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MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS trans- : 
mite: La 28 martie s-a deschis la Moscova ; 
ședința Comitetului politic consultativ al țări-: 
lor Tratatului de la Varșovia. :
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A fost lansată 
și s-a reîntors 
pe P ă mî n t 

a 5-a navă cosmică
• GREUTATEA : 4695 KG. • CIINELE „ZVIOZ- 
DOCXA* A SUPORTAT CU BINE EXPERIENȚA.
• LA BORD SE AFLAU SISTEME DE TELEMETRIE 
Șl TELEVIZIUNE, APARATAJ RAiyOTEHNiC Șl DE 
RAD.’OCOMUNICATIL • NAVA SATELIT A ATE
RIZAT. LA COMANDA. IN REGIUNEA STABILITA.
• AU FOST OBȚINUTE NOI DATE ȘTIINȚIFICE

VALOROASE.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite:

In conformitate cu pianul lucrărilor 
pentru cercetarea spațiului cosmic, la 25 
martie 1961 in Uniunea Sovietică a fo9t 
plasată pe o orbită în jurul Pămîntului 
cea de-a 5-a navă cosmică.

Țelul principal al acestei lansări este 
perfecționarea continuă a construcției na- 
vei-satelit și a aparatelor instalate pe 
această navă, menite să asigure desfășu
rarea proceselor vitale ale omului în 
timpul zborului său în spațiul cosmic și al 
întoarcerii sale pe Pămînt.

Nava-satelit s-a deplasat pe o orbită 
apropiată de cea stabilită prin calcul: pe
rioada de revoluție a fost de 88,42 minute, 
înălțimea perigeului de 178,1 lan., înălți
mea apogeului de 247 km. de la suprafața 
Pămîntului, iar înclinația orbitei față de 
planul ecuatorului este de 64 grade 54*.

Greutatea navei-satelit este de 4.695 kg. 
(în afară de greutatea ultimei trepte a ra
chetei purtătoare).

Pe nava-satelit a fost instalată o cabină 
cu un animal de experiență — cîinele 
„Zviozdocika“ — și cu alte organisme vii, 
sisteme telemetrie și de televiziune, apara- 
taj radiotehnic pentru măsurători asupra 
traiectoriei și aparataj de radiocomuni- 
cații.

Apairatura de bord a navei a funcționat 
normal în timpul .zborului.

După îndeplinirea programului de cen 
cetări prevăzut, în urma unei comenzi, 
nava-satelit a coborît în aceeași zi cu suc
ces de pe orbita în jurul Pămîntului și a 
aterizat în regiunea stabilită.

Cercetarea preliminară a navei aterizate 
a demonstrat că starea animalului de ex
periență este normală.

In urma lansării celei de-a 5-a navo- 
satelit sovietice și a întoarcerii cu succes 
a acesteia de pe orbită, au fost obținute 
un mare număr de date valoroase atît 
despre funcționarea navei și a aparatelor 
de pe navă, cît și despre influența condiț>« 
ilor de zbor asupra organismelor vii.

In prezent aceste date sînt studiate și 
prelucrate. Organismele vii, care s-aa 
aflat în navă, sînt puse sub observație.

întrecerea socia
listă in cinstea a- 
nnersârii a 40 de 
anj de ki înființarea 
Partidului Comunist 
din Rom în la se 
desfășoară cu elaa 
in întreaga țară.
Ziarele publică zilnic știri despre 
felul in care diverse colective de 
muncă înțeleg să îmbunătățească 
calitatea produselor și să lupte 
pentru economii.

Colectivul de muncă ol întreprin
derii miniere Bocșa, regiunea Bă
net. angapndu-se să dea furnaliști- 
lor minereu moi mult, mai bun și 
mai ieftin, a luat o serie de măsuri 
tehnico-orgonizotorice care să per
mită obținerea unor noi realizări în 
codrul întrecerii în cinstea glorioa
sei aniversări a partidului. In pre
zent ei muncesc cu însuflețire pen
tru a îmbunătăți calitatea produc
ts prin creșterea conținutului pla
nificat de metal care va duce la 
im spor de 3.100 tone metal. Pentru 
a veni in sprijinul fu mal iști lor din 
Reșița, muncitorii întreprinderii 
Bocșa le vor livra minereu cu 46 la 
sută fier și cu o granulație de 15- 
30 mm.

Suflul întrecerii a cuprins și oa
menii muncii din agricultură, din 
gospodăriile agricole de stat, din 
stațiunile de mașini și tractoare, din 
gospodăriile agricole colective. In 
raionul Giurgiu, de pildă, ca de 
altfel In întreaga țară, mecaniza
torii din S.M.T., muncitorii din 
GAS. și membrii celor 53 de gos
podării colective desfășoară cu în
suflețire întrecerea pentru executa
rea la timp optim și de calitate su
perioară a lucrărilor agricole de 
primăvară, oare vor contribui la ob
ținerea unor producții sporite la 
hectar.

In adunarea care a avut loc de 
aurind în satul Tătara, comuna Co
muna. raionul Negru Vodă, mem
brii gospodăriei agricole colective 
•Albina* și-au luat angajamentul, 
printre altele, ca în acest an să de
pășească cu 400 kg. boabe produc
ția la hectar din anul trecut a po
rumbului, cu 2.600 kg. cea a sfeclei 
de zahăr și cu aproape 800 kg. cea

de cartofi, să dezvolte sectorul zoo
tehnic astfel incit la sfirșitul anului 
încărcătura la 100 hectare să 
crească cu 6,67 bovine, 18,8 por
cine și cu peste 13 ovine. Angaja
mentele mai prevăd producțiile care 
urmează să se obțină in sectorul 
zootehnic, cantitățile de produse ce 
vor fi valorificate prin contractări cu 
statul și altele. Colectiviștii de la 
„Albina* au lansat apoi o chemare 
la întrecere către toate gospodă
riile colective din raionul Negru 
Vodă, precum și celor din Oltina 
(Alexandria), Sinoe, Fîntînele, Mibai 
Viteazu (Istria), Topalu, Topologu 
(Hîrșova) și Medgidia. O aseme
nea chemare au lansat și colecti
viștii din Valea Roșie, raionul Olte
nița, către membrii G.A.C. „Olga 
Bancic* din comuna Radovanu, co
lectiviștii din Comloșul Mare, re
giunea Banat, către cei din Bulgă- 
ruș, Lovrin, Variaș, Lenaubeim, Bi- 
led și Jecea Mare.

Activității culturale ii revin sarcini 
deosebit de importante in sprijini
rea întrecerii socialiste ce cuprinde 
masele largi de oameni ai muncii 
de pe ogoare. Organizarea, pe 
marginea întrecerii, a unor mani
festări culturale vii, variate, bogate 
in conținut — iată sarcina de căpe
tenie a așezămintelor de cultură de 
la sate.

Consiliul de conducere al cămi
nului cultural din comuna Mătă- 
saru, raionul Gâești, regiunea Ar
geș, desfășoară o muncă cultural- 
art istică intensă in sprijinul între
cerii socialiste, popularizează cifrele 
de plan și angajamentele întregu
lui colectiv. In acest scop sint fo
losite agitația vizuală - panouri 
speciale, articole la gazeta de pe
rete etc., consfătuirile organizate 
la căminul cultural, serile culturale, 
serile de întrebări și răspunsuri etc. 
Urmărirea rezultatelor întrecerii, 
publicitatea în jurul ei, evidențierea 

fruntașilor, criticarea odor râmași In 
urmă, constituie, de asemenea, un« 
din susținutele preocupări ale că
minului.

Un procedeu Interesant folosesc 
activiștii culturali din comuna Ur 
leasoa, raionul Brăila. In fiecare 
seară, la căminul cultural de aci se 
ține un jurnal vorbit Acesta dă 
posibilitatea înfățișării a tot ce s-a 
intimplat in comună într-o zi. Se a- 
ratâ in oare sectoare s-a muncit 
mai bine sau mai slab, cine sînt 
fruntașii și ce trebuie să facă cei
lalți pentru a se ridica la nivelul 
lor. In alte părți se folosesc, cu 
bune rezultate, gazetele de perete, 
emisiunile locale de la stația de 
radioamplificare $i altele.

Numeroase brigăzi artistice de a- 
gitație și-au întocmit programe 
scurte, operative, axate in între
gime pe problema calității lucrări
lor agricole.

Propaganda agrotehnică prin 
conferințe contribuie cu prisosință 
la folosirea celor mai bune metode 
de lucrare a pămîntului. Astfel, în 
comuna Siria, regiunea Dobrogea, 
în cadrul cercurilor de citit se duc 
dezbateri interesante pe marginea 
unor broșuri ca, de pildă, „Lucră
rile solului și aplicarea îngrășă
mintelor în viticultură*, „Hrănirea $i 
îngrijirea vacilor", „Prevenirea și 
combaterea principalelor boli la 
porcine* și altele. In unele comune 
din raionul Sibiu se alcătuiesc pla
nuri de lectură individuale pentru 
brigadieri, pentru președintele co
lectivei, pentru colectiviști, în func
ție de munca fiecăruia.

Munca culturală nu trebuie să 
slăbească în perioada mun
cilor agricole intense, ci să-ți o- 
dapteze metodele la condițiile 
noii perioade, în așa fel incit să 
fie cît mai utilă oamenilor, să-i 
sprijine în îndeplinirea în condiții 
cît mai bune a sarcinilor pe care 
le au.
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Se însera. Dinspre cîmpurile 
întinse, cu culori nedeslușite, 
veneau spre sat grupuri de co
lectiviști. Unii, ajunși in fața 
sediului gospodăriei colective, 
mai zăboveau, vorbind mai ales 
despre lucrările de-a doua zi. 
Ion Dragnca, un om nu prea 
înalt, cu fața rotundă, cu ochii 
mari, strălucitori, întirziase pu
țin pe cimp. 
cele 
drept 
grăbit, 
vorbe

A tăiat-o peste 
cîteva tarlale și a ieșit 
la colectivă. Părea tare 
Schimbă 

și dădu să
— încotro, mă 

întrebă cineva.
— Ia, mă reped 

să și p-ormă trec 
— răspunse el. — Cică citește 
tovarășa bibliotecară dintr-o 
broșură despre păstrarea apei 
în sol. Și cum noi trebuie să 
facem mai multe discuiri, e bine 
să vedem ce spune și agroteh
nica.

— Și noi tot într-acolo mer
gem — interveni colectivistul 
Ion Mocanu. — Am aflat azi 
dimineață, de la tovarășul Du- 
mitrache, directorul căminului, 
care a trecut pe la noi, la cîmp. 
Cred c-a venit și pentru bri
gadă.

Nu mai trecu mult timp și 
toți o apucară pe uliță în jos, 
spre căminul cultural. Cînd a- 
junseră, sala era de-acum pli
nă. Lectura broșurii n-a durat 
decît o jumătate de oră, dar 
cu toții au înțeles și mai bine 
rostul lucrărilor pentru reține
rea apei în sol. Din exemplele 
date în broșură ău aflat ce spor 
de producție pot obține și ei 
prin grăpări și discuiri repe-, 
tate, executate la timp și de 
bună calitate.

doar cîteva 
plece.
Ioane? — îl

puțin pe-aca- 
pe la cămin

Mereu în actualitate
este lozinca sub care activi

știi culturali din Naipu își des
fășoară întreaga lor muncă. 
Fiecare manifestare culturală 
reflectă actualitatea din comu
nă, sprijină realizarea sarcinilor 
ce stau în fața colectiviștilor 
din Naipu. Astfel, o contribuție 
destul de mare aduce căminul 
cultural la întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriei 
colective prin inițierea unor 
acțimri interesante. varia te Și 
bogate in conținut.

Colectivul de conferențiari, 
reorganizat Ia începutul anului, 
a asigurat conferințe vii pe 
teme agrotehnice. Iată titlurile 
cîtorva: „Importanța folosirii 
îngrășămintelor chimice", „În
grijirea culturilor de toamnă", 
„Principalele boli la animale și 
combaterea lor“ etc. Aceste 
conferințe au îmbogățit simțitor 
cunoștințele agrotehnice ale co
lectiviștilor arătîndu-le în mod 
concret cum trebuie să mun
cească pentru a obține recolte 
tot mai mari.

Problema organizării muncii 
în brigăzi și echipe a fost larg 
dezbătută de colectiviști. Cu a- 
celași interes 
problemă și 
culturali din 
la cămin, s-a
„Retribuția muncii și organiza
rea muncii In G.A.C.". Apoi, o 
reușită seară de întrebări și 
răspunsuri pe aceeași temă. 
Biblioteca a organizat seri de 
lecturi din diferite broșuri, în- 
fățișînd experiența 
gospodării colecti
ve fruntașe din 
țară și a populari
zat cărțile 
de această 
mă. Efectul 
manifestări 
servat
primele zile 
campaniei 
le de 
în munca

au privit această 
inimoșii activiști 
Naipu. Mai întîi, 
ținut conferința :

echipelor gospodăriei. Datorită 
bunei organizări a muncii, gos
podăria colectivă a terminat cu 
cîteva zile mai devreme 
mînțările culturilor din 
întîia.

în dorința de a veni 
mult în sprijinul colectiviștilor, 
activiștii culturali au inițiat o 
interesantă acțiune: „Călătorie 
pe harta regiunii". Inițiativa 
aceasta a fost primită cu mult 
interes, colectiviștii 
prin intermediul 
imaginare pe harta 
lucruri deosebit de 
din bogata experiență a celor 
mai bune gospodării din regiu
nea București. Este demnă de 
subliniat tematica acestor că
lătorii. De pildă, 
unei asemenea 
fost prezentate 
realizările cîtorva 
colective privind 
creșterii animalelor. Altă dată, 
colectiviștii din Naipu, au cu
noscut pe cei mai buni briga
dieri de cîmp din regiune. Pe 
la începutul lunii februarie a 
fost organizată una din cele 
mai reușite călătorii. Pe harta 
regiunii, aninată într-un pere
te, au apărut trei stegulețe 
roșii în dreptul comunelor : 
Căzănești, Ceacu și 
șie. Trei comune, 
podării milionare, 
făcute, însoțite de 
date, au înfățișat 
ța înaintată a acestor gos
podării milionare în obținerea 
unor recolte mari la hectar, în 
dezvoltarea ramurilor aducă
toare de mari venituri.

