară o bogată activitate. Briga
da artistică de agitație compusă 
din 12 fete și băieți, cît și iluierașii 
dau spectacole cu regularitate. O 
contribuție însemnată, de exemplu, 
au avut membrii brigăzii la popu
larizarea avantajelor pe care le o- 
feră cultivarea porumbului pentru 
siloz.

Activitatea culturală este axată 
acum pe problemele de campanie.

Colectiviștii, ca răspuns la Directi
vele Comitetului Central al partidu
lui, au trecut la aplicarea în viață 
a indicațiilor pentru sporirea recol
telor. 550 de hectare cu grîu au și 
fost grăpate. S-a însămînțat întrea
ga suprafață de floarea soarelui 
numai cu soiul productiv „Vniimk**.  
In vederea reținerii apei In sol 
s-au mai grăpat 300 hectare de 
ogor, iar în vederea sporirii pro
ducției, la culturile prășitoare s-au 
transportat peste 400 tone îngrășă
minte naturale. Orzul, ovăzul și 
borceagul au fost semănate ,* s-au 
făcut arături de primăvară pe 60 
de hectare. Și bătălia pentru obți
nerea unor recolte bogate continuă, 
crescînd zi de zi în intensitate.

CL MUNTEANU
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Plouase. Noaptea înce
pea de lingă pleoape. Gre
șeam peste arătură șt la
tul se lipea de talpă, ti 
purtam povara pe un pi
cior, apoi pe celălalt. Po
teca ocolea marginea sa
tului ca o funie stiîmbă. Se 
abatea într-o parte, în al
ta, după cum era locul. 
Un felinar își tremura fla
căra de vînt. îmi intra bi
gul in carne; frigul întoar
cerii. Cu cit mă apropiam 
de casă deveneam mai 
mic, tot mai mic, pînă am 
ajuns copil.

Din vîrful dealului ră
sărea lună plină. Umbrele 
vinete ale caselor se spri
jineau cu hornurile pe 
mijlocul drumului. Mer
geam printre ele ca într-un 
decor. Casa noastră nu 
mai avea umbră, se topise. 
In locul peiejilor creștea 
un morman de pămînt, 
înalt cit o prispă. Așa se

Bără- 
chir- 

putre- 
se 
de 
lă-

POVESTIRE 
DE

RADU A. 
PETRESCU

vii la

mama 
— pe 
rămas 
întîm-

din

era
cu

clădeau casele pe 
gan, din cărămizi de 
pici. Cînd paiele 
zesc pe acoperiș, zidul
năruie ca o jucărie 
lut. Din toate cite am 
sat, doar lanțul de la cum

pănă se leagănă la fel, ca și atunci cînd l-a rupt 
Boțoc

— Mă copile, dâ-mi o cană cu apă — mi-rr cerut 
ei atunci.

Eu rn-am dus repede la fîntina. Bojoc a prins căl- 
datea: .Lasă că scot eu. Maică-ta e bolnavă rău?”

— Da, e rău.
— Neamu nevoii I spuse el privind spre fereastră 

și zmucind de lanț, l-a rupt, scăpîndu-1 cu căl
dare cu tot. — Dacă s-o prăpădi și ea, să 
mine

Auzisem de la oameni că Boțoc o iubise pe 
cînd era fată. Dar ea l-a luat pe Dragomir 
tata. Bojoc nu s-a mai însurat. Cu tata însă a 
prieten; poate pentru că-1 știa străin. Și s-a 
plat o zi în care m-am dus la el.

— Ai venit. Ioane ?
— Da. am venit, — l-am răspuns eu mai mult 

ochi.
— Acum intră, ce-ai rămas așa ?
Despre Boțoc se vorbea că-i aspru. EI însă 

numai un om trist. Stătea mereu întunecat,
sprincenele groase, coborîte deasupra ochilor, ca 
niște șerpi. De atâta întunecare i se adîncise o 
cută pe trunie, care nu te lăsa niciodată să știi ce 
vrea. Părea o glumă a vremii care unise intr-un 
semn asprimea și bunătatea. La început mi-a po
vestit despre mama Cum plecau amîndoi la horă, 
cum a ineîntat-o Dragomir cu voioșia lui, cum s-au 
năruit toate în pămînt. Avea în glas un fel de amar 
care îi încleșta gura Rămînea cu fălcile strînse și 
se uita la focul din vatră. Intr-o seară, mă culca
sem mai devreme. Boțoc aprinsese lampa și se 
plimba prin odaie de la un capăt la altul : cinci 
pași într-o parte, șase în alta.

— Ești așa de mic, mă băiete, și nu te pricepi 
la nimic — mi-a zis deodată, oprindu-se. Ar trebui 
să umbli și tu, să înveți ceva. Și fără alte vorbe 
ș-a lungit în pat lingă mine...

A doua zi m-a dus la oraș.
De pe dealul Sionului, am privit o dată înapoi. 

Satul dormea încă sub ceață. Nu se zăreau decît 
coșurile oarbe ale caselor și copacii negri cu bra
țele întinse către cer. Era un început de primăvară. 
Prm răzoare săltau 
de păpădie. Boțoc 
roților Eu veneam 
departe. La poarta 
ce vedeam era atît 
și chipul oamenilor.

l frunze moi și capsule galbene 
o luase 
după el 
orașului

: de nou :
Pe strada mare ne-a ieșit îna

inte un omuleț cu hainele pătate și ochii cenușii, 
adine

— tocmai veneam la une — i-a zis Bojoc. Și 
s au tras de-o parte. L-am mai auzit spunindu-i : 
.11 cheamă Ion, Ion Dragomir. Poate o fi ceva de 
capal im, că are cui semăna”. Cînd a fost să 
plece, mi- pus amîndouâ miinile pe umeri. Voia 
să-mi spună o vorbă bună, dar se ferea să nu-i 
tremure glasuL începusem să-l cunosc. A încurcat 
în grabă cîteva cuvinte și s-a dus. A mai trecut 
pe la mine după anul nou. Venise să_mi aducă o 
haină de dimie și bocanci.

