
Fată de celelalte gospodării 
dintre Timișoara și Cenad, 
cea din Șandra e vizibil mai 

mică. Satul, colectivizat în întregi* 
me, are 393 de familii cu numai 1.081 
hectare de pămînt arabil. Aceasta 
nu i-a împiedicat pe colectiviștii din 
Șandra să ajungă milionari, reali- 
zînd anul trecut un venit total de 
3.453.000 lei.

Cei care au alcătuit în 1952 comite
tul de inițiativă pentru infiițarea gos
podăriei pot să-ți povestească ne
numărate întîmplări legate de înce
puturile ei, de ezitările oamenilor, 
de grija meticuloasă cu care scru
tau viitorul, de vizitele repetate pe 
care le făceau atunci la gospodă
riile vecine, de întrebările ce 
curgeau șuvoi și pe care oaspeții 
din Șandra le puneau colectiviștilor, 
umplîndu-le casele cu gălăgia lor, 
cu întrebările lor simple și directe, 
și întorcîndu-se la Șandra plini de 
înflăcărare. încît puteai crede că a 
doua zi vor veni cu cererile de în
scriere ; dar continuau să se co
dească, să amine, vrînd să mai 

vadă și să mai aștepte, să se mai 
gîndească și să mai cîntărească lu
crurile.

Toate astea par acum povești în
depărtate și de necrezut și chiar cei 
care-au trecut prin astfel de întîm
plări, auzindu-le din nou, după atîta 
vreme, îi vezi că parcă vor să le 
uite, să le îngroape pentru totdea
una în trecut, se simt stînjeniți de 
'ele, ori se prefac că nu mai știu ni
mic și se împotrivesc cu un gest 
ușor al capului, negînd veracitatea 
lor : n-a fost chiar așa...

S-au obișnuit în acești ani să 
vadă lucrurile altfel, parcă sînt de 
cînd lumea colectiviști, și e cu to
tul cuceritoare mîndria atît de evi
dentă din vorbele și gesturile lor. E 
în ele un fel de neîncetată incan
tație.

Oamenii aceștia, care păreau la 
început că se vor despărți nespus 
de greu de prejudecățile lor, chiar 
în practica elementară a muncilor 
agricole, vorbesc acum ca niște a- 
gronomi. O viață întreagă ei au se
cerat grîul cu coasele și în primul 
an tot cu coasele au ieșit la tablele 
de grîu, bănuitori că agregatele 
mecanizate nu vor putea face față 
lucrărilor.

Dar aceiași oameni nu cunoscu
seră la început cultura unei plante 
tehnice pretențioase cum e sfecla 
de zahăr ; pe meleagurile lor sfe
cla de zahăr era total necunoscută. 
Veniseră la prășitul sfeclei cu sa
pele mari, de porumb, și lucrau greu 
cu ele, neînvățați ; lăsau goluri 
mari și păgubitoare în urma lor. Dar 
i-au învățat agronomii și brigadie
rii. au organizat lecții practice și 
le-au arătat cum trebuie să se facă 
prașilele la sfecla de zahăr. Colecti
viștii au învățat cum să selecțio
neze ei înșiși sămînța de sfeclă, 
cum s-o semene și recoltele lor au 
ajuns să întreacă recoltele tuturor 
vecinilor, cultivatori vechi și cu ex
periență. Așa au ajuns ca în anul 
1959, numai din cultura plantelor 
tehnice să cîștige peste 2.000.000 lei.

E o plăcere să intri în sediul gos
podăriei lor și să vezi numeroasele 
încăperi ale clădirii cu pereții îm
podobiți, ca într-o expoziție perma
nentă, cu fotografii reprezentînd mo
mente din munca lor pe ogoare și la 
fermele de animale. Am cerut o 
asemenea fotografie, gîndindu-mă 
la ilustrarea reportajului, dar pre
ședintele m-a privit cu niște ochi 
mari, îngrijorați, ca și cum i-aș 
fi cerut o enormitate, un lucru de 
care nu te poți despărți nici în 
ruptul capului. Părea să-mi spună: 
asta-i viața noastră, și tocmai 
refuzul lui m-a făcut să privesc 
colecția aceea de fotografii înră
mate și puse sub geam, ca pe ex«
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ponatele de o fabuloasă valoare 
ale unui muzeu neobișnuit ca și 
cum ele ar fi ilustrat etapele, mo
mentele unei bătălii îndelungate și 
patetice. Crezînd că acesta era în 
realitate sentimentul ascuns ce stă
ruia in inima președintelui, eram 
gata să-mi imaginez niște întîm
plări nemaipomenite, legate de is
toria colectivei. Nu știu de ce, cu 
toate că fotografiile nu înfățișau 
nici pe departe astfel de momente 
dramatice, dar gîndul mă ducea la 
niște încercări grele, de pildă, la o 
acțiune împotriva revărsărilor de 
ape, la o acțiune temerară împo
triva forțelor dezlănțuite ale natu
rii. Chiar i-am și pus o întrebare în 
acest sens, dar tînărul președinte al 
gospodăriei s-a uitat la mine în- 
tr-un fel cu totul liniștit, totuși cu o 

LAOLALTĂ
Azi, ale colectivelor tarlale
întinse cit e cerul fără nor
Sînt întrupare-a visurilor tale
De aur. de lumină și de spor.

Tractoare și combine șterg sudoarea, 
Smulg lutului mai multă bogăție 
l--au dezdoit țăranului spinarea, 
l-au dezrobit genunchiul prins de glie.

Și sufletul vibrează, — a cîta oară ?
Slăvîndu-te, partid, în noi cîntări
Ca o albastră, unică vioară
Cu strunele întinse peste zări.

Clocotitor e cîntecul și-nalt, 
E cînteoul întregului popor 
Spre noi și noi victorii în asalt -* 
Sub steagul tău atotbiruitor.

FLORIAN SAIOC

ușoară părere de rău că trebuie să 
mă dezamăgească :

— Fapte deosebite ? Doar nu sîn- 
tem marinari, sau aviatori, sau mi
neri. S-a întîmplat să lucrăm pe 
spetite, în toiul campaniei, ziua să 
recoltăm porumbul, iar noaptea, la 
lumina lunei, să tăiem cocenii și 
să-i transportăm, ca să eliberăm 
grabnic terenul în calea tractoare
lor care veneau pentru arăturile a- 
dînci. Dar asta nu-i eroism...

Pornind de aci, de la această 
idee, președintele gospodăriei a for
mulat apoi un adevăr de o surprin
zătoare profunzime:

— Dar dacă-i vorba de schimbă
rile pe care gospodăria colectivă 
le face în sufletul omului, chiar 
dacă nu se cheamă eroism, lucrul 
se poate asemui cu o revoluție. Nu-i
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vorba de sînge curs, dar pe încetul, 
sub ochii fiecăruia dintre noi, moa
re un om vechi și se naște un om 
nou. îmi amintesc, de pildă, că la 
început, în primul an, nu prea ve
neau oamenii la lucru, ori se pre
zentau la brigăzi și echipe tîrziu, 
după răsăritul soarelui. Acum, nu 
mai e nevoie să bați la ferestrele 
caselor, să-i scoli din somn și să-f 
chemi la lucru. înainte, nu se inte
resau dacă cei de lîngă ei prășeau 
bine sau nu sfecla de zahăr. Parcă 
purtau ochelari de cal. Și, pe înce
tul, au înțeles că munca tuturora la 
un loc trebuie să fie bună și că le
neșii se păgubesc nu numai pe ei 
înșiși, dar păgubesc întreaga gos
podărie.

— Dar dumneata, ca președintă, 
n-ai avut niciodată un moment greu, 
o clipă de îndoială ?

— De ce să spun că nu ? Eram în- 
gîndurat tare la început că n-avem 
pămînt destul și că o să fie greu. 
Dar îndoiala aceea a trecut, am a- 
juns milionari și vom fi și mai 
bogați.

