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poporului 
frafe cehoslovac !
Poporul nostru salută astăzi cu căldură și 

entuziasm sosirea în tara noastră a Delegației 
Partidului Comunist din Cehoslovacia și a 
guvernului R.S. Cehoslovace, în frunte cu to
varășul Antonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Vizita conducătorilor de partid și de stat 
cehoslovaci reprezintă un eveniment de mare 
însemnătate în istoria relațiilor romîno-ceho- 
slovace. Această vizită va întări și mai mult 
prietenia dintre țările noastre, va contribui 
la continua consolidare a unității și coeziunii 
lagărului socialist.

Prietenia romîno-cehoslovacă are tradiții 
vechi. Această prietenie pecetluită în perioa
da războiului antihitlerist, cînd pe pămîntul 
Cehoslovaciei, alături de glorioșii ostași so
vietici, de partizanii cehi și slovaci, au luptat 
pentru zdrobirea fascismului și fii ai poporu
lui nostru, a căpătat după eliberare un conți
nut nou izvorît din telul comun al luptei 
noastre : construirea socialismului și a comu
nismului.
• Cu caldă simpatie și mîndrie a urmărit și 
urmărește poporul nostru realizările dobni- 
dite de poporul frate cehoslovac în toate do
meniile de activitate.

Cu prilejul vizitei pe care o vor face în 
tara noastră, înalții oaspeți cehoslovaci vor 
avea prilejul să ia cunoștință în mod direct 
de munca entuziastă a poporului nostru pen
tru îndeplinirea planului de 6 ani, de însu
flețirea cu care oamenii muncii din fabrici și 
de pe ogoare participă la întrecerea socialistă 
organizată în cinstea glorioasei aniversări a 
40 de ani de la înființarea Partidului Comu
nist din Romînia.

Republica Populară Romînă și R.S. Ceho
slovacă, 
celelalte 
sprijină 
să ducă 
cîndu-și 
la destinderea relațiilor internaționale, la tra
ducerea în viață a principiilor coexistentei 
pașnice.

Primind cu dragoste în mijlocul nostru pe 
înaltii oaspeți din R.S. Cehoslovacă, salutăm 
în persoana lor poporul frate cehoslovac și 
le spunem din toată inima: BINE AȚI VENIT !

alături de Uniunea Sovietică și da 
țări ale puternicului lagăr socialist 
orice inițiativă constructivă menită 
la preîntîmpinarea războiului, adu- 
prin aceasta o contribuție de preț

stabilit pînă la cel mai mic amă
nunt măsuri pentru înfăptuirea lor. 
Totul s-a făcut cu seriozitate și un 
profund simț al răspunderii. Obiec
tivele întrecerii socialiste dau un 
sens tot mai bogat activității de 
fiecare zi a oamenilor muncii. Ele 
sînt înălțătoare și îi însuflețesc.

Mecanizatorii de la S.M.T. Sihlea, 
regiunea Ploiești, sînt cunoscuți prin 
buna calitate a lucrărilor pe care le 
fac. Colectiviștii din raza de activi
tate a S.M.T. n-au decît cuvinte de 

Angajamentele sînt tradi'r
•

laudă. De altfel mecanizatorii
angajat ca prin lucrările ~
vor executa, să f-~ ”
la o productiv
grîu și 2.6'
hectar, la
rii colec*

Redăm aci în locul oricărei in
troduceri, cuvintele strungaru
lui Cristea Ciobanu din secția 

de motoare a Uzinelor „23 August" 
din Capitală.

„După ce am studiat Directivele 
C.C. al P.M.R. mi-am întocmit un 
plan personal de luptă pentru îm
bunătățirea calității producției, în 
care am prevăzut măsurile pen
tru îndeplinirea angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă".

O zi mai tîrziu, controlorul tehnic 
Nicolae Alexandru de la aceiași 
secție, își propunea să execute con
trolul asupra produselor începînd 
chiar din timpul fazelor de fabrica
ție. — „De ce să aștept — zice el 
— pînă ajunge produsul pe masa 
de control, cînd foarte bine se pot 
preveni cu un ceas mai devreme e- 
ventualele defecțiuni

Inițiativele lor, ca fot ce e nou și 
înaintat, se extind rapid. Ele sînt 
adoptate de tot mai mulți tovarăși
din uzină. Ar mai fi de amintit fap
tul că muncitorii din această secție 
s-au angajat să fabrice în acest an 
motoare între 300—1.000 cai putere, 
la nivelul celor mai noi realizări în 
domeniul respectiv. După cele afla
te mai sus, e neîndoios că vor reuși.

întrecerea socialistă în cinstea a- 
niversării partidului își lărgește cu 
fiecare zi baza de masă. întreprin
deri mari și mici, secții, brigăzi și 
echipe, și-au luat angajamente în 
cinstea glorioasei aniversări. S-au
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nic membru al brigăzii. Constantin 
Dobre, are 18 ani. Abia s-a întors 
de la cîmp după o zi de muncă și 
în pofida așteptărilor nu se îngri
jește întîi de el, ci tot de tractor. 
Caută cu mișcări febrile o piesă de 
schimb pentru frînă. Reparația tre
buie făcută urgent. Are angaja
mente, are plan personal. S.M.T.-ul, 
brigada, gospodăriile colective din 
jur și el însuși, utemistul Constantin 
Dobre, se află în întrecere socialis
tă. E un episod mărunt dar sînt mii 

acest prilej muncitorilor din mine, 
din fabrici, din gospodăriile de stat 
și S.M.T. să siringă și să le trimită 
cît mai mult fier vechi necesar fa
bricării oțelului de calitate.

Sub semnul luptei pentru calitate, 
se desfășoară pretutindeni munca 
în cinstea aniversării partidului. E 
firesc, ca ea să constituie și ținta 
activității cultural-educative „Atenție 
la calitate", se intitulează noul pro
gram ai brigăzii artistice de agita
ție a Uzinei „Nicolae Cristea" din 
Galați, și el aduce în dezbaterea 
publică toate aspectele luptei pen
tru calitatea laminatelor produse 
aci. Brigăzile artistice de agitație 
ale gospodăriilor colective 
surăței, Măxineni.
ceeași re'-'- 
col* *'



Parte integrantă a revoluției cul
turale ce se desfășoară pe întinsul 
patriei noastre, răspîndirea cunoștin
țelor politice și științifice în rîndul 
maselor largi de oameni ai muncii de 
la sate este o sarcină permanentă a 
căminelor culturale.

Printre cele mai eficiente metode 
care servesc îndeplinirii acestei sar
cini s-a dovedit a fi propaganda prin 
conferințe. Intelectuali de frunte, pro
fesori $i învățători, medici, ingineri 
agronomi și zootehnicieni, mecaniza
tori. activiști de stat și obștești, des
fășoară o rodnică și neobosită acti
vitate în cadru] colectivelor sătești 
sau raionale de conferențiari.

Pe lingă activitatea propriu zisă a 
colectivelor locale de conferențiari, 
Societatea pentru răspîndirea științei 
și culturii trimite la sate tot mai 
multi conferențiari din rîndurile oa
menilor de știinfă.

In ultimul timp și pe meleagurile 
bănățene colectivele de conferențiari 
de la sate au iăcut pași serioși înain
te, atît în ceea ce privește calitatea 
cit și irecvenfa conferințelor. Vă 
prezentăm cîteva aspecte mai semni- } 
ficative ale acestei activități.

Aportul unui colectiv inimos
După analiza pe care sfatul popular a făcut-o muncii 

culturale depusă de căminul cultural „N. Lenau“ din Be
șenova Nouă, s-a hotărit ca pe viitor să se acorde o și mai 
mare atenție propagandei prin conferințe în ce privește răs
pândirea cunoștințelor politice, științifice și agrotehnice. S-a 
reorganizat colectivul de conferențiari, înmănunchindu-se o 
serie din oamenii cei mai bine pregătiți din comună, cunos- 
ouți ca buni vorbitori. Prin antrenarea majorității forțelor în 
măsură să participe la activitatea cultural-educativă prin 
conferințe, s-a depășit acel stadiu la care se găsea comuna 
(și la care se mai găsesc încă, din păcate, comune de prin 
partea locului ca : Remetea, Bucovăț, Bazoșul Nou și Vechi) 
cînd de propaganda prin conferințe se ocupa numai cîte un 
învățător sau directorul căminului. Trebue spus că pentru 
formarea unui colectiv puternic de conferențiari, căminul 
cultural a primit un ajutor substanțial din partea comite
tului comunal de partid și a comitetului executiv al sfatului 
popular.

In urma discuților din prima ședință a noului colectiv de 
conferențiari s-a fixat, pe baza problemelor esențiale care 
preocupă comuna, un plan tematic de conferințe. Tocmai 
programarea conferințelor după cerințele comunei este — 
alături de calitatea acestora — unul din factorii care spo
resc interesul auditoriului.

Pornind de la ideea că chiar și materialele ce sint trimise 
de la raion nu sint propriu zis gata pentru a fi expuse, la 
Beșenova Nouă se muncește nu numai asupra conferințelor 
elaborate cu forțe proprii, ci și cele primite de la raion sînt 
adaptate și îmbogățite cu date și exemple concrete, care se 
referă la stările de fapt din comună.

O latură care nu este considerată „minoră" e populariza
rea conferințelor prin afișe tip Dacă în unele comune par
ticiparea sătenilor la conferințe e redusă, aceasta se datorește 
și faptului că nu sînt din vreme anunțați nici cine e con
ferențiarul și nici despre ce vorbește el. Pentru ca toate 
conferințele să-și atingă pe deplin scopul și totodată pentru 
a stîrni interesul oamenilor de a le audia, ar fi bine să șe 
formeze, după exemplul altor cămine culturale, un colectiv 
de propagandiști. Astfel, răspîndirea cunoștințeloi' prin con
ferințe se împletește cu convorbirile individuale sau în grup 
care trezesc interesul pentru conferință. Iar forțe pentru a 
realiza un asemenea colectiv există la Beșenova Nouă 
destule.

Cum pînă azi problemele de educație comunistă a tinere
tului nu prea fuseseră cuprinse în planurile de conferințe, 
noului colectiv de conferențiari i-a revenit în această privin
ță o sarcină importantă. Dintre manifestările organizate în 
acest scop, ceTp mai reușite au fost jurnalul vorbit „Despre 
comportarea unui tînăr de tip nou" și conferința „Legătura 
între școală și familie".

Printre temele locale de cea mai mare însemnătate, care 
trebuie să găsească un spațiu larg în planurile colectivelor 
sătești de conferențiari, sînt și acelea legate de propaganda 

'••icolă. în lumina sarcinilor trasate de cel de al treilea 
’ nartidului, răspîndirea cunoștințelor agro și zoo-

* >in nou avînt. Nu se poate spune că la 
•’otiferențiari nu a răspuns acestei 

•'Hivăm cît mai multe legume
• ’«gumicol), „îngrijirea a- 

ferinar), „Pentru în- 
”riei colective" 

'tem reda 
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ța „întărirea economico-organizatorică a g.a.c." ținută de 
ing. Mircea Neagu, președintele gospodăriei colective „Drum 
nou", poate constitui un adevărat model. Bazată numai pe 
date locale, însoțită de grafice care arătau cum s-au dezvol
tat diferitele sectoare în ultimii ani și care sînt perspective
le pentru anul 1961, conferința și-a atins din plin scopul. 
Același lucru se poate spune despre conferințele „Dezvolta
rea șeptelului în gospodăria noastră" (ing. Emilia Neagu) 
„Toate forțele pentru campania de primăvară" (ing. Mircea 
Neagu) „Sarcinile ce stau în fața noastră în perioada actua
lă" (Radu Mihai), „Despre rolul retribuției suplimentare" și 
altele. Pentru viitorul apropiat, în planul de muncă al co
lectivului de conferențiari din Becicherecul Mic, figurează 
încă șase teme agricole.

