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REVISTA SAPTAMINALA A AȘEZĂMINTELOR CULTURALE
De curind, s-a 

de al VI-lea concurs al formațiilor artistice de 
amatori de la orașe și sate, la care au participat 
formațiile fruntașe promovate la etapele raio
nale. Desfășurată în cadrul multiplelor acțiuni 
cultural-artistice. organizate în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a partidului nostru, această fază 
de concurs a constituit o entuziastă întrecere a 
artiștilor amatori care au transformat cele apro
ximativ 300 spectacole prezentate în peste 60 de 
centre ale țării, în puternice manifestări de dra
goste și atașament pentru partid, pentru întîm- 
pinarea glorioasei aniversări cu noi succese în 
muncă.

In cîntecele și programele lor. artiștii amatori 
au dat glas dragostei și recunoștinței poporului 
față de partid, au oglindit entuziasmul cu care 
oamenii muncii din țara noastră luptă pentru 
realizarea sarcinilor trasate de cel de al IlI-lea 
Congres al P.M.R. In repertoriul tot mai actual 
al formațiilor corale au fost prezentate cele mai 
valoroase cîntece despre partid („Părinte drag,
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partid iubit", ,,Te tint partid‘\ „Partidul" ,.Sd 
fii partidului oștean" etc.) ; noi și valoroase cîn
tece despre patrie („Republică măreață vatră", 
„Din temelii noi te-am clădit"); cîntece de 
muncă și de viață nouă (,,Bucurie-n colectivă", 
„In gospodărie", „Sirba colectiviștilor" etc.).

In dorința de a întimpina aniversarea partidu
lui nostru intr-un chip cît mai sărbătoresc, unele 
formații corale s-au prezentat la această etapă 
de concurs cu lucrări originale, creiate în bună 
măsură de dirijorii acestor coruri, cum ar fi de 
pildă : ,,Pe plaiuri hunedorene“ (Combinatul si
derurgic Hunedoara), „Hidrocentrala de pe Ar
geș" (căminul cultural din Domnești-Argeș) etc.

Alături de coruri, brigăzile artistice de agitație 
sătești au abordat în programele lor cele mai 
variate aspecte din măreața oiperă de construire 
a socialismului, cele mai actuale teme inspirate 
din munca și viața nouă a țărănimii muncitoare, 
din lupta acesteia pentru continua dezvoltare și 
consolidare a sectorului socialist al agriculturii. 
Mărirea fondului de bază, dezvoltarea multilate
rală a gospodăriilor agricole colective, prin crea
rea de noi ramuri anexe, dezvoltarea sectorului 
zootehnic, creșterea nivelului de viață al colec
tiviștilor, au constituit teme centrale ale brigă
zilor de agitație din Mădăraș-Crișana, Peceneaga- 
Dobrogea, Ivești și Insurăței-Galați, Negreșli- 
Bacău și altele.

Paralel cu îmbogățirea tematică a repertoriu
lui, artiștii amatori au obținut succese și în ceea 
ce privește creșterea nivelului de interpretare. 
Preocuparea pentru continua dezvoltare a gus
tului artistic al maselor, pentru educația este
tică a acestora, s-a concretizat și mai mult în 
actualul concurs, prin prezența unui număr de 
peste 40 de orchestre semisimfonice și simfonice, 
formații de operetă și soliști care au avut în 
repertoriu lucrări clasice specifice genului (can
tate, arii din opere și operete etc.)

Valorificarea creației populare și îndeosebi a 
folclorului nou, contemporan, în suitela 
corale, în repertoriul soliștilor sau în pro
gramele brigăzilor 
este 

artistice de agitație* 
asemenea s-a remar- 
diferitelor etape da

un fapt care de 
cat cu prilejul 
concurs.

în prezent,

N-am fost obișnuiți dintotdeauna 
Lumina rampei să ne scalde fața 
Și nu ne-au fost senine ca acuma 
Căutătura, doinele și viața.

De jale și de of se scuturară 
Doinirile, ca pomul de omizi.
Ni-s cîntecul și jocul azi comoară, 
Is ale vieții de belșug — oglinzi.

Ni-s pașii astăzi mlădiați în hora 
Unitei munci pe rodnică tarla 
Și de aceea drag ni-i tuturora 
Partidul să-I oîntăm și patria.

Căci dulcea tinerețe nesecată 
Și prospețimea noului folclor 
Purced de-aici, din viața-mbelștigată 
Al împlinirii nesecat izvor.

N. CULCEA

formațiile artistice 
ale așezămintelor culturale frun
tașe pe regiune se pregătesc in
tens pentru un examen și mai 

înalt, confruntarea interregio
nală care va avea loc în perioada 
15 iunie-15 iulie.

Alături însă de aceste formații 
fruntașe care prin valoarea lor 
și-au cîștigat dreptul de a merge 
mai departe, la faza interregio
nală, trebuie să ne preocupe tot 
atît de mult și activitatea acelor 
formații care nu au promovat la 
etapele superioare als concursu
lui. Nu trebuie scăpat din vedere 
faptul că la . prima fază de 
concurs, intercomunală și inter- 
întreprinderi, s-au întrecut peste 
24.000 de formații artistice de a- 
matori de la orașe și sate, care 
reunesc sute de mii de artiști a- 
matori muncitori, tehnicieni, ță
rani colectiviști, întovărășiți și 
intelectuali ai satelor.

Secțiile de învățămînt și cul
tură ale sfaturilor populare, ca
sele regionale ale creației popu
lare, casele raionale de cultură, 
căminele culturale, vor trebui să 
găsească formele și mijloacele 
cele mai corespunzătoare și mai 
eficace pentru permanentizarea 
activității tuturor acestor for
mații participante în actualul 
concurs. Organizarea unor între
ceri artistice pe plan raional sau 
regional, ștafetele eultural-artis- 
tice, schimburile artistice între 
echipele din satele învecinate, 
oferă posibilitățile sporirii numă
rului de spectacole și spectatori, 
dezvoltării necontenite a activi
tății artistice de amatori, care 
trebuie să devină tot mai bogată 
și mai cuprinzătoare.
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ară I intilnești pe Gheorghe 
Djgaru pe stradă, desprins 
din peisajul atit de familiar 

iui, al grajdului pentru tineret tau
rin, te încearcă întrebarea : „Oare 

I, un om atit de mic și pirpiriu, să 
fie printre cei mai vestiți îngrijitori 
din partea locului ?“ Dar e deajuns 
să-l afli lingă „animalele Iui dragi", 
ca să-l vezi transformat intr-un a- 
devărat argint viu.

— Nu zic nu. o fi și dragostea de 
animale, dar mai e ceva. Omul cit 
trăiește învață. Uite, eu lucrez aici 
de la început, din 1953, de cintl am 
intrat in colectivă, așa că am căpă 
tat oarecare pricepere. Dar foarte 
des îmi dau seama că nu sînt a toa
te știutor. Nu mai departe decît 
acu’ o săptămînă, am văzut la film 
un jurnal despre creșterea tineretu
lui bovin, care m-a uns pe suflet.

— Apăi spune-i ’mnealui cum a 
t fost cu filmul cu insămi-ițările arti- 
Îficiale — sare în vorbă un om mă

tăhălos. cu o furcă în mină.

— No, mai dinții să vă cunoașteți. 
Dinsul e Ion Anton, îngrijitor mul- 

. gător. Lotul lui de vaci e alături, 
j — Mai înainte, pe la noi, oamenii 
< nu prea vroiau să audă de insămin- 
. țâre artificială la animale. La 
5 cursurile zootehnice pe care le-am 
Î făcut cu tovarășul medic veterinar

Florea Panait și la lecțiile practice 
de la grajdul de pe pășunea Heus- 

j tall, după mnlgere, furajare, ingri- 
i pre am invățat și despre reproduc

ție. Interesul era stîrnit. Am vorbit 
[ eu tovarășii din Hărman, unde me 
J toda a dat rezultate bune. Tocmai 

■; atunci și doctorul a umblat și a fă
cut rost de un film despre insămin- 
țarea artificială.

— Ne am dus cu toții de la zoo
tehnie, șî mulțj alții din comună. 
Ce să-ți mai spun, acum sintem cu 
toții lămuriți — întărește Gheorghe 
Dogarii.

— Tot de la cele învățate Ia 
cursurile zootehnice despre îngriji
rea animalelor se trage și faptul că 
n-am fost nevoiți să sacrificăm 
vreunul din cauză de boală. Ba 
chiar la treaba asta sintem printre 
primele colective din raion.

— Dreptu-i Antoane ! Acum nu 
mai gindețrte nimeni : „tăiem vițe
lul și facem bani". De asta s-au fă
cut și niște caiete după care 
urmărește cum se dezvoltă fiecare a- 
nimal.

— Și după ce 
pășune, toți vom 
de specializare.

— Da’ de fapt 
neata la gazetă?

— Despre cele ce 
dumneata, bade Gheorghe: că 
mul cit trăiește, învață".

V. DUMBRAVĂ
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I La g.a.s. Moșneni, oraș Constanta, se organizează periodic cursuri de 
pregătire a îngrijitorilor de animale de la gospodăriile agricole colective 

din raionul Negru Vodă

se

lascoatem vitele 
la o școalămerge

ce-o să scrii dum-

mi-ai spus
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Oglindirea celor mai de seamă as
pecte din viața și preocupările 
sătenilor, rolul activ în creșterea 

potențialului economic al gospodării
lor agricole colective sînt caracteris
tici de netăgăduit ale emisiunilor cen
trului de radioficare din Feldioara.

Tocmai strînsa legătură cu viața îi 
face pe cei aproape 2.500 de abonați 
ai centrului sâ se apropie în fiecare 
zi cu atîta interes de difuzoare la ora 
cînd începe emisiunea locală.

„în comună avem forțe suficiente : 
cadre didactice, medici, ingineri, teh
nicieni - arată utemista Silvia Posna, 
responsabila centrului. — Lucrul cel mai 
important este însă să găsim direcțiile 
principale înspre care să ne îndrep
tăm acțiunile la momentul respectiv, 
să nu ne risipim eforturile în fiecare 
emisiune pentru lucruri neesențiale. 
Un neprețuit sprijin îl primim prin 
îndrumările date de comitetul comunal 
de partid, care analizează cu regulari
tate activitatea centrului de 
sare".

Urmînd aceste îndrumări, în ultimul 
timp în programele difuzate s-au inclus 
tot mai multe emisiuni legate de creș
terea animalelor și de îmbogățirea cu
noștințelor celor ce lucrează în acest 
domeniu. După popularizarea Hotărârii 
C.C. al P.M.R. și Consiliului de Mi
niștri cu privire la creșterea numă
rului de animale în gospodăriile agri
cole colective, s-au organizat cîteva 
emisiuni pentru prelucrarea ei. Mulți 
colectiviști și-au spus cuvîntul în fața

radiofi-
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Acr-n programul nostru, vă dăm destule fapte, 
Cu brigadieri de frunte, ori mulgători de lapte 
Fruntași muncind cu rîvnă ei planul depășesc 
Și-n felul ăsta-ntr-una minutul prețuiesc.
De pildă, Tohăneanu și EH Ion și Nan 
Trei mii de litri lapte vor mulge-n acest an 
De fiecare vacă, deci două sute-n plus.
Și planul și-l vor face așa cum și-au propus. O

Un minut, o știm din plin 
Nu e mult, dar nici puțin.
Nu-i puțin de-1 folosești 
Și e mult de-1 risipești.
Ieri și azi cîte-un minut 
Fac șirag de timp pierdut.

Cu Ion îngrijitorul 
De la cai, ce-i de făcut I 
Căci cu dinsul nu e vorba 
Să nu piardă un minut. 
El într-una pierde vremea 
Nu cu ceasul, cu toptanul 
Și dacă-i lăsăm în pace 
O s-o piardă și cu anul. 
Poate critica aceasta 
Ce i-o facem să-i ajute 
Să măsoare și el vremea 
Nu în zile ci-n minute.
Să putem apoi să spunem: 
„Nu-i Ion cel din trecut, 
Ci e altul care știe 
Cit preț are un minut".

Fragment din noul 
artistice de agitație 

din comuna Hărman

program al brigăzii 
a căminului cultural
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microfonudui despre însemnătatea Ho- 
tărîrii, despre grija pe care o acordă 
partidul pentru dezvoltarea gospodă
riilor agricole colective, despre felul 
în care au ei de gînd să răspundă sar
cinilor ce le stau în față. Sumarul emi
siunilor s-a îmbogățit cu noile rubrici 
..Medicul veterinar vă sfătuiește" și 
„La microfon - zootehnistul", în ca
drul cărora utilizînd exemple de la 
locul de muncă, medicii veterinari Va- 
sile Moldovan și Traian Turcea, tehni
cianul Ion Șimon și alții dau indicații 
despre îngrijirea științifică a animale
lor, despre apărarea sănătății lor etc. 
Pentru ca sătenii din Hălchiu, Hăghig, 
Crisbav și celelalte comune afiliate la 
rețeaua locală de radioficare să cu
noască metodele de muncă din unită
țile fruntașe de prin partea locului și 
rodul lor, s-au inițiat, prin intermediul 
stației adevărate schimburi de expe
riență. Au fost popularizate metodele 
prin care la G.A.S. Feldioara s-au 
ținut 3.120 litri lapte pe cap de 
furajată, iar într-o emisiune din 
mele săptămîni s-a vorbit despre 
dul cu stabulație liberă, mulsul 
trie și despre felul în care își organi
zează munca în fermele de animale 
colectiviștii din Bod.