Devenind parcă deodată nu nu
mai agronom, dar și un poet cu o 
toridă imaginație, tînărul președinte 
a continuat :

— Nu v-aș ruga decit un singur 
lucru : să veniți iar la Șandra peste 
cîțiva ani, de pildă, la sfîrșitul șese- 
nalului. Pe scurt, vrem să ajungem 
să avem la suta de hectare cîte 32 
taurine și 80 de porci și să dobîn- 
dim la hectar 45 tone sfeclă de za
hăr, 7 tone cînepă-fuior, 2500 kg. 
floarea-soarelui și 1500 kg. tutun-foi 
uscate. Atunci să veniți la noi...

PETRU VINTILÂ



Din munca unor consilii de conducere ale căminelor din raionul Buzău

Pentru membrii consiliului de conducere al căminului cultural din comuna Costești, ședințele lunare de analiză au de
venit un bun obicei. fată-i analizlnd felul cum s-a desiășurat activitatea culturală în cursul lunii mai a. c.

Cînd am ajuns în 
comuna Costești, 
i-am găsit pe mem
brii consiliului de 
conducere al cămi
nului cultural, adu
nați în jurul unei 
mese. O ședință obiș
nuită ? Da, o ședință ca și cele cîteva 
ținute de la începutul anului, consacra
tă analizării activității culturale. De 
data aceasta, tovarășul Mihai Constan
tin. directorul căminului, prezenta re
feratul privitor La felul cum au muncit 
membrii consiliului în cursul lunii mai, 
la manifestările culturale organizate de 
cămin. Problema principală a referatu
lui: „Munca culturală în sprijinul în
tăririi econormeo-organizatorice a gos
podăriei colective „Flacăra Roșie41 din 
comună".

A-

Sub îndrumarea organizației de bază 
P.M.R., membrii consiliului s-au stră
duit să inițieze manifestări vii, atrăgă
toare, cu un conținut cit mai bogat și 
mai legat de viața și munca colectiviș
tilor din Costești. în anul I960, căminul 
cultural a avut o activitate frumoasă, 
dar s-a limitat mai mult la organizarea 
unor acțiuni la sediul căminului. Intr-o 
ședință de analiză, a reieșit necesitatea 
ca în perioada muncilor agricole, acti
vitatea culturală să se desfășoare și Ia 
locul -de muncă pentru a se veni astfel 
și mai mult în sprijinul efectuării lucră
rilor la timp și de bună calitate. Pre
ocuparea, strădaniile unanime ale mem
brilor consiliului s-au concretizat în ini
țierea unei forme noi a muncii cultu
rale: lectorii-povestitort Pentru a în
țelege și mai bine ce sînt lectorii-po- 
vestitori și în ce constau manifestările 
organizate de aceștia, să-1 însoțim pe 
învățătorul Gh. Filip, intr-o asemenea 
deplasare la o brigadă de cîmp.

...Membrii brigăzii lui Nicolae la- 
•nandi erau în pauza de prinz. Se adu
naseră cu toții sub umbra unor copaci
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Membrii consiliului de con
ducere al căminului cultural 
din comuna Pleșcoi, spun că 
au ținut ședințele de analiza 
muncii, dar au pierdut proce
sele verbale.

Cînd se-află în sat povestea 
Le-a zis unul mai limbut 
Răsucind o zic&toare :
Ați a vot voi ce-ați pierdut ?

Președintele sfatului popular 
din comuna Gherăseni, în loc 
să sprijine și să îndrume acti
vitatea culturală, îl folosește 
pc directorul căminului la 
spoitul pomilor.

Cred că-această-aetivitate, 
Scoate-un lucru la iveală. 
Cum că-n Gherăseni, la dînșii 
Munca asUi-i o... spoială.

rămuroși. în mijlocul lor — lectorul- 
povestitor începu să le citească un frag
ment din broșura „Importanța efectuă
rii la timp optim și de bună ealitate a 
literarilor de întreținere a culturilor 
prășiloare**. După terminarea lecturiL 
tov. Gh. Filip le-a amintit și faptul că 
anul trecut, din cauza neexecutării la 
timp a prașilei a treia, pe o parcelă, 
producția de porumb a fost cu 200 kg. 
mai mică. Apoi le-a dat exemple din 
munca celorlalte brigăzi de eîmp ale 
gospodăriei lor.

Invitația adresată de membrii brigă
zii lui Nicolae Lamandi, lectorului-po- 
vestitor. de a mai veni în mijlocul lor, 
este dovada cea mai bună a utilității și 
interesului cu care colectiviștii au pri
mit această nouă metodă de muncă cul
turală.

Asemenea manifestări ale lectorilor - 
povestitori au avut loc și la brigăzile 
zootehnice și legumicole și ele contri
buie la mobilizarea colectiviștilor pen
tru îndeplinirea la timp a tuturor lucră
rilor, la obținerea unor rezultate tot

Neexistînd preocuparea pen
tru atragerea masei largi de ță
rani muncitori, la conferințele 
organizate de căminul cultural 
din Cernătești participă numai 
tineri și... copii.

— Sjxsne-i și frateiaî tău «ă vină_
— Cn plăcere, dar nu merge încă 
în pieioare l— 

mai frumoase în 
dezvoltarea multi
laterală a gospodă
riei colective.

O manifestare or
ganizată de căminul 
cultural și mult în
drăgită de colectiviș

tii din Costești, se intitulează : „Zi de 
edîhnă pentru eakctH-iști''. Această zi 
de odihnă are loc în fiecare duminică și 
.prilejuiește colectiviștilor clipe plăcute 
de distracție și de îndreptățită mmdrie. 
Programe speciale au fost consacrate 
colectivistului Ștefan Mocanu, mulgăto
rului IIie Șerban șl multor altor frun
tași. Cei sărbătoriți au avui plăcuta 
surpriză de a auzi, în caorul acestor zile 
de odihnă, cîntecele lor preferate, de a 
vedea pe scenă dansurile de prin partea 
locului pe care ei le joacă cu atîta foc 
la reuniunile date la cămin. Și cum iov. 
Mihaî Constantin, directorul căminului, 
are șî meșteșugul versului, fruntașilor 
li se dedică scurte poezii în semn de 
cinstire.

Nu este zi în care la cămin să nu se 
desfășoare vreo manifestare artistică. 
Conferințe, seri culturale, seri de poezii, 
recenzii, convorbiri, spectacole susținu
te de formația de teatru sau de brigada 
artistică de agitație ete., sînt acțiuni 
cultural-educative de masă care atrag 
toi mai mulți colectiviști.

Brigada artistică de agitație a 
căminului cultural din comuna 
Poșta Cîlnău, prezintă speetacole 
cu un program al cărui text a 
fost redactat acum un... an.

— Ala, precis mi e de la mi din 
sat-..

(Desene de T- PAUL)

Scrisoare deschisă
Tovarășe director 
al căminului cultural 
din comuna Cîndești,

Am răsfoit cu atenție registrul de ac
tivitate al căminului cultural din co
nsuna dumitale. In Silele voluminosului 
furnal am întîlnit doar cîteva cuvinte: 
film, repetiții oor, film, repetiții taraf, 
film... De pildă, în dreptul zilelor cu
prinse de la 9 la 25 martie a.c. este tre
cut un singur cuvînt: film! E drept că 
de la începutul anului și pînă la 18 mai, 
s-au prezentat la cămin și cîtev-a con
ferințe și programe artistice. Dacă ci
neva însă ar vrea să le numere, fără 
îndoială, că i-ar ajunge degetele de la 
o singură mină !