— ta-te. slnt pentru tine — Și ca niciodată m-a 
apucat de obraz. — Ai mai crescut, mă Ioane I — 
I se păruse că a făcut o glumă și a rîs. — Ai auzit 
și tu ce se întâmplă în țară; s-a dus de-acum vodă? 
— Și deodată schimbă vorba : — Ei, cum merge 
cu ucenicia 7

— Merge... Uneori mi-e dor de acasă.
— E bine că ți-e dor. Și mie mi-a fost. O să 

înțelegi tu asta ca vremea.
Era pe la începutul lui februarie *48.
De atunci nu l-am med văzut decît azi dimineață. 

O dată i-am scris, dar nu mi-a răspuns. Lui Bojoc 
nu-t plac scrisorile. N-a scris niciodată, nici măcar 
de pe trout Și asta nu pentru că n-ar îndrăgi pe 
nimeni. Clnd s-a întors, primul om de care a între
bat i fost Dragomir.

— Am scăpat, mă llie, am scăpat amîndoi — l-a 
spuse el și l-a îmbrățișat

A patra zi, mergea după coșciugul lui tata cu 
o panglică roșie in mină. .Ce noroc șl pe Drago
mir ■ Au răscolit bombele tn jurul lui ca orbeții și 
acum l-a răpus glonțul boierului... penbacâ a mers 
în fruntea satului, să luăm moșia în stăpînire. Să 

înainte peste făgașul 
și rămîneam tot mai 
mă luă de mină. Tot 
și casele, și grădinile.

nu uiți niciodată, Ioane... Taicâ-tâu a fost un om. a 
fost un om, Ioane._ de-aș putea să fiu pe jumăta
tea lui*.

La hotarul văii unde a murit tata, • un tufem 
uscat rămas din Codrul Vlăsiei. Nu s-a Încumetat 
nimeni să-l taie- E prea gros. Crengile lungi plutesc 
deasupra malului ca niște degete împietrite sblmb. 
E-așa de neclinit, îneît și trunchiul pare săpat te 
piatră; și pămîntul de sub el s tot piatră, piatra 
bătută de apă. Am stat acolo plnă s-a luminat bine 
de ziuă. Peste firul văii se zăreau mai multe pră
sitori care trăgeau în brazdă una lingă alta. Un 
copil se juca la căruțe :

— Cauți pe cineva, nene 7
— Da — i-am răspuns eu.
— Președintele nu-i pe-aici 7
— Ba da. E acolo cu tata. Omu’ ăla care stă cu 

spatele la noi.
— Dar pe unul Boțoc îl știi 7
— Păi, el e președinte I
L-am luat cu mine și-am trecut peste rinduri. Era 

primul om care-mi ieșise in cale. Și parcă semă
năm amîndoi. Așa arătam eu cînd am plecat Poate 
ceva mai înalt. Copilul se oprea in fața mea și mă 
întreba :

— Nu-i așa că-i film ? D-aia-ați venit, că-i film 1
— Da, o să fie — îl încurajam eu Iar el sărea 

fericit alergind pe urmele proaspete ale praștiei. 
Boțoc ne văzuse și venea spre noi. Avea același 
mers apăsat, ca o scrîșmtură. Clnd am ajuns a- 
proape unul de altul, i-am deslușit sprincenele Încă 
negre coborîte deasupra ochilor. A rămas la fel. 
mă gîndeam. Numai cuta de pe frunte i s-a adinei! 
puțin. Și deodată, mi-am adus aminte că el n-are 
de unde ști cine sînt. Doar dacă mă recunoaște, 
Altfel, eram un mginei oarecaie.

— Nu cumva dumneata ești agronomul! — mă 
întîmpină el schimbind un pumn de pămînt dintr-o 
palmă în alta. Și se uită cu un anumit ochi de bă- 

trîn care veae multe. Parcă aștepta să-i spun ceva. 
Eu am întins mina grăbit căutînd să aflu dacă nu 
cumva l-a ghicit în mine pe Dragomir. Dar Bojoc 
o strînse liniștit.

— Fii binevenit ! Mă băiete, strigă el apoi, opri- 
ji-vă acolo.

„Mă băiete” era vorba Iui. Am zîmbit
Oamenii ajunseră Ia capăL Erau printre ei figuri 

pe care le știam : Ilarie. cu capul mare și blond; 
Ciurea înalt și costeliv ca un rac; Ion al lui Melete, 
cu piciorul răsucit după bltă... De alții nu mi adu
ceam aminte.

— Dumnealui este inginerul nostru — îi anunță 
Bojoc

Colectiviștii s-au întors către mine și m-au cer
cetat, așa cum fac țăranii cînd văd un strain, fără 
să scoată o vorbă

— Miine o să aveți timp să vă cunoașteți. Acum 
daji-î zor că vine ploaia, — sfîrși Boțoc.

Noi doi am pornit într-o șaretă cu arcuri. Mer
geam pe același drum care taie mijlocul Bărăga
nului pînă la Lehliu : ,Cît vezi pe-aici cu ochii e 
pămîntul nostru, îmi arată el mîndru. Sîntem bogați. 
nu ?“. Griul își legăna spicele pe o parte și pe alta 
a drumului. Boțoc mina liniștit și-mi vorbea de 
parcă tot ce-mi arăta ai fi așa de cînd lumea. Șa
reta coti în goana pe sub dealuri; arcă pînâ la 
fîșiiile înguste de vie, și ccborî în sat pe drumea
gul de pămînt, la pas Fiecare loc îmi aducea 
aminte de ceva. Salcîmii se ingroșaseră. în bătă
turi apăruseră porumbare pline și case cu pereții 
drepți. Grădinile rodeau cu alți meri, cu alți vișini. 
De peste tot, de pe pămînt în sus, creștea o altă 
primăvară. La fostul conac al Iui Roșea, o casă de 
piatră cu foișor în față, am oprit.

— Acum cinci ani ne-am mutat aici. E loc mai 
mult — îmi spuse Boțoc scoțînd din dulap un dosar 
învelit în jurnal. — Ei, ce zici de satul nostru ?