„Emisiunile legate de zootehnie ne 
sînt tot atît de folositoare pe cât au fost 
cursurile zootehnice ținute la gospodă
rie". într-adevăr, pentru cei ce au as
cultat emisiunile transmise, afirmația 
mulgătorului Alexandru Coman nu 
pare nicidecum hazardată. Numai în 
cîteva din zilele acestei luni, inginerul 
Pavel Osaci, Victor Popovici sau ingi
nerul Dumitru Vișa au vorbit despre 
„îngrijirea pășunilor și fînețelor", 
„Mijloace pentru creșterea producției 
de lapte", „Mărirea producției de fu
raje", neuitînd să-și axeze expunerile 
pe exemple concrete și pe metode apli
cabile in comună. în rubrica permanen
tă „Vești din gospodăriile agricole co
lective", se acordă, de asemenea, o im
portanță deosebită problemelor legate 
de sectorul zootehnic

Din activitatea stației de radioficare 
din Feldioara ar putea trage unele în
vățăminte prețioase și căminul cultu- 

din comună.
muncii artis- 
cu ocazia ce
ai echipelor

•n s

In 4 rindurî\
■

■
Mulgătooreo Maria A<r- • 

nătrt de la G.A.C. Pnej- ■ 
mer a îngrijit în mod ■ 
deosebit o vițică plă- ! 
pîndă. Ș

■■
M-a-ngrijit Mana, iaca, i

■

A zis mulțumită, vaca ;■ 
Și trecind pe loc la fapte ■w 
Dâ șiștarul plin de lapte. î

*
★ :■

■* 
îngrijitorii de vaci de ! 

la G.A.C. Horman au do- !■ 
bîndit temeinice cunoțtin- ! 
țe din cărțile de specia- ■ 
litote. -■

■*
■
■

CitH-au cărți și mori și grele
Pîn-au scos untul din ele. ■ 
Acu-s convinși de-un amănunt
Că și din cărți se scoate unt. :

* :

■
Membrii brigăzii a ll-a ! 

zootehnică din G.A.C. S,. 
Hărman au avut un 5 
schimb de experiență cu 
membrii brigăzii □ l-a. :

■
In intîlnirea care-a fost S■ 
Ei dat-au muncii lor de rost "
Și-acum se-ntrec, muncind cu spor, ;■ 
Chiar și cu-„nvâțâtorii" lor.

■

I. TERBESCU î

MICA 
PUBLICITATE

ob- 
vacă 
ulti- 
graj- 
elec-

Pierderi

Pierdut plan de muncă pe trimes
trul II. (Gurile rele spun că nici n-ar 
fi existat). Găsitorului bună recom
pensă la căminul cullural „Ștefan 
Gheorghiu" din Pre/mer.

Pierdut din vedere orice fel de ma- 
niiestare în legătură cu întărirea sec
torului zootehnic al gospodăriei co
lective. Cum e vorba de o boală mai 
veche (nici la cercul agrozootehnic 
nu s-a expus vreo temă din zooteh
nie), cine-i găsește remediul să se 
adreseze de urgență la căminul cul
tural din comuna Apold (Sighișoara).

ral „Tudor Vladimirescu“
Faptul că în domeniul 

tice s-au repurtat succese 
lui de al VI-lea concurs 
artistice de amatori, că s-a format un
cor de 80 persoane vestit în întreg ra
ionul, că echipa de dansuri și fanfara 
■înt de asemenea la înălțime, sau fru
moasa expoziție de artă populară — 
constituie fără îndoială realizări ale 
căminului cultural. Dar acestea nu tre
buie să fie umbrite de lipsa de preo
cupare din ultimul timp pentru ma
nifestările legate de întărirea econo- 
mico-organizatoricâ a G.A.C. „23 August" 
în genera] și de dezvoltarea sectorului 
zootehnic în special. Cele peste 20 de 
cadre didactice, ca și ceilalți numeroși 
intelectuali din comună, care au spri
jinit cu multă dăruire cursurile agro
zootehnice (desfășurate la gospodărie}, 
cercurile de cultură generală și alte 
manfîestări, pot fi antrenate cu bune 
rezultate și în această direcție.

VLADIMIR PANA

Pierdut bunul obicei de a popu
lariza, a organiza prezentări, recenzii 
și lecturi ale cărților cu caracter zoo- 
veterinar, Găsitorului dau In schimb 
însemnate cantități de „seri de bas
me" E. Flușca, bibliotecară Feldi
oara.



Un însemnat izvor de venituri:

D>

DE RDS:i SUPERIOARĂ
Colectiviștii din Straja, ra

ionul Negru Vodă, vorbesc cu 
vădită mîndrie de rezultatele 
obținute de ei în creșterea oi
lor. Și e firească această mîn
drie a lor, deoarece turma de 
oi le aduce an de an venituri 
din ce în ce mai însemnate. 
Stînd de vorbă cu ei, vei auzi 
deseori pomenind cifre despre 
producția de lînă și de lapte, 
despre depășirea planului la 
miei. In vorbele lor vei desluși 
stimă și prețuire pentru harni
cii lucrători de la ferma de 
oi, vei auzi deseori amintind 
numele lui Pantelimon Mili- 
taru, aj lui Constantin Cio- 
banu și al altor lucrători din 
acest sector.

— Am pornit de la 137 de 
oi în 1957, iar azi avem o tur
mă care numără 2.447 de ca
pete — spune președintele 
gospodăriei. Și între aceste 
două cifre, tovarășul Pantan 
Ion îți înfățișează întreaga 

„...Condiția principală pentru realizarea sarcini
lor mari în domeniul dezvoltării creșterii animale
lor și ridicării productivității lor este asigurarea 
unei bogate baze furajere. Porumbul pentru siloz, 
recoltat în faza de lapte-ceară, trebuie să devină fu
rajul principal pentru sporirea 
și mai ales de lapte și carne..."

(Din Raportul la 
Congres al Partidului

istorie a dezvoltării acestui 
sector. In 1960 turma de oi a 
adus gospodăriei peste 400.000 
lei

Colectiviștii din Straja au 
deci destule motive să fie 
mîndri și bucuroși de aceste 
rezultate. In anul 1960 s-au 
obținut 3.300 kg. lînă în me
die de fiecare oaie, față de 
2,800 kg. cît prevedea planul, 
iar un lot de 200 de oi a dat 
fiecare cîte 4 800 kg. lînă. Pro
ducția de lapte a atins 51 litri 
_ e cap de oaie. Acestea și alte 
rezultate obț nute în sectorul 
ovin nu au picat așa de-a ga
ta. Realizările obținute de co
lectiviștii din Straja in creș
terea oilor sînt rezultatul unei 
munci stăruitoare și pricepute 
și a unui ș;r de măsuri luate 
de consiliul de conducere al 
gospodăriei.

♦
Asigurarea unor adăposturi 

corespunzătoare are un rol 
deosebit în obținerea unor pro
ducții sporite la animale. Con
siliul de conducere a dat aten
ția cuvenită acestei probleme, 
construind trei saivane pentru 
1 600 de capete, iar în prezent 
se lucrează la terminarea unui 
nou saivan pentru 800 de oi.

Asigurarea furajelor necesa
re și de bună calitate pentru 
turma de oi este o altă grijă 
permanentă a colectiviștilor. 
Cele 72 hectare pășune natu
rală de care d’spune gospodă
ria se curăță, se boronesc și 
se gunnîesc în fiecare primă
vară. Și nu numai atît. Pentru 
asigurarea în permanență a 
furajelor verzi pentru turma 
de oi, gospodăria a organizat 
un con veer verde. Anul aces
ta conveerul cuprinde 50 hec-

In revista noas
tră din 10 august 
1960 s-a arătat, in
tr-o caricatură, că 
tehnicianul veteri
nar Kobay Arpad 
din comuna Cizer, 
raionul Zalău, a 
tratat o junincă de 
„gălbeazăn cînd in 
realitate aceasta 
își schimba dinții 
de lapte. Se vede 
însă treaba că to
varășul Kobay n-a 
învăfat din critică 
și a făcut-o iar de... 
oaie. Coresponden- 

tul nostru Sonia 
Ioan relatează des
pre un fapt petre
cut recent. In 
timpul serviciului, 
cînd agentul vete
rinar trebuia să fie 
intr-o comună ve
cină, a fost qăsil 
acasă dormind

„Președintele sfa
tului îl întreabă -■ 

tine— Ce-î cu 
Kobay ?

— Ce să fie, 
bolnav de nu
mai pot tine pe pi
cioare...

sînt
m3

n
1

I

tare, pe care se cultivă, în par
cele de cite 8—10 hectare, se
cară și orz, iarbă de Sudan și 
alte plante. Inginerul gospodă
riei, tovarășul Mihai Ștefan, 
spune despre acest con veer ca 
este un fel de „supapă de si
guranță**, deoarece în cazul 
timpului nefavorabil, cînd oile 
nu pot ieși din saivan, li se a- 
sigură masă verde din con- 
veer.

Intr-o încăpere mică, lumi
noasă, a uneia din clădirile 
gospodăriei, am întîlnit un om 
în halat alb și bonetă albă pe 
cap. Ședea la o măsuța, mî- 
nuia un microscop, urmărind 
atent și încordat ceva pe o 
placă de sticlă. Era colectivis
tul Florea Moroiu, unul din 
cei doi operatori la însămîn- 
țări artificiale, școlarizați de 
gospodăria colectivă. Intrând 
în vorbă mi-a ținut o adevă
rată prelegere despre avanta
jele însămînțărilor artificiale.

-1

producției animale

cel de al 111-lea 
Muncitoresc Romin)

Vorbea ca un adevărat spe
cialist, folosind expresii știin
țifice de parcă ar fi studiat o 
viață întreagă, cu toate că ani 
de zile a fost argat pe Ia chia
buri, iar microscopul l-a văzut 
pentru prima dată doar cu doi 
ani în urmă, la cursul de ope
ratori.

— Prin însămînțări artificia
le — spunea tovarășul Moro
iu — noi obținem multe avan
taje. Mai întîi se trece mai ra
pid la îmbunătățirea rasei, a- 
dică la merinorizare. Se fac

*
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apoi economii. In locul berbe
cilor se pot ține oi care con
sumă mai puțin și produc mai 
mult. La noi în gospodărie toa
te oile au fost însămințate ar
tificial. Rezultatele : planul de 
miei a 
capete, 
duble, 
nr. 235 
nătoși.

fost depășit cu 125 de 
200 de oi au avut fătări 
iar oa a cu matricolul 
a fătat patru miei să-

★
Pentru ferma de oi, consiliul 

de conducere a ales oameni

Atunci președin
tele sfatului aduce 
de îndată medicul 
de circumscripție 
care a constatat că 
boala tovarășului 
Kobay se trape de 
la... prea multă 
băutură"

Corespondentul 
nostru ne roagă 
să-l luăm încă o 
dată în ghimpi pe 
agentul veterinar 
care nu-și face da
toria.

fi satisfacem ru
gămintea.

0 I

Și

co-
cu

pricepuți, cu dragoste de ani
male și s-a străduit să-i per
manentizeze în această mun
că. Unii d ntre crescătorii de 
oi ca Pantelimon Militaru, Ve- 
licu Bolboașâ și alții, lucrează 
la această fermă de mulți ani. 
Aceasta face ca ei să-și îmbo
gățească experiența în crește
rea și îngrijirea oilor, să se 
specializeze. Un puternic sti
mulent pentru sporirea pro
ducției la ferma zootehnică a 
fost și cointeresarea materială 
a lucrătorilor. Retribuția după 
produsele obținute, introdusă 
și la ferma de oi, a contribuit 
la obținerea de produse din ce 
în ce mai mari și de calitate 
superioară. In anul 1960, pen
tru rezultatele bune au fost 
premiați cu cîte 800—1.000 lei 
și crescătorii de oi Pantelimon 
Militaru, Barbu Marian 
Constantin Ciobanu.

Instruirea profesională a 
lect viștilor care se ocupă 
creșterea oilor a fost o pre
ocupare de seamă în gospodă
ria din Straja. „Lecțiile la 
cercurile agrozootehnice, con
sfătuirile de producție organi
zate cu regularitate la ferma 
de oi au adus o contribuție de 
seamă în realizarea și depăși
rea planului** — spune ing ne- 
rul gospodăriei.

Doctorul veterinar Bălașa 
Dumitru a ținut lecții despre 
îngrijirea oil°r în perioada fă- 
tărilor, despre bolile oilor, iar 
inginerul gospodăriei, Mihai 
Ștefan, un tînăr entuziast și 
pasionat în meseria sa. deși 
este inginer agronom, studiază 
împreună cu brigadierul zoo
tehnic Tăbîrcă Marin „Efectul 
însămînțărilor artificiale la oi“.

Sînt mîndri și bucuroși co
lectiviștii din Straja de rezul
tatele obținute în creșterea oi
lor, dar ei nu se opresc aici. Sînt 
hotărîți să obțină rezultate și 
mai mari în acest 
Lucrătorii de la ferma 
și-au luat angajamente spori
te pentru anul 1961. Ei 
obțină, printre altele, în medie 
cîte 3,800 kg. lînă de cap de

★ --------------------------------------------

domeniu, 
de oi

vor să
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oaie și 112 miei la suta de oi. 
Hărnicia și măiestria colecti
viștilor din Straja în creșterea 
oilor, hotărârea lor de a 
obține rezultate și mai bune, 
chezășuiesc dezvoltarea conti
nuă a creșterii oilor în această 
gospodărie, succesul luptei loc 
pentru producții mereu spo
rite.

I. R.

— Hait! Să știi că m-a mirosit ! !