Iată dece, pentru a deveni cu adevărat fruntaș, colectivul 
de conferențiari din Beșenova trebuie să acorde o atenție și 
mai mare acestor probleme. Pot fi invitați mai mulți confe
rențiari de specialitate de la filiala S.R.S.C. Timișoara, care 
răspund întotdeauna cu promptitudine unor asemenea so
licitări. (De altfel există forțe suficiente și în comună pen
tru a le aborda). La căminul cultural trebuie să fie invitați 
fruntași ai recoltelor bogate care să vorbească oamenilor 
despre metodele lor de muncă.

Colectivul de conferențiari din Beșenova care a realizat 
multe lucruri frumoase în lunile de cînd activează, are toate 
premizele ca pe viitor să obțină rezultate și mai bune. E 
ceea ce sătenii așteaptă de la el •

Filiala 
acor- 
pro- 

știin- 
în 
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care peste
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nizarea brigăzilor complexe 
în G.A.C.".
• Printre 

cei mai bine 
s-au bucurat 
prețuirea 
fost: profesorul 
dr. Ștefan Binder, asistenții ft 
universitari Maria Bîcă și ft 
Eva Marsch, dr. Nicolae ft 
Mărgirteanu, inginerul agro- ft 
nom Victor Roșea și ingi- $ 
nerul zootehnist Marin Mi- ft 
loș.
• Filiala S.R.S.C. se îngri

jește întotdeauna la fixarea 
temei conferințelor, ca a- 
cestea să fie din domeniul 
de specialitate al conferen
țiarului respectiv

, • In ultimii ani
țț S.R.S.C. Timișoara, a 
g dat o atenție sporită 

pagării cunoștințelor 
țiiice la sale. Numai 

țț cursul anului 1960 au 
expuse peste 2.000 de con- 

, ferinfe dintre
: 1.000 cu caracter agrozoo

tehnic, de economie agrară 
și de medicină veterinară.

u
ft • La 26 februarie și la 12 
ft martie 1961, la cite 20 de 
ft cămine culturale au lost 
ft trimiși conferențiari care au 
ft expus una din următoarele 
ft trei teme: ,,Nava cosmică 
ft sovietică în drum spre Ve- 
ftnus", „Lupta dreaptă a po
li porului conqolez" și ..Oraa- 
s 
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conferențiarii țț 
pregătiți care ft 

de atenția și ft 
auditorilor au ft 

universitar ft

• ION ȚUBEC — Am as
cultat de curînd niște scur
te informări prezentate de 
Di. Titus Oșteanu și ing. 
zootehnist Emilia Neagu cu 
privire la igiena corporală 
înainte de muls. Pe lingă 

că informările au fost 
’n^iructive, ele au 
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din 16 Februarie 1933. Aș ' 
vrea însă să se organizeze i(. 
un asemenea concurs și pe țț

1ONES- ft 
precisă ft 
săteni- ft 

ce ft 
afara ft 

afișe ce apar din cînd ft 
1 ar fi bine să existe ft 

special. Acolo ft 
expune, even- ft 

.iul de conferințe ll 
’•'frul. ft

Unui legat de aniversarea 
Republicii și altul de eroi- 
cile lupte ale feroviarilor

teme agrotehnice.

• CONSTANTIN 
CU — Pentru o mai 
informare a tuturor 
lor despre conferințele 
•se țin ia cămin, în

Interviu
la Casa raională 

de cultură
In clădirea casei raionale de cultură 

din cartierul Mehala al Timișoarei, dom
nește o atmosferă febrilă, de lucru. 
Intr-una din încăperi, un grup de tineri 
Înarmați cu toate instrumentele nece
sare unei orchestre de muzică ușoară, 
repetă de zor. Sala de festivități își 
face ultima toaletă pentru spectacolul 
care va avea loc după masă. Pe direc
torul casei, tovarășul Simion Tătaru, 
l-am găsit dînd unele indicații instruc
torului metodist Ion Tănase, care se 
pregătea să plece pe teren.

— N-o să vă răpim prea mult timp 1 
Convorbirea noastră are o temă precisă: 
Cum se desfășoară munca de îndrumare 
■ colectivelor sătești de conferențiari.

Casa raională de cultură împreună cu 
colectivul raional de conferențiari caută 
să fie un îndrumător activ al colective
lor de conferențiari de la sate, să orga
nizeze acțiuni eficiente, să promoveze 
formele noi. Una din cele mai importante 
metode de instruire o constituie consfă
tuirile cu responsabilii și chiar cu unii 
membri ai colectivelor sătești de confe
rențiari. Acestea se organizează în fiecare 
trimestru. Se țin referate despre felul în 
care decurge munca cu conferințele in 
comunele respective, iar din partea sec
ției de învățămînt și cultură se fac in
structaje în care se specifică obiectivele 
principale ale muncii conferențiarilor 
pentru perioada următoare și se discută 
planurile de conferințe. Informările și 
discuțiile ce au loc, constituie totodată 
și un prețios schimb de experiență.

— Probabil că la asemenea consfă
tuiri ies la iveală și anumite deficiențe 
ce se cer remediate.

— Intr-adevăr, aici ca și din depla
sările pe teren ale inspectorilor secției 
de invățămint și cultură și ale instruc
torului metodist (aceste deplasări fiind 
o altă formă — în care se desfășoară 
munca de îndrumare), s-a vădit cauza 
pentru care activitatea unor colective 
de conferențiari, printre care cele din 
Parta, Cărpiniș, Ianova nu e Ia nivelul 
cerințelor.

— Și anume?
— E vorba de o muncă dusă sectar 

numai de responsabil sau de un anumit 
membru al colectivului de conferențiari. 
Conferințele nu sint niciodată discutate 
tn cadrul colectivului și tot din această 
cauză suferă de o boală de care trebuie 
să se vindece cit mai grabnic : plutirea 
In general, lipsa oricăror referiri Ia si
tuația concretă din comuna respectivă.

— In scopul instruirii metodice și 
politico-ideologice a colectivelor de con
ferențiari se obișnuiește în multe locuri 
să se organizeze seminarii...

— Și la noi, în cadrul seminariilor 
raionale cu directorii de cămine, un 
loc de seamă il ocupă problemele legate 
de propaganda prin conferințe. Recent a 
fost expusă la Recaș, la un seminar, o 
lecție despre răspîndirea cunoștințelor 
științifice prin conferințe. Cu acest pri
lej au fost criticate pe concret unele 
greșeli ale conferențiarilor. Așa, de 
pildă, s-a arătat că în comuna Șag, vor
bind despre felurite ritualuri religioase, 
conferențiarul s-a mulțumit să le de
scrie pe larg, dar nesituindu-se pe o po
ziție critică, nearătînd argumentat și 
convingător ce rău aduc acestea, se în
țelege că nu și-a atins scopul...

— în cadrul seminariilor sau al dife
ritelor consfătuiri nu s-au făcut propu
neri, care dovedindu-se valoroase, să 
fie preluate pentru a fi extinse în în
tregul raion ?

— S-a constatat că, datorită varie
tății temelor și operativității lor, de un 
mare interes din partea sătenilor se 
bucură așa numitele „jurnale vorbite". 
Acum, colectivele de conferențiari dau 
o și mai mare atenție acestor manifes
tări alcătuite îndeobște din scurte ex
puneri, de exemplu pe teme de politică 
internațională, pe teme agrare privind 
comuna respectivă la momentul dat și 
pe teme medicale.

— Ce alte forme de îndrumare mai 
folosiți sau vă propuneți să folosiți în 
viitor ?

— Instructorul nostru metodist a 
elaborat la sfîrșitul anului trecut o scri
soare metodică despre munca cu confe
rințele. Aceste scrisori, ca și organiza
rea unor cursuri cu responsabilii colec
tivelor sătești de conferențiari, se vor 
bucura pe viitor de o și mai mare aten
ție din partea casei raionale de cultură.

V. PANĂ



Prin cîteva cămine culturale din raionul Rîmnicu Sărat
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PERmANtNTĂ [ fEONTINUT
In sprijinul tinerei gospodării

Gospodăria agricolă colecti
vă „Victoria Socialismului" 
din satul Bogza se află în a 
doua lună de viată. Acum se 
așează vatra gospodăriei și la 
actul acesta solemn participă 
activ Toma Pavel, președin
tele, comuniști ca Toader Cîr- 
maciu, Costică Pîrcălabu și 
multi alti colectiviști. Se ridică 
sediul și acareturile. Prima 
operație, fasonarea buștenilor, 
a și început. Deocamdată se 
construiește un grajd pentru 
vad. Vor urma imediat o ma
gazie de cereale, un saivan, 
un patul. De-a lungul împrej
muirii sînt înșiruiți peste 900 
de arbuști de pomi fructiferi, 
iar pe aleea principală, tran
dafiri. I-au plantat numai în 
cîteva zile. Cum va fi aci 
peste cîțiva ani, tot într-o pri
măvară ca asta, fiecare o fi 
visînd desigur în clipele de 
răgaz. Pentru început pășesc 
sigur și repede. Folosesc bine 
și creditele care le-au fost a- 
cordate la numai cîteva zile 
de la apariția Hotărârii privind 
măsurile pentru sporirea efec
tivului de animale în g.a.c. (Li 
s-au alocat 150.000 lei pentru 
achiziții de animale și 80.000 
lei pentru oonstrucții). Au 
de-acum — și asta numai după 
două luni — 250 de oi și 5 
scroafe de rasă. Se va pune 
în curînd și baza fermei de 
vaci.

Zi de zi e nelipsit din mij
locul colectiviștilor de aici Ion 
Ciufu. secretar al organizației 
de bază și învățător la școala 
din sat. Nelipsit este de ase
menea Mircea Croitoru, can
didat de partid și director al 
căminului cultural. îndrumat 
de organizația de bază, direc
torul căminului a izbutit să 
orienteze activitatea căminului 
spre obiectivul la ordinea 
zilei în satul Bogza : întărirea 
neîncetată a tinerei gospodă
rii. $i pentru ca aceasta să 
devină o cauză a fiecărui co
lectivist în parte, sînt folosite 
din plin cele 22 de puncte de 
convorbiri conduse In majori
tatea lor de cadre didactice. 
Sînt mici nuclee care string 
în jurul lor peste <500 de ce
tățeni. Și mai sînt. totodată, 
mijlocul cel mai eficace pen
tru ca fiecare măsură privind 
binul mers al gospodăriei să 
fie înțeleasă de fiecare colec
tivist și ca atare sprijinită.

începând cu primele zile ale 
campaniei de primăvară, aci 
s-a dezbătut întîi problema 
valorificării mraniței arimcată 
de ani de zile la marginea

Papină redactată 
de O. MARAIjOHJ 

și V. TOSO 

satului. Și rezultatul: proas
peții colectiviști din satul 
Bogza au îngrășat suplimentar 
în primăvară terenul destinat 
culturilor de prăși toare, unde 
se prevăd, ca urmare firească, 
sporuri considerabile de pro
ducție. Se poate spune că în 
ceea ce privește rostul și uti
litatea acestei bogății, care se 
cheamă îngrășămîntul natural, 
domnește acum altă părere. 
O arată faptul că în ultima 
vreme au apărut pe mereaua 
gospodăriei nouă mari plat
forme de gunoi.