La îndemnul comitetului co
munal de partid, această călă
torie a fost urmată de o vizi
tă la una din aceste gospodării 
și anume la colectiva din Va
lea Roșie. Peste 50 de colecti
viști din Naipu au văzut 
data aceasta cu ochii lor 
moașele realizări ale celor 
Valea Roșie, au discutat 
delung despre o mulțime 
probleme referitoare la i 
rirea economico-organizatori- 
că a gospodăriilor colective. 
Cu acest prilej au aflat și cum 
au reușit colectiviștii din Va
lea Roșie să construiască graj
duri bune și ieftine.

Întorși acasă au povestit tu
turor despre cele văzute și au 
început să folosească in mun
ca lor metodele colectiviștilor 
din Valea Roșie. Gospodăria 
colectivă din Naipu are in plan 
construirea a șase grajduri 
pentru vite, trei pătule, o ma
gazie de cereale și o mater
nitate de scroafe. Folosind ex
periența colectiviștilor din Va
lea Roșie, s-au organizat și în 
Naipu o brigadă de construcții, 
o cărămidărie proprie și s-a 
prevăzut folosirea în mare mă
sură a materialelor locale. In 
felul acesta colectiviștii din 
Naipu vor economisi cîteva 
sute de mii de lei și vor rea
liza construcțiile intr-un timp 
și mai scurt.

însă- 
epoca

și mai

aflînd, 
călătoriilor 

regiunii, 
prețioase

cu prilejul 
călătorii, au 
metodele și 

gospodării 
dezvoltarea

Valea Ro- 
trei gos- 

Expunerile 
numeroase 

experien-

de 
fru- 

r din 
: în

de 
întă-

Activit te zilnica, 
multi laterala

o-în Naipu s-a înpămîntenit 
biceiul ca în fiecare zi, la că
min, să se organizeze cite o 
manifestare culturală. La înce
putul fiecărei săptămîni, In

legate 
proble- 
acestor 
s-a ob-

încă din 
ale 

agrico- 
primăvară 

tuturor

„Apari- 
pe pă- 

este vizita- 
de nu- 
colecti- 
clișeu : 

ascul-

Expoziția 
tia vierii 
mint 
tă zilnic 
meroși 
viști. în 
vizitatori 
tind explicațiile 
date de praf. Ni- 
colae Căpățînă.

locurile cele mai frecventate 
este afișat programul de activi
tate săptămînală. Astfel, colec
tiviștii știu din vreme ce anume 
manifestări culturale vor avea 
loc în fiecare zi la căminul 
lor. Consiliul de conducere se 
preocupă îndeaproape ca pro
gramele să aibă un conținut 
cît mai bogat, mai variat, mai 
atrăgător. Am spicuit la în- 
tîmplare cîteva acțiuni cul
turale din ultimele programe, 
în fiecare luni se ține infor
marea politică asupra celor 
mai importante evenimente in
ternaționale.

Săptămînal are loc „Joia ti
neretului". Un accent deosebit 
se pune pe educarea comu
nistă a tinerilor colectiviști. în 
colaborare cu 
U.T.M., în afara 
ținute pe această 
nul organizează

Seară de Lectură. Biblio
tecara Niculina Vrziceanu, 
citind colectiviștilor din 
broșura „Lucrări pentru 

păstrarea apei în sol'1.

și cei mai 
la discuțiile 
lectura fie-

oiganizația 
conferințelor 
temă, cămi- 

interesante
simpozioane literare, seri de 
discuții axate pe probleme de 
producție. Atractivă a fost 
seara de discuție intitulată : 
„Cum poate 
din comuna 
atrucțiile ce 
G.A.C-. Tot

Atractivă 
discuție i 

contribui tineretul 
noastră la con- 

se efectuează în 
în cadrul acestor 

„Joi ale tineretului" se orga
nizează concursuri pe proble
me științifice. Rubrica 
că... 
fice din lumea întreagă, 
„Călătoriile pe glob" 
ză tinerii 
geografice 

Un loc 
programe 
pă conferințele 
zare a științei. In ultimul timp 
au fost prezentate conferințele: 
„Despre fenomenele cereștF, 
„Structura internă și proprietă
țile fizice ale pămîntului", 
„Despre cutremure și vulcani14 
etc. De curînd s-a deschis, în 
cadrul căminului, expoziția 
„Apariția vieții pe pămînt", 
care cuprinde un număr de 15 
planșe. Miercuri, 22 martie, co-1 
lectiviștii au ascultat intere
santa conferință: „Epocalele 
succese ale științei sovietice și 
zborul omului în Cosmos". 
După conferință au fost puse 
la îndemîna participanților 
numeroase reviste și ziare cu- 
prinzînd un bogat material do
cumentar.

In perioada aceasta, a mun
cilor agricole de primăvară, 
căminul și-a intensificat acti
vitatea pentru a populariza

pe scară și mai largă metodele 
agrotehnice înaintate. Pe lingă 
conferințele care se țin săptă- 
mînal, se organizează și izbu
tite seri de discuții, seri de în
trebări și răspunsuri pe tema: 
„Ce trebuie să facem pentru 
sporirea producției la hectar".

La aceste seri sint invitați 
uneori și colectiviști din satele 
învecinate, ele transfermîndu- 
se în adevărate schimburi de 
experiență. Bibliotecara Nicu
lina Urziceanu afișează săp
tămînal liste bibliografice, re- 
comandind cărțile și broșurile 
legate de muncile agricole ce 
se efectuează în perioada res
pectivă. Serile de lecturi, ini
țiate de bibliotecă, sînt menite 
să sporească interesul pentru 
literatura agrotehnică. Pasio- 
nații cititori: Gh. Dincă, Nea- 
gu Tudorache, Petra Lazar, 
Hie Dragnea, Ștefan Ciufu și

alții, sint totodată 
activi participanți 
ce urmează după 
cărei broșuri.

Nu e duminică în care să nu 
fie o șezătoare culturală axată 
tot pe problemele specifice ale 
comunei. De obicei, în această 
zi, iși dau mai mult contribu
ția formațiile de dans, cor, bri
gada artistică de agitație și 
echipa de teatru. Brigada ar
tistică pregătește de fiecare 
dată scurte programe, consem- 
nînd faptele cele mai semnifi
cative din cursul unei săptă
mîni.

E suficient să mai amintim 
că de trei ori pe săptămână: 
marțea, joia și simbăla, colec
tiviștii din Naipu vizionează, 
la cinematograful sătesc, do
cumentare, jurnale agricole și 
filme artistice. Și în această 
privință căminul cultural a 
avut o frumoasă inițiativă: co
lectiviștii fruntași primesc in
vitații speciale și de onoare. 
E încă un semn al prețuirii 
muncii celor mai buni dintre 
cei buni.

OV1DIU M.ARALO1U

„Știați 
prezintă noutățile științi- 

iar 
înarmea-

cu bogate noțiuni 
și istorice 
important în aceste 
săptămînale îl ocu- 

de popula ri

propuneți pentru 
îmbunătățirea muncii culturale?"

cîtorva

In dorința de a desfășura o activitate culturală zilni
că, multilaterală, bogată în conținut, consiliul de condu
cere al căminului a organizat, zilele trecute, o largă con
sultare a colectiviștilor pe tema; „Ce propuneți pentru 
îmbunătățirea muncii culturale ?“ Cu acest prilej, nume
roși colectiviști au făcut prețioase propuneri, dintre care 
vă prezentăm cîteva :

• Organizarea „Jurnalului agricol vorbit' care să 
prezinte felul cum se desfășoară muncile agricole de primă
vară în gospodăria colectivă. Inginerul agronom al gos
podăriei să dea îndrumări practice privind lacrările agri
cole la zi, să recomande metodele agrotehnice ce trebuie 
folosite pentru ca aceste lucrări să fie de cît mai bună 
calitate.

• Gazeta de perete să publice în permanență arti
cole referitoare la munca brigăzilor de cîmp, să înfiin
țeze rubrica „Față-n față" in cadrul căreia să fie publicate 
fotografiile colectiviștilor fruntași și caricaturile codașilor.

• Formația de teatru să dea spectacole mai multe și 
mai ales cu piese care să trateze problema întăririi econo- 
mico-organizatorice a gospodăriilor agricole colective.

• Concursul „Cine știe, cîștigă" să fie permanentizat 
și axat în special pe problema popularizării metodelor 
agrotehnice înaintate care asigură o sporire simțitoare a 
producției la hectar.

• Să se organizeze o seară de întrebări și răspunsuri 
pe tema : „Dezvoltarea creșterii animalelor și ridicarea ca
lificării îngrijitorilor de vite".

• Lărgirea colectivului de conferențiari 
narea în această muncă a celor mai buni 
Conferințele să cuprindă mai multe exemple 
și viața oamenilor din comună. Să se țină 
conferințe cu

• Să fie
să vorbească 
Sovietică, să 
zborul omului _ .

• Biblioteca comunală să fie înzestrată cu mai multe 
cărți agrozootehnice și tovarășa bibliotecară să organizeze 
întllniri cu cei mai buni cititori care să vorbească despre 
învățămintele pe care le-au tras ei din cărți pentru munca 
și viața de zi cu zi.

• Consiliul de conducere să se preocupe mai mult de 
organizarea unor competiții sportive și in general de ac
tivitatea sportivă. Căminul să procure din fondurile sale 
cîteva table de șah și să inițieze concursuri.

• lin cadrul informărilor politice ce se 
la cămin să se vorbească și despre viața 
mizerie a țăranilor din țările capitaliste.

Aceste interesante propuneri, precum și 
semnate aid, au fost studiate de membrii 
conducere și incluse în planul de muncă

prin antre- 
colectiviști. 
din munca 
mai înalte

teme educative.
invitată o brigadă științifică raională care 

despre^ realizările colhoznicilor din Uniunea 
răspundă la o serie de întrebări privind 
in Cosmos, formarea pămîntului etc.

țin săptămînal 
grea, plină de

altele, necon- 
consiliului de 
al căminului. 

Ele vor fi traduse in viață, îmbogățind manifestările or. 
ganizate la cămin și vor face ca activitatea ev'turn’d să 
contribuie în măsură și mai mare la continua dezvoltare 
a gospodăriei agricole colective din Naipu.
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Colectiviștii din Sînkxna au uu fel 
al lor de a-ți povesti despre muncă 
și bogăție. „Milioanele, arată ei de 
la bun început, nu pică de sue șl 
nici nu răsar ca ciupercile după 
ploaie. Drumul către bunăstare nu-i 
numai ca-n palmă. Poate avea și 
hopuri. Și al nost* a fost cînd mai 
neted, cînd cu hopuri. Da' le-am tre
cut. Am pus cu toții umărul și min
tea. Și-apoi, am privit ceva mai 
departe decît ne cuprinde ograda 
pers uală"

Te invită apoi să le vezi „averea“- 
Tuturox celor care ti vizitează, și 
trebuie spus că nu sînt puțini, le a- 
rată la fața locului, ce Și cum au 
făcut ca să ajungă acum la 10 
milioane fond de bază și la un 
venit bănesc de aproape 8 mili
oane.
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DII ani, adică de la înfiin
țarea gospodăriei, tovarășul 
Gheorghe Goina este preșe

dinte. Adunarea generală — la în
ceput erau cu totul 35 de familii —• 
1 a ales, cunoscîndu-i dragostea 
pentru tot ce-i nou, înaintat, hăr
nicia și priceperea, dorința fierbinte 
de a face aici, la Sintana, o gos
podărie colectivă bogată, cu oa
meni fericiți, așa cum văzuse în 
colhozurile pe care le vizitase în 
Uniunea Sovietică.