Oaia cu numărul matricol 235 cu cei patru miei gemeni.

Cum trebuie organizată
și efectuată tunderea oilor

turma

pentru 
lină.

f+e hrănite 
redusă sau

cit mai a- 
?i 
o 

evitîn-

In țara noastră tunderea oi
lor se desfășoară de la 15-20 
mai la 20-25 iunie, în funcție 
de starea timpului. In regiunile 
muntoase, de regulă, trebuie să 
înceapă cu 2-3 săptămîni îna
inte de urcarea oilor pe mun
te, timp în care lina mai creș
te, evih'ndu-se îmbolnăvirile din 
cauza eventualelor ploi reci.

Tunderea oilor este bine să 
se facă într-o parte uscată, cu
rată Și dezinfectată a saivanu
lui, sau alt adăpost, suficient 
de încăpător atît pentru 
de oi care urmează a se tunde 
in ziua respectivă cit și 
depozitarea sacilor de 
Gospodăriile care sînt înzestra
te cu agregate electro-mecani- 
ce vor controla starea de func
ționare a lor, făcînd totodată și 
un instructaj cu tunzătorii în 
vederea desfășurării muncii fără 
accidente, la oameni sau ani
male.

înainte de începerea tunderii, 
oile vor fi examinate atît pen
tru calitatea linii (bonitare), cit 
și în privința sănătății. Anima
lele bolnave de riie sau alte 
maladii infecto-contagioase se 
tund separat. De asemenea, 
pentru evitarea îmbolnăvirilor, 
de multe ori mortale dia cauza 
manipulării animalelor in timpul 
tunsului, se recomandă Ca îna
inte au 12-24 ore să 
într-o măsură foarte 
de loc.

Tunderea se face 
proape de suprafața pielii 
dintr-o singură mișcare, pe 
porțiune cît mai lungă, 
du-se trecerea cuțitului de mai 
multe ori pe același loc. In a- 
cest fel se înlătură forfecarea 
(tocarea) linii și deci scurtarea 
și declasarea ei. Tocarea linii 
produce o pierdere de aproxi
mativ 200-300 grame lină pe 
cap de animal. De aceea, piep
tenele și cuțitul mașinii sau foar
fecele trebuie să fie bine ascu
țite. In timpul tunsului pielea se 
va întinde ușor cu mîna în ur
ma mașinii pentru îndreptarea 
pliurilor și pentru a nu prinde 
și tăia și porțiuni de piele, care 
pot deveni căi de infecție mi- 
crobiană pentru animal. După 
ce s-a tuns lina de pe cap, pi
cioare, uger, coadă (codtnit), 
oile se așează pe masă. Se 
tunde mai întîi lina de pe aff- 
damen, se trece erpoi pe partea 
dreaptă, se tunde crupa, regru- 

cit și 
fiind 

luoră- 
ame-

mai sărace 
de adăpos- 
vremea este 
După 10-15 
oile se im-

nea coastelor, brațelor ți a spe
tei, apoi lungul spinării, latura 
dreaptă ți stingă a gitu'ui și 
capului, astfel incit lina să-și 
păstreze forma avută pe ani
mal (să răm-înă cojocul în
treg).

In cadrul aceleiași rase, tun
derea se face pe categorii de 
vîrstă țj de sex : bătălii, oile 
sterpe, mioarele, oile mame, 
apoi se tund berbecii de repro
ducție. Tunsul trebuie efectuat 
in maximum 10-15 zile.

După tundere, atît oile 
lina se cîntăresc. datele 
absolut necesare pentru 
rile de selecție în vederea 
liorârii turmei. Se controlează 
cu atenție animalul ți acoio 
unde s« observă tăieturi ale 
pielii se ung cu tinctură de iod 
sau creolină în soluție 5 la 
sută. Se taie unghiile ți s« re
tează vîrful coarnelor !p berbe
cii sau oile la oare creșterea 
este anormală. Animalele tunse 
nu se trec imediat la reg:m ali
mentar abundent, ci se vor tine 
mai întîi pe pășuni 
și cît mai aproape 
turi, mai ales dacă 
prea schimbătoare, 
zile de 
băiază 
moxan, 
scopul 
scabie!.

Cojocul de lînă se întinde cu 
suprafața murdară pe putui cu 
ochiuri de sirmă și se reparti
zează după calitate (finețe, lun
gime, uniformitate, grad de cu
rățenie etc.) în clase, fără a fi 
însă desfăcut în bucăți, apoi se 
împachetează.

Io tundere, 
în soluții diferite (errto- 
leșie de tutun etc.) in 
prevenirii țj comboterii

Ing. VASILE TAFTA
I.C.Z.

colectivi

PRODUCȚII 
RECORD 
DE LINĂ

Anul trecut, 
urm» creșterii 
colectiviștii au 

un venit de 
lei, ceea ce în- 

2.809

Gospoâăria 
„Crișul" din Chișineti- 
Criș, regiunea Crișana, 
dispune âe o turmă care 
cnprinde 1.30© de oi cu 
lină fină.
de pe 
oilor, 
obținut 
368.908
seamnă apruape 
Iei pe eap de «aie.

Cuib a-a ajuns la ase- 
■teaca renltate? Mai 
înta pra aețtuuea de 
selecționare pentru tre
cerea la o rasă superi
oară, apoi printr-o fu
rajare rațională și o 
adKpostire eorespunză- 
toare. Aonl trecut, gos
podăria ■ obținut în 
medie cite 5,25© kg. lină, 
pe cap de oaie, adică în 
total 6.825 kg. lînă pe 
întreaga turmă. Unele 
ol mame și berbeci aH 
dat cite 8,700 și respec
tiv 10 kg. lină.



ȘTEFAN LUCA

Povestire
Un cot al șoselei deschide brusc priveliștea largă a văii. De 

aici începe coborîrea, de-a dreptul, ca și cum — sătulă să urce 
gîfîind, încurcată în serpentine cu viraje capricioase — șoseaua 
s-a decis să se dea de-a dura pe povirniș. Panta e lină, văzută 
de sus, dar pînă acum doi ani șoferii aveau motive s-o judece 
în cuvinte nu tocmai plăcute.

Oricîte care cu pietriș s-ar fi răsturnat în prisme pe margine, 
șoseaua le înghițea pe toate, le astupa după fiecare ploaie zdra
vănă sub un strat de argilă, moale, Înșelătoare, spaima' omului 
de la volan. Pe aici se circula numai cu viteza întiia. Nici urmă 
de pădure, pantele, spinările de deal fiind acoperite de-o iarbă 
măruntă, rară. Doar din loc în loc, timide, tufe scunde și încurcate 
de porumbele și măcieș răsăreau ca niște smocuri de păr zbur
lite, ca și cum o mașină de tuns, uriașă, s-ar fi grăbit și le-ar fi 
lăsat în urma ei. Viiturile spălau și cărau la vale, astupau șan
țurile de scurgere. Săpatul era o operație pe care sătenii o făceau 
cu un fel de desemnare, știind că zadarnic se sfarmă împotriva 
mîlului galben, clisos.

S-ar fi părut că prin partea locului apa era elementul de 
care n-avea motive nimeni să se plîngă. Era chiar prea multă. Nu 
se întîmpla însă întocmai. Cum venea, așa se și căra la vale, 
galbenă și murdară, ca stoarsă dintr-o cîrpă, umplînd albia pîra- 
ielor, mușcînd din maluri, înveselind pentru o zi sau două giștele 
și rațele. Urmau zile senine, fierbinți. Șoseaua se-ngălbenea, se 
prăfuia, rarele ochiuri de apă din adîncul văilor se micșorau vă- 
zînd cu ochii. Era, așadar, o apă înșelătoare, ca un miraj.

Adevărata apă, statornică, limpede, stîmpărătoare se afla 
undeva în adînc, sub straturi groase de pămînt. La ea se ajungea 
anevoie, sfredelind pămîntul, la întîmplare, ca după comori. Cei

Proiilind de timpul lavorabil, colectiviștii din satul Sterianu, raionul Răcori, clcctucană prima pra 1 
filă la tlecla de zahăr. i

2 PASIUNE
din satul Poarta o dibuiseră în trei rînduri. Atîtea fîntîni erau de 
fapt in sat. Pentru om și vită, pentru rufe și galițe. Așa era în 
satul lor.

Și istoria apei din Poarta e legată nemijlocit de un personaj 
foarte invidiat azi, care de altfel a și povestit-o și-o povestește 
cu plăcere oricui. A fost patima vieții lui, s-a bătut pentru ea 1 

Ilie Bîrlea era socotit cel mai bun meșter fîntînar din partea 
locului. Săpase atîtea fîntîni că le pierduse numărul. Colindase 
cu meșteșugul său aproape prin toate satele de deal și de șes, 
cale de sute de kilometri. Săpase și fîntîni mai mici, cu izvoare 
apropiate de suprafață, și-l durea că la ei în sat prea des îl în
trebau dacă a dat sau nu a dat de apă.

Intr-o bună zi, în tren, un inginer îi explicase de ce nu au ei 
apă la îndemină. Era un om cu părul cărunt, care se oprea la 
jumătatea cîte unui cuvînt ca și cum s-ar fi răzgîndit și ar fi 
găsit că alt cuvînt ar fi fost mai nimerit. Din ceea ce i-a spus, 
Ilie a înțeles că nădejdea, în sat la ei, rămîne în apa de viitură.

— Pe care n-o putem ține mai mult de-o săptămînă, zisese 
întristat Ilie.

— Ba s-ar putea, îi explicase bărbatul acela, numai că cere 
multă, multă muncă și invest... adică bani.

— Așa ? 1... se mirase Ilie, ușurat că numai asta-i buba, 
ca-ndată să se posomorască.

— Aveți trei fîntîni. Pentru oameni ar fi de-ajuns. Cea de su
prafață, apa zic, ar fi pentru vite, pentiu irigații, mă rog. Numai 
că bani, eh, e greu cu banii 1 Apa freatică e slabă, incit nici 
nu se plătește s-o scoți deasupra.

Din toate, Ilie trăsese încheierea că, din pricini pe care nu 
Ie prea pricepea, aluviuni din Făgăraș au împins pînza de apă în 
adîncuri ca pe-un zăcămînt de țiței. Nădejdea era deci în apa 
ploilor. Și multe îi mai înșirase omul acela împiedicîndu-se, ros
tind pe jumătate cuvintele, revenind apoi, ca să se facă înțeles, 
lire a coborît cam zăpăcit din tren.

Ajuns in sat, află că una dintre cele trei fîntîni secase. 
Și-atunci ii reveni în minte, cuvînt cu cuvînt, dezlegarea :
— Singura scăpare, omule, stă într-un lac pentru reținerea 

apei, un baraj larg, șanțuri de aducțiune, chiuvete de acumul... 
de strîngere, pricepi ?

La Independența
Dacă îl întrebi pe Constantin Posto- 

lache. directorul căminului cultural din 
comuna Independența, cum contribuie 
activitatea culturală la buna desfășu
rare a lucrărilor de îngrijire a cultu
rilor, vei primi un răspuns precis și cît 
se poate de edificator :

— în această perioadă noi ne desfă
șurăm activitatea aproape de oameni, 
la locul de muncă. Am extins munca 
culturală dincolo de zidurile căminului 
— spune Constantin Postolache.

La cele două colțuri roșii ale gospo
dăriilor și la cele 38 cercuri de citit 
s-au ținut expuneri despre cultura po
rumbului irigat (la G.A.C. „Partiza
nul Roșu" se cultivă porumb irigat pe 
12 hectare), despre lucrările de între
ținere a porumbului, sfeclei și florii 
soarelui, precum și despre aplicarea în
grășămintelor suplimentare la diferi
tele culturi.

In lupta pentru executarea la timp a 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
este prezentă și biblioteca. Două cifre 
ilustrează din plin această participare. 
In luna martie biblioteca a difuzat în 
rândurile colectiviștilor 545 de cărți 
agrotehnice, iar în aprilie, 711.

★
în ziua de 9 mai. la stația de radio- 

ficare din comună au fost popularizați 
colectiviștii Enache Gavril, Gheorghe 
Pațilea. Lina Costin, care au terminat 
în acea zi, primii prașila. în cinstea 
lor, stația de radioficare a transmis 
cîntecele lor preferate. In ziua de 12 
mai la stație a fost citit articolul „A- 
tenție deosebită lucrărilor de îngrijire 
a culturilor !“ din ziarul „Scînteia". Ci- 
tindu-se acest articol, s-au folosit 
multe exemple din comună. De pildă, 
s-a amintit colectiviștilor că anul trecut 
la G.A.C. „Zorile", întîrziindu-se cîteva 
zile cu prașila în tarlawa de la punctul 
Lata, producția a fost cu 400 kg. mai 
mică la hectar față de producția de pe

Căminele culturale din ra'onul Gale
tarlaua vecină, unde prașila s-a făcut 
la timp.

Colectivul stației de radioficare for
mat dintr-un număr mare de redactori 
și colaboratori, ingineri și colectiviști 
din cele două gospodării, pregătesc emi
siuni legate de problemele la ordinea 
zilei, de necesitățile locale. Redactorii 
stației se duc zilnic la cîmp. culeg da
tele direct de la locul de muncă. Astfel, 
ei sînt Ia curent cu felul cum se des
fășoară munca, pot să transmită în 
mod operativ aspecte legate de efectua
rea lucrărilor agricole.