Repertoriul echipei de tea
tru a căminului cultural din 
Bogza vădește aceeași preocu
pare pentru consolidarea gos
podăriei colective nou înfiin
țată. Spicuim titluri de piese 
ca: „Paznicul stelelor" de Ti- 
beriu Vornic și „Aripă de rân
dunică" de Siito Andrâs.

— Ați găsit asemănări în
tre piesă și realitățile comu
nei ? — îl întrebăm pe tova

Colectivul de conierențiari a/ căminului cultural din comuna 
Bogza, întocmind planul de muncă pe trimestrul II.

De ici, de colo...
= • Brigada artistică 
= de agitație din co- 
§ mima Puești a 
= prezentat, în luna 
H martie, citeva speo- 
1 tacole cu progra- 
H mul „Primăvara 
ș pe ogoare" Noul 
B text al brigăzii a- 
ZZ duc*e  pe scena ci
li teva aspecte su- 
ZE gestive din munoa 
= colectiviștilor din 
1 Puești pentru exe_ 
= cutarea la timp și 
§ de calitate supe- 
f rioară a lucrărilor 
ș agricole de primă- 
B vară.
= • Punctele de eon
ii vorbiri din comu- 
B na Vîlcele sînt în- 
= tr-o adevărată în- 
B trecere. Având un 
" Plan de muncă 

concret și inspirat 
din realitatea co
munei. ele găzdu
iesc, săptămână do 
săptămână. o acti
vitate atrăgătoare, 
interesantă. La 
fiecare punct de 
convorbire se or
ganizează discuții 
și se citesc broșuri 
privitoare la me
todele agrotehnice 
ce trebuie folo
site acum, primă
vara. A devenit 
un obicei ea la 
anumite inter
vale de timp 
responsabilii punc
telor de convor
biri să se întâl
nească și să facă 
nn schimb de ex
periență in vede

rășul Mircea Croitoru, direc
torul căminului.

— Acesta a fost și criteriul 
de alegere — răspunde tova
rășul Croitoru. arătând că în 
„Paznicul stelelor" ca și în 
„Aripă de rândunică" e vorba 
de gospodării colective care 
luptă pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică.

Brigada artistică de agitație 
prezintă în acest timp progra
mul „Bine-i în gospodărie". 
El a fost vizionat, ca și pie
sele de teatru, de sute de co
lectiviști și întovărășiți din 
comuna Bogza, cu tot zorul pe 
care-1 comportă campania a- 
gricolă.

tn cursul lunii martie, 38 de 
noi familii de întovărășiți au 
făcut cereri de intrare în gos
podăria colectivă. Am pome
nit faptul acesta, aci, pentru 
că el se leagă, fără doar și 
poate, de cele povestite mai 
înainte.

rea extinderii ma- B 
nifestărilor care B 
au dat cele mai B 
bune rezultate. B 
• Biblioteca din = 
comuna Voetinu a| 
organizat de cu- B 
rind o întâlnire cai 
cursanții care au Ș 
frecventat eercu-B 
rile agrozootehni- = 
ce. Tema întilnirii 1 
a fost: „Ce me- ș 
tode voi aplica laș 
lucrările de între- Ș 
tinere a culturi- = 
lor". Prețioasă este § 
și inițiativa de a = 
se înființa o bi- B 
blioteeă volantă = 
pentru îngrijitorii = 
din sectorul zoo- j 
tehnic al gospodă-ș 
rîei.

Colectiviștii Gh. Pocasin, Al. Brîuverde și N. Gamulea se numârd 
printre cititorii irecvenii ai bibliotecii din comuna Sihlea.

„ V acanță
Tovarășul Gh. Chirtoc, direc

torul căminului din Tîmboești, 
este iute la vorbă, mai ales dnd 
i se ivește prilejul să înfățișeze 
activitatea culturala din comună. 
Așa s-a întimplat și de data a- 
ceasta and l-am rugat să ne 
vorbească despre manifestările 
culturale inițiate de cămin în ul
timul timp.

— Am organizat un interesant 
concurs „Cine știe cîștigă" — în
cepu tovarășul Chirtoc. — Con
cursul a avut drept temă „Princi
palii dăunători în viticultură și 
pomicultură și metodele de corn, 
baterea lor".

In cîteva minute am aflat o 
sumedenie de amănunte incit, Ia 
un moment dat, am avut impre
sia că siîntem chiar la un aseme
nea concurs. Bibliotecara a în
tocmit liste bibliografice, a îm
părțit broșuri referitoare la a- 
ceste probleme, iar în ajunul 
concursului s-au ținut și semina- 
rii recapitulative.

Printre manifestările atrăgă
toare și bogate în conținut, or
ganizate de cămin, figurează la 
loc de cinste și serile de calcule 
comparative.

Colectivistul Dumitru Filimon, 
vorbește bucuros și mîndru de 
viața frumoasă pe care o trăiește 
azi. In seara aceea, ci nd s-a 
urcat pe scenă s a simțit mai 
mîndru ca orieînd. Erau în sală 
și foarte mulți țărani individuali 
care au ascultat cu atenție vor
bele sale. După ce le-a vorbit 
despre munca în colectivă, des
pre ce au realizat pină atunci, 
Dumitru Solomon a spus :

— Creștem și noi o dată cu 
gospodăria. Eu mă simt acum 
alt om... Am turnat și fundația 
la casa noua. Cu cei 15 000 lei 
pe oare i am primit anul trecut 
pentru zilele muncă, ca să nu 
mai vorbesc de produse, mi-am 
cumpărat toate materialele și-n 
vara asta ne mutăm în mîndre- 
țea de casă nouă...

Aceste seri de calcule compa
rative au constituit una din for
mele folosite de căminul cultu
ral pentru popularizarea realiză
rilor obținute de gospodăria co
lectivă, a vieții îmbelșugate a 
colectiviștilor.

S a întimplat însă un lucru 
ciudat în viața culturală a co
munei Tîmboești. Manifestările 
amintite s-au desfășurat numai 
în primele două luni ale anului. 
In ioc ca ele să fie intensificate 
î-n perioada muncilor agricole 
de primăvară, directorul cămi
nului cultural dimpotrivă s-a

culturală?
gândit că n ar strica dacă ar 
lua o mică vacanță. Și a hiat-o. 
Rezultatul? In luna martie s-au 
organizat doar cîteva manifes
tări și acestea cu totul întâm
plător. Așa cum spunea, de alt
fel, și tov. Chirtoc, căminul m 
pregătește, se pregătește. Se 
vede treaba că tovarășul di
rector confundă pregătirile cu 
activitatea concretă, permanen
tă care trebuie să se facă tot 
mai simțită la căminul cultural.

Amintind de noul program al 
brigăzii artistice care este în 
„pregătire" l-am întrebat :

— Și pe ce se axează textul ?
— Păi... se referă la muncile 

agricole de primăvară — mi-a 
răspuns fără convingere și cu 
vorba domoală, de astă-dată.

Interesîndu-ne o® material 
documentar au strins, ce exem
ple au inclus în program, mare 
ne-a fost mirarea afli nd că do
cumentarea se referă la fapte 
petrecute numai pînâ la... 3 mar
tie. Ne întrebăm, tovarășe Chir
toc, ce eficiență va mai avea a- 
cest program ? Poate că nu știți*  
codașii pe care intenționați să-i 
satirizați au trecut în rindurile 
celor ce muncesc cu însuflețire, 
iar numărul colectiviștilor frun
tași a sporit considerabil. Mal 
multă operativitate! Țăranii mun
citori din Tîmboești sînt domfd 
să asiste zi de zi la manifestări 
culturale cit mai interesante, ca
re să i sprijine în lupta pentru 
continua dezvoltare a gospodă
riei lor colective

In activitatea culturală nu e- 
xistă vacanță, ci ea trebuie să 
aibă continuitate, să se desfă
șoare cu aceeași intensitate atît 
vara, cit și Iarna, și primăvara. 
De necesitatea acestei continui
tăți ar trebui să fie pătrunși toți 
activiștii culturali din Tîmboești.

CT» »»»»»»»»XXJCdC.
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fără nici o pretenție, bri- 
găzilor artistice de agitație 
care n-au încă texte, «m 
program vechi de mai bine 
de un an de zile. Marfă 
garantată. Adresați-vi cu 
încredere

Căminului cultural din 
Boldu

Brigada artistică din 
comuna Știubeiu prezin
tă cu regularitate „Nou*  
tăți de pe ogoarele gos
podăriei colective".

Gazeta de stradă din 
comuna Vadu Sorești a 
publicat numeroase arti
cole despre muncile agri
cole de primăvară.

Directorii căminelor 
culturale din comunele 
Grebănu și Topliceni pri
mesc însărcinări străine 
de munca lor.

Bibliotecarul Filip Va- 
carciuc, din comuna J' 
deni, de trei lun> 
vidența r?-'"

ANUNȚ T1',T' 
Ni-'

r

— Ce naiba, doar ieri am 
chiulit și eu și azi mă și știe 
tot satul l.„

D'



Una din sarcinile importante puse de Congresul al IlI-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn în fața oamenilor muncii 
din agricultură este dezvoltarea considerabilă a efecti
velor de animale, astfel ca în 1965 să producem 1.800.000 
—1.900.000 tone carne, 50 milioane hl. lapte și peste 5 
miliarde ouă — producția de carne pe cap de locuitor 

urmînd să crească de la 46 kg. în I960 la 91 kg. în 1965, producția 
de lapte la 272 litri față de 152 litri, iar producția de ouă la 254 
bucăți față de 121 bucăți ouă în anul 1960. Creșterea producției totale 
la nivelul sarcinilor trasate de Directivele Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. se va rezolva atît prin sporirea efectivelor, cît și a producțiilor 
medii pe cap de animal, ca o consecință a îmbunătățirii condițiilor 
de alimentare și întreținere, cît și a ameliorării continue a șepte- 
lului existent.

în cadrul sectorului animal, un rol deosebit îl are specia tau
rină, datorită faptului că valorifică cel mai economic întinsele su
prafețe de pășuni existente cît și furajele fibroase, asigurînd astfel 
aprovizionarea oamenilor muncii cu cantități sporite de lapte și 
produse lactate, participînd totodată în mod substanțial la realizarea 
fondului de carne.

In acest scop, Directivele Congresului al IlI-lea al P.M.R. prevăd 
ca în perioada 1960—1965 să se realizeze un efectiv de 5.800.000 
capete taurine, din care 2.900.000 vaci. In gospodăriile agricole de 
stat .efectivul de vaci va depăși 300.000 capete, adică cu de 5 ori 
mai mare decît în anul 1959, iar în gospodăriile agricole colective 
va ajunge la circa 1.200.000 capete, ceea ce înseamnă o creștere a 
efectivului de 14 ori față de anul 1959.

Căite sporirii efectivului de vaci în gospodăriile 
agricole colective

O pîrghie importanta

E fericit tovarășul Marin Gh. Topală, președintele colectivei din co
muna Radovanu, regiunea București. Sectorul zootehnic se dezvoltă 

necontenit, aducînd colectiviștilor frumoase venituri.