Iată-1 acum, după 11 ani, pe co
munistul Gheorghe Goina la vola
nul „Pobedei". Să nu vă fie cu mi
rare. Gospodăria are, pe lîngă cele 
6 camioane și o „Pobedă". Apasă 
pe accelerator și mașina zvîcnește, 
aștemîndu-se la drum, ascultînd cu
minte de comenzile președintelui. 
„Să începem cu fermele de anima
le. îndată sîntem acolo". Apoi își 
îndreaptă privirea de-a lungul dru
mului spre marginea comunei La 
ce s-o fi gîndind oare președintele? 
Poale la vremea cînd n-aveau aici 
mașină uucă, aici camioane. aici 
terne de animate? Cind toată ave
rea gospodărie» we trecea decît pe
tre poale 52 001 toi? Sa* poate Ls 
aceste clipe își amintește dk> adună
rile generale din primii ani de kt în
ființare, cînd o mînă de comuniști 
propuneau, spre binele tuturor, sâ 
se înființeze și alte ramuri de pro
ducție. „Să cumpărăm animale, să 
dezvoltăm și să întărim avutul ob
ștesc..." Cînd unii nu pricepeau, ori 
se făceau că nu pricep; cînd la 
alții mai răbufneau rămășițe ale in
dividualismului. „Caii, mai întîi caii 
cu care muncim, spuneau aceștia 
atunci Vacile prăpădesc furajele. 
S-o lăsăm mai domol cu fermele. 
Am fost destul slugi la bogătani 
nu ne-om mai băga și la vite". Au 
fost discuții aprinse, dar a biruit 
pînă la urmă adevărul. A biruit pen
tru că membrii de partid au demon
strat că numai dezvoltînd și alte ra
muri de producție și în primul rînd 
creșterea animalelor, se va putea a- 
•igura pe deplin o viată îmbelșuga
tă tuturor

Sînt astăzi mnlți colectiviști car* 
in repetă acim frintnri din cele în
vățare atunci de !a comuniști. „Pro
ducția vegetală, fără participarea 
creșterii animalelor, este irațională, 
asta s-o știe oricine. Irațională și 
aeeconomică. Vitele consumă în 
mod economicos, cam a treia parte 
din producția vegetală, printre care: 
pleava, paiele, cocenii borhoturile 
și alte reziduri care altminteri 
prăpădi în zadar. Asta-L..’ Și 
numai atlt Oamenii au învățat 
iacă calcule cu privire la o 
importantă latură a problemei. „! 
care tonă de gunoi de grajd băgat 
în pamînt poate aduce un spor de 
cel puțin 100 kg. cereale la hectar. 
10 vagoane de gunoi înseamnă 10 
tone de cereale mai mult". Sînt a- 
ceiași oameni care cu cîțiva ani în 
urmă își frămîntau mințile să înțe
leagă rostul propunerilor făcute de 
comuniști asupra dezvoltării ferme
lor de animale, aceiași, care astăzi 
sînt în stare să țină adevărate pre
legeri despre însemnătatea sectoru
lui zootehnic. „Avem acum — spun 
ei cu mîndrie — peste 6.000 capete 
de animale, o fermă cu 216 vaci cu 
lapte. Sectorul zootehnic ne-a adus 
anul trecut un venit de ț 
1.880.000 lei; am livrat statului 
bază de contract 1.100 capete 
porci oare ne-au adus un milion 
leL Alți 1.700 sînt puși 
îngrășat".
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Dezvoltarea creșterii 
șl înființarea altor

animalelor 
__  ramuri de

producție cum ar fi grădinări
tul, pomicultura, pepiniera pomico
lă, școala de viță, atelierele, diferi
tele instalații au făcut ca un mare 
număr de brațe de muncă să fie o

cupate în tot cursul anului. Ș4 de
monstrațiile încep din nou In mod 
științific și practic: „In condițiile 
dezvoltării a cit mai multe ramuri 
de producție, pe lingă faptul că se 
ajunge la o sporire tot med mare a 
veniturilor, va face sâ dispară trep
tat și caracterul sezonier cd muncii 
în gospodărie". Subliniază „carac
terul sezonier** Intr-un fel anume și 
în asta deslușești adînca transfor
mare petrecută in conștiința loz, 
transformare pe care Anton Heuber- 
gher. Petre Dobre, Ana Puxtan și 
alți fruntași o explică simplu. In cî- 
teva cuvinte: „Ne-a învățat partidul 
că oamenii uniți și însuflețiți de a- 
celași țel, pot să schimbe totul din 
temelii".

ei din Sintana au pornit, 
de mult, o adevărată ofensivă 
împotriva unuia din cei mai 

temuți inamici: seceta. Primul pas: 
amenajarea unor instalații pentru 
irigarea culturilor care în perioa
da cînd nu-i prea ospețesc ploile, 
au cel mai mult de suferit Propu
nerea a fost făcută într-o discuție 
organizată din inițiativa comuniști
lor. „Irigația e lucru bun, da' de 
unde apă ? — spuneau unii 
Îndoială. Mureșul și Crișul 
departe. E cu neputință să 
gem apa pînă la noi**. Dar 

cu 
sînt 
tra* 
co- 

muniștii nu țin consfătuiri și adu
nări de-a surda. „Săpăm ffntîni, și 
tragem apa cu pompele. Am făcut 
doar atitea lucruri care ni se pă
reau grele la început". Hotărîrea a 
fost luată. îndrăzneață ca și altele, 
această propunere a mobilizat apoi 
și pe alții, entuziasmați de perspec
tiva irigațiilor. S-au săpat opt fintfnf 
s-a amenajat terenul frigîndu-se o 
suprafață de 40 hectare cu porumb 
pentm boabe. Rezultatul a fost cel 
prevăzut de comuniști: peste 10.000 
kg știuleți de pe fiecare hectar iri
gat. Pornind de la această izblndă. 
colectiviștii și-au propus pentru vii
tor să extindă irigarea culturilor și 
In deosebi a celei de porumb.

15 diplome se află aninate de pe
reții mai multor încăperi ale gos
podăriei 15 diplome care înseamnă 
tot atîtea aprecieri asupra rezulta
telor obținute în sporirea producții
lor la diferite culturi, cît și asupra 
celor obținute în sectorul zootehnic. 
In 1959 gospodăria a ocupat locul 
doi pe țaTă Ia Concursul cultivato
rilor de porumb. Anul trecut pro
ducția medie la grîu, cu tot timpul 
puțin prielnic, a fost de peste 2.300 
kg. la hectar, cea de orz a depășit 
2.600 kg., tar la porumb s-au obți
nut 5.080 kg. știuleți în medie la 
hectar. Este rezultatul unei activi
tăți care nu se desfășoară la în- 
tîmplare, oi după anumite reguli 
care au dus și duc neîncetat 
creșterea bunăstării membrilor 
cestei gospodării fruntașe.

La începutul acestui an, cu prile
jul adunării pentru darea de seamă 
a avut loc o scenă emoționantă. Un 
mare număr de colectiviști fruntași 
au fost premiați pentru modul exem
plar cum și-au îndeplinit obligațiile 
șl au depășit planul. Anton Heubei- 
ger, șeful brigăzii a doua, care
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Primăvară
--- ;      ~~ ~

-nfioritoare
Foaie verde, lin pelin, Partidul, lumină-naltâ,
Greu mi-a fost copil străin Luptind simțeam cum ne saltă —
Gte locrimi am vărsat Din săraci ca voi de noi.
Dunărea s-a-nvol burat. Vezi-ne în vremuri noi.
M-ou bătut ciocoi, Hămind —■ Slugăream moșie lată
Nu-mi dom riadul blestem iod -t Și nu rideam niciodată
Și cărări cu pietricele Că negru mi-<> mai fost cintu*
Am umblat desculț pe ele Cum e norul ți pâmîntul —«
Și-am călcat din piatră-n piatră Nora-i negru de-ndesat
N-am avut mamă ți vatră. Eu am fost de supărat;
Și-am călcat din loc in loc, Pămîntu-i negru de tină,
Fără tată ți noroc. Gntui meu n-avea lumină.
Sufletu-mi ardea in fac. Dar acum cântarea mea
Stejărel de lo-ntorsură Luminează oa ți-o stea
Trecură anii, trecură. Și i-o spun partidului
Și ou iarnă ți cu bură. Iotă rodul luptei lui :
Și-au venit frumoșii rori Prim ăvară-n flori toare
Cu primăvară ți flori. Gt lumea nepieritoare !
Partidul, ne-nfnnt țoiman 
Mi-a-mbrincit ciocoi viclean 
Core mult mi-a fost dușman.

Auzită de ION SOCOL in co
muna Vinju Mare, regiunea Ol
tenia.

Cnua de odihnă a colectrviștwor, construită în frumoasa stațiune 
fyalneo. climaterică Moneasa

obținut o producție medie de 7.273 
kg. porumb știuleți la hectar, a pri
mit un aparat de radio. Ludovic O- 
lah la fel; Saveta Marcu, Petre Do
bre, Ana Purtan, Franciec Abfalder 
și Andrei Zimmermann cite un ceas 
de mînă „Moscova", laz Ion Rein- 
holtz un stilou. Un număr de aproa
pe 40 de fruntași au pleoat într-o 
excursie, pe cheltuiala gospodăriei, 
la București. Gospodăria a distri
buit anul trecut premii pentru frun
tași în valoare de peste 168.000 lei. 
Este un fapt grăitor al prețuirii mun
cii.

In 1959, cînd gospodăria ocupa 
locul doi pe țară la Con
cursul cultivatorilor de po

rumb, La București, în cadrul celui 
de al V-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori, brigada artis
tică de agitație obținea locul I pe 
țară. Să fie oare o coincidență 
tîmplătoare? Cîteva fapte vor 
monstra că nu. Anul trecut în 
drul Festivalului „I, L. Caragiaie" 
echipa de teatru a ajuns pînă la 
București.

Exemplele amintite vorbesc con
vingător despre strînsa legătură ce

tn- 
de- 
ca-

există aici Intre activitatea cultural- 
artistică și producția. Peste 50 de 
colectiviști tac parte din formațiile 
de teatru, dans și cele două băgări 
artistice de agitație. Sub conduce
rea profesorului loan Iordăchescu, 
instructor și pasionat activist cultu
ral, brigăzile artistice au prezentat 
multe programe nu numai la Sinto
na, ci și in alte comune, cum ar fi 
Sîntea Mare, Sepreuș, Tipări șl al
tele. Aproape nu există loc de mun
că în gospodărie de care brigăzile 
să nu se fi ocupat, aducind astfel o 
contribuție însemnată la consoli
darea economică a gospodăriei, la 
sporirea producției, kr formarea 
conștiinței socialiste a colectiviș
tilor.

Ridicarea nivelului profesional al 
colectiviștilor este de asemenea în 
atenția muncii culturale. Colțul roșu, 
reamenajat, dispune în prezent de 
peste 1.200 volume de cărți, iar în- 
vățămîntul agrozootehnic, sub con
ducerea harnicului inginer loan Co
con, a cuprins în această iarnă pes
te 150 de cursanți. Se desfășoară 
aici, la colțul roșu, o activitate mul
tilaterală și, după cit se vede, re
zultatele sînt la același nivel. Frun
tași in activitatea cultural-artistică, 
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fruntași în întărirea economică 
gospodăriei și în producție.

★
Cele ce urmează dovedesc 

Kamicii colectiviști din Sintana pri
vesc tot mai departe. Planul gospo
dăriei pe 1961 ilustrează meșterea 
convingerii tuturor colectiviștilor că 
se poate obține și med mult. De 
pildă, 5.500 kg. grîu și 6.700 kg. po
rumb în medie la hectar. Cum vor 
îndeplini ei aceste prevederi în
drăznețe? Prin lucrarea pămîntulul 
în condiții agrotehnice superioare, 
prin fertilizarea solului și folosirea 
semințelor de mare productivitate. 
In acest an gospodăria va livra sta
tului pe bază de contract peste 
3.000 de porci grași, iar producția 
de lapte va crește kr 2.600 litri pe 
cap de vacă furajată. Se prevede la 
sflrșitul anului un venit de aproape 
9.500.000 lei și o creștere a valorii 
rilei-muncă la 40 lei.

Sutele de vizitatori, fie că sînt co
lectiviști din alte sate care vor sâ 
învețe din experiența celor din Sin
tona, fie că sînt întovărășiți, re în
torc în satele lor cu multe învăță
minte și cu sentimentul puterii mun
cii unite într-o gospodărie colectivă 
care merge pe calea dezvoltării 
multilaterale, continue.
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Acum cîțiva ani, la un concurs al 
artiștilor amatori, în fata unui juriu 
compus din compozitori, muzicieni, 
artiști dramatici și folcloriști, a apă
rut un bărbat scund, îndesat, cu o 
mustață neagră, bogată, îmbrăcat în 
pitorescul port al muntenilor de la 
Cimpulung Moldova: ițari, cămașă 
cu „pui“, bondiță cu blană de dihor, 
curea lată bătută în fluturi și be
teală.

Omul pășea pe scenă cu natura
lețea cu care ar trece un plai pădu- 
rean ; își dăduse pălăria pe ceafă 
și purta în mîna dreaptă o bîtă cio
bănească încrustată.

Mihai Lăcătîș, așa îl cheamă pe 
muntean, s-a înclinat de cîteva ori 
zîmbind, a ridicat bîta la gură și a 
început a zice o doină de se clătina 
frunza pe copaci.

Juriul, sala, au încremenit cu 
ochii țintă Ia el.

Mihai Lăcătîș a făcut un gest 
scurt și bîta s-a frînt în două. O 
bucată i-a căzut la picioare, iar cea
laltă a început a împrăștia buchete 
de sunete vesele, săltărețe, pline de 
înflorituri, dînd glas unui minunat 
și îndrăcit joc muntenesc.

— V-am cîntat din tilincă și ca
val, cele mai vechi instrumente 
populare romînești ! — a zis cintă- 
rețul înclinîndu-se.

Aplauzele sălii au fost niște ade
vărate explozii. Mihai Lăcătîș s-a 
înclinat din nou. și-a dres bîta și 
pe urmă a cîntat, rînd pe rînd din 
frunză, din solz de pește, din fluier, 
din coajă de mesteacăn, cobză și 
tobă, evocînd văile și poienile mun
ților din care venise, răsăritul lunii 
pe Pietrele Doamnei, șopotele Izvo- 
rului Alb și vuietul puternic al Mo
rii Dracului, locuri prin care a tre
cut de atîtea ori cu turmele.

Sala l-a răsplătit pe cîntăreț cu 
tunete de aplauze și „bis“-uri, iar 
juriul l-a încununat cu laurii pre
miului I, ca pe un talentat artist, 
dar și ca pe un vrednic păstrător 
al artei populare.

★

Artistul popular Mihai Lăcătîș a 
fost păstor. Și-a petrecut tinerețea 
în munți, la stînile bogătanilor. Sin
gurătatea pădurilor, viața amară, au 
adunat în el simțăminte pentru tăl
măcirea cărora cuvintele i se păreau 
prea palide, prea sărace. Mihai Lă
cătîș simțea un îndemn nedeslușit 
să-și povestească amarul și nădej
dile în viers, un viers în care să 
răsune cetina și șuvoaiele ce se por
nesc primăvara, tunetele furtunilor 
și susurul moale al ierburilor.

Și omul a dibuit, rînd pe rînd, 
glasul fluierului, șuierul frunzei și 
al coajei de mesteacăn, zumzetul 
cobzei...