Eficența muncii culturale, a cercu
rilor agrotehnice și ciclurilor de confe
rințe se măsoară prin muncile execu
tate la timp și la un înalt nivel agro
tehnic. Examenul întregii activități de 
răspîndire a cunoștințelor agricole se 
dă pe ogor. Pe tarlalele de grîu ale 
gospodăriei colective „Zorile" grîul este 
frumos, nu-s buruieni, numai firul griu
lui. Colectiviștii au însămînțat grîu se
lecționat, au dat din timp cu grapa ste
lată. La gospodăria „Partizanul Roșu" 
s-au administrat în această primăvară 
îngrășăminte suplimentare pe 20 hec
tare de grîu ieșit mai slab din iarnă. 
Deși timpul ploios a împiedicat buna 
desfășurare a lucrărilor de întreținere, 
totuși, colectiviștii de la G.A.C. „Zorile" 
într-o singură zi prielnică, au prășit 
peste 20 hectare.

Colectiviștii din comuna Indepen
dența și-au luat angajamentul de a ob
ține în acest an sporuri mari de pro

ducție li -oate cult 
că buna întreținere 
una din condițiile d< 
deplinirea acestui ar 
scop, în loc de două 
șile la porumb, iar 
tare, în acest an voi 
hectare de porumb.

La Slobozii
Cînd întocmesc pl 

turale, cadrele dida 
directorul căminului 
cei bun, legătura ci 
tivă. Comuna fiind 
zată procedeul este 
tățit. El își găsește 
jin, în primul rînd i 
podăriei. La șcdinț< 
conducere, unde se 
gospodării colectiv 
obicei li rectorul 
se stabd ’e în ce i 
bui căml.iul cultura 
surilor ce se adopți 
Așa au procedat și îi 
de primăvară. Dar : 
vorbească :

Punctul la ordine; 
este îngrijirea cult 
agrotehnică de bazi 
într-o mare măsuri 
producții mari. Ma 
dar colectiviștii folo 
și fac prășitul sau j 
cături".

PASIUNE 3

Și, deși nu cu dinadins, îi rămase întipărit în minte și nu
mele acelui bărbat, din tren, un nume ciudat de care, dacă n-ax 
fi fost ciudat, nu și-ax fi adus aminte.

— Hartea, așa îl cheamă, își spuse el. Și nu l-a mai uitat.

începu să povestească-n dieapta și-n stingă de inginer. Nu 
exa zi să nu pomenească de lac, de pînză, de „fxeată"... Cînd 
consătenii l-au auzit întii și-ntîi pomenind de lac, au început să-l 
ia în xăspăx.

l-au scornit și-o poreclă : șolomonaxul 1

El nu se supăra, pe față, niciodată. Se măcina în el însuși, 
ca tot el să-și găsească vina in neputința de-a ușuxa cumva 
setea de apă a întregului sat. După ce uita spoxovăiala și înțe- 
pătuxile, văzîndu-i cum se duc cu gălețile de-a lungul satului, 
înțelegea că și ei sînt amăiiți. că și ei se fiămîntă cu necazurile, 
cum se fiămîntă apa în bulboane.

— Nicăiexi nu-i pămîntul așa sterp ca la noi. Nici giîu bun,
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nici păpușoi... N-aie apă 1 Cînd vine, oxi fuge cd o nălucă, oii 
împotmolește...

Multe lînduii de ploi au scutuiat fiunzișul salcimiloi. Mulți 
copii s-au înțepat în țepii lor, de multe oxi s-au xeiăcut șanțu
rile, fără folos, și in multe șeii, strinși în vreo casă la deșfăcat 
porumb, și-au amintit consătenii lui Ilie de lac și de mult vi
satul baiaj din vale.

Neputîndu-le avea, au început să vorbească despre ele ca 
despre ceva îndepărtat ioaite, în așa fel, încît copiii care ascul
tau, credeau că a fost odată un asemenea lac. Deveni o legendă.

★
Au trecut de-atunci mulți ani. Pe Ilie Bîrlea, dacă l-ar mai în- 

tîlni acel inginer din tren, Hartea, greu l-ar mai recunoaște. A 
încărunțit, colțurile gurii i s-au tras în jos, vinele de pe fruntea 
lui boltită s-au îngroșat. Numai ochii nu i s-au schimbat. Al
baștri, limpezi. Izbutesc să îndulcească anii trecuți și urmele 
pe care le-au lăsat.

Satul in schimb a întinerit. Primăvara și toamna, se aude 
țipătul păsăriloi sălbatice care vin sau se duc, potrivit rînduie- 
iilor lor. Fiindcă există lingă sat, ceea ce n-a existat niciodată : 
un lac. Fiind lacul, sînt și luntrii, iai între țipetele călătoarelor 
din văzduh, Ilie Bîrlea deslușește cîteva care-i sînt tot atît de 
dragi ca și instrumentele primite de el in grijă de la ingineri 
pentru noua stațiune hidrometeorologică. Sînt păsările care au 
fîlfiit și s-au înălțat deasupra sclipitoarei oglinzi de apă.

Ei, colectiviștii, vor inaugura astăzi mica stațiune hidrometeo
rologică. Vor primi oaspeți de la raion și de la O.R.I.F. Ilie Bîrlea 
îi așteaptă, înfipt drept în mijlocul drumului. In urma lui, in 
partea către rîpă, acum mărginită de plopi, se înșiră o mulțime 
de bărbați, femei, copii, veniți să întimpine mașina ce trebuie 
să se ivească sus, la cotitura acea bruscă, de după mărul pă
dureț. Lică Sandu, președintele sfatului populai comunal, după 
ani de muncă pe tărim obștesc, dobîndise destulă piaxă în a 
intîmpina oaspeți cu un cuvînt bine simțit. La fel și Trifan, pre
ședintele gospodăriei colective, sau Gafton, socotitorul. De astă 
dată, însă, îl delegaseră pe Ilie Bîrlea. El trebuia să vorbească, 
înțelegeau că cel mai fericit dintre ei in această zi e Ilie.

Ilie nu se gîndea la ce-o să le spună oaspeților. Mai era timp.

In gînd, alcătuia raportul 
cunoștință : viteza vîntulul 
în iulie), apa în ușoară s< 
altfel, nici nu i-1 va înșire 
după-masă, cînd el îl va 
luntrea spre trestii, să pe 
pentru că bătrinul Hartea 
nune în urmă cu cinci ani 
logică al cărui nume îl i 
du-se...

Cu Hartea a fost așa. 
El, Ilie Bîrlea, din 1‘ 

stăruia mereu să se înfiin 
aducea vorba despre ape 
dealuri ca să îndrepte ap 
diguiiii fusese cumpănită 
și-n adunarea generală. , 
existență, nu ne putem a 
în lei și metri cubi. 11 văz 
puteau lua la trîntă deoc

— A veni vremea, m< 
Și într-adevăr, venise, 

mai vorbea ca despre o 1 
jucau de-a digurile, mînji 
hotărîse, în planul desfăț 
Iar foaia de pe calendaru 
convorbire „particulară", 1

— Tu, Ilie, ca membri 
țelegi interesele gospodar

— Da' ce, apa-i interi 
— Nii, se arătase a : 

vite nu, grădinărie nu, cei
— Fără apă nu se pc 
Lică, pornit spre o 1< 

piere din răbdare o părți
— Iar ai luat-o razna, 

binețe, că-i dai cu baraj, 
duci. Afurisit ești, mă 1



imanu, regiunea București, lucrările de întreținere mecanizată a culturilor sînt în toi. In 
linerul șef Doru Dumitrașcu se interesează îndeaproape de calitatea prașilei la porumb.

prijinul campaniei agricole
este în Slobozia Conachi multi știu din 

• este experiență ce înseamnă o prașilă, după 
tru în- cum știu ce se întâmplă cînd n-o faci 
i acest la timp. La un concurs „Cine știe cîș- 
•u pra- tigă“ organizat de căminul cultural,
10 hec- printre multele întrebări puse partici- 
nic 700 panților, au fost unele de felul acesta :

— Cum contribuie o prașilă la mări
rea producției agricole ?

11 — Cite prașile dăm la fiecare cultură?
— Cit consumă buruienile ?

ții cui- Examinatori : Gheorghe Stanciu, di
nte cu rector al căminului. Alexandru Rădu- 
jn obi- lescu, profesor de științe naturale, Pa- 

colec- raschiv Valentin, directorul școlii, in- 
lectivi- ginerul agronom și alții. Concurenți: 
îndrep- Alexandru Pațilea, clasificat întîiul, 
?i spri- urmat de Nică Moise și Ene Marin. Sînt 
;le gos- toți foști elevi ai cercului agrotehnic, 
ui de După cîte s-a văzut, au urmat cursul cu 
olemele folos. Examinatorii au cam transpirat, 
'itat de au recurs la întrebări abile ca să

Astfel poată în sfîrșit stabili o clasificare a 
jontri- concurenților. Aceștia au primit premii 

ea mă- în obiecte cumpărate din fondul cul- 
:onsiliu. turai al gospodăriei colective. De altfel, 
agricolă nu au fost numai trei participanți. Sala 
ațele să arhiplină a urmărit cu cel mai mare 

interes concursul. Cîteva sute de colec- 
mpanie tiviști din Slobozia și-au verificat în 
lucrare acest fel cunoștințele agrotehnice, 
depinde ★

unor Experiența proprie a colectiviștilor 
plouă, are mare preț aici și ea constituie ele- 

zi bună mentul ilustrativ al conferințelor ce se 
ntre pi- țin la cămin. Fără doar și poate c& 

asta e cauza pentru care conferințele

în Slobozia Conachi se bucură de multă 
căutare. Conferențiarul face trimiteri 
directe la întâmplări la care cei din 
sală au participat și uneori chiar la 
unii dintre ascultători. Așa a făcut și 
Oprea Petrache la conferința despre în
grijirea culturilor.

Că prașila e necesară, la Slobozia nu 
mai e nevoie de demonstrație. Cu asta 
sînt de acord toți. Ce a mai rămas de 
lămurit (aici părerile fiind încă împăr
țite), este faptul că ea trebuie făcută 
la timp. Oprea Petrache, conferențiarul, 
are nu numai autoritate, ci și compe
tență. E] e președintele gospodăriei co
lective și subiectul îi pică cum nu se 
poate mai bine în atribuții. Expunerea 
lui are o logică simplă și convingătoare.

— în 1959 s-au dat la ziua-muncă 2 
kg. grîu și 6 kg. porumb. Este ?

— Este.
— In I960 s-au dat 2,5 kg. grîu și 9 

kg. porumb. Anul ăsta numai grîu se 
vor da 4,6 kg. S-a întâmplat așa, fiindcă 
an de an a crescut producția. Iar pro
ducția crește cînd se aplică agroteh
nica.

Anul acesta și-au luat angajamentul 
să obțină peste producția planificată 
274 tone de grîu și aproape 500 tone 
porumb boabe. Numai din cultura 
plantelor de cîmp, contractate cu sta
tul, vor încasa 3.800.000 lei.

— Așa am hotărît cu toții și așa va 
fi — spune Oprea. — De cîte ori ridicați 
sapa să vă gîndiți la asta.

Vor face în acest an patru prașile 
la porumb și la floarea soarelui în loc 
de trei cîte au fost anul trecut. Pen
tru completă edificare sînt înfățișate 
exemple în comparație. Brigada lui 
Gheorghe Bădin a aplicat anul trecut 
îngrășămintele suplimentare cu două 
săptămini mai târziu, iar una din pra
șile a „scăpat-o“. Rezultatul: 1.500 kg. 
porumb boabe mai puțin de pe fiecare 
hectar în raport cu celelalte brigăzi. Și 
iată că tot aici, pe pămîntul gospodă
riei. tot un hectar de pămînt din sec
torul brigăzii lui Pațilea, a dat 7.500 

kg. porumb boabe. Măsurile aplicate : 
irigarea lotului, îngrășăminte organice, 
patru prașile etc.

îngrijirea culturilor e numai o etapă 
în campanie. Despre ea se pot spune 
încă multe. Nu mai adăugăm decît un 
singur fapt.

In Slobozia Conachi s-au prășit în 
două zile 230 hectare cu plante prăși- 
toare.

Și asta, cu tot timpul neprielnic.

La Șivița
Căminul cultural s-a făcut prezent 

în campanie printr-o singură con
ferință.

De cît nimic, e bun și atât — s-o fi 
gîndit Constantin Pătrașcu, directorul 
căminului cultural. Nimic de zis. O 
conferință bună, bogată în exemple și 
legată de preocupările ascultătorilor, 
este un mijloc de seamă în lămurirea 
și mobilizarea oamenilor. Dar nu așa 
s-au întâmplat lucrurile la Șivița.

Conferința a fost „ținută" de profe
sorul de matematici. El a dat o simplă 
citire textului, expediind conferința. 
Nici un exemplu local. Nimic din 
munca colectiviștilor, nimic despre sar
cinile lor concrete în această campanie. 
Desigur, că o asemenea conferință și 
astfel expusă nu poate avea o mare în. 
rîurire asupra oamenilor.

In Șivița există ingineri pricepuți 
care vădesc interes pentru munca cul
turală (Petre Tătaru, Iulian Petrescu). 
Ei au condus cu bune rezultate cercu
rile agricole din gospodărie și ar fi ținut 
desigur în condiții cu mult mai bune 
conferința amintită. Oare ce l-a împie
dicat pe directorul căminului să ape
leze, pentru susținerea acestei confe
rințe, la ajutorul specialiștiloi’ ?