11 priveam și nu știam cum să încep. Mi se părea 
că am tăcut destul.

— Do ce te uiți așa la mine 7 Stai jos. Poate că 
■u ți-a plăcut — mă iscodi el.

— A, nu... — o încurcai ea. — Vream să spun 
că» Și ceea ce voiam să spun era că eu sînt Ion 
Dragomir; dar am tăcut.

începuse să plouă. Boțoc se ridică de pe scaun 
și ieși în curte. M-a lăsat să aștept pînă spre seară. 
După ce s-a întors, a continuat ca și cum nu s-at 
fi întâmplat nimic.

— Va sâ zică, te-ai hotărlt să rămîi la noi, tova
rășe inginer 7

— Așa am de gînd.
— Așa gîndește tot omul după ce termină o 

școală. Trebuie să lucreze undeva. Dar plnă acum 
ce-ai făcut ? Adică, ești de la oraș sau...

— In ultimii zece ani am trăit numai la oraș — 
i-am răspuns eu

— Sigur că și altuia i se poate întâmpla, dar ai 
luat seama cum se uitau oamenii la dumneata 7

— Cum să se uite 7
— Aici e răul ; ca la un 3trăin se uitau, pricepi 7 

Muiți dintre ei au telul lor de a munci. Le-a intrat 
in obicei și țin la el ca niște copii. Și n-ar fi mare 
lucru, dacă nu ne punea un inginer acum doi ani 
să imprăștiem bumbac pe șaizeci de hectare. Am 
asudat toată vara și ne-a prms iarna cu bețele 
verzi pe cîmp. Veneau țăranii la mine și-mi spu
neau : .Ne-ai mințit, Boțoc, ne-ai sărăcit cu agrono
mul tău 1“ Asta-i 1 Așa că pînă te-oi afla, umblă 
mai încet. Om vedea noi ce-i de făcut.

— La urma-urmei, vor afla ei adevărul despre 
mine. Dar ceea ce trebuie să facem noi acum nu 
mai e plugărie, e știință. Colectiva trebuie să 
schimbe traiul omului de la o zi la alta și nu din 
tată în fiu. Asta e drumul nostru, chiar dacă mai 
greșim cîteodată. Dumneati spuneai mai devre
me că „sîntem bogați”. Acum bogăția e doar pă
mînt întins și-o să putrezească acolo cît veacul, 
daca nu vom fi tn stare să t-o smulgem.

Boțoc se făcuse roșu la chip. I se părea că vor
bele mele sunau ca o lecție Și nu-i convenea.

— Dumneata nu m-ai înțeles bine de loc ce 
vreau să spun... Noi ne cunoaștem nevoite și pă
mîntul. De cinci ani îl muncim împreună și sîntem 
mulțumiți de ce-am făcut.

— Cu atît mai rău!
— De ce să fie rău 7 Poftim, citește 1 — și-mi băgă 

■ub nas dosarul lui învelit tn jurnal. M-am uitat 
dintr-o singură privire -

— Văd, pe deal grîu, In vale porumb»
— Și ?._ mă întrebă el nedumerit
— Ați lmbâtrînit pe locurile astea, dar încă nu 

te știți avuția.
— Te așteptau pe dumneata să te faci o vizită 

cu șareta — îmi spuse el ironic.
— Nu mă așteptau ele numai pe mine, ci vre

mea noastră. Sînt atâtea șuvoaie secate, aplecate 
spre soare. Ir trei ani, ar putea fi plantate cu viță. 
Jos, pînâ la matca veche, a rămas izlazul sterp 
ca o arie. Aici vom ridica diguri pentru orezărie. 
Și cite nu se mai pot tace»

— Ajunge, nu-ți mai topi firea degeaba. Nu știu 
de unde cunoști dumneata locurile astea. Izlazul 
vechi e loc de blestem, mă omule. Cînd eram flă- 
minzi de pămînt, se mai încumeta cîte unul să are 
în el două-tiei prăjini de porumb. Ți-eia mai mare 
mila să-i privești în toiul verii frunzele răsucite Și 
galbene. De-acum avem destul pămînt. Iar dum
neata, dacă ai venit cu planuri mari dintr-o dată...

— Asta am sâ și fac ?
— Dacă-i așa, n-ai decît 1 Oameni cu capul mare 

sînt la tot pasuL Da' una-i vorba, alta-i fapta. Și- 
apoi, cine vorbește prea mult nu ajunge niciodată 
la cules. Bănuiam eu că na ești cme vrei sa pari, 
de cînd te-am văzut azi dimineață cu ochelarii de 
soare pe nas. Bună searal Vezi să nu-i lași pe 
masă.

A ieșit trîntind ușa după el. Apoi am plecat și eu 
spre sat

*

Luna se ridicase deasupra caselor. Eu stăteam 
încă pe pragul de piatră și nu știam încotro să 
merg. Boțoc îmi luase toate gîndurile. A fost mai 
bine că nu i-am spus cine sînt Grijile îl mărgini
seră, iar bătrînețea trăgea de el înapoi. Doar eu 
puteam să-l înțeleg. Sosisem la timp.

— Cine-i acolo 7 — se auzi din drum glasul lui 
Boțoc.

— Eu !
— Care, eu ?
— Eu, ingineruL
— Dumneata erai 7 Mi se spusese cai plecat — 

și-și termină gîndul : — Bine-ai făcut c-ai rămas. 
De ce era sâ pleci 7

— Pentru că așa ai ti vrut dumneata.
— Așa sînt eu, cîteodată. Și-acum, ce-ai găsit 

de văzut în curtea asta părăsită 7
— Mă uitam. Aici trebuie c-a fost o casă de om.
— A fost, așa cum multe-o pe lume. Și se uită în 

ochii mei. Se uită trist Ia mormanul de pămînt dta 
locul casei și iarăși la mine, plnă cînd izbucni ră
gușit :

— la ascultă, mă băiete, cum ai spus ca te 
cheamă 7

Am tăcut amîndoi, așteptind parcă să se întlm- 
ple ceva.