Și într-o zi, cîntărețului i-a trecut 
prin minte ideia alcătuirii unui ta
raf de fluiere construite astfel în- 
cît să se „acorde" la terță, ori la oc
tavă (deși el nu știa ce înseamnă 
terță și octavă), cu care să cînte la 
hore și la petreceri „să nu uite oa
menii mîndrețea cîntecelor noastre".

„Orchestră de fluiere ?... Păi fluie
rul nu mai slujește decît ca piesă 
de muzeu !*, i-a rîs în nas unul din 
direguitorii de atunci ai Cîmpulun- 
gului, căruia venise să-i ceară nu 
știu ce aprobări.

Mihai Lăcătîș s-a întors în munți 
scîrbit. dar și îndîrjit. „Facem o 
școală de fluierași, aici “ a hotărît 
el și strungărașii, băieții stînei, și 
ciobanii ceilalți, i-au devenit dintr-o 
dată elevi...

Asta se întîmpla în anii războiu
lui...

★

Dar anii au trecut. In țară rîn- 
duielile vechi se schimbaseră cu al
tele noi. Zările se luminaseră. Intr-o 
bună zi, Mihai Lăcătîș s-a trezit in
vitat la o ședință culturală. A lăsat 
oile și a coborît în oraș.

— Vrem să-ți mărim și să-ți în
zestrăm școala de fluierași. Uite, îți 
dăm și un sediu : la căminul cultu
ral.

Mihai Lăcătîș a simțit un fior de 
bucurie prin inimă. S-a înclinat :

— Vă mulțumesc de cinste ! Minu
nat gînd ați avut !...

Și astfel, școala de muzică din 
munți a coborît în oraș. Director și 
profesor : Mihai Lăcătîș. Și, rînd pe 
rînd, școala s-a îmbogățit cu tot fe
lul de instrumente, iar faima ei s-a 
împrăștiat în toată regiunea. Nenu

mărate „promoții" de absolvenți ai 
acestui mic și original conservator, 
fluierași, buciumași, cobzari, frun- 
zași, au dus și duc mai departe în 
timp frumusețea cîntecului popular, 
îmbogățindu-1 și mlădiindu-1. Des
pre buciumașul Onisim Nisici, sau 
despre duetul de fluiere acordat la 
octavă (Mihai Lăcătîș își construieș
te singur instrumentele), au auzit 
cele mai îndepărtate sate. Multe 
cîntece ale „școlii" au îmbogățit co
moara Institutului de folclor...

★

Era într.o după-amiază caldă de 
august. Școala de muzică a venit în 
ospeție la stîna întovărășiților din 
Capul Satului-Cîmpulung, la ba
ciul Forminte. buciumaș vestit și el.

— Am venit să dăm un festival de 
fine de an... Adică mai bine zis, un 
examen. Am băieți foarte talentați. 
lată-i : Mihai Corduneanu, Gheorghe 
Sabie, Mihai Hrițcu, Mircea Sfărghlu 
și alții. Ești de acord ? — l-a între
bat Mihai Lăcătîș pe baci.

Baciul Forminte a dat din cap. A 
ridicat apoi buciumul spre tivitura 
de smarald a zărilor și i-a dat glas. 
Tn poiană s-au strîns și ceilalți cio
bani cu turmele de mioare.

Mihai Lăcătîș a ridicat degetul 
numărînd tactul :

— Unu... doi... trei!
Și dintr-o dată, șapte fluiere au 

prins a se învolbura. Părea că peste 
munți răsare soarele sorbind rouă. 
Părea că din cetiniș, vine fîlfîit ușor 
de paseri și că văzduhul se umple 
de mireasma finului cosit. în zare, 
Rarăul sclipea.

La un semn, peste murmurul flu
ierelor și al frunzelor a început să 
se toarcă întîi lin, apoi tot mai tare 
glasul Valeriei — solista orchestrei 
— ca și cînd șipotele muntelui ar fi 
venit și ele să-și alăture glasul la 
cîntecul acela de tinerețe și bucu
rie...

Baciul Forminte simțea un nod în 
gîtlej și o înrourare printre gene.

— Bine, măi băieți ! Bine !... Cît 
privește examenul, cred, măi Mihai, 
că li se cade nota zece la toți. Pen
tru Valerica și pentru flăcăul Mihai 
Candrea. zece n-ajunge !... Cît des
pre festival, se împieptoșă baciul 
Forminte și tuși scurt și grav — eu... 
vă mulțumesc din inimă, și... mai 
poftiți !

...A fost unul din primele exame
ne ale școlii de muzică a lui Mihai 
Lăcătîș. Dar cîte alte examene n-a 
mai dat de-atunci școala, la Cîmpu- 
lung. la Suceava, la Iași, la Bucu
rești și cîte diplome și premii nu-i 
cinstesc munca și succesele, ca și pe 
pasionatul cîntăreț și făuritor de in
strumente, Mihai Lăcătîș, ajuns 
acum la vîrsta tîmplelor cărunte ?...

DRAGOȘ VICOL

Desenatorul NICOLAE HILOHI, făcînd o schiță pentru portretul 
lui Tudor Mindir, țel de echipă In brigada legumicolă

DE

NICOLAE HILOHI: 
Colectivista Elena Badea — 

desen

JUSTIN NĂST ASE: 
Dumitra Neacșu, 

mulgătoare de vaci — giis

Un grup de țărani colec
tiviști oprindu-se în fata ta
blourilor si schimbînd între 
ei impresii despre diferitele 
picturi, este o scenă care de 
mai multi ani a devenit obiș
nuită în muzeele și expozi
țiile din orașele de pe întreg 
cuprinsul tării. Asemenea 
grupuri poți întîlni în Bucu
rești, la Muzeul de Artă Na
țională sau la Muzeul Simu, 
la Sibiu, la Muzeul Brucken- 
thal. la Cluj, la Craiova.

Dar iată că fotograful 
nostru a surprins de această 
dată, cîfiva colectiviști, 
membri ai gospodăriei „Gri- 
vita Roșie' din Bolintinul 
din Deal, vizionînd o expo
ziție de artă plastică chiar 
Ia ei acasă, la coltul roșu.

Intre pictorul Ion Pană, 
sculptorul Justin Năstase, 
desenatorii Constantin Baciu 
și Nicolae Hilohi și colecti
viștii de la „Grivița Roșie’ 
s-au legat temeinice priete
nii. In virtutea acestei prie
tenii. dar și ca un omagiu 
adus muncii colectiviștilor 
care i-au inspirat, autorii au 
tinut ca portretele pe 'are 
le-au făcut să fie văzute în 
primul rînd de sătenii din 
partea locului.

Sighișoara este un oraș vechi, cu 
turnuri medievale, cu ziduri groase 
de cetate. într-unul din aceste tur
nuri, un mecanism mișcă niște pă
puși, care anunță invariabil ora, 
ziua, luna și anul în care ne aflăm. 
De sute de ani, din evul mediu, 
scurgerea timpului o arată ceasul 
cu păpuși dân turn.

Oricît de ingenios ar fi însă acest 
mecanism, timpul nostru nu-1 poa
te măsura. Ceasul n-a putut înre
gistra momentul cînd în otrașul 
vechi au sosit proiectanțki, ațpoi 
după ei constructorii și au înălțat 
un combinat modern de faianță și 
sticlă. Ceasul nu poate spune nimic 
cu privire la faptul că Sighișoara 
a devenit un oraș industrial.

Istoria multor întreprinderi noi 
începe cu „aici a fost înainte un 
cîmp“.

Aici, cu cîțiva ani în urmă, a fost 
un cîmp — așa începe și istoria 
modemului combinat de faianță și 
sticlă, din Sighișoara. Combinatul 
cu clădiri sobre, cu geamuri mari 
luminoase, întins pe 30 ha., are și 
el un turn. Este tumul de amestec

Gingășia florilor, farmecul naturii, frumusețea motivelor populare prind 
viață sub penelul tinerei Carmen lonescu.

al fabricii de sticlă. Deasupra Iui 
strălucește steaua roșie. Aceasta este 
cu adevărat măsura timpului nostru.

Ce cadou să-ți fac ?
In curînd pășești într-o viață 

nouă, te căsătorești cu cel drag. 
Oare ce cadou să-ți iau ? O să te 
bucure cu siguranță un serviciu de 
masă, din faianță ivorie, pe margine 
cu o subțire dungă albastră. Sau 
mai bine să-ți iau un serviciu de 
bucătărie, să-1 pui pe bufetul cel 
nou ? Dacă ți-aș lua niște farfuri
oare cu desene nostime, reprezen- 
tînd copilași jucîndu-se, nuntașii ar 
face haz. Ce zici, ți-ar place să-ți 
servești musafirii dintr-un serviciu 
de țuică cu motive populare ? Poa
te că ai vrea să-ți împodobești că
minul cu bibelouri ? O rîndunică 
ce e gata să-și ia zborul, o dansa
toare ce s-a născut parcă din spu
ma mării, un vas zvelt cu motive 
aurii, ce frumos s-ar potrivi cu mo
bila de culoare deschisă, lustruită !

Prietenă, să știi, sînt într-o mare 
încurcătură. Dacă ar fi să-ți aleg 
cadoul din produsele fabricii de fa
ianță — și tot despre ce ți-am vor
bit se produce aioi — ar trebui să 
aleg din cele 246 sortimente. Dar 
pînă una alta, pînă mă hotărăsc, îți 
voi povesti cum iau naștere, din ni
sip, feldspat, argilă, caolin, sodă și 
alte materiale, faianța și sticla, ser
viciile de masă, bibelourile, sticlele 
în care va fi vin sau untdelemn, 
sau borcanele în care gospodinele 
pun dulceață.

Sîntem în secția de mori. Aici se 
dozează după rețetă, se cîntăresc și 
se macină pe cale umedă diferitele 
substanțe care intră în compoziția 
faianței. Ceea ce rezultă din această 
operație se numește barbotină. Bar- 
botina ajunge apoi în alte secții un
de este supusă la diferitele operații. 
Filtrele-presă scot apă din ea, iar 
presele-vacuum, aerul. Turnătorii o 
toarnă în forme, strungarii o mo
delează cînd a ajuns să fie cum e 
plastilina. Cînd a luat formă de 
farfurii, vase sau bibelouri se glazu
rează și se pun în cuptoarele lungi 
— cuptoarele-tunel — unde tempe
ratura atinge peste o mie de grade. 
In fazele ulterioare, la decorare, 
intervine munca artistică care cere 
lucrătorilor o mare îndemânare.

Iți spui probabil că în secția de 
mori sau în turnul de amestec al 
•tidei trebuie să fie iot timpul 
praf. Nu este însă așa. Instalații de
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urmă să fi des- 
yziție Ia Bolintin 
n act temerar, 
ite eșecului. Pe 
iteresat așa ceva 
ună de oameni 
re trudeau din 
moșia prințesei 
e nici să des- 
ichea nu aveau 
t și a căror să- 

păzită de un 
die (un medic la 
ne) ? In peisajul 
lolint inului, lingă 
ani, căminul cul- 

lioteca comunală 
volume, cinema- 

tesc, dispensarul 
casa de nașteri-^ 
ie la colțul roșu 
itreqească imaqi- 

comunei colecti- 
ulți din cei care 
pe vremuri pe 
iervit acum drept 
chipurile lor pot 

pe pînze și în 
nteresul cu caree 
u care țăranii se 
i fiecare tablou, 
opoziția se bucură 
sebit succes. Des- 
ucru vorbesc căl- 
aprecieri făcute 
iri și faptul că în 
ămini expoziția ■

La colțul roșu „modelele" au venit să se recunoască 
în tablourile expuse!

fost vizionată de aproape 
1.500 de oameni.

Vestea s~a dus și in co
munele învecinate Poenari, 
Bollntinul din Vale, Stoe- 
nești și mul ți vecini au or
ganizat excursii care au avui 
drept scop vizitarea expozi
ției de la coltul roșu. Reu
șita acestei manifestări — 
oare contribuie la formarea

gustului pentru artă, pentru 
frumos, al colectiviștilor din 
Bolintin — se vădește și în 
hotărîrea pe care au luat-o 
aceștia de a organiza o serie 
de vizionări ale marilor ex
poziții din București. Și col
tul roșu de la g.a.c. „Grivița 
Roșie’ poate sta acum ca 
mărturie a legăturii artei 
noastre noi cu poporul.

VL. PANA

D/K OMISUL
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ță ae- organizația de partid, sînt comnniș- 
tos. tii. In planul de măsuri tehnico-o r-
uncesc ganiza lorice care a fost întocmit pe 
? Gre- baza a 441 de propuneri venite din 
în așa rîndurile muncitorilor, tehnicienilor, 
mului. inginerilor, și funcționarilor sînt 
are —, nenumărate prevederi în ce pri- 
e Iun- vește îmbunătățirea calității.
diver- Intr-un timp, colectivul a avut 
slucra- mult de furcă cu rețeta glazurei far-
nii df ' furiilor. Atunci, cu ajutorul Inști- 
ndă și totului de cercetări s-a întreprins
ul tur- un studiu pentru a găsi noi rețete
cuiește de glazură și, mai cu seamă o nouă
o facă formulă pentru pasta din care se
-mează fac farfuriile și ceștile. Aceste cer-
omate. ratări au fost încununate de succes.
>us cu- S-a găsit și posibilitatea de a înlo-
oame- cui, la produsele de serie, caolinul

de import cu caolinul de Aghireș, 
ceea ce a dus atât la reducerea pre- 

ate țului de cost dt și la îmbunătățirea 
calității faianței. In planul de mă- 

• corn- suri tehnico-organizatorice, în scopul
«roduse îmbunătățirii calității produselor se
oame- mai prevede introducerea pe sc a 

ul car- industrială a înnobilării nisipului* 
lor, lo- mecanizarea cernerii nisipului la 
așezate morile pentru glazură și altele.