La Șivița sînt condiții prielnice pen
tru desfășurarea unei activități cultu
rale multilaterale. Există tot ceea ce-și 
poate dori un director de cămin cu 
tragere de inimă pentru această muncă, 
în comună se află o gospodărie cu

Lujeraș de pe corwe 
Trăim bucurie more, 
Co perfidul ne-o chemat 
Să-nflorim frumosul sat.
Lujero; de pe uluca, 
Jelea nu ne arai usucă;
Lujeraț lingă fereastră, 
Ferke-i de viața noastră I 
Ne-am adunat cm cu cm. 
Ca floarea pe crengi de pom; 
Cu mașini și cu tractoare 
Scoatem our din ogoare.

Mîndrulifă, mîndră dragă
Cîntă-mi bucuria vieții 
Cinto-mi plinul dimineții. 
Frunzuliță, frunzițoară 
Zboară-un cînt din inimioară 
Pe sub zările albastre, 
Peste plaiurile noastre 
Să se-audă, să se știe. 
Marea noastră bucurie 
Câ ni-i viața primăvară 
Și sintem stăpini în țară.

Auzită în comuna Gurasada, 
regiunea Hunedoara, de ION MA
RINESCU.

Mindrulită, mindră dragă. 
N-oi pereche-n lumea-ntreagă 
Că tarlaua, împreună 
O muncim «u voie bună 
Și-apoi hărnicia ia 
îmi înfiere inima.
Ai cu mine deopotrivă 
Zile-muncâ-n colectivă 
Și de te-aș lua soție 
Traiul roi o să ne fie.

Frunzuliță, frunzițoară, 
Cîntă-mi dragă Inimioară,. 

prestigiu, bogată și puternică (ea va 
găzdui în curînd un schimb de expe
riență cu toate gospodăriile din raion). 
Există cadre didactice și specialiști a- 
gricoli cu pasiune pentru activitatea 
culturală. Colectiviștii sînt dornici de 
cunoștințe, de manifestări culturale de 
calitate. De ce nu folosește directorul 
căminului toate aceste posibilități pen
tru a desfășura o activitate culturală 
bogată, variată și permanentă și mai 
ales strîns legată de problemele și ac
tivitatea gospodăriei colective ?

Nu se poate spune că în Șivița nu 
există activitate culturală. Se țin con
ferințe, există cercuri de citit și for
mații artistice. Munca culturală însă se 
situează în afara activității practice de 
zi cu zi. Și-n acest caz, cui și la ce 
ajută ?

Colectiviștii din Șivița așteaptă din 
partea căminului un sprijin mai efi
cient în lupta pe care o duc pentru în
tărirea gospodăriei, pentru producții 
din ce în ce mai mari. E necesară, îna
inte de toate, permanentizarea legă
turii dintre colectivă și cămin, o pre
zență sistematică a directorului de că
min și cadrelor didactice în mijlocul 
colectiviștilor. Ei vor ști astfel să-și 
orienteze în fiecare moment activitatea, 
să contribuie cu operativitate și efi
ciență la succesul oricăror acțiuni.

★
Ploile din ultima vreme au stânjenit 

în bună măsură executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor. Zilele priel
nice ieșirii la cîmp trebuie folosite la 
maximum, iar participarea la lucrările 
agricole să fie cît mai mare. Și ele nu 
pot fi făcute oricum, ci la cel mai înalt 
nivel agrotehnic.

Acesta-i și pentru căminul cultural 
țelul cel mai apropiat. Cu toate varia
tele forme de activitate de care dis
pune, el trebuie să meargă spre reali
zarea lui.

VIRGIL TOSO 
și R. IARAI

Moi oltene, frate-al meu, 
Tare mult am dus-o greu I 
Spuie' Oltul că el știe, 
Cit om trudit pe moșie, 
Spuie Oltul, tulburatul, 
Că-mi știe cum a fost satul,. 
Dar acuma poncă-i floare, 
lot la soare cătătoare, 
De nu-i afli-asemănare.

Auzită în comuna Bobu, raio
nul Gilort, regiunea Oltenia, de 
ION SOCOL
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ginerul Haitea, vechea lui 
tiperatura 25 grade (sintem 
nijloc 4 m., precipitații... De 
rum. Vor avea timp destul 
braț și-l va ruga să mîie 

l ceas, două. Și nici acolo, 
-a reîntâlnit ca printr-o mi- 

în stațiunea hidrometeoro- 
pe jumătate, ca răzgîndin- 

chiar în sat.
i al gospodăriei colective, 
pă de „șolomonari". Mereu 
it câ făcuseră săpături pe 
rl maie, și că problema în- 
edința organizației de bază 
î spunea, numai un an de 
undeva exista și un deviz, 
A recunoscut și el că nu se 
atâția lei. Iși zicea : 
sau mai tirziu...
de-o bucată de timp, nu se 

piii, în vale, cînd ploua, se 
t sub ochi de nămol. Se și 
crările să înceapă în 1959.
arăta 18 august 1954. Intr-o 

îl lămurise :
și colectivist, trebuia să în- 

t?
? Lică. Dar vezi și tu : noi, 
tăbuț. Să ne întărim.
pe-a Iui Ilie.

nică, domoală, simțise că-i 
de însemnată :
poate omul să schimbe nici 
cu aval, de-ți fot vine să te

Ilie se ridicase în picioare și rostise blind :
— Nu te înfuria, Lică. N-ai de ce. Afurisit ar trebui să fie in

ginerul ăla, Hartea. N-o să-l uit, însă, că el m-a învățat întâi. Și 
dacă-i vorba pe-așa, pe interesele obștei, eu n-o să mă las. O- 
să vă toc, cum ziceți voi, la cap și de-acum înainte. Fără apă 
n-o să avem nici vite bune, rentabile, cum visează Trifan, Gafton 
sau alții, nici porumb de-ajuns, nici porci, nici păsări. Și asta n-o 
spun mimai eu. Ce ne-ar strica dacă am înainta comitetului 
raional o dare de seamă cu devizul și cu angajamentul că săpă
turile le facem noi, pe seama noastră ? Dacă nici așa n-o să 
meargă, mă dau bătut. Aștept pină o să avem lei destui. O vorbă 
nu mai scot.

Lică zîmbise bucuros ca de-o izbîndă.
— Hai, fie. Chiar acum ne-apucăm să-l scriem cu socotitorul. 
La raion s-a răspuns îndată.
— Singuri, nici în 1958 n-o să-l faceți.
— Atunci ?
— Lasă proiectul aici. Să vedem. Bîrlea ăla al vostru are 

însă dreptate. Fără apă nu prea merge.
Și-ntr-o bună zi, Ilie se pomeni că-1 cheamă socotitorul. 
— Te-așteaptă trei tovarăși dincolo. E și Lică, și Trifan.
In odaie se aflau mai mulți decît cei înșirați de Gafton. Pe 

secretarul de la raion, Ilie îl cunoștea. Pe ceilalți doi, nu. Unul 
dintre ei arăta tînăr de fot și purta ochelari. Celălalt, alb la păr, 
i se păru cunoscut. Ii strînseră mina. Se așeză și el pe-un capăt 
de laviță. Bărbatul în vîrstă, cu părul alb, își duse mîna la 
frunte.

— O să deschidem un șantier de hidroame... ameliorați!.
In clipa aceea, îl recunoscu 1 Era Hartea 1 Albise cu desă- 

vîrșire. Atunci, în tren, era abia cărunt. Dar felul lui de-a vorbi 
era același.

Ilie asculta și nu asculta. Nu putea s-asculte, pentru prima 
dată în viața lui, vorbindu-se despre ceea ce visase de-atîta 
vreme, el, fîntînarul. Și tot pentru prima dată îl înecă un senti
ment de mare împăcare. N-a reușit să-și mai îndrepte atenția 
spre cele spuse de inginerul cel vîrslnic. Știa că nu de la el 
pornește această împăcare. A trecut atâta amar de ani de cînd 
îl întâlnise în tren și-l socotise ca pe un om de treabă, ca pe-un 

prieten îndepărtat, mai târziu, dar tot atât de neputincios ca și el 
Ce făcuse el, Ilie ? Găurele în pămînt, căutând șuvița fugară de 
apă. Ca și cum cu o sapă te-ai apuca să muți muntele. Este el 
un cîntec de dragoste, care lui îi plăcuse mult, în care un fecior 
se lega de dragul Ktei să care un deal în batistă, dar ăsta era 
cîntec. Cîrpise și Hartea, pe ici-colo un peticuț, gîndi Ilie. Umbla
se și el poate cu multe gîndurl în cap, fără să le poată vedea 
aevea. Și iată că este o putere care le strînge toate gindurile, 
care bagă de seamă pe-un Ilie, fîntînarul, șolomonarul.

Așa se făcuse lacul, iar Ilie se deprinsese, fără multă bătaie 
de cap, cu noua lui viață de paznic, luntraș și vadagiu, iar acum 
de oficiant meteorolog, cu anemometra și pluviometra. Iși mutase 
tot calabalîcul în cabana ridicată pe malul lacului. îngrijea de 
pomii plantați, de sălcii și de plopi, dar mai ales de vana mare, 
stând zi de zi acolo. Și săpa ca și altădată fîntîni, dacă i se 
cerea. Viața își dicta legile ei și-n bolta fără izvoare. Se iviră 
deasupra apei loburile late ale foilor de nufăr, lintița, orăcăitul 
broaștelor, argintul fulgerat al peștilor la amiază și el, Ilie, des
coperi frumuseți noi, ca un copil, în acest univers nou, de care 
nu avusese habar.

Se hotărî de-odată să nu mai țină nici o cuvîntare. Se va 
inaugura și fără asta stațiunea hidrometeorologică. El rămîne 
acolo și ca paznic, dacă trebuie. Meteorologul cel tînăr va avea 
treburile lui.

Ir făcu semn lui Lică Sandu.
— Lică, fă-mi binele ăsta. Ține tu în locul meu, vorbește tu. 

Eu, știi tu, o să încep iar cu apa și cu lacul. Simt că nu m-am 
lecuit și-o să iasă o zamă lungă de care v-ați cam săturat.

Se apropia amiaza. Era o zi strălucitoare de vară. Nori ca 
fuiorul încremeniseră în înaltul cerului. Copiii țipau pe cărările 
păduricii din deal. Ilie Bîrlea sta pe locul unde cu multă vreme 
înainte, în tinerețe, vorbise despre lac cu inginerul. Ar fi vrut ne
spus să-l vadă în fața sa acum. L-ar fi rugat să se uite în jos, 
în aval. Ar fi întâlnit oglinda lacului lor și verdele intens al ma
lurilor. Lacul exista.

Nu mai era o legendă.  



ILYA EHRENBURG: „Sado
veanu a luptat întotdeauna pen
tru adevăratul umanism, pentru 
fericirea omului simplu, pentru 
pace și frăție".

GIANCARTO VIGORELLI (I- 
talia) : „Sadoveanu are azi du
blul merit de a fi știut să pună 
propria sa mișcare individuală 
și creatoare în serviciul progre
sului moral și social al poporului 
său și al tuturor".

GYULA ILLYES (R. P. Unga
ră) : „Ceea ce mă impresionează 
mai mult in scrierile lui Sado
veanu este faptul că el se ex
primă, chiar in calitatea sa de 
perfect intelectual, ca și cînd ar 
vorbi cu proprii săi eroi, cu ță
ranii ziși „simpli". Cu cit a evo
luat mai mult, cu atit el a deve
nit în mai mare măsură „po
por".

Centenarul RakinJranatk Tagore
----------------------------------- --------------- -------------------

Rabindranath Tagore s-a născut la 7 mai 1861 și a trăit 80 de ani. 
întreaga sa viață și operă, marele scriitor și filozof indian le-a închinat 
păcii și binelui oamenilor. Glasul său ridicat împotriva nedreptăților so
ciale, împotriva colonialismului care încătușa încă India, împotriva fas
cismului și a ațițătorilor la război, a găsit un larg ecou în toate inimile 
cinstite. Tagore a dăruit poporului său și lumii întregi o operă monu
mentală : 50 de volume de versuri, peste 3.000 de cîntece, peste 100 de po
vestiri, peste 30 de piese de teatru și 10 romane. Aniversînd — potrivit 
hotărîrii Consiliului Mondial al Păcii — împlinirea unui veac de la 
nașterea marelui poet și gînditor indian, popoarele lumii dăltuiesc nume
le lui Tagore pe monumentul celor mai luminate minți ale omenirii.

MIHAIL SADOVEANU —
laureat al Premiului
Internațional Lenin

Vestea că printre cel 
1 laureați ai Premiului 
Internațional Lenin pe 
1960, reprezentanți de 
seamă ai popoarelor lor, 
se numără și maestrul 
Mihail Sadoveanu, a 
fost primită în țara 
noastră cu legitimă sa
tisfacție și mîndrie. Și 
nu numai în țara noa
stră. „Pot să vă asigur, 
dragă prietene — spu
nea mad- D. V. Sknbel- 
țîn la festivitatea inmi- 
nării teaKei distincții 
„Pentru întărirea păcii 
între popoare** — eă 
vestea eă vi s-a decer
nat acest preuaiu a fost 
primită cu profundă sa
tisfacție și eu mare 
bucurie de milioane de 
oameni de bună credin
ță din întreaga turne**.

Și intr-adevăr, opera 
sodoveniană se bucură 
de o largă răspîndirc și 
prețuire. Eroii sadove- 
n>eni — Vitoria Lipan, 
Nicoară Potcoavă, Mi
tre» Cocor — sint apro- 
piați cititorilor din mai 
toate țările lumii. Iar 
activitatea marelui scrii
tor clasic ronaîn se îm
pletește în mod fericit 
cu activitatea eminen
tului activist pe tărîm 
obștesc, luptător înflă

cărat pentru triumful 
păcii, președintele Co
mitetului național pen
tru apărarea păcii in 
R.P.R.