Mer-g'md prin comună am întîlnit multi 
colectiviști care, în afară dc problemele 
legate de muncile agricole la zi, mi-au 
vorbit și despre căminul cultural din 
co-muna lor. Mi-au vorbit cu amără
ciune de faptul că dumneata nu-țj dai 
interesul să le asiguri manifestări cul
turale bogate, string legate de munca și 
viața lor. De la dînșii am mai auzit că 
ai obiceiul să spui adesea : „Mai mult 
nu se poate face t" și că te mulțumești 
cu starea prezentă de inactivitate.

Intr-adevăr, cred, nu se poate face 
mai mult, tovarășe director, din moment 
ce dumneata nu te preocupi cîtuși de 
puțin de organizarea unor manifestări 
axate pe problemele specifice comunei, 
la înălțimea sarcinilor ce stau în fața

colectiviștilor. Probabil ai aflat că anul 
acesta colectiviștii din Cîndești s-au an
gajat sa obțină producții cu ce! puțin 
500 kg. mai mult la hectar decit anul 
trecut. In acest scop ei au efectuai la 
timp arăturile, însămînțările și acum 
execută într-un ritm viu lucrările de în
treținere a culturilor. Din comoditate, 
dumneata nu te-ai îngrijit însă să orga
nizezi la cămin nici o manifestare cul
turală, care să vină în sprijinul colecti
viștilor hotărîți să facă din gospodăria 
lor o gospodărie lot mai bogată, tot mai 
înfloritoare.

Și la Cîndești există un consiliu de 
conducere a! căminului cultural, al că
rui președinte ești dumneata. După cum 
cred că știi, consiliul de conducere 
coordonează întreaga activitate cultu
rală din comună. Ce se înfimplă însă 

cu acest consiliu ? El figurează nu
mai în jurnalul de activitate {mai bine 
zis de inactivitate) și nu este un coor
donator al munci: culturale, așa cum de 
fapt ar trebui De cînd a fost ales acest 
consiliu, nu s-a ținut nici o ședință de 
analiză, nu s-au discutat niciodată ac
țiunile ce trebuiau întreprinse. De toate 
acestea ești vinovat în primul rînd dum
neata, tovarășe director.

Zadarnice au fost încercările unor 
membri ai consiliului de a înviora acti
vitatea culturală din Cîndești. dumneata 
te-ai mărginit doar In film, cor, tara'1, 
și cu asta ai considerat rezolvate sarci
nile muncii culturale. N-ai vrut, tova
rășe director, să primești nici ajutorul 
dai de comitelui executiv al sfatului 
popular care în repetate rînduri ți-a in
dicat precis ce ai de făcut.

Iată, tovarășe director, de ce „nu se 
poate face mai mult". Iată, unde duce 
dezinteresul, comoditatea și munca de 
unul singur 1 Colectiviștii din Cîndești 
sînt nemulțumiți de felul cum muncești, 
ei așteaptă mai mult de la dumneata, 
vor să te vadă pasionat de munca pe 
care ți-au încredințat-o, vor ca și cămi
nul lor cultural să lie intr-adevăr cămin 
și nu cinematograf sătesc.

Pagină redactată 
de O MARALOIU



Gospodăria colectivă „Filimon Sîrbu" din Comma, regiunea Do- I 
brogea. Gh. Popescu, șeful fermei de vaci, urmărește producția 

de fapte din muisoarea de dimineață.

Un numai UJCifîSlTT'!
Cîtev» zile m șir a plouat 

fără întrerupere. La tneejmt 
oamenii a-ut tecvrat. Apoi, 
vâzînd pericolul îmburuienirii, 
au început să se îngrijoreze. 
Griul a crescut mare și fru
mos. S-as semănat soiuri 
bune, s-au făcut lucrări de ca
litate și după toate socotelile 
va da peste 2.506 kg. în me
die ia hectar. Unii susțin chiar 
3.000. Nu sc laudă, știu ei ce 
știu. Aici își vor 9pane cuvtn- 
tul regulile agrotehnice. Su
prafețele cele mai mari, însă, 
sînt ocupate cu> plante prăș*- 
foare. Numai porumbul pen
tru boabe și siloz oetspd peste

760 hectare. Sfecla de zahăr 
și ffoarea-seozefat alte 140 
hectare. Cu moșimie mr era 
chip de intrat. De aceea, oa
menii pîndeau să prindă cî- 
teva ceaeuri de vreme fru
moasă, o porțiune două de te
ren zvintat șl... intrau eu sa
pele. Nimeni ira așteaptă să 
fie tras de mânecă. Așa s-au 
prășit într-o singură zi 86 de 
hectare cu sfeclă. Pe porțiuni. 
Și așa vor face colectiviștii 
din Drătnie, m fi care zi dacă 
va fi 'nevoie. „Avei* peste 
2.199 hectare de păiwînt Ia 
62* de famiKi. Și «iaeă ar fi 
fost 4.000 te hectare și tot am 
fi răzbit eu munca** — spune 
tînărai vicepreședinte al goe-
podteiei inginerul agronom 
Frtre Bogdan.

anrmale te producție. Au pro
curat. firește, pe riud și în 
măsura asigurării adăpostu
rilor și bazei furajere. După 
doi ani de existență, gospodă
ria dispune te un fot de 192 
vaci ea lapte, rasele Sfement- 
hal și Ffjugxu, 28 te juniivei 
și 72 de capete tineret. Și lis
ta continuă: aproape 900 de 
capete ovine (socotind șa tine
retul) 244 de porcine, peste 
60S de păsări și 2.399 te pui. 
La toate aeestea se mai adau
gă și 45 cehuH te stupe. După 
cum se vede, crearea și dez
voltarea mar zenCtor ranuul 
de producție, care să sporea»- 
că veniturile bat ești, a for# 
te ta «neeput preocuț'
pcincipată a coieetrv iștitor (fio 
Drăafe.

Adeseori, cei care vin cu 
treburi în comuna Vulcan, 
dau și pe la colectivă. Aici, 
printre altele, vizitează și sec
torul zootehnic, admir în d ani
malele bine dezvoltate, apoi 
cer sa li se dezvăluie meto
dele folosite de vulcăneni mai 
ales în sporirea producției de 
lapte.

„încă de la înființarea gos
podăriei, — arată președin
tele, Nicolae Văsîi, — am fost 
îndrumați de către forurile 
superioare de partid și de stat 
să punem bazele unui puter
nic sector zootehnic. De atunci 
numărul animalelor a crescut 
în fiecare an. în I960, de e- 
xemplu, am procurat, din 
fondurile noastre și din cre
ditele de la stat, 103 vaci. Iar 
anul acesta am mai cumpărat 
58, așa că acum avem în to
tal 238 de capete. în urma 
Hotărîrii Comitetului Central 
al Partidului și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la acor
darea de credite și împrumu
turi pe termen lung, ne-am 
propus ca pînă la sfîrșitut a- 
nului să ajungem la 380 de 
vaci cu lapte'4.

Despre pricepere 
și pasiune

Colectiviștii din Vulcan, re
giunea Brașov, se mîndresc 
cu producția obținută anul 
trecut. 2.200 litri de lapte in 
medie pe cap de vacă furajată 
e o producție destul de bună, 
dacă ne gindim că în urmă 
cu trei ani nu obțineau decît 
1.100 litri. Angajamentul pe 
acest an este de a ridica pro
ducția medie la 2.800 litri de 
lapte. El a fost luat în baza 
unei analize amănunțite a po
sibilităților existente în gos
podărie și pe baza experienței 
anilor precuți, experiență care 
i-a convins că producții bune 
se pot obține numai atunci 
cînd animalele sînt bine hră
nite și îngrijite.

.Astăzi, — spune brigadie
rul zootehnic Gheorghe Stoi
ca, — nici un îngrijitor nu 
mai dă animalelor furaje la 
întîmplare. Fiecare cunoaște 
cantitățile necesare exacte po
trivit rației zilnice. La alcă
tuirea rației se ține seama și 
de cantitatea de lapte pe care 
vaca o dă pe zi. Rația se com
pune din 300 grame concen
trate pe litru de lapte (pentru 
vacile fără lapte se dă o rație 
fixă de 3 kg. pe zi). Urmează 
apoi pentru toate vacile cîte 
20 kg. borhot, 20—25 kg. po
rumb siloz, 3 kg. fin și 5 kg. 
paie pleavă, drojdie și calciu-".