Mulgătoarea Rada Ză’oodeanu de la gospodăria colectivă din Făcăeni, 
raionul Fetești, obține în medie dte 2.800 litri lapte de la fiecare 
vacă pe care o îngrijește. După cum se vede în fotografie, ea se 

ocupă cu aceeași atenție și de îngrijirea vițeilor.

-i» n scopul creșterii numărului de taurine proprietate 
II obștească și al întăririi economico-financiare a gospo- 
II dăriilor agricole colective, pentru creșterea producției de 
II lapte și carne, precum și a veniturilor colectiviștilor, 
II» C.C. al P.M.R. și Consiliul de Miniștri al R.P.R. au 

hotărît ca în vederea creșterii numărului de vaci și 
vițele proprietate obștească, în anul 1961 să se acorde gospodăriilor 
agricole colective credite pe termen lung și fără dobîndă în sumă 
de 520.000.000 lei din volumul total de credite pentru G.A.C. Aceste 
credite vor fi folosite pentru cumpărări de vaci și mai ales de 
vițele. Prin folosirea acestor credite și a fondurilor proprii ale G.A.C., 
va trebui ca la sfîrșitul anului 1961 numărul de vaci proprietate 
obștească să ajungă la cel puțin 325.000, iar numărul de vițele la 
cel puțin 375.000 capete.

Acordarea acestor credite, în sumă de peste o jumătate de mi
liard, fără dobîndă, creează gospodăriilor colective posibilitatea de 
a-și dezvolta puternic ramura creșterii animalelor, care le va 
aduce venituri însemnate. Acordarea unor credite așa de mari pe 
termen lung și fără dobîndă demonstrează grija pe care partidul și 
guvernul o poartă pentru întărirea și dezvoltarea gospodăriilor agri
cole colective, pentru continua ridicare a nivelului de trai al țăra
nilor colectiviști. Pe lîngă creditele acordate de către stat, fondurile 
proprii ale gospodăriilor colective alocate pentru cumpărări de ani
male vin să întregească baza materială cu care gospodăriile să-și 
poată cumpăra numărul de vaci și vițele planificat.

In vederea dezvoltării rapide a efectivelor de taurine la nivelul 
sarcinilor trasate, o altă sursă de realizare a efectivelor de vaci o 
constituie reținerea la maximum de la sacrificare a tineretului 
taurin femei apt pentru reproducț:e. Creșterea rațională a tineretului 
taurin este una din cele mai importante condiții din complexul mă
surilor de înmulțire și îmbunătățire a efectivului pe țară. Expe
riența a dovedit că producerea și creșterea în bune condițiuni a vi
țeilor. înseamnă nu numai a asigura și grăbi dezvoltarea efectivului 
de vaci, ci determină în aceeași măsură și îmbunătățirea cont nuă a 
calității efectivului cît și a productivității acestuia ; de aceea este 
necesar să se pună capăt practicii dăunătoare a unor crescători, care 
sacrifică tineretul taurin la greutăți mici, și în special a tineretului 
de prăsilă. Prin reținerea pentru prăsilă a vițeilor cit și a contractării 
tineretului taurin mascul și predarea lui la greutatea de 280—300 kg. 
se va putea realiza atît creșterea tonajului de carne penteti eGn- 
sumul populației, cît și sporirea numărului de vițele ce ®e v»i 
crește pentru prăsilă, iar gospodăriile agricole colective își vor speri 
simțitor veniturile din sectorul creșterii animalelor. Spre *.
gospodăria agricolă colectivă Hărman din regiunea Brașov și-a ■firii 
cireada de vaci cu 217 capete, numai prin păstrarea și creștefei re
țelelor de prăsilă proprie.

O altă cale importantă pentru sporirea efectivului de vaci din 
gospodăriile agricole colective o constituie cumpărarea de vițele de 
la membrii colectiviști și de la țăranii individuali și creșterea lor 
pentru prăsilă. Pentru a veni în sprijinul acelor gospodării agricole 
colective care și-au planificat să-și cumpere vițele din creditele acor
date, 300.000.000 lei sînt alocate cumpărării de vițele.

Asigurarea bazei furajere

Dezvoltarea creșterii animalelor și mărirea producției pe 
cap de animal impun asigurarea unei baze furajere 
abundente și echilibrate sub raport proteic. De aceea 
pentru asigurarea unor cantități abundente de furaje de 
calitate superioară, necesare furajării raționale a între
gului efectiv taurin, Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Con

siliului de Miniștri al R.P.R., recomandă gospodăriilor agricole co
lective să ia toate măsurile în vederea cultivării unor suprafețe

corespunzătoare cu cele mai valoroa; 
cial cu lucernă, trifoi și alte legum 
siloz. De asemenea, Hotărîrea prei 
riile agricole colective în condițiuni 
cesare de pășuni din izlazurile comui 

Avem posibilitatea să as gurăm j 
nificate toate furajele necesare. Apl 
vernului, va trebui să ne orientăm 
cît mai completă a potențialului de 
hectare pășuni și finețe naturale, : 
nem 10—12 tone iarbă la hectar fa 
prezent. De altfel, prin darea pășu 
podăriilor agricole colective, se cree. 
pective să fie apoi bine îngrijite și 
drate în asolamentele furajere, met 
aplica pe o suprafață de cel puțin 4 

Aplicarea în complex a măsurile 
pe zone de vegetație, trebuie să aib 
tale și pe cele obținute în practici 
experiențele au dovedit că prin a; 
(curățirea terenului, grăparea și 
împrăștierea mușuroaielor, îngră- 
șarea terenului cu 350 kg/ha îngră
șăminte chimice sau cu 30 tone/ha 
gunoi de grajd și supraînsămînța- 
rea), producția de iarbă în nordul 
Moldovei s-a dublat — de la 4.000 kg 
de aceste rezultate, va trebui ca i 
această zonă, să aplicăm lucrări de 
tierea mușuroaielor, combaterea 
puțin 15 la sută din suprafață, și an 
ducții mai mari de 4.000 kg/ha, să £ 
țarea. Pe pășunile situate pe teren ț 
cele care dau producții de ia' ’’ă sub 
de refacere radicală, adică desțeleni 
nutreț — anuale și perene — după : 

In zona de deal, pe baza rezult;
aplicarea măsurilor de suprafață (ci 
distrugerea mușuroaielor, îngrășarea 
de oaie la m p.), îngrășînd cu gunoi 
300 kg/ha superfosfat, sau cu 350 
supraînsămînțări, cel puțin 25 la s 
fînețelor naturale. Aceste lucrări le ■ 
fețele cu vegetație ierboasă încheiată 

Pe pășunile cu sol degradat să ap] 
nului și supraînsămînțarea cu ames 
lucrări antierozionale : șanțuri sau v 
de consolidare și plantări de pomi 
Prin aplicarea acestor măsuri produ 
2.000 kg/ha la 15.000 kg/ha.

O mare atenție trebuie să dea got 
tivării plantelor pentru nutreț. Po: 
care, ca importanță economică, se 
și fînețele naturale, pentru motivul 
multe forme în hrana animalelor (c 
fiorcnil, «etc ecpabiJ să dea producți. 
tot cuprinsul țării noastre, ocupînd 
Hectare.

Potrivit sarcinilor tresete de Direc 
•P supmfețclt ruittraiB cu pnru 
sa, li upf i t cu necewul de f;waji 
cn porumb pentru siloz suprafața 
hectare se vor cultiva cu sfeclă de : 
să asigurăm cîte 10 tone siloz pe c; 
cap de tineret bovin și boi de mur 
ovină și scroafă fătătoare. De asem 
suprafață de siloz să fie folosită cu
de cîmpie unde se simte cel mai m; 
pășunile și fînețele naturale sînt mai 
face față necesităților de masă verde 

Lucerna și trifoiul, cultivate singi 
perene, care pot fi folosite în hrana 
verde, siloz, fîn sau făină de fîn, p 
datorită conținutului mare de proteir 
foliene ca adaus în hrana animalele 
porumbul sub diferite forme, se as

' q.a.s. Urieani, regiunea Iași, au 
•*ante  depășiri față de plan Vn exempt 
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tolidarea economică a gospodăriilor agricole colective

rjere și în mod spe- 
cu porumb pentru 

area către gospodă- 
a suprafețelor ne- 
pășunile de munte, 

ele de animale pla- 
ea partidului și gu- 
înd către utilizarea 
l celor 4,2 milioane 
jrile luate să obți- 
>ne cite se obțin în 
le în folosința gos- 
tea ca pășunile res- 
ițional, să fie înca- 
radicale putîndu-se

ere și îmbunătățire, 
'.uitatele experimen- 
în 7X>na de cîmpie, 
arilor de suprafață

Pe linia unei mai bune organizări a muncii în sectorul creșteri! 
animalelor și pentru întărirea simțului de răspundere în acest sec
tor, va fi foarte bine dacă consiliile de conducere ale gospodăriilor 
agricole colective ar desemna pe unul d n vicepreședinții gospodă
riei respective pentru a se ocupa exclusiv de problema creșterii ani
malelor.

Contribuția muncii culturale de masă

Militînd pentru traducerea în viață a Directivelor celui 
de-al III lea Congres al P.M.R., instituțiile culturale tre
buie să desfășoare o intensă muncă politică de masă în 
rîndul colectiviștilor pentru lămurirea temeinică a aces
tora cu privire la faptul că sporirea șeptelului de ani
male și dezvoltarea creșterii animalelor în G.A.C. la 

nivelul de ramură principală constituie o pîrghie importantă în 
consolidarea economico-organizatorică a unităților socialiste din agri
cultură. In acest scop, directorii căminelor culturale, în strînsă legă
tură cu conducerile gospodăriilor agricole colective, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, trebuie să asigure o largă popularizare în 
rîndul maselor a Hotârîrii C.C. al P.M.R. și Consiliului de Miniștri 
al R.P.R. cu privire la creșterea numărului de animale în gospodă
riile agricole colective.

Cu ocazia manifestărilor organizate la căminele culturale cu co
lectiviștii, pentru prelucrarea și popularizarea acestei Hotărîri, tre
buie să se scoată in evidență grija pe care partidul și guvernul țării 
noastre o poartă pentru întărirea economică și dezvoltarea gospodă
riilor agricole colective, pentru ridicarea nivelului de trai al țăranilor 
colectiviști.

Pe lîngă acțiunile întreprinse pentru popularizarea Hotărîrii par
tidului și guvernului nostru, în comunele și satele cu gospodării 
agricole colective, căminele culturale și bibliotecile trebuie să des 
fășoare o activitate susținută, folosind pe scară largă conferințele în 
șezătorile, serile culturale, serile tematice unde inginerii zootehniști, 
medicii veterinari, inginerii agronomi, tehnicienii, brigadierii bine pre
gătiți și președinții gospodăriilor agricole colective să vorbească și să 
dezbată problemele concrete ale dezvoltării șeptelului de animale în 
gospodăriile agricole colective respective.

Asemenea manifestări culturale pot și trebuie să fie organizate 
cu o tematică foarte variată. Iată numai cîteva din temele care ar 
putea face obiectul unor seri culturale, seri tematice sau serj de 
discuții organizate cu colectiviștii la căminul cultural:

— căile sporirii efectivului de vaci în gospodăria noastră co
lectivă ;

— organizarea bazei furajere și furajarea rațională a animalelor 
în gospodăria noastră ;

— ce măsuri sînt necesare în gospodăria noastră colectivă pentru 
mărirea producției pe cap de animal ;

— cu cît vor crește veniturile gospodăriei colective și ale colec
tiviștilor pînă în anul 1965 prin realizarea sarcinilor de plan ale gos
podăriei privind sporirea șeptelului de animale.