,,Dacă se mărește gradul de me- 
j. entu- canizare a diferitelor operații, fi" 
■u caii- rește că și calitatea cerută va fi 
onomil. mai ușor de realizat- — s-au gîndit 
li: este entuziaștii secției mori. Comuniștii

E Șl UZINĂ |
.pa-și desface.
> garoafă albă

— nestemată salbă —
ii simbol de pace.

(lături, a țîșnit un coș ;
3 într-una stup gigant, uzina ;
1 spre oameni s-a aprins lumina! 
ățișează steagul — flutur* roș*.

jub cerești fireturi
L-n, cu obraji de pară, 
i-ntr-o primăvară
crescut alături.

șl uzină 1 Din aicelași lut, 
ber, mîndru, dîrz al vremii noastre — 
id adîncuri și-nălțimi albastre, 
in basm, aevea, trainic v-a crescut 1

CONSTANTIN MUNTEANU

Iosif Aurel și Die Băluță, împreună 
cu organizatorul grupei sindicale 
Czako Geza au propus o inovație, a- 
nume, o macara pentru înlocuirea 
plăcilor la filtru-presă. Inovația a 
fost acceptată și se află în curs de 
realizare.

Se vede însă treaba că au fost 
„gînd la gînd“ cu alții, fiindcă la 
cabinetul tehnic, numai în luna ia
nuarie au venit șapte propuneri de 
inovații. Cinci dintre autorii acestor 
inovații sînt muncitori.

„încrederea pe care ne-au acor
dat-o comuniștii primindu-ne în 
rîndurile candidaților de partid, 
trebuie să o răsplătim dînd produse 
de bună calitate**. Acesta a fost 
gîndul candidaților de partid Nico- 
lae Brândușe, al lui loan Rusu și 
mulții alții ca ei, mereu fruntași, 
dînd totdeauna produse de calitate. 
Utemista Ana Kovacs, fiică de co
lectiviști din comuna Apold, s-a 
gîndit că i-ar veni să intre în pă- 
mînt de rușine dacă părinții sau cu- 
noscuții ei ar avea de adus obiecții 
cu privire la produsele fabricii în 
care lucrează. De aceea ea execută 
cu multă grijă operația de retușare 
și reușește să depășească cu mult 
norma.

Toate aceste gînduri, aceste preo
cupări pentru a păstra faima bună 
a mărcii fabricii, s-au unit într-un 
singur șuvoi, gîndirea întregului 
colectiv, care desfășoară lupta pen
tru calitate.

Directivele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn către 
toate organele și organizațiile de 
partid, sindicate, ale U.T.M. cu pri
vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia au 
găsit harnicul colectiv al combina
tului în această pasionantă între
cere pentru calitate. Studiind acest 
însemnat document de partid ei au 
văzut cît de deplin oglindește el 
propriile lor năzuințe și ce ajutor 
prețios în muncă reprezintă. Colec
tivul a făcut cu prilejul acestui stu
diu noi propuneri, și-a luat noi an
gajamente pentru a îmbunătăți în
continuu calitatea produselor, și a 
micșora prețul de cost.

In planul de măsuri tehnico-orga
nizatorice au fost prevăzute, de pil
dă, introducerea arderii produselor 
în faza de biscuit pe suporți refrac
tari speciali, dezvoltarea, în trimes
trul IV a secției decor și alte mă
suri care să ducă la îmbunătățirea 
continuă a calității produselor.

Măsurile tehnico-organizatorice și 
angajamentele luate în cadrul între
cerii socialiste în cinstea aniversării 
partidului nostru, oglindesc răspun
derea pe care o simte întregul coleo 
tiv pentru bunul renume al fabricii*

E. ABRAHAM
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Nesecate sînt izvoarele poeziei noa

stre populare I Cu versul său de mare 
prospețime și dulce mlădiere, cîntecul 
rapsodului din popor însoțește toate 
înnoirile care ne fac viața tot mai 
frumoasă și mai îmbelșugată. Folclo
rului nou îi place lumina. O caută, o 
salută, o cîntă. Fiecare înfăptuire nouă 
— pe imensul șantier ca,e este țara 
noastră — devine motiv de inspirație. 
Tocmai în aceasta constă bogăția iz
vorului fololoric,

Sînt abia cîteva săptămîni de cînd 
conducători de partid și de stat, în 
Frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu Dej, au vizitat Valea Arge
șului unde au examinat amplasa
mentul și schema de amenajare ale 
hidrocentralei (cu o producție a- 
nuală de 400 milioane k.W.h.) ce se 
va construi acolo. Va fi ridicat 
un baraj de 165 metri înălțime. Apele 
regularizate prin lacul de acumulare 
vor asigura Irigarea unei suprafețe 
agricole de circa 100.000 hectare. Lira 
bardului popular n<u putea să nu vi
breze la aflarea acestui eveniment. 
S-au înfiripat stihuri închinate luminii 
ce se va isca din ape și holdelor mă
noase ce vor tâlăzui între canalele de 
irigație.

Colindînd din om în om, îmbogățin- 
du -se și șlefuindu-se treptat, cîntecul 
acesta s-a făcut solul profundei recu
noștințe a oamenilor muncii față 
ziditorul vieții noi, partidul :

Argeșule, riu cu fală 
Vom nâlța hidrocentrală 
Și dălbinele-ți senine 
Le-om petrece prin turbine, 
Ca să ne aducă-n sat 
Lumină și trai bogat, 
Să ne 
Zile și mai luminoase, 
Munca mai cu spor să fie 
La noi în gospodărie, 
Rodul mai îmbelșugat 
Pe cîmpia fără hat. 
Argeșule, riu de munte 
Insoțit-ai veacuri multe 
Și-apucat-ai vremuri grele 
Peste dealuri și vîicele — 
Dar acum, partidul nostru 
fi-a schimbat in bine rostu’ 
Și-o sâ spui pe unde line 
Despre zilele senine, 
Că s-o înălța cu fală 
încă o hidrocentrală 
Peste creste sâ vestească 
Izbînda muncitorească 
Și să ducă peste grui 
Cuvintul partidului.

(Auzită de GEORGE BREAZU 
in comuna Leordeni)

Creatorul de frumuseți folclorice na 
•e mărginește la cadrul restrîns 
oului natal. Aria de inspirație a 
lui său este amplă, coincide cu 
toată** :

Ș-apoi verde de mușcată, 
Mâ uitai prin țara toată 
Și pe unde mă uitai 
Numai bucurii aflai. 
Văzui sondele lucrînd 
Și pămintul sfredelind 
Aur negru sâ ne scoată 
Să lumine țara toată. 
Și prin munții cei înalț! 
Văzui codrii râm ura ți 
Brazi cu mindrâ cetiniță 
Tării mele cununițâ. 
Iar prin orașe umblind 
Case noi văzui la rind 
Și văzui păduri de schele 
Lingă umeri de castele. 
Și câtind apoi, prin sate 
Alte lucruri minunate 
Inima-mi înveselesc 
Bucuria îmi sporesc : 
Holde-ntinse pină-n zare 
Freamătă ca draga mare 
Imbiind cu nouă pită

rostuiascâ-n case

de

al lo
ver su- 
„țara

înfrățită.Rod de muncă înfrățită. 
Case noi și masă plină 
De bucate și lumină 
Primitoare ne adastă 
Cu mușcatele-n fereastră.
Bucuria, voia bună 
Munca rodnică-ncununâ 
Munca, viața fericită 
De-al nostru partid zidită.

(Auzită de CHIRA VERA ta ee- 
muna Groși-Maramureș)

temă dragă fecundului poet cmo- 
este gospodăria colectivă. El antă

o 
nim 
munca unită cu patosul omului elibe
rat de povara haturilor, slobod sâ se 
miște pe cimpul întins, care își atrage 
dragostea tuturor, fiindcă este „ai nos- 
tru“. Și fiecare cîntec închinat muncii 
laolaltă este o solie de mulțumire că
tre partid :

Aruncai privirea-n jos 
Mîndru-i satul și frumos, 
Aruncai privirea-n sus 
Negura de ieri s-a dus. 
Bolta sus e strop de rouă 
Cum ni-i viața astăzi nouă. 
Suflă vintul printre brazi 
Ferice ni-e viața azi 
Și-o facem tot mai bogată 
Cum partidul ne arată. 
Ieri aveam cocioabe-n vatră 
Azi case-nalte de piatră. 
Ieri neștiutori de carte. 
Azi școală cît o cetate. 
Colectiva e izvor 
Cei harnici trăiesc în spor. 
Viața nouă ce-o avem 
Drag partid, ți-o datorăm.

(Auzită de I. BRAGHEȘ ta ee- 
muna Voita, raionul Făgăraș)

Poetul de astăzi iți asumă ți rolul 
de continuator al doinitorului do 
odinioară, dînd vechiului vers protes
tatar un epilog luminos, o încheiere ce 
consemnează izbînda binelui și e 
dreptății. Ața s-a întîmplat ți cu doina 
„Mai mereu biriși domnești *)“ (auzită 
de Clement Constantin în comuna Mia, 
raionul Deva).

Dar de cind la noi în sat 
Colectivă am durat. 
Lucrurile s-or schimbat : 
Făurim o noua viață 
Cum partidul ne învață — 
Rodul muncii să sporească 
Colectiva sâ-nflorească.

Ontecul, metafora îl însoțesc pretu
tindeni pe omul nostru cucerit de bo
găția peisajului nou ol patriei. El îșl 
împărtășește bucuria dăltuind Hori de 
stil în marmora stihului — și aceasta 
este cea mai aleasă expresie • sta»- 
țămintelor sale :

Doină, strălucită floare 
Mireasă nemuritoare 
Ești născută din popor 
Și ești dragă tuturor. 
Ne-ai fost glas de-mbârbătcN* 
In vremuri de grea-ncercaro 
Și ne ești îndemn acum 
Pe-al nostru luminos drum. 
Spune.i doină, spune-i lui, 
Dragului, partidului 
Că toți cei care muncim 
II urmăm și îl iubim 
Că ne e părinte drag 
Și sub al său roșu steag 
Lanțurile le-am zdrobit, 
Traiul nou l-am făurit. 
Și sâ-i duci de ziua sa 
Darul nostru : iubirea — 
Că mai drag pe lume nu-l 
Ca glasul partidului.

•) biriși domnești — slugi la graft
(Auzită de I. BRAGHEȘ fn oe- 

muna Vulcan, reg. Brașov).

Comentariul de N. CULCEA

■a

Aspect din noua secție de fabricat sticlă, intrată în funcțiunea la 1 martie. 
Secția este complet, automatizată.



O noapte tihnită de martie. Ceața, păienjeniș 
ușoi, plutește deasupra ulițelor făcînd zadarnică 
strădania becurilor de a lumina satul.

Toadei Oproiu, șeful brigăzii a treia, stătea la 
fereastră cu ochii ațintiți tn bezna nopții și batea 
darabana în geam. încetineala cu care se scurgea 
vremea îl enerva. De cîteva ori se trîntise în pat 
să se culce și tot de atttea ori se ridicase mintos, 
pentru a-și relua plimbarea, desculț, pe covorul 
ce-i gîdila tălpile.

Din cînd în cînd privirea i se oprea pe carne
țelul de notițe ce stătea aruncat pe masă, cu foile 
răsfirate în sus. Acolo, în filele acelea tăcute se 
afla notat cuvînt cu cuvînt motivul supărării și in
somniei sale. Ceasornicul din perete, tic-ticăia 
vesel numărîndu-și secundele.

Abia către ziuă a reușit Toader să ațipească. 
Pînă atunci a tot măcinat ia gînduri. Abia ce-i 
găsea deslegare unuia, că imediat altul ti și lua 
locul. Și toate i se trăgeau de la Ruxandra, noua 
șefă a brigăzii Intîia de cîmp.

Tn seara aceea Rțixandra a luat cuvîntul tn adu
narea generală și l-a criticat destul de aspru că o 
dată cu începerea campaniei de primăvară a ne
glijat complet brigada artistică de agitație de care 
răspundea. însă nu aceasta l-a supărat pe Toader. 
Nu, ci cu totul altceva. Amănuntele de la adu
narea generală fi reveneau mereu în minte cu o 
insistență supărătoare. O vedea pe Ruxandra vor
bind cu însuflețire despre munca brigăzii sale, ti 
urmărea cu plăcere fiecare frază, fiecare gest. El 
asculta atent. Ii făcea plăcere s-o audă vorbind. 
Mina dreaptă în care ținea creionul se odihnea 
deasupra carnetului de notițe, atentă parcă și ea 
la cele ce se vorbeau acolo. A tresărit cînd pe 
neașteptate în sală a răsunat chemarea la între
cere făcută de Ruxandra.

„Am chibzuit mult cu întreaga brigadă înainte 
de a-1 chema la întrecere pe tovarășul Toader — a 
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spus tata cu giasui ataiui — «.ie o Brigadă bună 
și n-o să ne fie ușor să-l întrecem. Totuși noi vom 
Încerca*. A început apoi să înșire obiectivele în
trecerii. Ceea ce nu putea pricepe Toader și cu 
care nu se împăcase nici pînă la ora aceea tîrzie 
din noapte, au fost cuvintele de la urmă rostite de 
Ruxandra, în care se angaja să-l ajute în tot 
timpul întrecerii. Mândria ti da ghes să se ridice și 
s-o pună la punct pe fetișcana aceasta care iși 
permitea s-o facă pe profesoara cu el față de toată 
lumea. Drept cine-1 lua ea ? Drept Florian, pe cate 
l-a înlocuit la conducerea brigăzii ?... .Primesc în
trecerea l — a spus el, privind cu dîrzenie către 
prezidiu — și dacă vrea să știe tovarășa briga
dieră care ne-a chemat la întrecere, noi vom rea
liza încă pe sfert în plus față de cît și-a pus ea do 
gînd. Cît privește ajutorul de care vorbea aici...*

Fraza îi rămase suspendată în aer, din cauza 
unui semn făcut de secretarul de partid.