Cele mai bune furaje m 
hrana vacilor sînt: porumbul 
siloz iarna și pășunea pe- 
timpul verii. în primăvară 
colectiviștii au grăpat pășu
nea, au curățat-o bine și au 
împrăștiat apoi pe toată su
prafața îngrășăminte. Orga- 
nizînd pășunatul rațional, ei 
asigură animalelor iarbă pînă 
toamna târziu.

Era un timp cînd îngrijito
rii nu puteau înțelege de ce 
vacile îngrijite de Nicolae 
Stoica dau încă în primele 
două săptămîni după fătare

pînă la 14 litri de lapte, în 
timp ce ale lor dădeau doar 
pînă la 8 litri pe zi. Lui Stoi
ca însă nu-i era totuna dacă 
ceilalți nu izbuteau să obțină 
mai mult și le-a împărtășit 
pe Joc așa-zisur „secret pro- 
fesk>naf“.

— în perioada de la înțăr
care și pînă ia fătare — Ie-a 
explicat el — vacile adună 
rezerve pentru o nouă laeta- 
ție. De aceea, tocmai în a- 
ceastă perioadă trebuie avut 
grijă la alcătuirea unei rații 
corespunzătoare. Cu două luni 
înainte de fătare, le măresc 
cantitatea de concentrate cn 1
4nniuonMinuiHuiiiiiiiiui»iii!iitiiiiiiiiiiiiuHiinBflUih

Din eiptritnț» 
fruntașilor 

iu creșterea animalelor
1

kg. Adică le dau 4 kg. con
centrate în loc de 3.

Mai târziu. îngrijitorii au a- 
plicat și altă metodă, care a 
dus la mărirea procentului de 
grăsime al laptelui. Noua me
todă constă în furajarea va
cilor în raport cu procentul 
de grăsime. Se observă, bună
oară, astăzi că scade procen
tul, a doua zi i se mărește 
cantitatea de concentrate. Așa 
s-a ajuns ca acum laptele să 
aibă un procent de peste 4 la 
sută grăsime.

Pentru toți îngrijitorii res
pectarea programului afișat 
pe ușa grajdului, a devenit li
teră de lege. Și chiar dacă 
n-ar fi afișat, ei tot l-ar res
pecta întocmai...

Cei din Vulcan și-au propus 
că din anul 1982 să mărească 
cireada gospodăriei numai pe 
baza creșterii tineretului din 
ferma Ioc și chiar să livreze 
gospodăriilor colective din 
împrejurimi viței pentru pră- 
srlă. „Pentru aceasta, — ne 
informează doctorul veterinar 
Eugen Ciocănelea, — am ho- 
tărît să dăm atenția cuvertrtă 
creșterii vițeilor. Alăptarea 
lor o facem la găleată. In mod 
normal le dădeam o perioadă 
de 40 de zile lapte integral, 
apoi lapte smîntînit și concen
trate. La una din lecțiile de 
la cursul zootehnic, ținută în 
iarnă, îngrijitorul Nieofae 
Stoica a propus să scurtăm 
perioada de alimentare a vi
țeilor cu lapte integral la 21 
de zile. Propunerea argumen
tată a fost acceptată, iar re
zultatul este că economisim o 
însemnată cantitate de lapte 
și în același timp am preîn
tâmpinat cazuri de îmbolnă
vire a vițeilor provocate de 
laptele prea gras. După pe
rioada de 21 de zile le dăm. 
concentrate pe vîrste, de Ia 
350 grame la 1 kg, pe ai. Ti
neretul între 1 și 2 ani pri
mește în rația zilnică eîte 5 
kg. fin, 7 kg. borhot, 7 kg. si
loz și 2 kg. concentrate44.

La nivelul fruntașilor
Dacă întri în grajdul de 

vaci nr. 4 și ai ocazia să-1. în
tâlnești pe Gheorghe Farcaș», 

acesta iți arată eu mrndrie 
totul său de vaci, una și una, 
Și ntr uită să-ți pomenească 
de comunistul Nicolae Stoica. . 
Acesta i-a fost zi de zi -îndru- , 
mător și sfătuitor.

Acum un an, cînd a fost dat 
la ferma de vaei, Farcaș nu 
prea avea cunoștințe despre 
modul cum trebuie muncit în 
sectorul zootehnie. Primise 
un lot de vaci în care u- 
nele dădeau doar pînă la 5 
litri de lapte pe zi. în grajd 
cu el lucra și comunistul Ni- 
colae Stoica, care obținea de 
la lotul pe care-1 îngrijea a- 
proape 4.008 litri pe cap de ! 
vacă, adică cea mai mare pro
ducție de lapte. Stoica a văzut 
la tînărul îngrijitor dragoste 
pentru animale, dorința lui de 
a învăța cît mai multe Lucruri. 
Poate tocmai aceasta l-a în
demnat să-I ajute. Sfaturile 
și propunerile lui Stoica au 
rodit. Acum la panoul de o- 
noare fotografia tînărului Far
caș se află alături de a lui 
Stoica. Elevul lui a ajuns să 
obțină o producție de 3.200 
litri de lapte de la fiecare 
vacă.

Așa a-a născut metoda în- 
tr-ajutorării îngrijitorilor, sub 
Lozinca „La nivelul frunta
șilor".

Rezolvarea problemei ca- I 
drelor rn sectorul zootehnic, 
n-a fost deloc ușoară pentru 1 
conducerea gospodăriei. La 
început erau colectiviști care 
se fereau să muncească în 
sectorul zootehnic. Iar cei care 
ajungeau aici se tot vînturau 
ba la vaci, ba la porcine. A- 
ceasta era o frină în calea 
sporirii producției animalelor 
Acum un an conducerea gos
podăriei a aplicat retribuția 
îngrijitorilor după producția 
obținută, interzieîndu-se tot
odată plecările de la un sector 
Ia altul. Prin participarea La 
cursurile zootehnice, îngriji
torii an dobîndit cunoștințe 
temeinice de specialitate, în- 
cît acum cunosc bine anima
lele pe care Ie îngrijesc, știu 
ce să Ie dea și ce să ceară de 
la ele. *

MARIA CHIRCULESCU

Pînă la sfirșitul lu
nii trecute, colectir 
viștii din Călugă
reai, raionuf Giur
giu, au livrat peste 
15.000 kg mazăre 
timpurie. Echipa lui 
Ion Nedetea sc 
numără printre e- 
chipele fruntașe Ia 

recoltat.

Li se smom eoleetiviștător 
din Drănic, raienert Segareea, 
că sînt ta început te dram. 
„Gaopodărie tînără, înființată 
abia eu tei ani în ttrmă“*.
După „vîrstă*. gospodăria In
tr-adevăr e tânăra, Dar etapă 
fapte? Atei lucrurile se selum- 
bă. Ce dovedesc faptele? Că 
in 4 <i »ai te sile averea obș
tească a ajuns la peste 
&340.M0 tei. Merită a fi tost 
în seamă faptul că Ia înfiin
țare, gospodăria avea 569 boi 
te muncă și numai o vaeă cu 
lapte, nici nu pove, nici o oaie 
și, nici o construcție ea lumea.

Să ia amente aeam gospodă
riile mai tinere Ia experiența 
celor din Drăsâe. 3Saă întâi s-a 
redus unmoral boiler de 
muncă. Aceasta a tos* c» pu
tință datorită folosirii tractoa
relor. Ce s-a câștigai? Lucra 
te calitate, sporuri te pro
ducție ș»— în locul cete» 233 
de boi vinduți s-au procurat

Ultimele lucrări de revizie și mecanicii Cerne! V asii eseu, Mrrcet» 
Zgîndăr și 1. Lixandru, vor serie pe batoza „bun pentru treerat"- 
Pînă la 24 mai mecanicii de Ja S.M.T. Chitrla, regiunea Bucur 
rești, aia. reparat peste ^4 la sută din mașinile și utilajul pentiw 

recoltat.