— Dragomir, Ion Dragomir, taică Boțoc.
Bătrinul se teri din calea lunii, sâ mă vadă la 

chip. Mă căuta în umbră cu mina și-mi spunea în
cet : „N-ai uitat de mine, mă Ioane, n-ai uitat I 
Bine, bine mă copile”, — repetă el,strîng!ndu-mă 
la piept.

— Eu am vrut de cîteva ori să-ți spun, dar m-ai 
luat prea repede cu vorba.

— Azi la gospodărie a fost altceva, nu 7
— N-a fost de loc altceva — sării eu.
— Stai, nu le-aprinde iar. Și taică-tău era la fel. 3 

Sîngele-i tot singe, Dragomire I O să vedem întîi H 
ce spun și ceilalți de planul tău. E și treaba lor, g 
nu? Toate cîte s-au făcut aici, s-au făcut fără tine, A 
așa că, vezi cum stau lucrurile...

— Uite ce-i, nene Boțoc. Acum poți să-mi spui. J 
Am sau nu am dreptate 7

— Ai, mă Ioane — datări el, dar numai pe |u*  J 
mătate Pentru cealaltă jumătate o să te-ajut eu să >ț 
ai. E bună înflăcărarea ta, dar trebuie s-o luăm In- ef 
cet, statornic, sâ nu dăm greș, să nu rldă alții de > 
noi. Și-acum sâ mergem la mine, oâ vreau să-mi J 
povestești pe unde-ai umblat. Iar aici — arătă C 
curtea părăsita — trebue să clădim o casă nouă, w



(Desen de A. LEVERENKOV și P. MELNIKOV)

Un nou succes al Uniunii Sovietice 
în cucerirea Cosmosului

domeniile de activitate și in special in dome
niul lansării rachetelor. Rachetele sovietice 
sânt astăzi cele mai perfecționate și mai pu
ternice din lume, taierul acesta este recunos
cut chiar și de savantul Werner von Braun, 
directorul centrului pentru zboruri cosmice al 
Administrației naționale a S.U.A. pentru pro
blemele astranauticii și cercetării spațiului 
cosmic, care a declarat recent că: „oamenii de 
știință sovietici au un avans de mulți ani față 
de Statele Unite în ce privește puterea rachete
lor"

Intr-adevăr, să trimiți în spațiul cosmic o 
navă in greutate de 4.700 kilograme, cum a fost 
cea de a patra navă-satelit sovietică, nu este 
un lucru ușor. Dimpotrivă, e o treabă foarte 
complicată care necesită rachete deosebit de 
puternice pe care în prezent nu le are decît 
Uniunea Sovietică.

Succesele dobindite de Uniunea Sovietică în 
cucerirea spațiului cosmic apropie și mai mult 
ziua când primii oameni vor porni in călăto
ria mult visată în Cosmos. Fără îndoială că a- 
cești oameni vor face în primul rind un zbor 
în jurul Pămîntului, apoi spre Lună, și mai 
tirziu spre Venus, Marte și alte planete. Nu 
există, de asemenea, nici o îndoială că primii 
care vor zbura în Cosmos vor fi tot oamenii 
sovietici.

Remarcabilul succes obținut de Uniunea So
vietică prin lansarea celei de a patra nave- 
satelit și readucerea ei Pe Pămint umple de 
bucurie inimile oamenilor muncii din patria 
noastră care admiră și felicită din toată inima 
pe oamenii sovietici pentru realizările mărețe 
obținute de ei in cucerirea spațiului cosmic.

Cronica evenimentelor internaționale

Situația de la O.NU.

e lntr-un interval de timp de numai 33 de 
H zMe, oamenii de știință și tehnicienii sovietici 
g au obținut trei succese importante pe drumul 
H cuceririi de către om a spațiului cosmic. Este 
H vorba de lansarea. Ia 4 februarie 1961, a unui 
1 satelit greu al Pămîntului, de lansarea la 12 
H februarie a stațiunii interplanetare spre pla- 
H neta Venus și, in fine, de lansarea la 9 martie 
H a.c. a celei de a patra nave-satelit

Scopul principal al lansării celei de-a patra 
ș nave-satelit a constat — așa cum arăta agen- 

ția TASS — în perfecționarea continuă a eie- 
Ș mentelor de construcție ale navei-satelit și a 
g instalațiilor aflate pe ea. care asigură condi- 
ș țiile necesare zborului omului în Cosmos. Și. 
= acest scop a fost atins.

Nava-satdit în greutate de 4.700 kg. (fără 
= ultima treaptă a rachetei purtătoare) a zbu- 
H rat la o înălțime relativ redusă, perigeul (pune- 
= tul cel mai apropiat de Pămînt) fiind de 
= 183,S km. Aceasta este aproximativ înălțimea

la care și-a încetat existența ce) de al treilea 
g satelit al Pămîntului, lansat de Uniunea Sovie- 

tică în mai 1958. Or, nava-satelit construită din 
= materiale noi, extrem de rezistente la tempe

raturi înalte, a rezistat cu succes la tempera- 
j tura ridicată produsă de frecarea ei cu 
= atmosfera, și Ia comandă a revenit pe Pămint 
ș în regiunea dinainte stabilită.

Pe bordul navei-satelit au fost și animale 
B de experiență: clinele Cernușka, șoareci, cobai 
g etc. Toate aceste ființe revenite pe Pămint se 
= simt bine, starea lor fiind normală.

Recentele zboruri cosmice realizate de U- 
= niunea Sovietică dovedesc progresele uriașe 
” realizate de știința și tehnica sovietică In toate

Viața grea a țăranilor 
din Portugalia

Actul cutezător de captura
re a vasului „Santa Maria*  de 
către un grup de patrioți por
tughezi, in frunte cu căpita
nul Henrique Galvao, a adus 
Portugalia în atenția întregii 
lumi. Tot mai mulți sînt cei 
ce vor să cunoască realitățile 
din această țară, despre care 
doar rar răzbate cite o infor
mație țn coloanele presei.