Asemenea teme se pot dezbate cu mult succes în cadrul serilor 
de calcul organizate cu colectiviștii la cămin, cu care ocazie aceștia 
vor fi antrenați în mod concret să participe la discuții și să dezbată 
problemele locale ale dezvoltării creșterii animalelor și să vină cu so
luții și propuneri în vederea îmbunătățirii muncii în acest sens.

Paralel cu această acțiune, colțurile roșii din gospodăriile colec
tive, sprijinite de căminele culturale, trebuie să asigure o largă 
popularizare a experienței înaintate, a metodelor bune de muncă 
folosite de colectiviștii sau brigadierii fruntași în îngrijirea, fura
jarea rațională și apărarea sănătății animalelor. In acest scop ar fi 
bine ca expunerile sau conferințele ținute în cadrul serilor culturale, 
a serilor tematice, a discuțiilor sau serilor de calcul, să fie însoțite de 
prezentarea unor filme legate de creșterea animalelor și organizarea 
bazei furajere, a unor jurnale documentare privind experiența pozitivă 
a gospodăriilor agricole colective fruntașe în această privință, de folo
sirea materialelor didactice și în special a materialelor de propagandă 
și agitație vizuală editate de Ministerul Agriculturii în legătură cu 
problemele creșterii animalelor.

O formă eficace de popularizare a sarcinilor care stau în fața 
gospodăriilor agricole colective pe linia dezvoltării șeptelului și 
DeBti'u ’Tnobilizarea colectiviștilor la îndeplinirea acestor sarcini, o 
constituie brigăzile artistice de agitație.

Ptsjglramele acestora pot aborda teme variate legate de problema 
cretttxii animalelor, a folosirii pe scară largă în furajare a porum
bului giloz, a avantajului ce rezultă pentru gospodăriile colective și 
pentru colectiviști de pe urma dezvoltării șeptelului, în cadrul unor 

fc programe este bine să fie larg popularizate inițiativele 
bune afe unor gospodării colective și ale colectiviștilor fruntași în 
creșterea animalelor și să fie criticate metodele înapoiate sau men
talitatea retrogradă ce mai dăinuie pe alocuri în această privință. 

Bibliotecarii de la sate au sarcina să asigure difuzarea pe scară 
largă a cărților și broșurilor cu caracter zooveterinar, să populari
zeze aceste cărți și în specia] să asigure difuzarea lor în rîndurile 
crescătorilor de animale și ale brigadierilor zootehnici, să organizeze 
prezentări, recenzii, lecturi în grup etc. Pe lîngă acestea, bibliote
carul trebuie să fie nelipsit de la conferințele organizate la cămin 
pe tema creșterii animalelor, amenajînd în acest scop standuri sau 
mici expoziții, oganizînd prezentarea acestora sau asigurând pe loc 
difuzarea lor în rîndul colectiviștilor.

Realizarea prevederilor Hotărârii C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. va duce la dezvoltarea considerabilă a creșterii 
numărului de animale în gospodăriile agricole colective și mai ales a 
sectorului taurin, la întărirea economico-organizatorică a G.A.C. și la 
creșterea buneistări a colectiviștilor.

de ing. ION FODOR
Ministerul Agriculturiidirector general in
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Adăposturi corespunzătoare pentru efectivul 
de animale planificat

entru asigurarea construirii adăposturilor necesare în
treținerii întregului efectiv taurin, Hotărîrea prevede de 
asemenea livrarea către gospodăriile colective a unei 
cantități de 207.000 m.c. manele rășinoase, 155.000 m.c. 
lemn din diverse esențe pentru construcții rurale, 44.000 
m.c. șipci de rășinoase și 15.000 m.c. cherestea de di

verse esențe. De asemenea, în același scop, gospodăriile agricole co
lective vor mai primi în cursul anului 1961 cantitatea de 58.000 tone 
ciment. Materialul lemnos, cit și cimentul necesar gospodăriilor co
lective pentru construcții agrozootehnice, vor fi livrate acestora de 
către stat la prețuri reduse, pe bază de credit fără dobîndă în va
loare de 100 milioane lei, credite ce se vor acorda gospodăriilor co
lective pe termen de 8 ani și a căror rambursare urmează a se 
face din al 4-lea an de la acordare.

Aplicînd Hotărîrea C.C. al P.M.R. 
și Consiliului de Miniștiâ, gospo
dăriile agricole colective din regiu
nea Galați, spre exemplu, s-au plani
ficat să-și construiască anul a- 
cesta 183 grajduri a cîte 100 ca

pete vaci și juninci, 183 grajduri a 135 capete vițele, 184 ma
ternități a 50 capete scroafe și 255 îngrășătorii a cîte 400 capete 
porci, iar gospodăriile agricole colective din regiunea Banat 280 
grajduri a 100 capete vaci și juninci, 323 grajduri a 135 capete vi; 
țele, 246 maternități a 50 capete scroafe, 365 îngrășătorii a 400 porci 
și 172 saivane a 800 oi. Și gospodăriile agricole colective d.n cele
lalte regiuni și-au planificat să-și construiască un mare număr de 
adăposturi.

Gospodăriile agricole colective trebuie să ia măsuri pentru urgen
tarea transportării materialelor repartizate, să organizeze din timp 
începerea lucrărilor și să folosească din plin materiale din resurse 
locale.

Secțiile agricole ale sfaturilor populare vor lua măsuri să asi
gure îndrumarea tehnică în materie de construcții și să mobilizeze 
gospodăriile agricole colective, să s« încadreze în graficul stabilit 
pentru executarea construcțiilor, în așa fel ca la venirea 
rece adăposturile să fie terminate.

timpului

Apărarea sănătății animalelor

O măsură importantă pentru sporirea efectivelor și creș
terea producției în sectorul zootehnic este și apărarea 
sănătății animalelor. Cu toate că în ultimii zece ani au 
fo<st obținute unele rezultate bune în combaterea epi
zootiilor, schimbîndu-se mult aspectul epizootologic al 
țării, față de trecut, totuși situația sanitar-veterinară 

este încă nesatisfăcătoare, deoarece o serie de boli continuă să pro
ducă pierderi economice importante.

Succesele obținute în transformarea socialistă a agriculturii au 
creat condițiile pentru schimbarea radicală a sistemului de creștere 4^ a eoinoaletar. .Caracteristică acum nu mai e gospodă
ria *>dtvi*ială  feie av«R 2—1 cape ta de animale, «I marea goț*-  
Jfiric colflcflvă ■oda cartei animalelor k tace In ferme mari, 
iar o soit de prwnt gMle da nuacă slnt mecanizate. Avem astăzi 
ceea ta coadf|iile pentru a lua măsuri tekal<x>-or$>nizatorief mai 
efie«ita dealt cala aplicate pînă în pivzent pentru apărarea sin|- 
Utii animalelor, panînd secantul principal pe năaurle de preventiv 
a îmbolnăvirilor, Tntrucît apariția unor bol! Tn agtofrnerări de ani
male se soldează de obicei eu pieritori mari, Iar măsurile de com
batere sînt mai greu de aplicat și mult mai costisitoare decît măsu
rile de prevenire.

Pe linia acestei orientări, aparatul sanitar veterinar și zootehnic 
trebuie în primul rînd să îmbunătățească asistența tehnică a unită
ților agricole socialiste în vederea aplicării în totalitate a regulilor 
de adăpostire. furajare, îngrijire și exploatare a animalelor, care 
constituie măsura cea mai importantă de profilaxie generală față de 
toate categoriile de boli. Colectiviștii trebuie îndrumați să desco
pere Și să anunțe la timp cazurile de boală. Atenția rețelei sanitar- 
veterinare și a conducerilor G.A.C. trebuie să fie îndreptată spre 
lichidarea principalelor surse de apariție și difuzare a epizootiilor, 
să organizeze bine dezinfecția și ecarisarea terenurilor, construirea 
de adăposturi igienice (uscate, luminate, aerisite, fără curenți de 
aer) și furajarea corespunzătoare. Toate acestea duc la micșorarea 
bolilor de creștere și ne dau posibilitatea să creștem un tineret 
animal sănătos din care vom avea mai tîrziu animale cu indici de 
producție superiori.

im se întrețin animatele de producție ni-l r 
pospodârui colectivă dm Co bad in, regiuni



NICOLAE JIANU

Fragmentul _La Vameșeni' face parte 
din romanul .Veneam din întuneric**.  în 
curs de apariție la Editura de Stat pen
tru Literatură In acest roman sînt înfăți
șate întâmplările trăite de tînărui Grîgore 
Verdeanu în anii războiului, din 195? pînă 
în primăvara Ini 1944— cînd Armata Sovie
tică a eliberat orașele și satele din Mol
dova de sus. Via|a s-a întors pe aceste 
pămînturi pustiite de fasciști, poporul cel 
umilit și insingerat a început să-și vin
dece rănile. Oamenii simpli de la orașe 
și-au dat mina cu sărăcimea satelor. Ca 
pretutindeni, comuniștii s-au aflat în frun
tea acțiunilor, ei au deschis calea înfăp
tuirilor de meu târziu. In episodul de față, 
Grigore Verdeanu, comunistul Manole 
Zorzon și alții ajung intr-un sat de lingă 
târgul lor. stau de vorbă cu țăranii și pri
mesc ajutoare pentru flăminzi și bolnavi.

Înotam prin niște noroaie năpraznice către 
satul Vameșeni, așezat sub dealurile bu- 
covinene. Un timp am mers pe șoseaua 

cea mare de unde se vedeau munții albaștri și 
plini de taine.

S-ar fi spus că prin aceste locuri nu trecuse
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niciodată războiul, că ele iși duceau viața cu
minte și pașnică, cu munții, cu pădurile, cu 
oamenii. Așa s-ar fi spus, mai cu seamă că 
se auzeau și clopotele de la biserica lui Ște
fan Voevod, a cărei turlă roșie răsărea din 
luncile Moldovei.

Ne duceam după mîncare, dar vămeșenii ve
neau la rînd într-o cercetare pe care o făceam 
din alte pricini. Ne ațițase fierberea ce se 
stirnise în satele din jurul Pașcanilor, unde ță
ranii intraseră pe moșiile părăsite de stăpîni.

Drumul începu să coboare și noroaiele erau 
din ce în ce mai hleioase, mai grele și mai 
adinei. Satul se ghicea într-o văgăună peste 
care plutea, la ceasul acesta de dimineață, o 
ceață subțire, netopită încă de soare. Mai toa
te pămînturile erau nelucrate, doar ici-colo 
se zăreau țărani care arau sau semănau. O 
troiță săracă stătea pDvîrnită deasupra șanțu
lui în care zăcea o apă verzuie. Satul părea 
pustiu, deși mai toate casele erau curățate, cu 
brîie sinilii trase proaspăt.

— Hei, leliță, ia vino-ncoa, oleacă, — strigă 
Zorzon.

O femeie slabă, adusă de spate, se des
prinse din ușa bordeiului și veni către poartă. 
Dădu bunăziua cu un glas sîsîit și speriat și-și 
duse mina la gură, parcă și.ar fi ferit-o de 
vederea noastră.