*
Așeaate alăt wi, vencturBo 

realizate anul trecut și cete 
prevăzute pe atcest a», tezvă— 
taie in limbajul lor adevăiJ
după care sectorul creșterii 
animalelor proprietate obș
tească, eoastîiaâe o ramură de 
producție foarte reatrtata. A- 
■erf tre—ut. buaăomă, venitu
rile bănești ate gospodăriei 
s-aa ridtest Ea 1.750.000 Ici dus 
care sectorul vegetal a da* 
1.485.461 Iei, iar cel zootehnia 
158.033 Ici. Anul acesta situa
ția e ca total alta. Vrarturile* 
totale ale gntpodăriei vor 
erește ca peste 014^00 lei diu 
eace 759.OM tei represintă ve— 
nituri din cratere» aacmale- 
ioc. Aeeari» dsvetește că spo
rirea veuitat^lae bănești din 
aceri an va fi realizata în ce» 
mai mere parte pe seama dez
voltării sectorului zootehnie,, 
care va da te peste cinci ori 
mat mult terii aerai trecut.



yiNȚILA GHEORGHE Pe uncia firelor
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STEINER S. Mineri

I M1HA1LOPOL A. . partea la lo,cuj de muncă

RITÂ 7
Dm apele spumoase, cascade de lumină
S-au revărsat pe locuri pe unde-a fost doar tină, 
Nestăvilita forță a apelor din văi
Pe nevăzute unde strătuce in odăi.

Izvor de viață novă, de-avinturî și putere 
PuJsează-n trupul țării prin mii și mii de^artere. 
Și-a dăltuit uzina in stincă, omul faur 
Să-nșiruie in țară comorile de aur.

ARISTICĂ BĂGHINA 
(Cercul literar „Al. Vkihuță" — Tumu Severin)

REPUBLICA

^iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimi

O, Republica mea, floare rara, 
Răsărită-n prag de primăvară 
Mina celor mulți ți-a pus în glie 
Frumusețe nouă și tărie.

Tu ești floarea vie-a tinereții I'”’ 
Geamănă cu zorii dimineții ;
Cei care-ți înalță fruntea-n soare, 
Iți pun roșul inimii-n culoare.

Floare ești, grădină minunată,
Cum n-a fost pe-acest meleag vreodată. 
Grădinarul, știu, e meșter mare,
Nu-i ușor să crești astfel de floare.

Tu, Republica mea, floare rara, 
Te-ai născut din vrere populară 
Treaptă-n timp, suiș fără bodină, 
Către comunism, înc-o lumină l

RADU FELECAN
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STEINER S.

Pe șoseaua largă, asfaltată. 
De cu zori pornind, iavaș-iavaș, 
A pătruns cu soarele, odată. 
Pe-a uzinei poartă din oraș.

Bucurie mare, de cu noapte. 
Peste văi și dealuri l-a minat: 
Colectivei lor îmbelșugate. 
Camionul nou — s-aducă-n sat.

Și privește — cîte camioane,
Toate noi, cu proaspătă văpsea 1... 
Cînd prin curtea vastă : „Măi

Ioane 1“ 
Se-auzi strigat de cineva.

,★

Către el venea cu mîna-ntinsă 
Un bărbat voinic, cu părul nins. 
Un ortac de-aici, cu fața-ncinsă 
De al muncii clocot necuprins.

Și-i surîde cald ca unui frate
Și-l cuprinde vesel de mijloc

■, „Camion de bună calitate
■ V-am lucrat. Ioane, la soroc 1“.

Sta Ion, privindu-1, nu se-nșeală I 
S-au văzut cîndva în zile mari. 
Intr-un an de cruntă răfuială, 
Cînd izbiră-n domni și în jandari.

Amintirea-i vie în comună !
La „reformă“-n sat s-au intilnit.

■

1AROVICI EUGEN

Cînd alături, plini de voie bună 
Și pămînt și vise-au împărțit.

Cum, unit, cu 
Satul lor mun

★
Ani în șir trecură peste țară.
Au crescut uzine, oameni, flori — 
Pe-un prieten drag de-odinioară 
Să-ntîlnești — ce bine-i uneori 1

Și-au pătruns alături într-o hală 
Mare — cît un stadion, 
îmbrăcată toată ca-n beteală 
De lumini din becuri de neon.

Și-i mai spusi 
Cum le cresc 
Și cum saltă : 
Somoteiu-n nc

— Ți-aminteșt 
Mă știai că s: 
Șf acuma-n x 
Om cu stare i

— Ți-amintești Ioane, c-altădată
Fabricam pe-aici ligheane doar 1 
Spune gazda și-apoi îi arată 
Camioane-n șir — far lingă far.

★

Și-au mai stat de vorbă pe afară, 
Pe-o aleie plină de bujori.
Și ca vechi prieteni, o țigară 
Au sorbit alături — visători.

Și a prins Ion să povestească 
Despre holde, grajduri și saivan;

Ani în șir trec 
Au crescut uz 
Pe-un prieten 
Să-ntîlnești —

Dar sosi și c’ 
Trage-n poart 
Spre ogorul r 
11 conduce mi

De lumină — 
Și cu-n zîmbe
— De-oi veni 
La ce secție s

Mîna-i strînge 
(Ca un vechi
— Do mai vii
Să întrebi de..

J



Precizie

Una din temele majore ale crea
ției folclorice actuale este aceea a 
alianței muncitorești-țărănești, r“ 
cadrul căreia rolul conducător 
revine clasei muncitoare. Cu forța 
convingătoare a artei, concis și plas
tic, cîntecul popular slăvește tăria 
de granit a unității de monolit a 
poporului nostru muncitor, în jurul 
partidului și guvernului, inepuiza
bila forță creatoare a maselor popu
lare, care pășesc cu succes la înfăp
tuirea mărețului program de desă- 
vîrșire a construcției socialiste în 
țara noastră.

Recunoștința oamenilor muncii 
de pe ogoare pentru ajutorul primit 
de la munciorii din fabrici și uzine, 
este exprimată în nenumărate cîn- 
tece ca acesta :

in
îi

Frumos tot pentru patron, 
Nu pentru bietul Ion!...

I

HOFER EDMUND Pe înserat la rafinăria Onești

roi de tractoare, 
secerătoare. 
bob năut, 
le-au făcut

Frunzuliță foi din vie, 
Trecînd prin gospodărie 
Am văzut 
Pluguri și 
Frunzuliță 
Muncitorii
Rodul ca să ne sporească, 
Viața să ne înflorească. 
Pentru dragostea lor mare, 
Le-om trimite de pe-ogoare 
Pîine rumenită-n soare.

(Auzit în satul Chitid, rcg. 
Hunedoara, de IO'N MARI
NESCU).
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MARX 1OSIF. In vîrtejul jocului

Fotografii de la Expoziția de fotografii artistice „înflorește țara mea“.