„luminăm înalta dis
tincție talentatului scrii
tor romîn — Mihail Sa
doveanu, care este cu
noscut și iubit în întrea
ga lume ca un mare u- 
manist. 60 de ani de 
creație literară, peste 
IM de volume de apere 
literare, mase largi de 
cititori — acesta este 
drumul măreț și glorios 
al laureatului nostru**, 
sublima în cuvîntul său 
acad. D. V. Skobelțîn. 
președintele Comitetului 
pentru Premiile interna
ționale Lenin.

Strălucitele scrieri ale 
maestrului Sadoveanu 
au fost dintotdeauna 
purtătorul de cuvint al 
nădejdilor poporului.

Pline de un optimism 
robust, pătrunse de o 
dragoste fără margini 
pentru oamenii simpli 
și de credința nestră
mutată in izbînda bine
lui spre fericirea celor 
mulți, cărțile lui Mihail 
Sadoveanu sint un ne
prețuit tezaur a| po
porului nostru.

Flecare bibliotecă, din

orice oraș, sat sau că
tun, cit de îndepărtat, 
păstrează in ea o părti
cică din acest tezaur din 
lumina căruia vin să se 
împărtășească sute de 
mii de cititori.

întreaga viață a ma
relui scriitor-cetățean 
este o nobilă și necon
tenită slujire a poporu
lui.

La primirea înaltului 
premiu, gîndorile lau
reatului s-au îndreptat 
către eroul scrierilor 
sale — poporul: „De
cernarea acestui premiu 
cinstește, prin mine, po
porul nostru iubitor de 
pace, dîndu-i îndemn 
de a lupta mai departe 
și cu mai multă ardoare 
pentru stăvilirea tene
brelor războiului".

Mulțumim maestrului 
Sadoveanu pentru aces
te prea frumoase cuvin
te. Cununa așezată pe 
fruntea sa, o considerăm 
— așa cum spunea acad. 
Tudor Vianu — „ca o 
cunună pe creștetul po
porului romîn** și o vom 
cinsti așa cum se cu
vine.

Ii urăm maestrului 
Mihail Sadoveanu ani 
mulți și sănătate !

TAGORE ÎN ROMÎNIA
L-am văzut Pe Rabindranath Ta

gore : am stat o clipă în raza puter
nicei lui iradiații personale. Anul 
1926 a fost un an de călătorie pentru 
marele poet. Atinge Europa în Italia, 
trece de acolo în Franța, în Anglia, 
în Suedia, Norvegia, în Danemarca, 
apoi în Cehoslovacia, în Iugoslavia 
și în Bulgaria. In această din urmă 
țară, prezența lui Tagore produce o 
mare senzație publică : școlile își 
suspendă cursurile, oameni numeroși 
îl întâmpină în toate drumurile lui 
și-1 conduc la debarcaderul din Rus- 
ciuk, de unde vaporașul romînesc îl 
face să traverseze Dunărea, la Giur
giu, în ziua de 21 noiembrie 1926. 
Este însoțit de fiul său, inginer agro
nom, de soția acestuia și de fetița 
lor. de fiica lui și de soțul acesteia, 
profesorul Mahalanobis. Trenul con
duce mica societate la București. Ta
gore explică ziariștilor că țările din 
sud-estul Europei îl interesează în 
chip deosebit, pentru calea mai libe
ră către sufletul său, găsită aici. Sărr- 
tem, în adevăr, țări în care influen

țele orientului și ale apusului s-au 
încrucișat mereu în trecutul nostru. 
Prin poarta Bizanțului au venit că
tre noi multe din efluviile Asiei mi
lenare.

La București se adună mulțimile 
în jurul lui Tagore. Poetul rostește 
la Teatrul Național, în limba engle
ză, conferința sa despre „Poezia In
diei". Ziarele îi publică portretul, re
portaje despre petrecerea lui printre 
noi, declarațiile culese de reporteri, 
extrase din scrierile sale. Este un 
sol al păcii, al înțelepciunii, al bu
nătății.

Lumea bucureșteană a încercat o 
emoție umană în acele zile de la 
sfîrșitul lunii noiembrie 1926, cînd 
Tagore a întârziat cîteva zile în mij
locul ei. Trenul l-a dus, în fine, la 
Constanța și un vas romînesc către 
Constant)nopol, de unde și-a conti
nual călătoria către patria sa, pe 
drumul apelor.

Marele călător nu venea în Romî- 
nia înainte de a fi cunoscut. Ince- 
pînd cu anul 1921, se înmulțesc tra
ducerile din opera sa. Fiecare an îsi 
aduce recolta de traduceri pînă prin 
1933, dată semnificativă. Instalarea 
național-socialismului, a fascismului, 
în Germania, cu repercusiunile lui 
pe toate tărîmurile Europei însânge
rate, întrerupe pentru o clipă me
sajul de pace al poetului. Se traduc 
pe rînd, în romîneste. „Mama si co
pilul", „Lumina ochilor". „Grădina
rul", „Naționalismul". „Prinos de 
cîntece" (Gitanjali), „Căminul și lu
mea", „Madana", „Sadhana". „Pie
trele flămînde", „Patima iubirii", 
j,Fără cătușe", „Orbire", multe din 
poemele și cugetările lui. Rodește și 
o literatură de articole și studii cri
tice în ziarele și revistele vremii.

Rabindranath Tagore printre noi, 
audiența întinsă găsită de scrierile 
sale, corespund unui moment de re
vizuire a conștiințelor în epoca de 
după primul război mondial. De cu- 
rînd, în împrejurările noii orînduiri 
a Romîniei. numele poetului este din 
nou pronunțat, scrierile sale sînt din 
nou citite, i se consacră un nou inte
res. Nouă, celor care l-am văzut și 
l-am ascultat la București, în 1926, 
ne place să evocăm pe bătrînul în 
veșminte lungi, cafenii, cu figura în-

Emil Isac — 75 de ani de la nașterea sa
Acum 75 de ani, la 17 mai 1886, ia casa unui vestit 

jurist ardelean s-a nâscut Emil Isac, cel ce avea să 
devină poetul de o rară sensibilitate, cîntăreț al vieții 
poporului său. .Talentul nu este un merit, este o da
torie grea, iață de poporul tău", spunea el adesea ti
nerilor care căutau prețloasa-i prietenie. Concepțiile 
sale generoase, dragostea față de oamenii simpli și 
nevoiași, refuzul de a cînta „trecutul boierilor" i-au 
adus ura criticii oficiale care, atunci cînd nu-1 ataca 
direct, învăluia opera sa în tăcere. Dar această atitu
dine i-a adus simpatia poporului, prietenia poetului 
revoluționar Ady Endre, prețuirea oamenilor cinstiți.

Ca poet, are fericirea să publice în revista care a 
găzduit în coloanele sale primele poezii ale lui Emi- 
nescu — «Familia" — condusă de Iosif Vulcan. Mai 
tîrziu, prin 1912, colaborează la ziarul „Romînia Mun
citoare , editat de 1. C Fnmu, fruntaș de seamă al 
mișcării muncitorești din țara noastră. Emil Isac a 
adus în poezia noastră o notă nouă, originală, plină 
de simțire. Pe calea — spinoasă pentru muze în vre
mea stăpînirii bur
ghezo - moșierești 
—a pășit cu «doi
na cea mai doi
nă". Așa își măr
turisește poetul (în 
poezia intitulată 
„Ego homo") le
gătura sa traini
că cu poporul, iz
voarele populare 
ale inspirației 
sale. Țelul =,ău 
poetic a fost a- 
cela de a arăta 
oamenilor că «lu
mea e bolnavă și 
rea", dar că stă 
In puterea lor să 
o schimbe.
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cadrată în părul, în barba lui de 
nea, cu marii lui ochi privind cu 
bunătate către lume. Trimisul Indiei 
a rostit pentru noi cuvinte îngropate 
adînc în inima noastră.

Acad. TUDOR VIANU
Poezia lui, pînă în anul 1944, e străbătută de un 

ascuțit accent de revoltă, demascator al realităților 
crude în orînduirea burghezo-moșierească.

De cîtă bucurie vibrează însă pana poetului cînd 
descrie viața luminoasă din anii noștri 1 In poezia lui 
de după 23 August 1944 răzbate o notă triumfală. 
„Oamenilor, o nouă lege învățăm : socialismul, co
munismul..." (din „Ascultați oamenilor"). încă înain
te, poetul prevestise orînduirea nouă, pe care o do
rea din toată inima. In poezia „Viitorul" el spune : 
„Vine un nou soare f Vine o dimineață mare..-, iar 
„Acelora ce suferă acuma" le arată că... „al vostru 
va fi : pămînt și casă" (din poezia „Acelor ce suferă").

Ca unul care semnase încă în 1919 manifestul 
antirăzboinic lansat de grupul lui Barbusse „Clarle", 
Emil Isac rămîne credincios pînă la moarte luptei pen
tru pace. In poezia sa imaginile devin mai viguroase, 
accentele mai aspre atunci cînd în numele întregii 
omeniri condamnă pe cei ce uneltesc împotriva păcii. 
El cheamă milioanele și sutele de milioane de oameni 

să spună nu 1 răz
boiului : «Vrem
pace, căci pacea 
este tăria noas
tră".

Doina poetului 
ardelean, răpus 
acum 7 ani de o 
boală nemiloasă, 
s-a dovedit pe 
deplin a fi „doina 
cea mai doină" — 
în zilele noastre 
cînd coardele li
rei lui au putut 
vibra cu adevă
rat liber. j

E. A. I

LA CONACUL DE-ODINIOARA

La conacul de-odinioară 
O câleașcă nu s-oprește. 
Și prințesa nu coboară. 
Cerșetorul nu cerșește.

Nu stau slugi timizi la poartă 
Cu privirea aplecată.
Poate e stăpîna moartă 
Ori in alte țări plecată.

(Fragmente)
de EMIL ISAC

Dar la geamuri, rid copiii 
Și cintarea e zglobie. 
Ce s-a intîmplat aice ?
Ce poate-n conac să He ?

In conac Intrat-a viața. 
Sclavii s-au iăcnt stăpîni. 
Și nu pleacă dimineața 
Vinători cu slugi și clini.

(1953)

Chemarea
de RABINDRANATH TAGORE

Prin zbuciumata istorie a omenirii 
Bîntuie vîntoasele pieirii,
Vezi cum în praf și pulbere zac 
Mărețele turnuri ale gîndirii, 
Vezi călcate-n picioare de prădători 
Ale Omului neprețuite comori.
De martiri dobîndite veac după veac.
Voi, tinere popoare, veniți toate 
Porniți la lupta pentru libertate. 
Ridicați, neînvinsă, flamura credinții. 
Durați poduri pe care viața să treacă 
Peste lumea ce-n mîlul urii 

se-neacă —
Pășiți pe calea biruința!
Nu vă plecați grumazul sub povara 
Batjocurii, nu-ngăduiți ocara, 
Nu-și află în minciună, viclenie. 
Sălașul ei a Omului mîndrie.
Și nu lăsați să-l calce în picioare 
Pe cel ce-i slab acela ce-i mai tare, 
La nedreptăți privesc, nepăsător. 
Doar cei ce vor să scape pielea lor.

Versiune romînească de 
M. DJENTEMIROV

*) Poem scris după încheierea acor
dului de la Miinchen, în 1938, prin 
care puterile occidentale dădeau 
mină liberă hitlerismului războinic.
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peticităAlianță
Cu ocazia recentei sale vizite în S.U.A., 

primul ministru englez Macmillan a vorbit 
mult despre necesitatea „unității** blocului 
Atlantic și mai ales de necesitatea „unității" 
dintre S.U.A. și Anglia. Vorbele spuse cu a- 
cel prilej au avut menirea să prezinte în cu
lori trandafirii realitatea existentă în relațiile 
americano-engleze. Ele n-au putut înlătura 
însă marele divergențe existente între S.U.A. 
și Anglia. Dimpotrivă, aceste divergențe 
s-au ivit chiar în cursul convorbirilor dintre 
Kennedy și Macmillan, cînd președintele 
S.U.A. i-a spus verde premierului englez că 
Anglia trebuie să respecte, după cum afirmă 
ziarul „Times", „principiul hegemoniei Sta
telor Unite în Occident". Aceasta înseamnă 
că Anglia trebuie să se mulțumească cu ro
lul de vioara a doua în orchestra țărilor oc
cidentale.

Divergențele dintre S.U.A. și Anglia pe de-o 
parte ca și dintre S.U.A. și celelalte țări 
membre ale pactului N.A.T.O. pe de altă par
te, au ieșit și mai puternic la iveală cu oca
zia recentei sesiuni a Consiliului N.A.T.O. 
ținută la Oslo, capitala Norvegiei. Comentînd 
rezultatele acestei sesiuni, multe din ziarele 
din Occident sînt de părere că pactul agre
siv N.A.T.O. este o alianță peticită, roasă de 
o serie de contradicții. N.A.T.O., scrie de 
pildă ziarul „New York Times" „se află într-o 
situație periculoasă de destrămare", iar zia-

Neținînd seama de eșecul primei agresiuni împo
triva Cubei, guvernul S.U.A. continuă pregătirea 
contrarevoluționanilor în vederea unei noi invazii 
în Cuba.