Ce se întîmplă în Portuga
lia ? Aceasta-i întrebarea la 
care a dat răspuns, nu 
de mult, generalul Humberto 
Delgado, șeful opoziției portu
gheze, emigrat în Brazilia, în- 
tr-un articol publicat în zia
rul italian „Paese Sera". Re- 
ferindu-se la stările de lucruri 
existente în țara de sub dic
tatura lui Salazar, H. Del
gado scrie : „Situația din Por
tugalia poate fi descrisă prin 
trei negații: nici un fel de li
bertate. nici un fel de mora
litate, nici un pic de pîine".

Trist tablou ! Trist, dar ade
vărat De 35 de ani poporul 
portughez trăiește sub dictatu
ra lui Salazar. I<n acest timp, 
favoriții regimului au adunat 
averi fabuloase, în vreme ce 
marea masă de oameni ai 
muncii a ajuns în sapă de 
lemn. Deosebirea dintre veni
turi și prețuri este foarte 
mare. Un muncitor de fabrică 
cîștigă de obicei 12 scudi pe 

tă în vreme ee un kilogram de 
came costă 50 de scudi. Dacă 
se are însă in vedere și fap
tul că, în mod obișnuit un 
muncitor lucrează numai 3-4 
zile pe săptămînă (fiindcă în 
rest nu găsește de lucru, fa
bricile fiind închise), atunci 
rezultă că situația e și mai 
îngrozitoare. In aceste cazuri, 
un muncitor nu cîștigă pe 
săptămînă decît atâta ca să 
cumpere 3-4 kg. de pîine.

Cum trăiesc țăranii portu
ghezi ?

Din 9 milioane de locuitori 
cîți are Portugalia, marea ma
joritate sînt țărani. Ei au pă- 
mînt foarte puțin sau sînt lip
siți complet de pămînt. Și 
cum ar putea fi altfel, cînd 99 
la sută din suprafața agricolă 
a țării sînt deținute de mo
șieri care reprezintă doar 6 
la sută din populație ?

Neavînd alte posibilități de 
trai, țăranii sînt nevoiți să se 
angajeze ca muncitori pe mo
șiile marilor latifundiari, unde 
sînt exploatați cu sălbăticie. 
Aici, ei trăiesc în cocioabe dă
răpănate, înghesuiți, cite 8-10 
persoane și chiar mai multe 
într-o singură cameră. Cîști- 
gul mediu pe zi al unui mun
citor agricol este de 15 scudi 
pentru care nu poate cumpă
ra nici o iumâ.ate de kilogram 
de carne.

Țăranii care își lucrează sin
guri peticele de pămînt, adu
nă recolte foarte proaste din 
cauză că muncile agricole se 
fac cu mijloace rudimentare și 
în condiții agrotehnice neco
respunzătoare. Foamea îl ur
mărește peste tot pe țăranul 
portughez și familia sa.

Mizeria maselor este deo
sebit de mare mai ales în 
nordul țării unde și clima este 
adesea vitregă. Aici, scria nu 
de mult un corespondent al 
ziarului austriac „Arbeiter Zei- 
tung*.  întîlnești la fiecare pas 
„oameni subalimentați, cu îm
brăcăminte sărăcăcioasă".

Satele portugheze sînt lipsi
te în mare măsură de asisten
ță medicală. Analfabetismul 
și bolile de tot felul fac ra
vagii. După statisticele O.N.U., 
Portugalia este țara cu nivelul 
cel mai scăzut de trai și cu 
cei mai mulți bolnavi dintre 
țările din Europa occidentală.

Aceste stări de lucruri nu 
mai pot dura mult. Majorita
tea comentatorilor străini sînt 
de părere că anul 1961 va fi 
un an prost pentru dictatorul 
de la Lisabona

Opoziția împotriva politicii 
nefaste a lui Salazar se inten
sifică. Tn munții Portugaliei, 
scrie ziarul grec „Nea", au a- 
părut deja primele detașamen
te de luptă de partizani. Re
prezentanții opoziției au cerut 
președintelui Portugaliei, To
mas. să formeze „un nou gu
vern demn de încrederea na
țiunii, guvern care să resta-

La 7 martie s-a deschis cea 
de a doua parte a celei de a 
15-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. De atunci, însă, cu 
toate că a trecut mai bine de o 
săptămînă, n-a mai avut loc nici 
o ședință. Atît Adunarea Gene
rală cât și diferitele comitete 
care au de discutat probleme 
deosebit de importante, bat pasul 
pe loc. Unele discuții se poartă 
doar în Comitetul nr. 4 care se 
ocupă de problema coloniilor. 
Dar și aici lucrurile merg cu în
cetineala melcului.

Care este cauza acestei situa
ții stranii ? Pentru a răspunde 
la această întrebare, trebuie să 
ne amintim că pe ordinea de zi 
a actualei sesiuni sînt probleme 
deosebit de importante, printre 
care și problema-cheie a zilelor 
noastre, dezarmarea. Or, puterile 
occidentale caută pe toate căile 
să înlăture de pe ordinea de zi 
tocmai această problemă. în a- 
cest scop s-a recurs la diferite 
manevre. Astfel, chiar în preajma 
reluării lucrărilor actualei se
siuni, în presa americană au 
apărut știri tendențioase, potrivit 
cărora delegația sovietică la 

‘ O.N.U. ar fi acceptat, chipurile,, 
excluderea de pe ordinea de zi a 
problemei dezarmării în schim
bul retragerii de pe ordinea de 
zi a propunerii făcute de S.U.A. 
cu privire la programele O.N.U. 
pentru Africa.

Reprezentanța U.R.S.S. la 
O.N.U. a dezmințit imediat aces
te zvonuri tendențioase. în de
clarația făcută cu acel prilej se 
arăta : „In ceea ce privește pro
blema dezarmării generale și to
tale, delegația sovietică consi
deră necesar să continue și să 
încheie examinarea acestei pro
bleme care este cea mai impor
tantă în cadrul celei de a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U-..".