Cu o idee asemănătoare se în
cheie și următorul cîntec auzit în
tr-o comună clujeană, de către I. 
Socol: chiar și în cel mai îndepărtat 
făgui sau imaș, bardul popular știe 
că dacă traiul îi este mai frumos 
iar munca mai 
ușoară, aceasta se 
cilor" de la oraș :

Cit zărești peste
Tot mioare dălbioare — 
Cite turme trag spre brazi, 
Ale noastre-s toate azi. 
Cite turme minăm noi. 
Nu mai sint pentru ciocoi. 
Și iar verde maghiran, 
Is ia colectiv cioban, 
Pasc ciopoare prin făgui 
Și zic doina dorului. 
Bună vreme, iarbă nouă, 
Bună vreme, stropi de rouă, 
C-am venit iar pe imaș 
Să-nchegăm brînză și caș 
Să trimitem la oraș 
Unde-ortacii-au făurit 
Cite-n sat or trebuit.
Adesea, poezia populară se între

gește și se cizelează de-a lungul 
multor ani. îndeosebi cîntecul clă
dit pe antiteză deschide o acoladă 
largă între „ieri“ și „azi". începutul 
unui cîntec auzit de I. Potopin în 
comuna bănățeană Gîrliște, conține 
stihuri pe care obidiții le vor fi doi
nit în anii cînd detașamentul de 
partizani condus de neuitatul erou 
comunist Ștefan Plavăț, acționa în 
munții Semenicului. Această primă 
parte a cîntecului sună astăzi astfel;

Ne-amintim și noi de-atuncea 
Cînd Banatul era „fruncea“. 
Cind din Bocșa la Anina 
Sufletu-1 minca rugina, 
Plinea ne-o minca neghina, 
Pomii ni-i mînca omida, 
Noaptea ne-astupa firida, 
Ne 
De 
Și 
Ne 
în 
Pe
Hei, 
Cînd Banatul era

sugea puterea mina 
nu mai vedeam lumina, 
cuptoarele de-oțel 
frigeau cum frigi un miel 
frigare de arțar 
vilvorile de jar.

„frumos" era atuncea 
„fruncea“.

Trecutului negru îi este opus, în 
partea a doua a cîntecului, prezen
tul plin de lumină, peisajul de as
tăzi în care obiectivele industriale, 
bunuri ale întregului popor, domină 
întinderea nesfîrșită a ogoarelor 
înfrățite. Uzină și ogor într-o fră
țească vecinătate, muncitori și ță
rani muncitori pășind umăr la umăr 
pe drumul deschis de partid — iată 
mesajul acestui cin tec bănățean :

Azi tot omul în Banat 
Fruncea-i cu adevărat, 
Din Reșița la Anina 
Tot Banatu-i ca grădina 
Cu uzinele sub soare 
Și-nfrățitele ogoare. 
Al partidului cuvînt 
Flori sădit-a pe pămint, 
întunericul din mină 
11 alungă cu lumină, 
La cuptoare, pe platou, 
Totu-i azi frumos și nou —1 
Doar apasă pe buton 
Niculaie și Miron
Și dogorite-n cuptor 
Se supun puterii lor.
Cînt de slavă, de pe-ogoare 
Ducem clasei muncitoare, 
Cînt din suflet nevedit
Sub flamura de partid.

deAjutorul dat oamenilor muncii 
la sate de către clasa muncitoare 
se concretizează în nenumărate ele
mente ce înnoiesc priveliștea gene
rală. Hidrocentrala, becul electric, 
furnalul sînt de aceeași vîrstă cu 
combina și au fost făurite de ace
lași braț : al muncitorului. Prezen
ța acestor elemente îi provoacă rap
sodului vieții de împliniri, emoții 
estetice :

Deasupra de munții 
Pe colnici tăcuți, 
Căleați de haiduci 
Prin vremuri, furiș, 
Printre grohotiș, 
Și de partizani 
In vitregii ani — 
Brazii dealului, 
Șesenalului, 
Stelele-și aprind 
Revărsind argint. 
Suie drumul, suie 
Lungă cărăruie, 
Suie și coboară 
La hidrocentrală, 
Pe la serpentină 
Unde e lumină. 
Ne străluce țara 
Pînă-n Hunedoara. 
Becuri peste plai — 
Țara ne e rai. 
Și peste ogoare, 
Ce mi se năzare 
-n cimpul fără hat 
Cam la secerat ? 
Pasăre-argintată 
Grîu înghite, iată 
Și-o strunește-o fată. 
Pasărea-i combina ! 
Ride-n brazi lumina 
Brazii dealului 
Șesenalului, 
Molizii se leagănă 
Doină nouă tragănă.

(Auzit în comuna Ciumbrud, 
reg. Cluj, de NELU BA
ROANA).

Este doina care proslăvește marea 
frăție, alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, baza de ne- . 
clintit a regimului nostru democrat- 
popular.

N. CLILCEA
13M

MIHA1LOPOL A, Dirijorul tonelor.
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Tot simt în piep: ades cum se-nfioară 
A sufletului tînără vioaia
Să tremure pe strunele ei line, 
Partid, iubirea noastră pentru tine.

Și-ți împletesc, partid Iubit, în cînt 
Nepotolitul inimii avînt.
Căci înălțlnd pădurile de schele —4 

Tu dai aripi și cintecelor mele.

VICTOR RUSU 
(Cercul literar „Al. Vlahuță" 

Turnu Severin)

Colaborare...
Sămința colaborării dintre gospodă

ria colectivă din Chinari și întovărăși
rea din satul Porumbeni, raionul Tg. 
Mureș, și-a vădit rodul în pragul anu
lui 1961, cina cele 144 de familii de în
tovărășiți, cu o suprafață de 289 ha. 
de teren arabil, au urmat exemplul 
cbinărenilor. Au întemeiat și porum- 
benii o gospodărie agricolă colectivă 
căreia i-au dat numele de „Viață 
nouă“. In toate acțiunile pe care le-au 
întreprins, proaspeții colectiviști au 
avut ajutorul neprecupețit al chinăre- 
nilor, cu o experiență de 10 ani de gos
podărire colectivă.

La comasarea pămintului, ti nărui in
giner Kis Erno și brigadierul Petrea 
Cimpianu au efectuat măsurătorile, zile 
întregi, pe vreme bună ca și pe vreme 
ploioasă. Mai apoi, porumbenii au avut 
nevoie de ajutorul celor din Chinari 
pentru a-și alcătui planul de producție. 
Chinărenii i-au ajutat cu drag. Tarlali- 
zarea culturilor de primăvară, fixarea 
liniilor de perspectivă, profilul după 
care trebuie să se dezvolte noua gos
podărie ținînd seama de condițiile eco
nomice și pedoclimatice, toate acestea 
au fost discutate și elaborate cu ajuto
rul conducerii gospodăriei mai vîrst- 
nice.

După sfatul ehinărenilor, suprafața 
cultivată cu porumb a fost extinsă la 
90 ha., dintre care 5 ha cu porumb 
siloz.

Președintele gospodăriei din Porum
beni, Ion Frincean și brigadierii Domo- 
kos Aron și Farcas Karoly se intere
sau din timp de felul cum se cultivă 
și se recoltează porumbul, de avanta
jele hrănirii animalelor cu porumb si
loz. De asemenea, s-au mai insămințat
20 ha. cu sfeclă de zahăr și 2 ha. cu 
sfeclă butași. Planul de perspectivă 
prevede ca pină la sfirșitul anului șep- 
telul de animale să se ridice la 83 bu
căți bovine, din care 30 vaci cu lapte,
21 porci, 290 ovine. Cînd imi spunea 
aceste cifre, președintele Ion Frincean 
era oarecum gînditor, se cunoștea că-1 
frămîntă multe probleme. Vorbea insă 
cu entuziasm despre viitorul tinerei 
gospodării „Am pregătit și un hectar 
de teren pentru grădina de zarzavat. 
Vom zăgăzui pîriul Golombei. Ce zici, 
Vasile — se adresă președintelui din 
Chinari — aveți răsaduri de roșii, ar
dei. vinete ? Vom face o grădină la 
Porumbeni, cum nu s-a mai văzut pe 
aici de cînd lumea”.

„Veniți săptămîna viitoare. Vă dăm 
bucuroși" — i-a spus președintele din 
Chinari

Discuțiile an început să se poarte in 
jurul unor cumpărături c« urmau să 
se facă, in legătură cu normarea mun
cii și altele.

— Avem multe de făcut, ca la în
ceput...