Q
FLORIDA
POLIGON MILITAR

(Ziarele)

3k
— Ne-a anunțat șeful că azi nu se țin lecții, fiindcă are Joc 

parastasul absolvenților dinaintea noastrâ.
(Desen de N. CLAUDIU)

Poporul angolez 
luptă pentru libertate

Țăranii guatemalezi în ghiarele mizeriei
chi- 
;tie 
din

In decembrie 1960 ziarul 
Hon „El Siglo" scria : „S© 
că de cind monopolurile 
S.UA. ou pus stăpinire pe a- 
ceastă țară (Guatemala — n.r.), 
independența ei se rezumă doar 
la faptul că ore un drapel de 
stat și un imn național.., încolo, 
in Guatemala rostuiesc imperia
liștii american. Ei dictează viața 
internă și externă a țării".

intr-adevăr, guvernul genera
lului Ydigoras Fuentes a adus 
Guatemala ia stadiul de pașa- 
lîc al monopolurilor nord-ameri- 
cone, condamnînd poporul la 
o viață trudnică, mereu în că
tușele exploatării, tiraniei și foa
metei. Nu-i vorbă, In cei peste 
120 ani de existență a statului 
guatemalez, numai puțini au 
fost acei ani în care poporul a 
răsuflat cit de cit, puțind să 
ducă o viață omenească. Aceas
ta s-a intimplat intre octombrie 
1944 ș| iunie 1945, timp in care 
Guatemala a fost condusă de 
președinții progresiști Juan Jose 
Arevalo și Jacobo Arbenz. După 
c© acesta din urmă a fost răs
turnat, In urma agresiunii arma
te pusă la cale de S.U.A., po
porul guatemalez a intrat din 
nou in robia Imperialiștilor a- 
mericoni.

Trustul „United Fruit Com
pany", denumit de popoarele 
lotino-americane „imperiul ba
nanelor" sau „monstrul verde", 
trust ce își are sediul central la 
Boston (S.U.A.), hălăduiește a- 
totstâpînitor in Guatemala. Du
pă răsturnarea președintelui Ar
benz, trustul șl-a recăpătat cele 

159.022 hectare de pămint ex
propriate ; astăzi „United Fruit" 
posedă aproape întreg terenul 
bun de cultură al țării. In plus, 
in cirdășie cu societatea petro
liferă americană „Standard Oii 
of New Jersey", trustul „United 
Fruit" a căpătat concesiuni pe
trolifere în 39 de regiuni guate
maleze.

Din Guatemala răzbat știri 
despre silniciile la care este su
pus poporul de sa tropica dom
nie a uneltelor „monstrului ver
de**. Se știe că după răscoala 
populară din noiembrie trecut, 
mii de oameni au fost trecuți
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In fafa porților misiunii militare a S.U.A. din Guatemala City, a- 
cești guatemalezi protestează contra transformării Guatemalei 

într-e bază de agresiune împotriva Cubei,

rul vestgerman „Frankfurter Rundschau”, 
rată că „în edificiul acestei organizații s-au 
produs fisuri largi" și că „încercările de a 
se obține promovarea unei politici comune 
a statelor membre ale acestei organizații 
s-au terminat printr-un eșec".

Adîncirea divergențelor dintre țările mem
bre ale pactului N.A.T.O. este și o urmare a 
scăderii continue a prestigiului S.U.A. pe 
arena internațională. Aliații S.U.A. se îndo
iesc tot mai mult de eficacitatea politicii a- 
mericane. Guvernul britanic și alte guverne 
aliate, scrie de pildă corespondentul din 
Londra al ziarului „New York Times" ma
nifestă o tendință crescindă de subestimare 
a administrației S.U.A. (guvernul Kennedy) 
ca simbol al Occidentului.

Printre evenimentele recente care au con
tribuit la intensificarea acestei stări de spi
rit, Drew Middleton, corespondentul ziarului 
citat, menționează rușinosul eșec al inter
venției americane în Cuba, „divergențele 
vădite din sinul guvernului american cu pri
vire la Laos", amestecul Agenției Centrale 
de Investigații în dezlănțuirea puciului din 
Algeria etc.

Umilit și compromis pentru faptul că a 
organizat și sprijinit încercarea de invazie a 
Cubei, guvernul Kennedy depune acum efor
turi de a atrage 
N.A.T.O. la noile

țările membre ale blocului 
sale acțiuni agresive împo
triva Cubei. Aceste efor
turi nu par să fie încunu
nate de succes. Cererile 
formulale de Rusk la Oslo, 
arată un corespondent al 
agenției americane „Asso
ciated Presse", nu au reu
șit să stîrnească prea mult 
entuziasm pentru această 
acțiune.

Organizatorii adunării de 
la Oslo încearcă să ascun
dă contradicțiile existente 
Intre ei sub paravanul is
teriei războinice, 
încercări nu pot 
nimeni. Opinia 
mondială își dă 
pactul N.A.T.O. 
pact agresiv, că rezultatele 
)a care au ajuns la Oslo 
miniștrii de Externe ai ță
rilor membre ale acestui 
pact, nu reprezintă decît 
„clrpăceli" caro nu rouposc 
să ascundă divergențele 
existente In sinul acestei 
alianțe politice.

Aceste 
înșela pe 

publică 
seama că 
este un

L. S1MION

prin foc și sobie de poliție f 
ormotă. Chiar norul guatemalez 
„La Hora** a recunoscut că tul
burările au luat sfiirșit după ce 
autoritățile au pus In lanțuri 
numeroși revoltoți din rindurile 
țăranilor din localitățile Zacopa 
șl Cbiqrhula. De asemenea, în 
timpul demonstrației din 18 de
cembrie trecut, armata a tras 
în plin In cel peste 50.000 de 
oameni ce manifestau pașnic în 
piața palatului prezidențial din 
Guatemala City.

Regimul terorist la acum am
ploare, pentru ca ImperiaMștii 
americani să nu fie stînjenițî In

aproape 500 
în Angola, 

de colonia- 
pentru a-și

Angola este o țară uriașă. 
Pe teritoriul ei de peste 
1.200.000 km. p. ar încăpea la 
un loc Portugalia, Franța, An
glia, Elveția și Italia. Populația 
Angolei este de aproximativ 
4.500.000 de locuitori. Țara a- 
ceasta este una din cele mai 
bogate țări africane. Solul și 
clima ei sînt foarte favorabile 
culturilor agricole. In subsol 
se găsesc diamante, petrol, 
mangan, cărbune, uraniu etc.

Aceste bogății nu aparțin 
însă poporului Angolez. Ele 
sînt jefuite de colonialiștii por
tughezi, care de 
de ani stăpînesc 
Metodele folosite 
liștii portughezi 
menține dominația în Angola 
sînt dintre cele mai barbare. Ele 
întrec în cruzime tot ce a cu
noscut pină acum arsenalul co
lonialismului. Cavalmari, biciul 
din piele de rinocer sau Bara- 
matola, unealtă de tortură 
„perfecționată** semănînd cu o 
paletă de tenis de masă per
forată, sînt doar două din unel
tele de pedepsire folosite 
colonialiștii portughezi.

Munca forțată e în floare 
Angola. Băștinașii sînt pur 
simplu vînați și dați ca robi 
plantatorilor europeni, care în 
felul acesta își asigură mină 
de lucru ieftină. Munca pe 
plantații e o adevărată muncă 
de ocnă. Africanii lucrează aici 
de dimineață pînă seara tirziu. 
Ei nu au nici duminici nici săr
bători. Potrivit datelor 
engleze „Information 
of African Affairs" la 
forțate lucrează anual 

de

in 
Ș»

revistei 
Bulletin 
muncile 
aproxi-

planurile lor de folosire □ Gua- 
te maici și pe mai departe ca 
bază de atac contra Cubei. Ori
ce mișcare țărănească, orice 
acțiune populară de nemulțu
mire este neintîrziat înecată în 
sînge. Astfel, agenția cu bană 
„Prensa Latina" anunța : „Com
pania Agricolo do Guatemala", 
care este o filială a trustului 
american „United Fruit", perse
cută în fel și chip 5.000 de fa
milii țărănești guatemaleze din 
regiunea plantațiilor de arbori de 
cauciuc din departamentul Es- 
quîntla pentru a-i izgoni pe ță
rani de pe păminturile lor. „Com
pania Agricolo do Guatemala* a 
barat toate drumurile care lea- 
gă aceste gospodării țărănești 
de așezările vecine, privîndu-le 
de posibilitatea de a-și procura 
olimente, alte mărfuri de primă 
necesitate șl chiar medicamen
te**. Acolo domnește un adevă
rat 
„Prensa Latina". 
Guatemala City 
seazâ complet 
car© au loc pe 
cauciuc din Esquitla. Acolo oa
menii mor stilcițî în bătăi, copiii 
sînt secerați de friguri și foame...

...Nici nu-i de mirare, căci 
dictatorul Ydigoras Fuentes stă 
sluj în fața stăpînuluî său — 
trustul „United Fruit", soarta po
porului guatemalez 
doar in măsura in 
stoarce aur de pe 
și singelui acestuia

P. TATARU 

Iad — comunica agenția 
Guvernul de la 

se dezintere- 
de sălbăticiile 

plantațiile de

interesîndu-l 
care poate 
urma trudei 
!

pot su- 
de robi 
riscă să 

„gărzii fisca-
Pe fugar îl aș- 

o pedeapsă cruntă. El e 
în insula morții, Sao- 
de unde rar se mai 
cineva.

în-

de 
ri-

mativ 700.000 de oameni din 
care 100.000 copii sub 14 ani și 
100.000 de bătrîni.

Băștinașii care nu 
porta această muncă 
și fug de pe plantații 
cadă în ghiarele 
le“ speciale, 
teaptă 
trimis 
Toma, 
toarce

împotriva acestor stări 
lucruri, poporul angolez s-a 
dicat în repetate rînduri. Cele 
mai puternice răscoale popu
lare au avut loc însă începînd 
cu luna februarie a.c. cînd răs- 
culații din Luanda au atacat 
închisoarea colonială unde sînt 
închiși patrioții luptători pen
tru eliberarea Angolei. înce
pînd de atunci, din „zona tă
cerii" cum este numit imperiul 
colonial portughez au început 
să se audă glasuri tot mai pu
ternice care cer libertate pen
tru poporul angolez. Valul 
luptei anticolonialiste cuprinde 
tot mai mult Angola. în pre
zent, răscoalele cele mai pu
ternice au loc în nordul tării, 
unde patrioții dau puternice lo
vituri cotropitorilor colonialiști. 
Potrivit afirmațiilor liderului 
angolez Jose Gilmore patrioții 
au reușit să elibereze pînă în 
prezent un teritoriu ce se în
tinde pe o adîncime de 500 
km. și pe o lărgime de 350 km. 
în nordul Angolei.

Colonialiștii recurg la cele 
mai bestiale represalii. Avioa
nele lor bombardează pădurile 
cu bombe incendiare, iar cînd 
localnicii care s-au refugiat 
acolo sînt nevoiți să iasă în 
luminișuri, ei sînt uciși cu 
tralierele. Sate întreqi au 
literalmente șterse de pe 
pămîntului.

Colonialiștii portughezi 
pot, fără îndoială, să mai ucidă 
încă mulți angolezi. Ei pot să 
mai șteargă de pe fața pămîn
tului încă multe sate angoleze, 
mai ales că în această acțiune 
se bucură și de sprijinul An
gliei, S.U.A. și altor țări ale 
blocului agresiv N.A.T.O. Co
lonialiștii nu vor putea însă 
niciodată să împiedice elibera
rea definitivă a poporului an
golez a cărui luptă dreaptă este 
sprijinită de toate popoarele 
lumii iubitoare de pace și de 
libertate.

mi- 
fost 
fața

mai

Curtea Supremă a Repu
blicii Federale Germane a 
aprobat difuzarea unor 
cărți care glorifică nazis
mul.

Se înțelege lesne, evident, 
Decizia care s-a dat recent 
De fapt acești înalți judecători 
Sînt ai nazismului apărători.

De pe urma fărădelegilor 
comise de militarii ameri
cani în Japonia, în ultimii 
șapte ani au murit peste o 
sută de mii localnici.

Deci yankeii-ntr-o minută, 
Prin fărădelegi în serie, 
Pe localnici ii ajută 
Să... nu moară de mizerie.

V. D. POPA
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Program inspirat din viața colectiviștilor din comuna Bărcănești, regiunea Ploești

//r erț/i
(ju brf *ad* noastră iară 
A>i porjiit a doua oară 
După fapte, după vești 
Și-ăm ajuns în Bărcănești, 
O crmună cu trei sate 
Proaspăt colectivizate 
Și d*itt deopotrivă 
lntr-o mare colectivă 
Î^Viațl Nouă" denumită 
Și de oameni

COR TIRE/
\ 

Etespre-a lor murec^ț și 
Skris-am pagina de <atV
Ptin scenete și cuplete 
Cele rele să' se-ndrepte 
Iară ce e bun să fie 
Tuturora pildă vie.
Șl prologul terminîndu-l 
T-a venit brigăzii rîndul. 
Ea are mai mult de sHu L

cor.iiaa,

Halal de taieă-sau!
Dedicată comunistului 

Stelian Pândele, țef de 
echipă, fruntaș în muncă.

Tractoristul : Harnici oa-meni 
aveți pe-aioi, nea Pândele ! Am 
și ajuns a-i cunoaște, deși lu
crez la voi numai de vrea lună. 
Bărbații, ce să zic, spirt I Dar 
și colectivistele... Nu mai de
parte, Gherghina, care ne-a aju
tat la însămînțărî.

Pândele : Care Gherghina ?
Tractoristul : Gherghina Stă

nică.
Pândele : Bună fată I Halal 

de taică-său !
Tractoristul : Să știi că da. 