Nu este de loc lipsit de semni
ficație, pentru înțelegerea pozi
ției adoptate de puterile occi
dentale, nici faptul că în timp 
ce ele încearcă să scoată de pe 
ordinea de zi problema dezar
mării, se fac luntre și punte 
ca să pună în discuție o serie 
de probleme menite să învenine
ze atmosfera internațională, ca 
așa-zisele probleme ungară și ti- 
betană.

Acestea sînt cauzele pentru

blească libertățile fundamen
tale consemnate de constitu
ție".

Dacă adăugăm la toate a- 
cestea și valul de răscoale ce 
au avut loc în coloniile portu
gheze în ultimul timp, se poate 
afirma cu certitudine că regi
mul odios al lui Salazar se 
va prăbuși cît de curînd sub 
loviturile nimicitoare ale po
porului sătul de atâția ani de 
împilare, foame și mizerie.

L. SiMION 

i O manifestație împotriva „Planului verde" cuprinzînd măsuri în 
' domeniul agriculturii în favoarea marilor moșieri. Manifestația a 

avut ioc cu prilejul recentelor greve ale muncitorilor agricoli din 
I Italia

care Adunarea Generală nu s-a 
mai întrunit. Șeful delegației 
R. P. Romîne la O.N.U., E. Me- 
zincescu, a atras atenția președin
telui Adunării Generale, F. Bor
land, asupra acestei situații ne
satisfăcătoare. In Comunicatul 
misiunii permanente a R. P. Ro
mîne la O.N.U., dat la 13 mar
tie, se arată că E. Mezincescu a 
exprimat dezaprobarea delegației 
R. P. Romîne față de încercările 
de tărăgănare a activității Adu
nării Generale și a insistat ca ac
tivitatea sesiunii să înceapă efec
tiv.

„Conferința” 
de la Tananarive

Cine se aseamănă se adună. 
Așa glăsuiește o veche zicală 
din popor al cărei adevăr s-a 
verificat din nou zilele aces
tea, cînd la Tananarive în re
publica Malgașe, s-au adunat 
Chombe, Kasavubu, Kaloniî si 
alții de teapa lor, într-o așa- 
zisă conferinfă a reprezentan
ților provinciilor conqoleze. 
Cine sînt acești „reprezen
tanți" ? Poporul nostru, ca și 
toate popoarele lumii iubitoa
re de pace și libertate îi cu
noaște. Ei sînt trădătorii jos
nici ai poporului congolez. la
cheii prea-plecați ai colonialiș
tilor belgieni și partenerilor 
lor din N.A.T.O.

Adunătura asta de năimiți a 
pălăvrăgit timp de ci leva zile 
după care a „hotărî t" să îmbu- 
cătățească Republica Congo în 
mai multe state. Cui folosește 
„această hotărîre ?" Răspunsul 
este simplu : dezmembrarea 
Congoului servește numai im
perialismului, care de cînd 
există se conduce după dicto
nul : „împarte și stăpînește 
o țară dezmembrată fiind tot
deauna mai ușor de stăpînit și 
de jefuit.

Trebuie arătat că adevărații 
reprezentanți ai poporului con
golez, patriofii din quvernul 
legal de la Stanleyville n-au 
participat la această consfă
tuire și că A. Gizenga a de
clarat că orice examinare „a 
problemei Congoului fără par
ticiparea reprezentanților aleși 
în mod liber de popor, însea
mnă o acțiune împotriva voin
ței acestui popor".

Hotărîrea marionetelor con
goleze luată la Tananarive este 
prin urmare ilegală. Ea este 
sortită eșecului. Popoarele afri
cane, ca și toate popoarele 
lumii iubitoare de pace și li
bertate, sini alături de cauza 
dreaptă a poporului congolez 
și ele vor face tot posibilul ca 
Republica Congo să nu fie dez
membrată, ci să devină un stat 
cu adevărat liber și indepen
dent.



Sămința tratată — roadă îmbelșugată

Satu-t mare
de N. STROE 

artist emerit
I 

c

Dacă pleci din București 
înspre raionul Fetești 
Spui din tren — cum să-ți 

explic — 
Satu-i mic 1 
Cînd cobori apoi la țară 
Și dai cu ochii pe-afarâ 
Vezi de-odată, intr-o doară 
Case noi pe lingă gară 
Și-ți spui, singur cu mirare : 
Satu-i mare I 
Comuna Ștefan cel Mare 
N-avea nici radioficare 
Nici electrică.. Nimic. 
Satu-i mic.
Astăzi, la colectiviști în casă 
Radioul stă pe masă 
Insă unii ar dori 
(Și visul se va-mplini) 
S-aibă și televizoare 
Satu-i mare I 
Și ai să vezi astăzi, băiete. 
Trei sute de biciclete 
Șaptesprezece motorete 
Și șapte motociclete. 
Toți motorizați călare. 
Satu-i mare !
Pe la sate cînd treceai 
Mai de mult și întrebai
— N-aveti școală ? Nu-i

nimic I 
Satu-i mic.
Azi, îi întrebi pe Ilie :
— Două școli aveți, bădie ? 
Și el răspunde răspicat
— Trebuie a treia, neapărat 
Pentru culturalizare.
Satu-i mare 1 
Eu în sat cînd m-am născut 
Nici o lampă n-am văzut. 
Și obișnuiam să zic :
— Satu-i mic.
Azi în foarte multe sate 
Este electricitate. 
Dar l-auzi pe nea Ion :
— Vrem lumină de neon 1 
Becul prea slab mi se pare. 
Satu-i mare I 
Azi în orice sat, normal, 
Este cămin cultural 
Chiar dacă e, cum să zic... 
Satul mic. 
Cînd întrebi : „Căminu-i

mare ? 
Cinci sute de locuri are ?“ 
Iți răspunde (mâi să fie 1)
— Ne trebuie unul de-o mie 
...Azi — o știe orișicare : 
Satu-i mare I 
Așa-i rostul azi în viață 
Omul cu bine se-nvață. 
Vrea mai mult, și vrea mai

bine 
Asta o știe orișicine. 
„La mai mare l" strig eu 

tare 
Că satu-i mare.