—- Dumneata te-ai sfătuit cu brigada înainte de 
răspunde că primești chemarea la întrecere șl 

că veți realiza cu un sfert mai mult decît brigada 
nr. 1 ?

— Știu eu ce spun, tovarășe Velicu, și fără să 
mă consult cu oamenii. M-oi fi bizuind eu pe ceva.

Toader vorbea din ce în ce mai agitat. „Tare-i 
repezit* — auzi el pe cineva în spate. — .Repezit 
șl fudul*, răspunse un alt glas.

— Am și pe ce — le-a-ntors-o el celor ce șușo
teau în spate.

—O dată cu furișarea somnului, figura lai Toader, 
crispată de ciudă, a prins să-și recapete senină
tatea obișnuită. Ultimele semne ale necazului l se 
șterseră de pe față ca picăturile de rouă cînd iese 
soarele Se făcuse ziuă de-a binelea. Ridiclada-se 
ca un ghem de foc pe bolta cerului, soarele încon
deia cu dărnicie în alb-auriu marginile zimțuite ale 
norilor. Din depărtarea cîmpalui, viatul dimineții se 
sfîrtu flșîind în glugile de coceni. Un cai plin cu 
gunoi de grajd trecu sclrțliad pe uliță. Omul co
coțat sus pe o pătară veche duse mina la pălărie, 
salută agale și zâmbind roti biciușca spre cîmp.

— Mneața brigadiere. Hai pe tarta, te dac gratis! 
— Mergi sănătos nene Vasale — răspunse Toa

der. de la fereastră — Vin și eu ceva mai Hrzia.
înviorat de apa rece ca care se spălase pînă la 

bria, Toader o pomi întins către atelierul dn flm- 
plărje. acolo unde lucra Velicu, secretarul organi
zației de bază din gospodărie. Pe drum se mustra 
în gind că nu s-a dus la el să lămurească lucru
rile Imediat după ședință. Ce-o să-și închipuie 
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cînd îl va vedea acum ? Că se căiește de cele 
spuse aseară ? Și cel puțin dacă ar vorbi și Velicu 
ăsta ceva mai răstit, că tare ar avea chel să-și 
descarce puțin nervii într-o discuție mai aprinsă. 
Știa însă dinainte ce-1 așteaptă. De cum l-a văzut 
intrînd In atelier, tîmplarul i-a zâmbit părintește, 
privindu-1 pe sub ochelarii mici și rotunzi, cu ramă 
de sîrmă. Era un om de statură mică, puțin adus 
de spate și cu mustața îngălbenită de tutun. La 
prima vedere părea firav, lipsit de putere și ener
gie. In realitate însă era destul de viguros și de 
o vioiciune molipsitoare.

— Bine că al venit Toadere — fu răspunsul său 
la .bună dimineața**. — M-ai scutit de un drum la 
cîmp. Tocmai vream să stăm nițel de vorbă..„

Toader desluși în cuvintele secretarului o oare
care ușurare, un fel de bucurie ascunsă. Pe el însă 

—

Povestire de N. CREANGA

nu-1 preocupau la ora aceea decît propriile sale 
griji, așa că nu dădu prea mare atenție celor 
auzite. Iși scoase încet o țigară și tot așa de în
cet o duse la gură încerca astfel să-și rînduiască 
gândurile ce 1 se îmbulzeau In cap. Cu ce să în
ceapă ? Și ce vrea el în definitiv ?

— Ascultă Toadere — i se adresă tîmplarul. — 
Mi se pare mie sau tu ai slăbit ? Te văd tras la 
față. Or oi fi bolnav ?

Ia te uită unde bate 1 Din felul cum îi pusese în
trebarea, Toader înțelese că secretarul încerca să-1 
amintească de enervarea lui din ajun. Răspunse 
printr-o ridicare din umeri. Cîteva minute fiecare 
dintre ei se strădui să antreneze discuția în di
recția care-1 interesa pe el.

— Totuși observ de la o vreme că ești cam ner
vos, cam_.

Toader încercă să scape din încurcătură cu o 
glumă. — Sînt certat cu mine, nene Velicule. Ieri 
a fost o săptămână de ctnd nu-mi mai vorbesc.

— Mie în schimb poți să-mi vorbești, nu-i așa ? 
Eu și aseară te-am așteptat... Să-ți spun o noutate. 
Știi că Ruxandra va merge la o școală de doi ani ?

Toader tresări și coborî deodată privirea tn pă
mânt. Ajunsese la el ca un reflex : să-și lase ochii 
în jos ori de cîte ori se simțea tn încurcătură. ,S-a 
dus tot farmecul întrecerii" — gândi el cu amără
ciune șl tare ar fi vrut să-i poată dovedi fetei de 
ce este el în stare cînd e pus la ambiție. Se liniști 
brusc însă auzind că plecarea fetei va avea loc 
tirzlu, tn toamnă. „Păi dacă-1 așa, se schimbă lu
crurile — spuse el. — Se schimbă-n bine*. Velicu 
tnsă nu-i prea dădu mult răgaz de meditaie și 
rupse tăcerea tușind ușor

— Ascultă Toadere, tu-mi ești mie dator c-o ex
plicație. Vorbesc în legătură cu ședința de aseară. 
Cum crezi că vei reuși să realizezi Încă pe sfert 
față de ce s-a angajat Ruxandra ? Te întreb acest 
lucru convins că ai luat întrecerea In serios.

— Se poate, tovarășe Velicu ? De cîte ori con 
vorbit eu aiurea în fata dumneavoastră ?

— Stai măi băiete I De ce nu-mi dai voie ? Ru- 
Xandra s-a legat că va realiza, de exemplu, 5 000 
kg. porumb la hectar. După răspunsul tău Înseamnă 
că vei realiza 3.800 kg Iată ce nu pot eu să pricep. 
Pământul e de aceeași calitate și la tine și la ea. 
îngrășăminte s-au dat de-o potrivă. Atunci ?

— Mă privește, tovarășe Velicu. Așa am spus, 
așa va fi. M-oi fi bizuit eu pe vreo metodă, altmin
teri cum crezi ?

— Așaaa ? Poate că ai dreptate. Nu zic ba. Tu 
ești brigadier bun. Om cu experiență, nu jucărie 
Oi fi știind tu ceva. Ei, dar uite că ne-am luat cu 
vorba și nu ți-am arătat ceva. Așteaptă-mă o clipă 
aici. — După cîteva minute secretarul se Întoarse 
cu o foaie de hârtie bătută la mașină. — E an 
articol scris de Ruxandra pentru gazeta de perete.

Toader tresări făcând ochii mari. Te pomenești 
că despre el e vorba în articol, judecind după în
fățișarea lui Velicu însă. Înțelese că s-a înșelat.

— Strașnică fata asta, zău așa — auzi el. — Ia 
să vezi ce-a scris ea aici in legătură cu între
cerea. Adică al tot timpul să-l citești. Ți-1 dau să-l 
afișezi și la voi la brigadă. Toader însă era de- 
acum cu ochii pe articol. Parcurgea fiecare rînd 
cu un Interes din ce în ce mai mare. N-a apucat 
însă să-l isprăvească Ușa atelierului s-a deschis 
ușor șl în prag : Ruxandra. O fată înaltă, cu fața 
smeadă și ochii vii, puțin oblici. Văzîndu-1 pe 
Toader, ea rămase o clipă locului, cu mîinile În
fipte adine in buzunarele palionașului.

— Bună dimineața 1 Vă deranjez ?
— Da* de unde, fată. Ai picat taman la vreme. 

Nu-1 așa, tovarășe brigadier ? — Acesta murmură 
ceva IncurcaC «Ce naiba am? se dojeni Toader.

De cînd mă ftstîcesc așa tn fața unei codane*?
— M-a trimes brigada la dumneata. E o ru

găminte colectivă, să ne împărtășești și nouă cîte 
ceva din experiența muncii dumitale. Sîntem la în
ceputul campaniei. Ne-ar fi de folos.

înainte de aceste cuvinte, lui Toader i se păru 
că vede un schimb de priviri între secretar și bri
gadieră. Era descumpănit. Bănuia că secretarul nu 
era străin de toată această poveste.

— Nu văd ce aș putea să vă mai Învăț eu, răs
punse el prudent. — Nu-i așa, tovarășe Velicu ? 
Șl trecîad la an ton ironic : Eu așteptam să mă 
ajutați dumneavoastră pe mine. Mi se pare că așa 
am auxif aseară. — Se întrerupse o clipă ca să 
vadă ce efect produc cuvintele sale, apoi continuă: 

Tocmai Începusem să citesc articolul cu măsu
rile pe care v-ați pus de gînd să le linati ca să ob
țineți recolte mari. Și dacă înțeleg bine, să mă in- 
treceți. Interesant.

— De ce tizi de mine, tovarășe Toader ? — 
■puse fata cu părere de rău ta glas. — Daca am 
scris articolul, nu m-am gîndit să mă fă’esc. Am
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înșirat măsurile acolo, socotind că dacă e ceva 
bun în ele să folosească și altora. In același timp, 
dacă sint ceva greșeli, sa mi se spună, ca să le 
pot evita la timp. O greșală cît de mică, săvîrșită 
acum la începutul campaniei, știi și dumneata că 
ar avea multe urmări neplăcute. Nu-i așa ?

— Ei da. Asta cam așa e. — Toader se văzu 
oglindindu-se în ochii fetei și prinse curaj. Iși zise 
în gind : „Nu fetițo. Nu merge așa. Va să zică eu 
să-ți servesc pe tavă metodele mele și tu să cîș- 
tigi întrecerea". Iși aminti însă că din articolul 
fetei el tșt notase un lucru care-i putea fi de mult 
folos. Văzuse insă acolo și o greșală a brigadierei, 
legată de lucrările de întreținere a porumbului. 
Numai lăsînd-o să facă această greșeală și era 
sigur câ victoria finală în întrecere va fi a Iul...

— Citeam In articol că propui un schimb de ex
periență cu brigada mea. Drept să-ți spun, nu-i văd 
foloasele. Sintem în întrecere ? Să cîștige cel care 
va avea rezultate mai bune. — Se simțea stăpân 
pe situație. Pe de altă parte încerca un sentiment 
de jenă, de părere de rău văzlnd-o cît e de amă- 
rită. Ridicînd ochii către el, Ruxandra se străduia 
să zâmbească. Alături Velicu fuma lacom. Se ve
dea că nu-i în apele lui. Doar ochii îi rămăseseră 
la fel de blajini ca înainte.

— Gata I — interveni el. — Văd că nu vă înțe
legeți. Sau mai repede poate că nu înțelegeți voi 
cum trebuie importanța acestei întreceri, tn adu
narea generală v-ați luat amândoi niște angaja
mente destul de Importante. Ruxandra că va ob
ține 2.200 kg. grîu la hectar, porumb 3.000, nu știu 
cită floarea soarelui, nu știu cît orz și ovăz. In 
orice oaz mult mai 
trecut Toader s_a 
realizeze cu 25 la

— Și voi realiza
— Și noi — răspunse fata. — Și noi am discutat

I

1

mult față de realizările anului 
angajat In numele brigăzii să 

sută mai mult decît Ruxandra.
— sări brigadierul cu vorba.

avem un schimb de experiență cu brigada

azi dimineață și am văzut că putem să realizăm 
cît tovarășul Toader. De aceea am cerut în articol 
să 
dânsului.

— Băgați de seamă tovarăși — interveni din nou 
Velicu cu un aer solemn. — Ne-am luat angaja
mentele în cinstea aniversării partidului. Sint an
gajamente care cer muncă, nu jucărie. Toader, 
de exemplu, va trebui să obțină 3.800 kg. porumb 
la hectar. Știu că tn brigada lui sînt oameni de 
nădejde. Cu cițiva am stat și aseară de vorbă. 
Spuneau că e posibil să realizeze și mai mult. 
Acum văd că șl brigada Ruxandrei are de gînd 
același lucru. Să vă vedem acum și forțele. Nu 
uitați că aveți nevoie unul de celălalt. Aveți ne
voie să vă întregiți experiența. Ruxandra e mai 
bună în organizare șl e mai populară cu oamenii. 
Toader e foarte bun tehnician și are o brigadă 
disciplinată.

Cit timp a vorbit secretarul, Toader nu și-a luat 
ochii din pămînt. Avea parcă în fața ochilor o 
ceață pe care razele unui soare nevăzut o destră
mau încetul cu încetuL Simțea că dacă unul din 
cei doi tovarăși l-ar fi spus în momentul acela să 
vorbească despre metodele sale de muncă, ar ti 
făcut-o cu dragă inimă, fie chiar și vorbind în fața 
tuturor. Așa, îi era rușine să înceapă. Iși întoarse 
fața către Ruxandra și văzînd-o cu umbra aceea 
de strălucire în ochi, îi zîmbl a încurajare. Fata li 
era dragă. De asta nu se mai îndoia. Și după cum 
băgase el de seamă, parcă și Ruxandra 11 plăcea. 
Ținea și acum articolul ei in mînă. Iată de unde va 
începe. Fu întrerupt însă de zgomotul unei căruțe 
ce intra pe poartă. Velicu ieșise să vadă cine e.

— Mai stai Ruxandro ?
— Nu. Aș pleca... om lăsat oamenii singuri. Dai 

nu mi-ai spus ce facem cu schimbul de experiență.
— Păi schimbul de experiență a Început chiar 

acum, tovarășa brigadieră, — rise Toader. — Hai 
pe jos pînă la cîmp. Vom avea timp să lămurim 
cîteva lucruri importante. ,

Ieșiră din atelier unul lingă celălalt, privind a- 
mîndoi pe articol.