— Pe unde-s gospodarii ? — întrebă Zorzon.
— Da*  pe cine căutați, dumneavoastră ?
— Orișicine a fi, vrem să stăm de vorbă... 
Femeia părea că nu înțelege. Vorbi arătînd

cu mîna spre satul întins în vale :
— D-apăi, că-s pe-acasă unii, alții în țarină, 

la noi au rămas oameni puțini, au murit de ti
fos. alții-s pe front. Luați-o dumneavoastră la 
vale, ați găsi pe careva.

Și am luat-o la vale. Vedeam ițindu-se pe la
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ferestre capete zbîrlite de copii, clini lihniți de 
foame dădeau să se repeadă, dai se lăsau 
păgubași și se trînteau la loc pe iarbă, isto
viți. Tocmai cînd ne hotârîsem să intrăm in
tr-o ogradă, a ieșit ca din pămînt în fața noas
tră o ceată de oameni. Unul dintre ei era în 
haine de invalid, purta ochelari negri, iar ceea 
ce se mai vedea din obraz arăta ca o bucată 
de gumă roșie, întinsă de la nas către urechi.

— Bine v-am găsit, — vorbi Zorzon, mergînd 
către ei.

Unul singur răspunse. Ceilalți ne priveau cu 
niște ochi fără lumină, se cam ascundeau u- 
nul pe după altul. Zorzon se uită în treacăt 
la noi, rise și zise iară :

— Parcă n-ați fi prea bucuroși de oaspeți...
— Ba, cum să nu,— zise unul încet, cu o voce 

plină și plăcută. — Numai că vrem să știm 
cine sînteți și ce căutați la noi. Dac-ați venit 
cu.gînd bun, să fiți sănătoși.

— V-au călcat destui dușmani — vorbi Zor
zon, așezîndu-se pe marginea șanțului. — A 
venit ceasul să mai vedeți și prieteni. Ți-om 
spune cinstit ce vrem. Noi sîntem din tîrg, oa
meni năpăstuiți, oameni săraci și flăminzi, ve
nim de pe drumuri, avem femei, și copii, și bol
navi, puneți mînă de la mină din ce-aveți și 
dați-ne o căruță-două de bucate. V-om da 
înapoi...

— Bănuiam noi că de asta ați venit, — zise 
unul care se tot proptea într-un ciomag. — Că 
la noi nu vine nimeni să ne dea, de cînd mă 
știu, voi tîrgoveții ați cerut, ba chiar ați luat 
fără să mai întrebați.

— Despre ce tîrgoveți vorbești dumneata ? — 
se răsti Părăluța — Avem noi mutre de târgo
veți, de hoți, de perceptori ? Uită-te bine la 
noi...

Țăranii se veseliră puțin, se uitară la noi cu
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mare atenție, dar nu vorbi nici unul. Zorzon își 
trecu mîna peste frunte și vorbi mai mult către 
țăranul cel înalt:

— Noi sîntem muncitori, noi am fost chiar 
mai furați și mai oropsiți decît voi, noi n-avem 
nimic, nici casă, nici pămînt, nimic înafară de 
aste două mîini...

întinse mîinile lui aspre și negre și țăranii 
se uitară la ele ca la o ciudățenie.

— Ce să mai vorbim, — zise Zorzon mai de
parte. — Dați-ne voi acuma, pe urmă vă gîndiți 
dac-ați făcut bine sau nu. Aveți să înțelegeți 
voi carînd că frați mai buni ca noi nu aveți 
pe lumea asta...

— la uite că vine primarul, zise unul, vă lă
murește el.

Văzurăm apropiindu-se un om între două 
vîrste, cu o spuză de barbă, îmbrăcat într-un 
suman peticit. Picioarele i se împleticeau în
tr-o mantie neagră.

— Ce primar, că ăsta-i popă, făcu Părăluță. 
Oamenii riseră și unui dintre ei ne lămuri.
— Popa nostru s-a evacuat și atunci prima

rele s-a făcut popă, că are seminarul, nu putem 
îngropa marții fără slujbă.

Primarul se apropie și ne măsură cu o cău
tătură bănuitoare și vicleană. Aflînd despre 
ce-i vorba, zise privind în pămînt:

— N-ați nimerit bine, ăsta-i sat de oameni 
săraci; treceți în satul vecin, acolo-s mai avuți...

Parcă nu vorbea cu noi. Se uita peste gar
duri, la cer, la bocancii lui scorojiți. Zorzon 
strîngea din fălci, îl privea, simțeam cum se a- 
dună mînia în el. Se ridică în picioare, se pro- 
țăpi în fața primarului și zise încet, stăpînit :

— Nu știu dacă ești primar sau popă, dar 
nu pe dumneata te căutam.
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— în schimb eu știu cine sînteți voi... Ați ve
nit să tulburați mintea oamenilor, voi sînteți 
comuniști...

La aceste vorbe. Părăluță sări ca ars :
— Ai mirosul bun, jigodie, știi tu cam ce 

te-așteqptă. Știi tu că ți-a sunat ceasul, faci 
pe cucernicul, ți-al schimbat straiele, dar tot 
suflet de cîine ai. Șterge-o că te bag în pă
mînt, acu'...

Primarul nu se pierdu, dădu să zică ceva, 
dar tocmai atunci auzirăm in spatele nostru un 
glas subțire ca de femeie :

— Nu vă sfădiți, domnilor... de ce vă sfă
diți ?

Era un țăran încă tânăr, dar cu o față chi
nuită și brăzdată. Iși scoase pălăria și vă
zurăm o frunte înaltă, arsă de soare și de vîn- 
turi și sub ea doi ochi mici, vii și umezi, ca 
de copil.

— Mă iertați că îndrăznesc, mai zise el. — 
Eu sînt Dumitru Guligă. De ce stați de vorbă 
cu acest om ? El este un cîine, precum bine a 
spus dumnealui. Am stat doi ani în' pușcărie 
pentru că așa a vrut acest om. A spus că am 
uneltit împotriva statului, uitați-vă bine la 
mine, eu arm unelti*  împotriva statului...

La fel de liniștit, primarul își adună sumanul 
pe lingă txup și zise:

— Te bacuri prea devreme, Dumitre... Am 
spus totdemuna că ești comunist, acum îți dai 
arama pe Sață, crezi c-a venit vremea ta, dar 
ai să cazi ta genunchi și-ai să-mi ceri iertare, 
și n-am să te iert. Dumitre, n-am să te tert... 
Hai oameni buni, să luăm prapurii că avem 
patru de îngropat....

Părăluță vru să se repeadă la el, dar Zoz- 
zon îi făcu semn să se astâmpere. După ce pri
marul și însoțitorii lui se pierdură după niște 
sălcii, Guligă zise:
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— Val, dragii met cum vă așteptam, știam 
că veți veni, știam. Lăsați-1 acum pe acest 
tâlhar, avem destulă vreme pentru el, pentru 
toți avem vreme. Vai, ce bucuros sînt...

Intr-adevăr, fi seînteiau ochii, rîdea, o mare 
fericire trecea pe fața lui chinuită.

Am umblat cu Guligă mai pe la toate ca
sele satului și pînă seara am încropit 
aproape o căruță de bucate. Ieșeau fe

meile cu cite un căuș de făină, cu mere mu
rate, cu nucL cu cîte-o sfeclă, o ceapă sau o 
ridiche. Ochii le pluteau în lacrimi și așteptau 
de la noi o vorbă care să le spună că totul 
se sfîrșise, că liniștea și pacea s-au întors pe 
pămînturile lor. Un chiabur ne-a dat șl un sac 
de porumb, simțind el că-i bine să te înțelegi 
cu sărăcimea în aceste ceasuri cumplite. Tot
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el ae-a dat și carul cu boi să ducem bucatele 
la oraș.

In timp ce noi umblam prin sat, clopotele bl-
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sericii bateau într-una, pentru morții de tifos, 
pentru cei care trăgeau să moară, pentru cei 
topiți de mult în negurile războiului.

Către seară, Guligă ne-a luat in căsuța lui 
ascunsă în fundul unei livezi. A răsturnat în 
talgea de lemn un copăel de lapte acru și am 
mîncat în tăcere mult timp. Guligă se frămînta, 
vedeam că vrea să vorbească. Nici Zorzon nu 
părea liniștit. Era un soi de așteptare, o tăcere 
care-i apropia pe oameni. Veni vorba de 
război, despre ceea ce va fi după sfîrșitul lui.

— Voi ce credeți ? — întrebă în șoaptă Gu
ligă.

— Păstrează-ți puterea, — zise Zorzon apu- 
cîndu-i mîna. — Vine vifornița mare și-o să 
-rvem nevoie de dumneata.

înghiți în sec, se uită la Zorzon cu 
’•’inși, mistuiți de un foc lăuntric, 

dat sări în picioare, făcu un 
••eni înapoi, puse mîna pe 

'•-«bă :

mist.
zise cu glas

n-am 
nde 

în 
la
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— Acu*  s-a sfîrșit, — zise Zorzon emoționat. — 
Acuma începe războiul nostru cel mare, pe 
față, fără milă.

Guligă tăcu gînditor un timp, apoi zise :
— Vai, dragii mei, în ce întuneric am trăit 

noi țăranii, de s-ar întâmpla ceva, de s-ar 
schimba ceva..

— Să vii la noi, — zise Zorzon. — Vină numeri- 
decît săptâmîna asta și nu te teme, nu te teme 
de nimeni, dar nici să nu-ți pui viața în pri
mejdie.

— Viața... dac-aș mai avea încă o viață t 
Am să viu, negreșit am să viu, am să-ți poves
tesc atunci și despre domnul acesta care um
blă în suman peticit ca să se smerească, 
despre mulți am să-ți vorbesc, ca să te înspăi- 
mînți de cît putregai a dus țăranul în spate.

De afară se auzi cineva strigînd. Era fecio
rul chiaburului, care ne dăduse carul. Strîn- 
gînd mîna lui Guligă, Zorzon spuse :

— Sînt fericit că te-am găsit aici, în vă
găuna asta. Am nădejde să ne vedem curînd 
și-ai să ne ajuți

Se insera. Ne-am urcat în car și am pornit 
încet la deal, către drumul cei mare. Guligă 
merse cu noi pînă Ia troiță, ținîndu-și mîna pe 
elraghina carului. Ne mai strînse o dată mîi
nile și rămase în mijlocul drumului, cu pălăria 
în mînă, cu picioarele goale, cu cămașa lui 
aproape neagră, urmârindu-ne cu ochii lui 
aprinși și nesătui, ochi cum nu mai văzusem.

Inserarea era blîndă pămîntul se îmbrăca 
într-o pîclă viorie, toate păreau la locul lor, 
statornicite pentru veșnicie Știam însă că ne 

întoarce aici, că liniștea acestei seri e în-
are.



in interesul asigurării

Tovarăși 
dc suferință

NOTE POLITICE

Săptămîna trecută a avut loc Ia Moscova 
un eveniment internațional de o deosebită 
însemnătate : Ședința ordinară a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor membre 
ale Tratatului de la Varșovia.

Așa cum rezultă din comunicatul dat pu
blicității la sfîrșitul dezbaterilor, partici- 
panții la ședință au procedat la un larg 
schimb de păreri asupra evoluției situației 
internaționale și au examinat măsurile ce 
trebuiesc luate în viitor în vederea asigu
rării păcii în Europa și în lumea întreagă.