Cînd am ini vizita
Calistra s-a măritat acum 

aproape zece ani. S-a mări
tat, s-a mutat la bărbatu-său 
în sat și de atunci vine din 
cînd în cînd pe la noi, ca să 
ne poftească la ea în ospeție.

— La noi se nimerește 
ușor, unchiule — mi-a spus 
mai demult. — Cum ajungi 
la gară, o iei la dreapta pe 
drumul de care, pe urmă la 
stingă pe la fîntîna lui Păsă- 
rilă și cum vezi în față un 
maidan; îl traversezi și gata 
ai ajuns la casa mea. Ții 
minte ? - . '

— Sigur că țin minte.
Eu am o ținere de minte 

grozavă; dar am și treburi 
multe, iar pe deasupra mai 
am și alte nepoate, care toa
te mă poftesc în ospeții. Dar 
nu prea am timp. Că m-oi 
duce mîine, că m-oi duce 
poimîine, uite că într-o zi 
pică din nou Calistra, doje
nitoare :

— N-ai venit, unchiule 1 
Poate că ai uitat drumul, un
chiule !

— Pe mine dacă mă faci 
uituc, îmi sare muștarul. 
Drept cine mă iei ? Mare lu
cru să țin minte că de la 
gară o iau pe drumul de 
care, pînă la fîntîna lui Pă- 
sărilă, pe urmă traversez 
maidanul...

— Nu traversezi nici un 
maidan, unchiule, traversezi 
grădina.

— Dacă te-ai mutat, zi 
așa !

— Nu m-am mutat. Dar 
avem în sat un deputat tare 
inimos, unul, nea Manole, 
care cînd a văzut că avem 
cogeamite maidan, ne-a în
demnat să venim la muncă

Unicul meniu
de M. DOBROVSCHI

In colectiva noastră s-a impus 
Un adevăr ce nu se mai discută : 
II știe gîsca cea cu gîtu-i sus 
Și Ghiță-porcul și Joiana șută.

Porumb înseamnă ouă multe, pui*
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Smintînă grasă, lapte, unt și brînză — 
înseamnă, primăvara, miei destui <1 <
Și îndesate vedre de osînză. i

(Aceasta cînd problema ce-o discut 
Nu e privită static, ca-r.tr-o poză, 
Și nici îngust, precum s-a mai văzut, 
Ci-n complicata ei metamorfoză !)

De-aceea orătăniile-n cor
Au acceptat la noi, din cite știu,
Ca strașnicul porumb, pe viitor.
Să fie-aproape unicul meniu l

In romîuește de STELIAN FILIP

Un om ca de vreo cincizeci 
de ani, zdrobit sub povara 
unei imense dureri, intră în 
localul sfatului popular al co
munei Mărculești, raionul Slo
bozia. Sfîrșit, se prăbuși pe 
un scaun în biroul secretaru
lui. Cei cîțiva oameni care se 
aflau acolo cu treburi se uita
ră la el compătimitor. Ion 
Oncioiu scoase un oftat sfî- 
șietor, cu ecou prelung.

— A murit!...
— Tt, țț, țț, săracu’ — țîțîiră 

cîțiva, împărtășindu-i durerea.
— Cînd ? — întrebă un alt 

sătean.
— Azi dimineață. Și era fru

moasă '.... Cea mai frumoasă 
dintre toate...

— Dar din ce i s-a tras ?
— Nu știu — șopti din nou, 

îndurerat, neică Ion.
— Și acu’ ai venit să iei cer

tificat de deces ?
— Ce certificat de deces ? 

Am venit să fac cerere, să 
mi-o plătească statul.

Cei de față se uitară unul la 
altul, întrebîndu-se din priviri 
dacă Ion Oncioiu din satul 
Gimbășani mai e în toate 
mințile, sau nu.

— S-o plătească statul ?

voluntară și acum avem co- 
geamitea grădină cu pomi.

— Bine — zic. — O z-o 
traversez.

Dar n-am traversat-o. A- 
veam atîtea treburi I Și atî- 
tea nepoate, toate măritate. 
Așa că am tărăgănat vizita 
pînă a dat din nou Calistra 
pe la mine.

— Iar n-ai venit, unchiule! 
Poate ai uitat adresa ?...

— Să uit atîta lucru ? Păi, 
de la fîntîna lui Păsărilă tra
versez grădina și gata...

— Ba nu traversezi nici o 
grădină, unchiule. Ocolești un 
șantier de construcții. Tot 
nea Manole al nostru s-a în
grijit. Să vii, unchiule.

Ați ghicit. Nu m-am dus. 
Știți, treburile, nepoatele ce
lelalte. Nu trece mult și. la 
cîteva zile după alegerile de 
deputați, cioc-cioc-cioc la ușa 
mea. Iar Calistra.

— N-am venit! — recunos
cui din ușă. — Și doar știu 
drumul pe dinafară. De la 
gară la fîntîna lui Păsărilă; 
de la fîntînă ocolesc șantie
rul...

— Nu-1 ocolești, unchiule. 
Nici n-ai ce să faci acolo, că 
acum acolo se găsește o casă 
de nașteri. Ocolești doar casa 
de nașteri. Ai să nimerești 
ușor, unchiule ?

— Sigur că am să nime
resc — zic. — Tot pe Manole 
l-ați ales deputat?

— Tot.
— Atunci trebuie să viu 

neapărat, căci dacă mai amîn 
mult nu știu dacă o să mai 
nimeresc nici ulița.

VICTOR PIȚ1GOI

— Păi da. Oaia a fost asi
gurată la A.D.A.S.

De data aceasta oamenii se 
priviră zîmbind.

— Tii, că ne-ai făcut să ne 
înghețe sîngele în vine, neică 
Ioane. De ce nu ne-ai spus că 
era vorba de o oaie ?