— Vezi tu Ruxandro ? Ai aici cîteva lucruri bune. 
De exemplu, praștia manuală suplimentară, orga
nizarea întrecerii între echipe și altele. Și noi vom
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proceda tot la fel. Cu porumbul însă cti să dai gteș 
dacă taci așa cum scrii în articol. Asculiă-mă pe 
mine, că șl eu m-am ars anul trecut, dar noroc că 
am pății-o la numai cîteva hectare. Să nu-1 ră
rești piuă la 1B.000 de fire la hectar. Lasă-1 mai 
des. Lasă-i la 25-30.000 de fire. Pămîntul e îngrășat 
bine. Va suporta.

Ruxandra pășea încet, ascultîndu-1 au atenție. Iși 
lipise capul de umărul vînjos al brigadierului, oa 
sâ poată armări rîndurile de pe articol. O șuviță 
din părul negru inelat îi scăpase de sub basma 
și-1 flutura zglobiu pe frunte. Trecuseră de mult 
poarta unde se găsea tîmplăria, fără să observe 
alctanut din ei câ au uitat să-și ta rămas bun de la 
Velicu. Acesta se uita după ei și zîmbea mulțumit :

— Bartă-vâ să vă bată de copii I



Termocentrala electrică de la TI SZAPALKANYA, una din cete | 
mai mărețe realizări din R- P. Ungară. Ea este complet auto

matizată.
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de la eliberarea Ungariei

de poporul ungar cu sprijinul Uniunii Sovietice și al celor
lalte țâri socialiste, au întărit convingerea și încrederea oa- J 
menilor muncii din R. P. Ungară în opera de construire a 
socialismului în patria lor liberă și independentă. Poporul 
nostru împărtășește alături de poporul frate maghiar sen
timentele de bucurie și mîndrie pentru realizările obținute 
In țara prietenă. Poporul nostru este însuflețit de dorința 
fierbinte de a dezvolta necontenit relațiile frățești de prie
tenie cu oamenii muncii din R. P. Ungară și le urează noi 
succese în munca de construire a socialismului în patria 
lor, în lupta pentru menținerea și apărarea păcii.

La 4 aprilie, poporul trate ungar sărbătorește cea de a 
16 a aniversare a eliberării patriei sale de sub jugul cotro
pitorilor fasciști.

Prin eliberarea sa de către glorioasa Armată Sovietică, 
in viața poporului ungar a început un capitol nou. Po- ( 
porul nu numai că a scăpat de jugul greu al asupritori
lor fasciști, dar el a dobindit putința de a și lua soarta în , 
propriile sale mfini și de a-și făuri viitorul potrivit cu nă
zuințele sale.

Pășind pe drumul construcției socialiste, noua Ungarie a , 
obținut succese importante în toate domeniile de activitate. 
Aceasta n-a fost pe placul reacțiunii interne și internațio
nale care, în toamna anului 1956 a încercat să curme opera 
de construire a socialismului în Ungaria și să restaureze 
puterea capitaliștilor și moșierilor. In acele zile de grea în- ’ 
cercare, poporul frate maghiar n-a fost însă singur. El s-a i 
bucurat de ajutorul internaționalist, hotărît al Uniunii So- * 
vietice și al altor țări socialiste. Contrarevoluția a fost în- 
frfntă. Poporul a pornit sub conducerea Partidului Munci
toresc Socialist Ungar la lecuirea rănilor pricinuite de con
trarevoluție, la continuarea construcției socialiste, la întă
rirea statului democrat-popular. Aceste sarcini au fost în
deplinite cu succes. An de an producția a crescut în 
R. P. Ungară, atît în industrie cit și în agricultură. Succese i 
însemnate au fost obținute in realizarea și depășirea pla
nului de trei ani pe perioada 1958—1960.

Așa cum rezultă din comunicatul Direcției centrale de 
statistică a R. P. Ungare, în cursul ultimilor trei ani venitul : 
național al R. P. Ungare a crescut cu 20 la sută. In com
parație cu 1957, producția industrială a țării a crescut în 
1960 cu 40 la sută față de 22 la sută cît prevedea planul. 
In urma acestor realizări și ale celor dobîndite anterior, 
industria Ungariei produce astăzi de trei ori și jumătate 
mai mult decît înainte de război. In R. P. Ungară au fost 
create o serie de noi ramuri industriale ca industria chi
mică, a materialelor plastice, a autovehiculelor etc.

Pe harta R. P. Ungare au apărut orașe noi, centre indus- , 
triale noi: Sztălinvaros, Komlo, Varpalota, Kazincbarcika i 
etc. Regiuni pînă nu de mult eminamente agricole, au de- , 
venit regiuni industriale.

Poporul maghiar a realizat progrese însemnate și în do
meniul agriculturii. în R. P. Ungară există peste 4.750 coo
perative agricole de producție cu mai mult de un milion 
de membri. Aproape 90 la sută din suprafața arabilă a ță
rii este cuprinsă în sectorul socialist.

împreună cu celelalte țari socialiste. Republica Popu
lară Ungară promovează o politică activă de pace, de stă- I 
vilire a cursei înarmărilor, de destindere a relațiilor inter
naționale.

Marile cuceriri dobîndite într o perioadă relativ scurtă

La Luanda, capitala coloniei portugheze Angola, poliția și armata colonialistă au deschis Jocul 
împotriva negrilor.

In sprijinul menținerii și consolidării păcii in lume
Un calcul făcut de specia

liștii in problemele militare a- 
rato că numai intr-un an cursa 
înarmărilor înghite aproximativ 
120 miliarde dolari. Cu acești 
bani s-ar putea construi cam 
10—12 milioane de case confor
tabile, 50.000 de școli, 10.000 
de spitale etc. Acestea sînt ci
frele. Ele vorbesc de la sine. 
Aproape că nu există om care 
să nu le înțeleagă tîlcul. E fără 
îndoială o risipă uriașă de 
bunuri materiale și energie 
umană care, folosite în mod 
rațional, ar putea să lecuiască 
multe din suferințele pe care 
le îndură milioane și milioane 
de oameni din țările capita
liste și din cele de curînd eli
berate din robia colonială.

Cursa nebunească a inarmă- 
rilor in care s-au angajat pu
terile occidentale din blocul 
agresiv N.A.T.O., in frunte cu 
S.U.A., creează în același timp 
un pericol enorm pentru cauza 
păcii, lată de ce a lupta pen
tru menținerea și consolidarea 
păcii in lume înseamnă a lupta 
pentru rezolvarea grabnică și 
definitivă a problemei dezar
mării generale ți totale.

Milioane de oameni care 
urăsc războiul, milioane de 
participant activi la lupta pen
tru pace se pronunța cu hotă- 
rire pentru dezarmare. La 
Delhi, în capitala Indiei, unde 
s-au desfășurat timp de cîteva 
zile lucrările sesiunii Consiliului 
Mondial al Păcii, problema de
zarmării generale și totale 
s a găsit în centrul atenției ce
lor aproape 300 de delegați 
care reprezentau peste 60 de 
state de pe diferite continente. 
In afară de această problemă, 
pârtiei pa nții la luc rările se
siunii au dezbătut și alte pro
bleme legate de coexistența 
pașnică, independența și suve
ranitatea națională, lichidarea 
colonialismului. Toate acestea 
sînt probleme majore ale 
timpului nostru.

Multi dintre vorbitori și-au ex
primat părerea că trebuie spriji
nită cu toată tăria problema de
zarmării generale și totale ridi
cată de N. S. Hrușciov în fața 
celei de a 15-a sesiuni a O.N.U., 
că trebuie să se pună capăt răz
boiului crunt și inuman din 
Algeria, să se lupte pentru 
restabilirea drepturilor legale 
ale R.P. Chineze la O.N.U., 
fără participarea căreia este 
cu neputință rezolvarea impor

Ancrola lupta pentru libertate
Consiliul Ue Securitate al 

O.N.U., convocat la cererea Li
beriei, a dezbătut acum cîteva 
zile situația din colonia por
tugheză Angola. Cu acest pri
lej reprezentantul Portugaliei, 
sprijinit de aliații săi din 
N.A.T.O., încerca să nege oro
rile săvîrșite de regimul colo
nialist din această colonie a- 
fricană a Portugaliei și să as
cundă proporțiile luate de miș
carea de eliberare națională ca 

tantelor probleme internațio
nale. De remarcat este ți fap
tul că multi dintre vorbitori au 
cerut retragerea imediată a 
trupelor americane de pe teri
toriile akor țări și lichidarea 
tuturor bazelor militare ale 
S.UA

Lucrările recentei sesiuni a 
Consiliului Mondial al Păcii au 
o mare însemnătate. Ele mar
chează fără îndoială o inten
sificare a luptei pentru pace. 
Partizanii păcii sînt tot mai 
puternici. Vremea cînd propa
ganda reacționară îșî putea 
permite să nu-i mai bage în 
seamă, taxîr>du-i drept un 
pumn de „comuniști" a trecut 
de mult. Nu numai la Delhi și-au 
manifestat partizanii păcii pu
terea lor. Și în alte părți ale 
lumii ei și-au spus și continuă 
sq-și spună tot mai hotărît cu- 
vîntuf. Semnificative în această 
privință sînt bunăoară demon
strațiile ce au avut loc nu de 
mult la Glasgow (Anglia) îm
potriva rachetelor „Polaris" la 
care au participat peste 10.000 
de oameni, sau marșul organi
zat la Londra de partizanii de
zarmării nucleare încheiat prin 
manifestația a peste 4.000 de 
oameni. Printre cei care au 
luat parte la acest marș se 
aflau lordul Bertrand Rusei, fi
lozof, poetul și criticul Herbert 
Read și alții. In S.UA. are loc 
chiar in aceste zMe un marș al 

și teroarea la care recurg au
toritățile colonialiste pentru 
înăbușirea ei. Și iată că la 
numai cîteva zile după înche
ierea dezbaterilor de la O.N.U. 
a devenit cunoscut opiniei pu
blice că tocmai în timpul des
fășurării lucrărilor Consiliului 
de Securitate, în nordul Ango- 
lei a avut loc o răscoală ar
mată de o amploare fără pre
cedent. Iată un exemplu grăi
tor ce demască fățărnicia co
lonialiștilor.

Răsculații au atacat autori
tățile coloniale din mai multe 
orașe ca Ambriz, Carmona, 
Quitexe; au incendiat poduri 
și au ocupat orașul Nambuan- 
gongo. La răscoală au luat 
parte și un număr mare de 
muncitori agricoli, care i-au 
alungat pe colonialiștii pro
prietari de plantații, de pe 
proprietățile lor. In ciuda re
presiunilor barbare, răscoala 
n-a putut fi înăbușită, drept 
care spre regiunea respectivă 
au fost trimise efective impor
tante ale armatei.

Această răscoală, ce urmea
ză curînd după altele, dintre 
care una deosebit de violentă 
chiar în capitala coloniei, la 
Luanda, constituie o nouă și 
grăitoare mărturie a hotărîrii 
poporului din această țară de 
a pune capăt exploatării bar
bare la care e supus de către 
colonialiști.

In Angola „numai morții 

păcii organizat de partizanii 
păcii din America.

Forțele care apără pacea 
sînt azi mai puternice ca ori- 
cînd. Aceste forțe sînt capabile 
să zădărnicească planurile a- 
gresorilor imperialiști de a dez- 
lănțui un nou război. Faptul 
că țările socialiste în frunte 
cu Uniunea Sovietică dețin su
perioritatea pe plan militar, 
constituie un ajutor deosebit 
dat luptei pentru pace, pentru 
că înfrînează pe agresori, creea
ză condiții pentru dezvoltarea 
unei mișcări largi în vederea 
renunțării la forță ca mijloc 
de rezolvare a litigiilor inter
naționale.

Sesiunea Consiliului Mondial 
al Păcii și-a încheiat lucrările. 
Delegații au adopta* in unani
mitate o rezoluție generală. De
clarația Consiliului Mondial al 
Păcii cu privire la dezarmare, o 
rezoluție cu privire la eliberarea 
națională, rezoluții cu privire la 
Congo, Loos, Cuba, Algeria, 
Goa, Uniunea Sud Africană, 
Vietnam, Coreea, Indonezia pre
cum și o rezoluție in legătură 
cu represiunile împotriva luptă
torilor pentru pace. Toate aces
tea sînt documente importante 
care vor duce k> o Intensificare 
o acțiunilor luptătorilor pentru 
pace în sprijinul menținerii și 
consolidării păcii în lume.

Compania ameri
cană „General Dyna
mics Corporation" 
care produce proiec
tile teleghidate, avi
oane și submarine, a 
realizat numai în ul
timii cinci ani un 
profit net de 165,2

milioane dolari. 
(Ziarele) 

BALANȚA ÎNARMĂRILOR
(Desen de N. CLAUDIU)

sînt scutiți de munca forțată" 
arăta într-un raport al său, 
căpitanul Galvao, conducătorul 
recentei răscoale memorabile 
de pe transatlanticul portughez 
„Santa Maria". Băștinașii sine 
tratați în Angola mai rău decît 
sclavii din antichitate. Auto
ritățile coloniale „închiriază" 
muncitori exploatatorilor colo
nialiști care-i folosesc pînă la 
moarte. Nu e de mirare că în 
aceste condiții mortalitatea în 
rîndurile muncitorilor este de 
30—40 la sută. în rîndurile co
piilor ea trece de 60 la sută, 
iar 99 la sută din locuitorii ță
rii sînt analfabeți.