Participanții la ședința Comitetului Politic 
Consultativ au constatat cu satislacție că în 
perioada care a trecut de la consfătuirea 
precedentă din februarie 1960 au fost ob
ținute noi succese remarcabile de către ță
rile lagărului socialist în dezvoltarea eco
nomiei, culturii, științei și tehnicii, în ridi
carea bunăstării materiale a popoarelor lor, 
în întrecerea economică pașnică dintre cele 
două sisteme. Politica leninistă de coexis
tență pașnică a statelor cu orînduiri sociale 
diferite, a obținut, datorită politicii externe 
de pace promovată de țările lagărului so
cialist, noi victorii importante. Sub lovitu
rile mișcării de eliberare națională a po
poarelor înrobite, continuă destrămarea sis
temului colonial. Numai în Africa, în cursul 
anului 196G au apărut, bunăoară, 17 noi 
state independente.

In țările capitaliste se desfășoară acțiuni 
tot mai susținute ale maselor largi popu
lare, împotriva cursei înarmărilor și a baze
lor militare străine de pe teritoriile acelor 
țări, pentru pace, pentru dezarmare gene
rală și totală, pentru coexistență pașnică. 
Sînt semnificative în această privință ac
țiunile întreprinse recent In Anglia împotri
va staționării submarinelor americane în
zestrate cu rachete Polaris la baza militară 
de la Holy Loch, puternicele demonstrații 
din Republica Federală Germană împotriva 
înarmării Bundeswehrului cu arma atomică, 
„marșul păcii" întreprins recent în S.U.A. 
etc.

Nu trebuie pierdut însă din vedere că — 
așa cum relevă Comunicatul ședinței Comi
tetului Politic Consultativ — cercurile agre
sive continuă să facă tot felul de greutăți 
în calea însănătoșirii climatului internațio
nal, că cercuri interesate în continuarea 
^războiului rece*  se fac luntre și punte să 
intensifice la maximum cursa înarmărilor. 
Chiar în aceste zile, cînd la Geneva se 
desfășoară conferința tripartită (dintre 
U.R.S.S., S.U.A. și Anglia) în vederea înche
ierii unui acord pentru încetarea experien
țelor nucleare, în Franța se vorbește des
pre noi încercări de experimentare a unei 
bombe atomice, ministrul de război al Re
publicii Federale Germane, Strauss, reven
dică arma atomică pentru armata vest-ger- 
rnană, iar adepții „măsurilor forte" din

păcii între popoare
S.U.A. cer și ei reluarea jxperiențelor cu 
arma atomică. In același timp, in S.U.A. s-a 
anunțat oficial intenția de a spori cheltuie
lile militare cu încă 2 miliarde de dolari.

Uitînd învățămintele istoriei, cercurile gu
vernante de la Bonn, sprijinite de S.U.A., 
Anglia și Franța, fac tot ce le stă în putin
ță să reînvie militarismul german datorită 
căruia în secolul nostru au fost dezlănțuite 
două războaie mondiale, care au costat 
omenirea peste 70 milioane de vieți. In 
R.F.G. tot mai mulți foști hitleriști continuă 
să ocupe în armată sau în administrație, 
funcții de mare răspundere. Globke, gene
ralul Heusinger, Speidel, Fdrtsch sînt doar 
cîțiva dintre aceștia.

Armata vest-geimană este înzestrată cu 
arme rachete și se pune la cale înarmarea 
ei și cu arma nucleară. Revanșarzii de la 
Bonn scot tot mai mult capul Ia iveală. Ei 
formulează cu insolență pretenții teritoriale 
de la U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia.

Imperialiștii se amestecă tot mai mult în 
treburile interne ale unui mare număr de 
țări din Asia și Africa, devenite de curînd 
independente sau care luptă pentru a-și 
ciștiga independența. Evenimentele din 
Congo, Laos, Algeria sînt grăitoare în 
această privință.

In fața acestor acțiuni care pun în peri, 
col pacea lumii, se înțelege că statele so
cialiste nu pot rămîne indiferente. Militînd 
necontenit pentru stăvilirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării totale și ge
nerale, pentru destinderea internațională, 
statele participante la Tratatul de la Var
șovia țin seamă, cu cea mai mare vigilen
ță, de situația creată în legătură cu noile 
pregătiri militare ale imperialiștilor. Ele au 
căzut de acord în cursul actualei ședințe a 
Comitetului Politic Consultativ asupra măsu
rilor pe care consideră necesar să le în
făptuiască în interesul întăririi continue a 
capacității lor de apărare și întăririi păcii 
în lume.

Statele participante la Tratatul de la Varșo
via — se arată în Comunicatul dat publici
tății cu ocazia închiderii recentei ședințe ordi
nare a Comitetului Politic Consultativ — de
clară că vor promova cu consecvență și în 
viitor o politică de coexistență pașnică și că 
sînt gata să accepte în orice moment înfăptui
rea celor mai largi măsuri, de comun acord 
cu celelalte state, în scopul asigurării păcii și 
securității popoarelor.

Comunicatul ședinței Comitetului Politic 
Consultativ aduce un mesaj de speranță și 
îmbărbătare popoarelor lumii, tuturor celor 
ce luptă pentru un viitor fără airne și fără 
război. Popoarele lumii văd în acest Comu
nicat o nouă expresie a hotărârii țărilor so
cialiste de a face tot posibilul pentru salvarea 
popoarelor de pericolul unui nou război, pen
tru menținerea păcii și securității popoarelor.

Cuba, minunata insulă din 
arhipelagul Antilelor, are o is
torie zbuciumată. Poporul Cu
ban a îndurat o crîncenă asu
prire și exploatare colonială, 
epoca modernă găsindu-J în
lănțuit în robia monopolurilor 
americane.

Revoluția cubană a pus însă 
capăt dominației monopoluri
lor. S-a înfăptuit reforma a- 
grară. Prin aceasta s-a lichi
dat marea proprietate particu
lară asupra pămîntului. Pă- 
mintul s-a împărțit celor să
raci. Au fost înființate nume
roase gospodării agricole de 
stat și cooperative agricole de 
producție.

Orînduirea cooperatistă a 
găsit teren favorabil în rîndul 
țărănimii cubane. Cooperativi
zarea intră rapid și trainic ta 
viața satului... Iată cooperati
va agricolă de producție „Cuba

în cooperativa agricolă San-Francisco, de lingă Monsanilo 
(Cuba) au sosit noi tractoare.

IWFfl nouă ÎN SUTELE

libre" (Cuba liberă) din pro
vincia Matansas. Ea posedă
2.500 ha. pămînt și unește
1.500 de țărani împreună cu 
familiile lor.

Juan Moreira, membru al a- 
cestei cooperative agricole de 
producție, declară :

— Noi am primit de la re
voluție foarte multe. Noi nu 
am avut pămînt ne temeam 
chiar să visăm la aceasta. 
Acum tot pămîntul este al nos
tru. în trecut cerșeam de lu
cru de Ia moșieri sau de la 
societățile străine ; acum sin’ 
tem liberi și avem de lucru. 

N-aveam case ; acum, într-un 
singur an, am clădit case cîte 
n-am reușit în 20 de ani. Con
struim școli, un spital. Con
struim pentru noi, din bogă
țiile noastre, cu munca noas
tră.

Iată și provincia Oriente, 
regiune unde în trecut stăpî- 
nea trustul american „United 
Fruit Company". în această 
regiune, în apropiere de oră
șelul Mayary se află o mică 
localitate, unde au locuit odi
nioară reprezentanții adminis
trației lui „United Fruit". 
Acum, aici trăiesc țărani și 
muncitori, oameni ai Cubei li
bere. In raionul localității Ma
yary, „United Fruit" stăpînea, 
pe lîngă 110.000 ha. pămînt, 
două fabrici de zahăr, trei por
turi maritime și aproape toate 
drumurile. Trustul percepea 
taxe pentru cei care circulau pe 
aceste drumuri. Numai averea 
imobilă a domeniului de aci al 
lui „United Fruit" era evalua
tă la 90 milioane dolari.

Astăzi, toate acestea sînt de 
domeniul trecutului. In locul 
posesiunilor lui „United Fruit" 
s-au format 28 cooperative a- 
gricole de producție unite în
tre ele ; 11.000 de familii de 
țărani și muncitori dispun acum 
de bunurile lor, de munca lor, 
de viața lor. V. Stepanov, co
respondentul ziarului „Pravda", 
a stat de vorbă cu o serie de 
oameni de aici. Unul din ei i-a 
spus :

„Rușinea" lor
1 « De curind cercurile largi 
I » ale opiniei publice din Sta- 
I '? tele Unite au fost zguduite 
I de un răsunător scandaL 
, $> Despre ce este vorba î A- 

?? cum cîteva luni societatea 
\\ americană de (ilme „Co- 
» lumbia Broadcasting Sys- 
?? tem*  a produs un film do- 
ss cumentar care prezintă 
>> viața de neagră mizerie și 
?? cruntă exploatare a munci- 
\\ torilor agricoli sezonieri din 
>> S.U.A. Prezentat la televizi- 
?? une, filmul intitulat suges- 
« tiv „Recolta rușinii" a pro- 
)> vocat furia și blestemele 
d marilor fermieri și proprie- 
« tari funciari, direct vizați în 
» imaginile surprinse pe pe- 
« liculă. Cazul a ajuns în se- 
Vj natul american, unde unul 
» din reprezentanții marilor 
<< fermieri și proprietari fun4 
<< ciari a rostit mai multe dis- 
» cursuri furibunde l.a adresa 
« filmului și a autorilor aces- 
<< tuia.
/Z Cu aceasta scandalul nu 
(( s-a terminat. Dimpotrivă, el 
>> a crescut în amploare cu 
7z ocazia vînzării filmului „Re- 
te col ta rușinii" societății en- 
>$ gleze „BBC*  care intenționa 
z? să-1 prezinte și în Anglia, 
y Vrînd să evite aducerea la 
>> cunoștința publicului en- 
// glez a acestor aspecte ale 

modului de viață american,
)> directorul agenției de in- 
?? formații a S.U.A., Murrow, 
\\ a întreprins multiple încer-

— Am lucrat 35 de ani ca 
tăietor de trestie de zahăr. 
Cum am răzbit nici eu nu știu. 
Viața mea a fost un iad. Ame
ricanii trăiau aici ca regii. De 
casele lor, noi, cubanezii, 
n-aveam voie să ne apropiem. 
Revoluția a stîrpit însă dom
nia dolarului în Cuba și ne-a 
da*  o viață nouă. O dată cu 
revoluția, in viața noastră a 
venit reforma agrară i în sa
tele noastre a venit munca 
permanentă ; ne-am clădit lo
cuințe ; în satele noastre au a- 
perut școli, deservire medica
lă, lumina electrică... A venit, 
în sfîrșit, și vremea noastră, a 
celor în trecut săraci, iar as
tăzi bogați, stăpîni pe țara 
lor...

★

Trestia de zahăr rămîne și 
pe mai departe principala cul
tură agricolă a Cubei. Zahărul 
cuban va fi și de acum încolo 
prezent masiv în exportul a- 
cestei țări. Dar zahărul cuban 
nu va mai fi un coșmar pentru 
popor. Guvernul Fidel Castro 
a luat măsuri energice ca iacă 
în 1961 să se dezvolte și alie 
ramuri agricole pentru ca în 
Cuba să nu mai predomine 
monocultura. Vor fi date în 
folosință pămînturile înțe'enite 
și lăsate în paragină i vor fi 
lărgite suprafețele însăniînțate 
cu culturi variate, se va da un 
mare avînt creșterii animale
lor. Gospodăriile agricole de 
stat și cooperativele agricole 
de producție sînt principalii 
făuritori ai unei agriculturi 
complete, capabilă să asigure 
recolte bogate, un trai îmbel
șugat poporului Cubei.