Și eu m-aș minări cu-o fată ca 
ea. Sau ca Safica Istrate...

Pândele : Da, și-asta-i frun
tașă. Halal de taică-său !

Tractoristul : Dar pe Tilina și 
Ileana, fetele-alea mai tinere, 
care cică-s surori, le știi ?

Pândele : Eu să nu le știu ? 
Harnice și ele ! Halal de taică- 
său I

Tractoristul : Da’ ce tot îi dai 
cu tații ăștia ?

Pândele : De ce „cu tații" ? 
Că-i vorba de unul singur. Toa
te sînt surori.

Tractoristul : Ce vorbești, nea 
Pândele ? Și-ale cui sînt ?

Pândele : Ale unui colectivist 
vechi, înscris încă din 1950, de 
la înființare. Și mai are două 
fete : una e tot colectivistă, iar 
alta soră medicală. Și pe toate 
șase le-a măritat în ăști zece 
ani de cînd e colectivist.

Tractoristul : Șase nunți ! Asta 
zic și eu că e ceva !

Pândele : E, sigur că e ! Cu 
trei hectare, cit avea el înainte, 
n-ar mai fi dovedit să le rostu
iască I Numai colectiva i-a în
destulat casa. Vrei să-ți spun,

de pildă, cit a luat anul trecut ? 
Tractoristul : S-auzim, 
Pândele : Păi, griu și porumb, 

o jumătate de vagon. Zahăr, o 
sută de kile. Apoi, zarzavaturi, 
legume, furaje și zece mii de 
lei peșin.

Tractoristul : Bravo, înseamnă 
că și bătrînul e fruntaș. Și cîți 
ani are ?

Pândele : 65, după actul de 
naștere.

Tractoristul : Dar după muncă, 
pare-a fi mai tînăr ?

Pândele : Păi și este. Ce, îmi 
dai mie 65 de ani ?

Tractoristul : Doar n-o fi vor
ba chiar de dumneata !

Pândele : Ba bine că nu. Eu, 
Stelian Pândele, li-s tată.

Tractoristul : Bată-te să te 
bată, moșule ! Adevărat că me
rele nu cad departe de pom. 
Vorba du mita le : halal de taică- 
său I

i-acum, dragi săteni, 
fiindcă tot e vorba de 
viața noastră, să vă 

spun și eu una cu Tudorică 
Brujban, vecinul meu. 11 știți 
cu toții, așa-i ? Se numără 
printre colectiviștii nou în
scriși.

Uite, mîine e săptămîna, 
cînd m-am nimerit la vorbă 
cu nea Andrei, îngrijitorul de 
la grajdul cel nou 
al colectivei. Cum 
stăteam noi și 
vorbeam, hop, in
tră în grajd Tu
dorică. „Am venit — îi zice 
el lui nea Andrei — s-o văd 
și eu pe Rujica mea, de-am 
vîndut-o azi toamnă colecti
vei. Mă tot bătea gîndul să 
văd ce-o mai face ? Nu-i bru- 
nișoara de colo ?“ „Ba da, a 
încuviințat nea Andrei. Iaca, 
tocmai mă pregăteam s-o 
mulg". „S-o mulgi, zici ? Măi, 
nea Andrei, s-a repezit Tudo- 
tică, fă-mi și mie un hatîr, 
lasă-mă s-o mulg eu !". Vreau 
să văd, mă mai cunoaște ?* 
„Vezi tu, măi frate Tudorică, 
nu prea e voie. Dar dacă ții 
neapărat... fie pentru tine."

Tudorică. nici una nici două, 
s-a și înființat lingă Ruja, cu 
siștarul după el.

— Ia să vezi acum comedie 
— mi-a șoptit nea Andrei la 
ureche. — Știi cât dădea vaca 
asta la un muls acum un an, 
la Tudorică în grajd ? 3 litri ! 
Eh, uită-te acum la el ! Dar 
hai mai bine să ne tragem după 
ușă. să creadă că am plecat.

Nu vedeam la ce bate nea 
Andrei. Trecură vreo zece mi
nute. Din grajd se auzea ace
lași țîrîit de lapte muls și ni
mic mai mult. începusem să 
mă plictisesc și tocmai mă 
pregăteam să plec, cînd il 
auzii pe Tudor exclamând :

„Bravo Rujico! Jumătate de 
șiștar! Ai văzut cit ai dat ?! 
Ziceam eu că ești fată bună. 
Eh, dacă n-ar fi fost Lenuța, 
nu te mai vindeam eu“.

Cînd l-am auzit, să mor nu 
alta. Mă pocni an rîs de-l 
speriai și pe nea Andrei de 
lingă mine. „Ce-ai, măi frate? 
mă întrebă el. Ți s-a oprit în 
gît ?" „Ce să mi se oprească.

h1
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nea Andrei, iaca mi-am adus 
aminte și eu de-o întâmplare 
cu alde Brujban. Astă vară, să 
tot fi fost prin luna lui au
gust, mă abătui și eu pe la 
vecinu' Tudorică. Nu mai țin 
minte ce treabă aveam cu el. 
L-am găsit în grajd. Tocmai 
o mulgea pe Ruja de colo. 
Parcă-l văd și-acu' cum îi 
zicea : „Hai, fata tatii, stai fru
mos, să umplu măcar șiștaru’ 
ăsta". N-avea mai mult de 
trei-patru litri șiștarul lui. Și 
tot îi dădea cu fata tatii in 
sus, fata tatii în jos, cînd de
odată o văzui pe „fata tatii" 
că-mi pocni șiștarul cu picio
rul de se duse trei metri de-a 
dura. Atunci să-l fi văzut,: 
„Arde-te-ar focul de boală a- 
furisită ce ești. Dai o cană de 
lapte la muls, și-o verși și 
p-asta ? Te vind. Scap eu de 
tine". Și a vîndut-o, cu toate 
împotrivirile nevestei lui. Acu' 
îl auziși ? Cică nevastă-sa l-a 
îndemnat. Ia hai la el.

— Și zi, Tudorică — il luă în 
primire nea Andrei — bună 
vacă Ruja ?

— Bună, măi nea Andrei, 
uite, dintr-o mulsoare dădu 
vreo cinci litri.

— Cit ? Cinci litri ? Păi 
ăsta-i numai avansul...

— Măi, nene Andrei, îți faci 
glumă cu mine ? răspunse 
Tudor.

— Glumă ? Ia pune mina și 
mulge înainte.

Și-a tot muls Tudorică pină 
a ajuns la aproape nouă litri. 
Neîncrederea, mirarea și-apoi 
cea mai adincă uimire și-au 
făcut loc pe fața lui ca-ntr-o
oglindă. Cînd a terminat de

muls, nu mai a-
vea glas. Intr-
un târziu, la

despărțire, l-a în
trebat pe nea 
Andrei: „Bi/ne

măi, nea Andrei, da' ce-i fă- 
curăți, frate de dă atâta lap
te ?“

— Ce i-am făcut ? Iaca, am 
dus muncă de lămurire cu ea. 
Și am convins-o Cu ce ? Cu 
argumente științifice : hrănire 
științifică, îngrijire ca la car
te. Asta-i tot. Restul l-a făcut
ea.

AVANSUL
Elena Anghel ți Maria 

□ragomir n-au făcut nici o 
li-mincă În primele patru 
ftni| Ale acestui an.

Mwia i încotro vecină ?
Elena : Iaca, mă duc și eu... 
Maria : Am auzit că azi se

★ ★ 
MONOLOG
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Mai deunăzi, m-am gîndit să mut șira de 
paie în fundul curții. Prea era aproape de 
bucătăria de vară. Nici nr-am. început bine 
treaba și iată că mă trezesc în ogradă cu 
Marin Stănică. „Măi Preda, îmi zice el, am 
venit să-ți dau o mînă de ajutor". „Bravo, 
Stănică, mă bucurai eu, dar de ce numai o 
mînă, dă-mî ajutor cu amîndouă că nu strică".

A apucat Stănică o furcă, a înfipt-o în paie 
și a pornit cu ea spre fundul curții unde 
fixasem locul pentru șiră. Cînd mă uit in 
urma lui, văd că lăsase o dîră de paie. Nu 
i-am zis nimic. M-am gîndit că i-or fi scăpat 
și după ce că el mă ajută eu să-l mai cică- 
lesc, nu face.

Dar după un timp, n-am mai putut să rabd. 
La fiecare drum, Stănică pierdea o groază 
de paie. „Ce faci omule?" — am încercat să-l 
iau cu binișorul. „Ce să fac, îmi" răspunse el 
vesel, te ajut, nu vezi?" De văzut, vedeam eu,

dar deh, po-ți să-i mai spui ceva cînd el, să- 
racu, mă ajută.

Mai trece ce mai trece, de rămăsese șira 
numai jumătate, dar in fundul curții nu era 
decît o grămăjoară de paie. Restul le așter
nuse Stanică prin toată ograda. „Măi Siănică, 
i-o spun eu de data asta mai cu curaj lași 
cam multe paie în urmă". „Important e că te 
ajut", îmi spuse el fără să-i pese. Rîdea, cîn- 
ta. și căra mai departe. Căra, vorba vine. Mai 
mult lăsa pe drum. Cum de a devenit deoda
tă așa de neîndemânatic? Și eu care-1 credeam 
gospodar priceput. Ma uit mai atent la el și 
zăresc că lasă înadins să-i cadă paie din 
furcă. „Ce faci, Stanică?" sar eu. La fel de 
liniștit el imi răspunde : „Te ajut, măi Preda, 
te ajut". „Ia stai, măi omule — că mă ener
vasem — dar ce tel de ajutor e ăsta să-mi 
risipești toate paiele?" „Și ce-ți pasă?" zice 
el. „Cum, ce-mi pasă? Păi sînt ale mele". 
„Aha, sînt ale tale ! Va să zică, pentru ce
ai tău te doare. Dar cînd nu ești grijuliu cu 
nutrețul colectivei de lași colo, la grajd, pe 
alee ori pe lîngâ ’ iesle, dîre de borhot și 
paie, nu te doare?

Ei, atunci m-am dumirit eu ! Uite unde bă- 
tea Stanică și de ce făcuse pe „neîndemînati- 
cul“. îmi risipise el ceva paie, dar de ajutat, 
m-a ajutat.

dau avansurile bănești.
Elena : Da, așa se zice.
Maria : Și ai de primit mult ?
Elena : Păi.., cred că... dar 

dumneata ?
Maria : Eu ■?... Eu... Și cite 

zile-muncă ai făcut ?
Elena : Deh, să tot fie vreo... 

Dar matale ai multe ?
Maria : Că nu m-oi apuca a- 

cum să mă laud.
Elena : Sigur, n-are rost să ne 

lăudăm.
Maria : la spune, vecină, te 

duci cumva pe la sediu, să pri
mești banii ?

Elena : Nu, că nu mă gră
besc

Maria : Nici eu n-am zor. Mai 
pot aștepta...

Elena : Păi, n-au intrat zi- 
lele-n sac. O să trec mîine.

Maria : Chiar așa mă gîn- 
deam și eu. Ce-i al nostru-i pus 
deoparte. (Intră în scenă Cristea 
Simion cu un teanc de bani).

Cristea : Voi ce așteptați ? 
Nu vă duceți să vă luați avan
sul ? ia priviți, ce de mai bănet 
am primit. Voi cit aveți de 
luat ?

Maria : Știu eu ?
Elena : Om vedea...
Cristea : Ei las că vă spun 

eu. S-au dat șapte lei la ziua- 
muncă. Și la voi e simplu de 
socotit. Șapte ori zero, fac tot
zero.

Elena : Cum 
nicio zi-muncă ?

Maria : Parca

Mărie, n-ai 

dumneata aii
vreuna !

Cristea : la nu vă mai nrlrați 
că știe tot satul că nu ați v$r*t 
de loc la muncă. V-aW făcut de
ris

Elena ; Ei bravo, a» început 
cu critica.

Cristea : Și aflați că asta nu-i 
decît avansul...

Soții Mihai și Elena 
Popescu, învățători, or
ganizează zilnic o boga
tă activitate la colțul ro
șu al G.A.C.

Treaba astfel se petrece: 
Ei dau notele la școală. 
Iar în munca culturală
Le dă satul nota 10.

Brigada I-a, condusă 
de comunistul Ștefan 
Constantin, a efectuat ca 
la carte răritul sfecle; de 
zahăr.

Cum aplică tot mai des 
Agrotehnica — se știe, 
La rărit că au purces 
Cu o rară hărnicie.

I.C.A.R.-București, aju- 
tînd gospodăria colectivă, 
a promis că va trimite 
și un inginer.

Promisiunile nu-s împlinite 
Cum s-a statornicit și cum 

se cerc : 
Ne-au dat ingrășăm'nte 

gratuite 
Dar ingineru-i prea... 

scump-la vedere.

Echipa de construc
tori a colectivei lucrează 
și case pentru colecti
viști, manopera urmînd 
a fi plătită la împăr
țirea veniturilor.

O casă nouă și încăpătoare 
lși poate construi azi fiecare, 
Fiindcă s-a luat în colectivă 
O liotărî re foarte...

constructivă !

REDACȚIA : București Piiț,a ..Scînteii" Tel
P.T.T.R. Nr. 17.933/942. Abonamentele se fac ta

17.60 10 17 60 20 1760 40 ABONAMFNTE• 7.60 iei anual Taxa poștală plătită în numerar cont aprobării Dir General* ■____=
oficiile poștale, prin [actorii poștali și difuzorii voluntari. TIPARUL: ComainatJl Poligrafic Gasa Scânteii „l. V. Stalin"