— Și Murășul la izvoare e doar un 
firișor de apă — adăugă un colectivist 
care ne asculta cu atenție. — Pe urmă 
se face apă mare.

— Noi am avut mai multe de învins 
acum 10 ani, cînd cei care să ne ini
țieze >n muncă prin exemplul lor erau 
mult mai puțini — găsi de cuviință să 
completeze președintele gospodăriei din 
Chinari, intrerupind discuția cu briga
dierii.

La plecare ambii președinți arătau 
mai deschiși la față — se clarificaseră 
multe probleme in toiul discuțiilor to
vărășești.

Afară cerni se limpezise. Soarele 
iesîse victorios deasupra pămintului.

CAZAN ION
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LI CA IOS1F „Lectură din Mitrea Cocor". De la Expoziția de foto
grafii artistice „înflorește țara mea".

In sprijinul gospodăriei colective
Cele două gospodării agricole co

lective din comuna Mărgăritești, gă
sesc în munca culturală un sprijin 
de nădejde. Consiliul de conducere 
al căminului cultural a orientat în
treaga sa activitate pe problemele 
consolidării economi co-organizato- 
rice a gospodăriilor colective din co
mună.

Colectivul de conferențiari, al că
rui responsabil este tovarășul Gh. 
Fălcău, a ales conferințe cu teme 
potrivite pentru acest scop. Au fost 
ascultate cu mult interes con
ferințele despre felul în care se 
pot valorifica toate rezervele 
G.A.C., despre lucrările de întreți
nere a culturilor, despre necesitatea

E duminică după-amiază. Flăcăi 
sprinteni și fete îmbujorate frămîntă 
dușumeaua în ritmul unei ardelence 
îndrăcite. Pe margine, săteni și să
tence admirînd tinerețea. Printre 
dansatori, baci Mihaî Turcuș, un om 
trecut de 60 de ani, și tînăra învă
țătoare Maria Nedescu. Sînt instruc
torii echipei de dans, cea mai bună 
din raionul Criș. Baci Mihai ve
ghează cu strășnicie ca mișcările 
străvechi ale dansurilor să fie res
pectate.

— Palungul e un dans cu tact mo
derat, Ramoșul este repejor, iar Mî- 
nînțelul mai repejor și cu tropotituri 
scurte. Așa că fiți cu mare băgare 

DUMITRU CERDACESCU „C’rm- 
poierul satului". (Pictural.

de a construi adăposturi trainice și 
ieftine pentru animale.

Pentru colectiviștii primiți de cu- 
rînd în G.A.C. și care lucrează în 
sectorul legumicol, căminul cultu
ral, îndrumat de organizația de par
tid, a organizat un ciclu de convor
biri cuprinzînd temele : „Cultura le
gumelor timpurii, ramură aducătoa
re de venituri mari", „Obținerea ră
sadurilor de calitate" și altele. Tot
odată, pentru ca noii colectiviști să 
aprecieze la adevărata ei valoare ra
mura creșterii animalelor, brigadie
rii zootehniști au susținut convor
biri pe această temă.

„Jurnalul vorbit" — o altă formă 
folosită la căminul cultural — a în

de seamă — le spune el membrilor 
echipei. Nu-i vorbă că și dansatorii 
sînt priceputi. Echipa a luat ființă 
în urmă cu 12 ani. Alături de ti
nerele Oniță Cicoarea, Maria Pîrvu, 
Maria Roșea, de utemiștii loan Su- 
ciu. Ion Cișmaș, Iosif Gabor și alții, 
îi aflam și pe veteranii echipei, pe 
Simion Pîrvu, I. Incicău și Ion Ga
bor.

Aproape în fiecare an din cei 12, 
cu ocazia diferitelor concursuri re
gionale și raionale, dansatorii din 
comuna Șepreuș au cucerit premii 
și mențiuni. în anii 1957—1959 pre
miul II pe regiune, în 1949—1951 și 
1953 — numeroase diplome și men
țiuni. In anul 1961, s-au clasat prin
tre echipele fruntașe din regiunea 
Crișana, în cadrul celui de-al VI-lea 
Concurs al formațiilor artistice de 
amatori.

Spectacolele date de această e- 
chipă lasă o impresie de neuitat. 
Nu știi ce să admiri mai întîi, por
tul frumos sau mișcările pline de 
grație și putere.

Străvechile dansuri și renumitul 
port al dansatorilor din Șepreuș da
tează din urmă cu mai bine de 150 
de ani Fetele umblă și acum cu 
cipcă ‘) pe poale și spătoi 2) cu lă- 
cită3). Zaghia și șorțul sînt făcute 
din pînză albă de bumbac cu mă
tase pe margini. Pe cap zaghii ne
gre. La gît mărgele și bani, înșirați 
pe o sîrmă frumos arcuită. Poartă 
cozile pe spate legate cu fundă, 
iar în picioare papuci cu tureac 
lung.

Băiefii poartă 
deschizătură la 
poartă cizme.

cămăși cribe cu 
gît, iar în picioare

★
Anul trecut, valoarea zilei-muncă 

în gospodăria colectivă din Șepreuș 
a fost în jurul a 40 de lei. Peste 20 
de țărani colectiviști și-au construit, 
numai în anul 1960, case noi din că
rămidă. 16 fii ai colectiviștilor în
vață la diferite școli medii și supe- 

fățișat în mai multe rînduri aspecte 
din munca de fiecare zi a colectivi
știlor. S-au scos în evidență brigă
zile și echipele fruntașe ale gospo
dăriei colective, analizîndu-se amă
nunțit munca acestora, pentru ca în 
acest fel și cele rămase în urmă să 
ajungă la nivelul lor.

Cercurile de citit — forma cea 
mai variată de muncă a căminului 
cultural — desfășoară o activitate 
intensă. în comună funcționează 20 
cercuri de citit, conduse de cadre 
didactice, sanitare etc. Cea mai rod
nică activitate o desfășoară cercu
rile conduse de învățătorii : Serban 
Marin, Sevastița Popa, Niculina 
Popa. La propunerea căminului cul
tural, consiliul de conducere al 
G.A.C. „1 Mai" din Mărgăritești a 
organizat, cu sprijinul comitetului 
executiv al sfatului popular, o se
rie de vizite ale colectiviștilor la 
gospodăriile fruntașe din regiune. 
Astfel de vizite au fost făcute la 
G.A.C. din raioanele : Calafat, Se- 
garcea și Băilești. în urma acestora, 
conducerea căminului cultural a or
ganizat seri de întrebări și răspun
suri pe tema : „Ce am învățat în 
urma vizitelor făcute". Colectiviștii 
au venit cu propuneri noi : lărgirea 
și extinderea construcțiilor din 
G.A.C. pentru adăpostul animalelor, 
dezvoltarea sectorului zootehnic etc.

Trecînd la reali
zarea noilor pro
puneri, nu de mult 
colectiviștii au în

ceput construcția unui grajd cu 
o capacitate de 100 capete vite mari 
Grajdul este aproape gata.

Un sprijin prețios primește cămi
nul cultural din partea președintelui 
gospodăriei „1 Mai". Nicola Marin. 
El a fost adesea invitat la căminul 
cultural unde a susținut conferințe, 
în ultimul timp, însă, nu mai aș
teaptă invitații personale. Vine la 
cămin împreună cu brigada artis
tică de agitație a gospodăriei. Dar 
nu numai în calitate de președinte, 
ci și ca interpret...