Ion Oncioiu întocmi deîn- 
dată necrologul oii sale, sub 
formă de cerere, în care trecu 

ora, ziua și anul decesului, îm
prejurările în care biata oaie 
și-a dat sufletul, iar la sfîrșit 
rugă să i se plătească oaia asi
gurată la A.D.A.S., conform 
legilor în vigoare.

Peste cîteva ore sosi la sfa
tul popular, de pe teren, agen
tul veterinar Ion Neacșu. în
cepu să rezolve hîrtiile sosite 
în lipsa lui și, printre ele, dă
du și de dureroasa cerere a 
lui Ion Oncioiu. Ca A.D.A.S.-ul 
să-i plătească omului banii, el, 
agentul veterinar, trebuia să 
constate decesul și să-și pună 
viza. Dar Ion Neacșu e un om

I<

— O duci bine la colectivă, că an de an ești mal arătos!„. 
i— Intr-adevăr] sfint foarte bine... tratat!

(Desen de N. CLAUDIU)«

ION COTOI - Chișineu-Criș : 
Nota dv. intitulată „Spirit de 
inițiativă**  ridică o problemă oe 
merită atenție. Dar, asemenea 
rețelei electrice despre care 
vorbiți, st Mul dv. prezintă ți ei 
deficiențe : este obscur, lipsit de 
claritate. Fiind vorba despre ilu
minat, e cazul să faceți lumină 
și in expunerea faptelor, așa 
cum ați izbutit in alt» corespon
dențe, dovedindu-ne că aveți 
pană (nu de curent).

TITI GHEORGHE - Vaslui: 
Dintre toate epigramele pe care 
ni le-ați trimis merită atenție 
numai cea dedicată „Unui ar
tist amator capricios**  :

„Uneori trage cit patru 
Alteori e plin de lene. 
In formația de teatru 
El mereu ne face... scene* *.

Celelalte sînt slab realizate. 
Apoi, (oa și catrenul citat), sînt 
lipsite de adresă, în sensul că 
nu vizează o persoană anume. 
Or, epigramele sînt cu atit mai 
efipace, cu cit ne fac cunoscuta 
identitatea celor vizați.

EUSEBIU MIHAILESCU - Sâ- 
cuieni : N» scrieți că sinteți în 
posesia a 2.000 de ghicitori. Pă
rerea noastră asupra celor tri
mise pe tema iernii, v-o facem 
cunoscută tot printr-o ghici
toare :

Din teancul celor „2.000**  
Trimisu-ne-cri doar 10 
Dar se cuvine ca să știi 
Că ne-au lăsat... cum ?

(a^îl)
TEODOR BORȘA - Buhalnița: 

Fabula dv., deși dovedește că 
stăpîniți meșteșugul versificării, 
este un adevărat insectar, reu
nind o puzderie de gize. Simbo- 

fără suflet. El nu poate înțe
lege durerea unui om expri
mată prin scris ; vrea să vadă 
totul. Așa se făcu că, chiar în 
aceeași zi, agentul veterinar 
Ion Neacșu se înfățișă la casa 
lui Ion Oncioiu din Gimbă
șani.

— A murit, săraca !
— Asta știu, că doar ți-am 

citit cererea. Vreau să aflu 
ce-ai făcut cu ea.

— Păi oe era să fac ? Am 
îngropat-o I

— El, asta vreau. Arată-mi 
unde ai îngropat-o. Să văd de 
ce-a murit. Poate că a dat o 
molimă și trebuie să luăm 
măsuri de prevenire.

Dar Ion Oncioiu nu putu 
arăta unde-și îngropase oaia.

— Bine, mă nea Ioane, dacă 
nu mai știi unde-ai îngropa
t-o, nu-i nimic. Vreau să-mi 
arăți blana, că doar ai ju- 
puit-o.

Iurile sînt încîleite, echivoce șl 
forțate. Nu știm dacă harnica 
albină, de pildă, ar fi de acond 
să facă casă cu păianjenul. 
Nici noi nu le putem oferi pri
lejul să apară împreună.

NICOLAE MUNTEANU - O- 
nișcani, AL G ALDEA - Cotu- 
Văii, VITALIE MUNTEANU - Se- 
biș, ION SONIA — Jalău : mai 
trimiteți.

GHICITORI
Nu m-auzi și nu mă vezi 
Nu mă pipăi, dar mă crezi, 
Că pot duce-n spate eu 
Avionul cel mai greu.

(puav)
Astfel de piraie dese 
întreg cîmpul țării țese 
Negre, lungi și-alăturate 
Un ocean formează toate I

(ațapzaig)

După el tîrăște-un șarpe 
De un metru lung aproape 
Și pe cît înaintează 
Șarpele se tot scurtează I

(ețe inovl

Aur toarce, aur țese
Și ce haină mîndră-i iese. 
Dar de-așa veștmînt bogat 
Oamenii l-au despuiat.

(esețțui ap apuua(A)

ȘTfeFAN FATULESCU

— Asta da — zise Ion On
cioiu.

Intră în casă și peste cîte
va minute se întoarse cu bla
na mult jelitei oi. Veterina
rul o cercetă cu atenție și des
coperi o tăietură și urme de 
sînge la gît.

— Știi de ce boală a murit 
oaia dumitale, nea Ioane? — 
zise grav Ion Neacșu.

— De ce, săraca? — între
bă omul.

— De cuțit, neică. A fost 
, înjunghiată.

Veterinarul plecă din ogra
da lui Ion Oncioiu și făcu o 
vizită vecinilor săi.

— Oameni buni, nu știți 
dumneavoastră cumva oe s-a 
întîmplat cu oaia lui nea Ion ?

— Cum să nu ! Nea Ionică 
și-a tăiat oaia și a vîndut car
nea prin sat.

Ion Neacșu se întoarse la 
„îndureratul**  Ion Oncioiu,. îi 
restitui cererea și-i spuse cîte
va cuvinte. Așa de la obraz, 
despre cinste, despre ce în
seamnă să înșeli statul și alte 
cîteva lucruri legate de aces
tea. Cînd plecă, Ion Oncioiu 
oftă iarăși : o făcuse de... oaie.

STELA NEAGU