Deosebit de greu o duc țăra
nii în această colonie portu
gheză. Cei ce și-au mai putut 
menține peticul depămînt sînt 
nevoiți să-și vîndă recolta, 
greu obținută cu mijloacele 
primitive de care dispun, la 
prețuri scăzute artificial de 
plantatorii albi. Dar cei mai 
mulți dintre ei sînt trimiși la 
muncă forțată pînă la epuizare 
Pe marile plantații ale colo
nialiștilor care îi „închiriază" 
de la autorități.

Și în Angola se apropie cea
sul eliberării. Răscoalele ce au 
loc aici tot mai frecvent în 
ultimul timp, în ciuda terorii 
ce se înăsprește, sînt prevesti
toare ale furtunii care îi va 
mătura definitiv pe colonialiști.

S. ARDELEANU
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\ / Șotiile lui Năică
de MIRCEA CRIȘAN șl AL. AND1

PĂ
De aseară se șoptise 
Că-n brigada de tractoare 
Un nou tractorist sosește, 
Și-i harnic, nevoie mare. 
Cozile-mpletind în grabă. 
Fetele au și plecat 
De cu zori, la colectivă. 
Să pornească la arat. 
Dar așteaptă ne-ncetat 
Tractoristul anunțat.

Caii mergeau la pas, lene
viți parcă de căldura plăcută 
a soarelui de primăvară. Nu-i 
zorea nimeni, deși pînă la 
sediul gospodăriei mai era 
cale bunicică. Băiețașul care-i 
conducea lăsase hățurile slo
bode și asculta atent la tova
rășul său de drum, un om roș
covan și vînjos, cu privirea 
iscoditoare și jucăușe ca de 
veveriță. De la gară, de cînd 
pusese piciorul în scara șare
tei, acesta n-a mai tăcut o 
clipă.

— Ați ogorît tot pămîntul 
în toamnă ? La noi n-a rămas 
un peticuț. Ce îngrășăminte 
ați dat ? Superfosfat, gunoi 
de grajd ? Aaa, să-ți spun 
una bună cu superfosfatul. 
Zice că erau odată trei preșe
dinți de colectivă, unul mai 
priceput ca celălalt Intr-o zi 
vine o circulară de la sfatul 
raional, în care... Aici în stin
gă ce aveți ?

— Orezăria, reuși în sfîrșit 
să dea un răspuns și băiețașul 
care nu avea mai mult de 
12—13 ani.

— Ia ascultă flăcăule !
— Andrei Botezan, așa-mi 

spune.
— Ia ascultă, măi Andreii, 

în cite zile ați amenajat voi 
orezăria asta ? Cît v-a trebuit 
să faceți digulețele și ramifi
cațiile ? Ai tu idee ?

— Aproape două luni.
— Două luni ? Asta-i bună. 

Noi am făcut ceva asemănă
tor într-o singură săptămînă. 
Și isprăveam mai repede 
dacă...

La un semn aproape nevă
zut al tînărului vizitiu, caii o 
porniră brusc la trap, zmun- 
cind șareta care pînă atunci 
se legănase domol. Curînd, 
după o cotitură a șoselei se 
ivi, proiectată pe albastrul 
zării, o olădire prelungă și 
masivă.

— E grajdul nostru cel nou 
pentru tineretul bovin. Sînt 
aproape 300 de capete înăun
tru. Și ne-a costat numai șai
zeci de mii, sări băiatul cu 
vorba, vesel că are prilejul 
să-1 uluiască și el pe gurali
vul de vecin. Aș! Ți-ai găsit 
pe cine.

— Și-n cît timp l-ați con
struit voinicule ? Ia spune ?

— Păiii, stați să vă spun. 
Va să zică, una, două, în trei 
săptămîni și ceva.

CĂLEA
Vuiet lung se-aude-n vale 
Iată-1, vine, e voios.
Muți, flăcăii stau de-o parte 
Și-l privesc de sus In jos. 
Grea tăcere se-nfiripă. 
Nimeni nu a mai vorbit 
însă, iată, peste-o clipă 
Zarvă mare s-a pornit 
Fetele frumos gătite 
Nu mai rid acum de loc.

— Trei săptămîni ? Aa, păi 
noi avem unul ceva mai mă
ricel ca ăsta și știi în cît timp 
l-am făcut ? în cinci zile — 
spuse cu intenționată superio
ritate în glas oaspetele, pri
vind pe sub ascuns la flăcă
iandru. Acesta însă, în loc să 
se mire, prinse să zîmbească 
în colțul gurii. De la grajd 
discuția lor a alunecat la sera 
de legume și flori de care toc
mai se apropiau. Și acolo a- 
ceeași întrebare ca și în fața 
noului cămin cultural din co
mună sau în fața dispensaru
lui medical aflat încă La roșu.

★

— Și ? Mai departe ? Mai 
departe cum a fost?

— Păi cum să fie ? — răs
punse Ion Spătaru, președin
tele colectivei din G-îrbiciu — 
căci el era oaspetele adus îh 
șaretă de micul Andrei, fiul 
socotitorului. — Mai întîi însă 
dați-mi voie să închin acest 
pahar în cinstea dumneavoas
tră a tuturor, și să vă felicit 
pentru toate lucrurile minu
nate pe care mi-a fost dat să 
le văd în această gospodărie, 
cît timp am fost oaspetele 
dumneavoastră. Cît privește 
călătoria mea cu Andrei, ea a 
continuat cam așa : De cîte 
ori se ivea ceva interesant, eu 
gata cu întrebarea : „și-n cît 
timp s-a construit ?“ Răspun
de el liniștit o dată, de două 
ori, de trei ori, și numai ce-1 
văd că începe a zîmbi ștren
gărește. „Hait! a băgat de 
seamă că mă laud“ — îmi zic 
eu. Și atunci schimb vorba. El 
însă privea liniștit la mine. 
De unde să-mi trăznească mie 
prin cap ce-și pusese hoțo
manul de gînd ? Ajungem în 
sfîrșit la turnul cel mare de 
apă. Eu nu mă mai săturam 
să-l privesc și nu mai gă
seam cuvinte în gînd să vă 
felicit. „Dar turnul ăsta de 
apă și cu silozul de alături în 
cît timp le-ați ridicat, măi 
Andrei?" — sar eu din nou cu 
întrebarea. Băiatul oprește 
caii, se dă jos din șaretă, se 
uită cu prefăcută uimire la 
turn și vine aproape de mine. 
„Nu știu, tovarășe. Crede-mă, 
că n-am idee. Azi dimineață 
cînd am plecat după dum
neata ia gară, nu era...**.

N. PĂDUREANU

ftiat & W ~ s« ~ ~ ~ fM m m «g

ft Conducerea cooperativei 
8 din Săliștea de Sus (Mara- 
? mureș) nu s-a îngrijit să a- 

ducă rechizite școlare...

— L-am păcălit I Certnd 
condica de reclamațil, m 
ui făcut rost de un caiet I—
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1 t(Desea de PALL)

L A
Insă-n schimb flăcăli-s veseM, 
Tot privesc și rid cu foc. 
Vorba prinde să se-anine 
Iară ochii lor sint vil: 
Tractoristul care vine...
Are cozile-aurii II

(Din textul brigăzii artis
tice de agitație din Pă
dureți, regiunea Argeș)

In comuna Topleț (Banat) 
becurile ard și ziua..;

— Becurile astea ard șl xiua 
ca să se vadă neglijența elec

tricianului liniar.
(Desen de T. PALL)

Jalba unui cămin fără director
Să nu vă mire că deși am 

numai un an ți jumătate, știu 
să scriu. Chiar ți numele meu 
arată că sînt cult. Mă numesc 
„Cămin cultura!" ți m-a'm năs
cut în comuna Corni, raionul 
Bujoru. Mare bucurie a fost 
atunci cînd am văzut lumina 
zilei. A venit tot satul să mă 
vadă. Și tare mîndri erau colec
tiviștii, căci prin munca lor m-am 
născut eu ața de frumos. Am

Corespondenții ne sesizează
In comuna Sebiș, regiunea Crișana, este un pod stri

cat și nimeni nu se interesează de repararea lui.

Năică joacă șah destul de 
bine. Dar tot mai bine joacă 
moș Axinte. Năică e tare șl 
la dansuri. Dar la concursul 
pe regiune, tot Floarea lui Ma
tei a luat premiul întîi. Și el, 
Năică, abia al doilea. La mun
că, iar e tare. Aproape cel 
mai tare din toată gospodăria. 
Dar tot n întrece Neculai Măr- 
gărînt. In schimb, la păcăleli 
Năică e fruntea frunții. La pă
căleli nu-1 bate nimeni. Iar șo
tiile lui au rămas de poveste nu 
numai în gospodăria lor, d 
peste șapte văi și șapte dea
luri. Cite n-a făcut Năică!—' 
Acum cîțiva ani, de pildă, de 
1 aprilie, a scotocit pe furiș în 
haina lui moș Axinte pînă a 
găsit chitanța de la Pronosport. 
Și-a notat „pronosticurile**; 
apoi a tras o sîrmă de la apa
ratul de radio din casa bătrî- 
nului pînă la microfonul stației 
de amplificare. Și să-l fi văzut
pe moș Axinte, seara, cînd a 
auzit la „radio** rezultatele de 
la Pronosport: 12 exacte! Par
că i s-a părut lui că vocea 
crainicului de la radio semăna 
puțin cu glasul lui Năică, dar 
prea era mare bucuria ca să 
mai dea atenție acestui amă
nunt. Și s-a încins un chef... 
Cel mai mult a băut Năică. 
Dar nici moș Axinte nu s-a lă
sat. Ce-i drept, a doua zi cînd 
a aflat adevărul s-a cam su
părat moșul, dar chiar și așa 
supărat tot a trebuit să recu
noască: la păcăleli Năică •
„maistru**, nu-1 întrece nimeni.

Iar ziua de 1 aprilie e pen
tru Năică un prilej minunat 
de a arăta tot ce știe. Vă dațl 
seama: o zi în care poți să pă
călești pe toată lumea și ni
meni să nu aibă voie să m 
supere ! Ah, de ce nu sînt mă
car zece, douăzeci de 1 apri
lie în calendar... Dar, nu-i 

primit ți o sumedenie de daruri : 
cortină pentru scenă, bănci pe 
care să tot înoapă vreo 250 de 
oameni, aparat de filmat $i cite 
altele.

Un singur lucru n-am primit: 
planul de muncă. Și nea vi nd 
plan, nu am nici activitate.

In fiecare dimineață trece un 
îngrijitor ți descuie ușa, iar 
seara o încuie. Mai am și 
niște prieteni tare cumsecade,

(Coresp. VITALIE MUNTEANU)

S-a gîndit de astă-dat’ 
Să le tragă-o păcăleală.

(Desen de ST. MUNTEANU) 

vorbă, nici așa, unul singurf 
nu e rău. Totul e să știi cum, 
pe cine, și în ce fel să păcă
lești.

Anul trecut a avut o idee 
grozavă. Să facă o „inovație"; 
și anume, să înlocuiască păcă
lelile individuale cu o păcălea
lă colectivă.

Zis și făcut. Și a început 
Năică să umble din casă în 
casă:

— Fraților ! Ați văzut ce au
tocamion are gospodăria noas
tră ?

— Ce autocamion ? — au în
trebat cu toții.

— Fain I Nou, nouț... Duce- 
ți-vă în curtea colectivei să-l 
vedeți.

Vestea era atît de bună, că 
oamenii au uitat în ce zi se 
găsesc, și s-au dus.

Ce-a mai rîs Năică văzîn- 
du-i alergînd spre sediul gos
podăriei...

Un lucru n-a priceput însă. 
De ce mai tîrziu, cînd s-a în
tâlnit iar cu oamenii, nici unul 
n-a făcut pe supăratul, nici 
unul n-a plecat ochii rușinat 
eă se lăsase păcălit...

Numai moș Axinte i-a spus:
— Ce-i cu tine, Năică băia

tule? Te-ai lăsat de „meserie** 
sau ai uitat ce zi e azi ?

Năică n-a priceput nimic..
Și nu s-a lămurit decît spre 

seară, cînd, trecînd din întâm
plare pe lîngă sediul colectivei; 
a văzut în curte, ce credeți ? 
Un autocamion nou-nouț, așa 
cum îl descrisese el.

De unde să fi știut el că s-a 
îmbogățit colectiva peste noap
te cu o mașină ?

— Ca să vezi cum mi-au stri
cat păcăleala! — bombăni
Năică. Dar adaugă imediat cu 
ochii strălucitori de oueurie: 
Nu-mi pare rău să fiu cit 
mai des păcălit, dar tot i.

săteni, oare vin uneori pe in
serat să-mi țină de urit, juoînd 
șah. Ci te o dată, duminica, se 
întîmplă să mai primesc mu
safiri, ba un cor, ba o echipă 
de teatru. Atunci simt și eu că 
trăiesc. Din păcate, însă, ase
menea momente sînt destul de 
rare...

De ce ? Pentru că n-am un 
director care să-mi organizeze 
activitatea. Și asta nu de azi, 
de ieri, oi de un an ți jumă
tate. Promisiuni am primit 
multe, nu insă ți director. 
Drept care, te rog, iubită sec
ție de invățămint ți cultură a 
sfatului popular raional Bujoru, 
să iei, totuși, măsurile necesare.

Semnat,
Căminul cultural din comuna 

Corni, raionul Bujoru
Răspuns la jalbă :

„Vă anunțăm că a fost nu
mit un director la căminul cul
tural din Corni, pe data de 
1 aprilie 1961".

Telegramă fulger către sec
ția de învățământ ți cultură :

„Primit răspunsul dumnea
voastră stop. Știu că-i păcăleală 
de 1 aprilie stop. Activitatea 
noastră stop. Rugăm totuși să 
numiți un director. Ar fi o bună 
păcăleală pe care ați putea 
s-o faceți neglijenței, punîndu-i 
stop**.

A. CROITORU
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