P. TĂTARU

pre-

răs- 
film 
An- 
lui

cări pentru a convinqe so
cietatea engleză să nu 
zinte filmul.

Societatea engleza a 
puns însă că acest 
este atît de așteptat în 
glia. îneît prezentarea 
nu poate fi anulată în ul
timul moment. Departe de 
intenția de a desconsidera 
„plîngerile" lui Murrow, 
societatea engleză „BBC" a 
fost nevoită, la cererea și 
sub presiunea opiniei publi
ce engleze, să prezinte totuși 
„Recolta rușinii"

Cu această ocazie mili
oane de englezi au avut în 
fața ochilor tabloul viu al 
mult trîmbițatului mod de 
viață american într-una dm 
laturile sale cele mai carac
teristice — mizeria cruntă 
în care se zbat muncitorii 
agricoli americani.

Ca-*n  filme.**
Neputincioși, spumegînd de 

furie în fața marilor reali
zări ale poporului cuban care 
în frunte cu eroul său na
țional, Fidel Castro, își con
struiește o istorie și o viață 
nouă, o bandă de contrare
voluționari refugiați în S.U.A., 
și-au găsit o ocupație, 
joacă de-a 
ei au ales în 
„președinte" al statului Cuba 
pe un oarecare Miro Cardo
na. Acesta, la rîndul său, a 
oferit fotoliul de prîrn-mmis- 
tru lui Antonio De Varona, 
urmînd ca în viitorul apro
piat să formeze un așa-nurnit 
„guvern de unitate"

Așa cum remarca cu „reți
nută" ironie ziarul „La cable", 
„guvernului de unitate*  îi 
vor lipsi doar două mici „a- 
mănunte", teritoriul pe care 
să-l administreze ș> poporul 
pe care să-1 conducă.

In rest, totul este în ordi
ne. Leafa de miniștri, „con
ducătorii" împricinați o vor 
primi-o direct de la Washing
ton, care, dacă nu poate să 
le ofere altceva, le oferă do
lari.

De fapt, „jocul" acestor 
„artiști amatori", care se in
titulează, pompos, miniștri, 
președinți, trebuie retribuit 
într-un fel, deși „spectaco
lul" rezultat reprezintă un 
mare fiasco.

1!

<<<<<<

«
5!

Se 
alegerile. Astfel, 

funcția de

V. M.

Epigrame
în Anglia, femeile pri

mesc salarii de două ori 
mai mici decît bărbații.

Da, au hetărît magnații
Că femeile engleze 
Sînt egale cu bărbații 
Cînd e vorba să șomeze.

ir
Rezervele de aur din 

S.U.A. continuă să scadă.

Rezervele continuă să sece 
Dintr-un motiv ce ne e clar, 

firește.
Cu cit încing mai mult războiul 

rece, 
Cu atîla aurul li se topește.



batistă.
batistă c't al ? 
nimic.

a> î
la spate...
la spate, ce ai In bu-

n-ai nimic,

atunci ?

un an, doi... 
primăriei, pot să 

dumneavoastră ce

de N.

IERI
Tase nu prea a fost

Numai
l-a supărat rău o 
zind de un doctor 
minuni s-a dus ți 
cum e minunea,
doctor a fost acela, 
după următoarea discuție :

— Bună ziua, domnule doc-

zunar ?
- Am

pe dezbră-

dau 
pas-

Gospodăria agricolă din Tîmboești, raionul Rîmnicu 
Sărat, a pregătit terenul pentru extinderea cu 7 ha. a 
perimetrului viticol.

sînt.

(Desen de CLENCIU)

mă-

(Desen de C. FLORIAN)

artist emerit

AZI
STROE

SI>

acum vreo 30 < 
tuse 
care 
el să 
Ce fel 

se

o
— Și in
— N-am
— Ei atunci, dacă 

ce cauți aici ?
Păi am...

bolnav, 
de ani 
ți au- 

face 
vadă 

de 
vede

Ta se 
Da r la 60 
intimplă... 

pe ni-

...Au trecut 30 de 
n-a mai fost bolnav, 
de ani de, se mai 
Fără să mai întrebe 
meni, de data asta s-<j înarmat 
cu ouă, găini, bani, rațe, ți 
întrebind de doctor a nimerit 
la dispensar.

— Bună ziua — zice doctorul.
2
bani, găini,

Luați loc I Ce aveți
- Am de toate : 

ouă, rațe.
— Să fii sănătos.
— Tocmai că nu
— Dezbracă-te.
- Știam eu că-î

cate... Să vedeți, ouăle...
— Zii treizeci ți trei.
— Am numai zece.
- Zii treizeci ți trei.
— N-ajunge zece ?
- Nu I Zii treizeci și trei.
— Zic, dar... e greu... hal să 

zic... treizeci ți trei.
— Da I Am înțeles. Să-ți 

nițte medicamente. Nițte

— încotro, suratelor 7
— Spre Tîmboești. Am auzit că gospodăria colectivă d 

acolo iși întinde perimetrul viticol.

PARCĂ TOT 
SECTORUL

— Cit?
— Treizeci de ani.
— Și bani ?
— N-am bani.
— Păi atunci cum iți permiți

să fii bolnav ? Boala e un lux.
— Păcatele mele, ți eu ce

fac ?
— Cerere.
— Unde ?
— La primărie să-ți acorde

un ajutor.
- Și pină
— Astepti.
- Cit ? ‘
- O lună,
- In grija

mor. Dar 
sfat îmi dați ?
- Să fii sănătos... adică... 

Următorul ! I

- Domn'doctor, dar știți, 
î fie... prea sărate... că

prea mă țin curelele.
- Cu sare să nu prea 

ninci ! Fără sare. In trei-patru 
zile te faci sănătos.

- Vă mulțumesc. Dorn’le doc
tor, știți, n am treizeci și trei de 
ouă, dar am o găină, o rață.

— Să le mănînci sănătos, dar 
cu sare mai puțină.

— Ziceam să le mincați dum
neavoastră.

— Vezi de treabă, că eu 
ce minca I

• ...Tase a ieșit jenat pe ușă 
cu găina, cu rața. Sa oprit in 
fața dispensarului și a privit 
lung la clădirea proaspăt vă
ruită.

— Ce faci, moț Tase, cu oră
tăniile astea, îl întrebă un să
tean care tocmai dădea să 
intre la dispensar.

— Păi, ce să fac ? Ciorbă, 
friptură, tocăniță...
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Comitetul de re
dacție al gazetei de 
stradă din comuna 
Mișca, raionul A- 
rad, nu a schimbat 
articolele 
vreme.

de multă

e colec- 
redacție, 

toată

Iama toarce sus pe casă 
Un fuior ca de mătasă.

(jniunj)

★

CAZ£Tftot SrPAOfl , | /

&
Cum II îngrijește...

(primăvara)
...Așa-1 cinstește !

(toamna)
(Desen de N. CLAUDIU)

Noaptea trece printre ramuri 
Si la case bate-n geamuri.

(eunq>

Turme sure fug pe cer 
Si-nspre zare toate pier.

★

★

Hoinărind prin văi deșarte 
De odihnă n-are parte.

(înțuiA.)
★

Roșioară, parfumată. 
In pădure stă culcată.

(eâejj)

★
Scufundată, colo-n rîu. 
Ronțăie la saci cu grîu.

COMITETUL

— Asta 
tivul de 
iar articolul... 
activitatea Iui!

(Desen
de C. CRĂCIUN)

— Așadar, măi oameni, iată 
că și în satul nostru există a- 
cum un cerc de citit.

Și zicînd acestea', responsa
bilul cercului, Matei, trase aer 
în piept și îi privi mîndru pe 
cei care au venit la inaugura
rea cercului.

— Ceea ce vă rog e să ve- 
niți aici cit mai des, fiindcă 
vom avea programe interesan
te : ' 
recenzii... O să vă simțiți aici 
ca la dumneavoastră acasă.

Apoi ne-a strîns mîna, a ple
cat și am rămas singuri, vorba 
lui, ca la noi acasă.

Și cercul de citit a început 
să funcționeze. Mai întîi de 
trei ori pe săptămînă, apoi de 
trei ori pe lună și după aceea 
o dată la trei luni. Rar cînd 
Matei mai dădea pe la cerc.

— Cînd să dau, tovarășe, 
dacă-s ocupat în fiecare zi î 

ce ?
bunul mers al cercu-

lecturi, șezători literare,

— Cu 
—Cu 

lui I...
— Dar nu merge deloc.

ION MARINESCU
corespondent

Dedicată unor colectiviști de îa 
G.A.C „16 Februarie" din comuna Or
bească. raionul Alexandria.

Florica împreună cu Vasile 
Au hotârit sâ intre-n colectivă 
Și astăzi, de aproape-un an de zile. 
Ei sînt colectiviști deopotrivă.
In zori, nevasta pleacâ voinicește 
La-nsâmin|ări pe-ogoarele din luncă. 
Iar el rămîne-n pat și se gîndește 
Că ea va ti și azi prima la muncă.

Apoi, el pe la opt din pai coboară, 
Simțindu-și gol stomacul sănătos 
Și-și spune-n timp ce-mbucă din cămară :
— Ce mult venit Florica mea a scos 1

La zece, pleacâ sâ colinde salul 
Din deal și pinâ-n vale, pe ndelete. 
Fălos evoie mare că-1 bărbatul 
Fruntașei ce-a fost dată și-n oazele.

Cînd seara, dînsa caută povețe 
Din cărți agricole, el spune-aparte ;
— îmi place de Florica. Vrea să-nvețe 
Cum se lucrează-ogorul ca la carte 1

Atunci Florica de pe scaun sare 
Și-această constatare l-o aruncă : 
— In timp ce eu mă strădui pe ogoare, 
Tu îmi mănînci mereu zilele... muncă 1

V. D POPA

— Păi nu merge el, merg t 
Luni fac programul, marți t 
duc la directorul căminu 
cultural să mă sfătuiesc da 
e bine întocmit, miercuri v 
cu noi propuneri, joi cu cc 
trapropuneri, vineri cădem 
acord, sîmbătă cad la pat 
atîta oboseală și dumini 
dă-mi voie să mă odihnesc 
eu, că-i zi de odihnă...

II privesc eu, îl măsor ci 
se cuvine și-1 întreb ;

— Și-atunci cu cercul ci 
rămîne ?

— Rămîne, rămîne. N-av 
teamă că nu vi-1 ia nimeni

A mai trecut o vreme 
inactivitate și iată că se 
nuntă o șezătoare.

S-au dus sătenii buluc. T 
în loc de șezătoarea desj 
eclipsa de Soare, a' fost eclif 
de responsabil.

Tocmai vroiam să pleci 
cînd, hop I apare tovară 
Matei !

— Fraților, iertati-mă, 
întîrziat.

— Te-ai rătăcit din cai 
eclipsei !

— Aș, de unde. — face n 
Pândele, — el e obișnuit cu 
elipsa 1 Că activitatea lui e 
mult în eclipsă totală I...

— Fraților, n-am avut vre 
să mă ocup de șezătoare, c 
pentru săptămîna viitoare 
programat...

Norocul nostru că săptăm 
următoare a fost programat 
alt responsabil.

AL. VIANU
Nota redacției.
Schița de mai sus are mi 

potriveli cu „activitatea**  c 
cului de citit din comuna 
Ilie, regiunea Suceava.
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