PREDA D. ION

rioare. Șepreușenii au găsit de cu
viință că nu li se mai potrivește să 
facă hora în diverse curți, așa cum 
se obișnuia înainte vreme. Necesi
tățile lor culturale au crescut mult. 
De aceea ei și-au construit un că
min cultural de toată frumusețea, 
căruia i-au dat numele de „Avram 
Iancu*. o

ION COȚOI

increstătură din ață
o

') Cipcă 
care se pune la haine

2) spătoi — bluză
*) lăciță — model de guler colorat

O

O

o

.GHIAȚA COLIBAȘ1 „Solistă". 
(Pictură).
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Cronica evenimentelor 
internaționale

ÎNTILNIREA DINTRE N. S. HHUȘGIOV $1 J. KENNEDY
Timp de două zile, la 3 și 4 iunie, orașul 

i Viena a găzduit întilnirea dintre șeful gu-
• veiaalai sovietic N. S. Hrușciov și președin-
• tele S.U.A., J. Kennedy.
ț Declarația comună ca și atmosfera cor-
• dială în care s-a desfășurat convorbirea, 
i lasă să se întrevadă rezultatele pozitive ale 
t întâlnirii.

„O bună atmosferă", „sinceritate și curtoa- 
? zie", iată numai cîteva din aprecierile pre- 
' sei asupra felului în care s-au desfășurat 
i convorbirile dintre cei doi oameni de stat.

Declarația comună subliniază de la bun 
ț început că întilnirea, în cursul căreia s-a 
ț procedat la un schimb de păreri sovieto-
• americane, a fost „utilă". Aceasta reprezintă
• o reafirmare a importanței mari pe care o are 
? promovarea metodei „tratativelor", sprijinită 
: întotdeauna de țările socialiste și întreaga
• opinie mondială iubitoare de pace.
I Problemele în jurul cărora s-a purtat 
î schimbul de păreri sînt de cea mai mare 
T importanță. Așa este cea a relațiilor dintre 
; U.R.S.S. și S.U.A., a experiențelor nucleare, 
? dezarmării, problema germană. Opiniei pu- 
’ blice mondiale, iubitoare de pace îi este cu- 
j noscut efortul continuu al Uniunii Sovietice
• și al celorlalte țări iubitoare de pace pentru 
■ a înfăptui dezarmarea, pentru a înlătura pe- 
j ricolul atomic, pentru a lichida rămășițele 
ț celui de-al doilea război mondial. O seamă 
J de comentatori, allațj în aceste zile la Viena 
j Televă tocmai poziția constructivă a Uniunii 
? Sovietice în aceste probleme, făcîndu-se 
ț ecoul încrederii pe care popoarele din lu- 
i mea întreagă o manifestă față de politica 
: iubitoare de pace a Uniunii Sovietice și a
• celorlalte țări socialiste.
j Declarația arată că N. S. Hrușciov și 
? J. Kennedy și-au reafirmat sprijinul acordat 
» unui Laos neutru și independent în frunte cu

un guvern ales de laoțienii înșiși, precum și 
unor acorduri internaționale care să asigure 
această neutralitate și independență, și în 
legătură cu aceasta au recunoscut impor
tanța încetării efective a focului în Laos. So
luționarea pozitivă a acestei probleme ar 
avea o mare însemnătate pentru destinde
rea încordării în Asia de sud-est și implicit 
pentru întărirea păcii în lumea întreagă.

Este îmbucurător și faptul că, așa cum se 
subliniază în declarația comună „Președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și pre
ședintele Statelor Unite ale Americii au că
zut de acord să mențină un contact în toate 
problemele care prezintă interes pentru cele 
două țări și pentru întreaga lume".

Nervozitatea, neliniștea de care au dat 
dovadă în aceste zile cercurile interesate 
în menținerea războiului rece, sînt indicii că 
întilnirea dintre cei doi oameni de stat a fost 
utilă pentru cauza păcii. Aceste cercuri au 
toate motivele să fie dezamăgite, fiindcă lu
crurile nu s-au petrecut așa cum au scon
tat, nu s-au produs „rupturi" ci, dimpotrivă, 
s-a reafirmat utilitatea unor noi întrevederi.

In dimineața zilei de 5 iunie, N. S. Hruș
ciov a părăsit Viena. Pe aeroportul Schwec- 
hat, șeful guvernului sovietic a subliniat din 
nou țelul politicii externe sovietice, acela de 
a asigura o pace trainică în lume, soluționa
rea pozitivă cît mai grabnică a problemei 
dezarmării, reglementarea pașnică pe calea 
tratativelor a problemelor internaționale liti
gioase, stabilirea și menținerea unor relații 
bune cu toate țările. „As dori să cred — a 
spus N. S. Hrușciov — că întâlnirile și con
vorbirile pe care le-am avut aici cu președin
tele S.U.A. domnul Kennedy, vor contribui la 
atingerea acestor țeluri, la stabilirea unei 
păci trainice intre state".

Presa din întreaga lume 
continuă să comenteze „zilele 
vieneze", să facă aprecieri 
asupra rezultatelor convorbi
rilor dintre cei doi oameni de 
stat. Desigur, nimeni nu a 
crezut că în două zile s-ar 
putea soluționa problemele 
internaționale litigioase, dar 
tonul optimist aj majori
tății comentariilor apărute in 
presă, ca și al declarațiilor u- 
nor oameni politici, este bazat 
pe considerația că „zilele vie
neze** au deschis drumul unor 
nai convorbiri rodnice.

Corespondenții speciali ai 
Pravdei la Viena scriu: „ori
cine a urmărit această întâlnire 
nu-f părăsește sentimentul că 
s-a făcut un prim pas intr-o 
direcție necesară... Schimbul 
de opinii a avut loc și cele două 
părți l-au considerat util". Se
natorul american Mike Man
sfield. liderul majorității de
mocrate din Senat, a declarat 
că „această conferință a pus 
probabil bazele altor convor
biri. Cred, a spus în continua
re senatorul, că a ieșit ceva 
mai bine decît se anticipase**, 
fiarele engleze „Daily Mail și

★

.Un început bun"

Ecouri după întilnirea 
de la Viena

„Daily Sketch" ajung la con
cluzia că întilnirea de la Vie
na a conducătorilor celor două 
state a adus o contribuție po
zitivă la slăbirea încordării 
internaționale și apreciază ca 
„promițător** comunicatul co
mun.

Mai multe ziare franceze 
(„Paris Jour“, „Liberation**) 
sînt de părere că „dialogul 
intre cei doi mari și intre 
cele două lumi" este de natură 
să dea speranțe omenirii și că 
„Franța nu are decît de cîști- 
gat de pe urma acordurilor 
dintre cei doi oameni de stat".

Ziarul polonez „Trybuna 
Ludu“ scrie : „întilnirea
Hrușciov-Kennedy ar putea 
deveni un punct de cotitură în 
relațiile dintre Est și Vest, 
dacă după întîlnire S.U.A. și 

★

principalii lor aliați vor conti
nua cu perseverență și consec
vență să caute căi pentru re
zolvarea treptată, prin trata
tive, a unei serii de probleme 
importante pentru cauza pă
cii".

Ecoul întrevederii dintre cei 
doi oameni de stat s-a făcut 
simțit și la Conferința de la 
Geneva in problema Laosului. 
La cea de a 12-a ședință ordi
nară. reprezentantul Angliei, 
Macdonald, care a prezidat lu
crările ei, și-a exprimat spe
ranța că întilnirea istorică 
care a avut loc la Viena, va 
ajuta lucrările conferinței. Mi- 
hailowski, reprezentantul Po
loniei, primul care a luat cu- 
vîntul, a subliniat necesitatea 
de a trece, in sfîrșit, la exami
narea fondului problemei G.

Sahara nu va fi 
o nouă Katangă !
De șapte ani de zile, po

porul algerian duce o luptă 
îndârjită pentru independența 
națională deplină a Algeriei, 
pentru autodeterminarea de
plină a poporului. La trata
tivele de la Evian, delegația 
guvernului Provizoriu al Re
publicii Algeria (G.P.R.A.) 
este animată de bunăvoință, 
caută soluții reciproc accep
tabile, fiind ferm hotărită să 
obțină satisfacerea revendică
rilor legitime ale poporului 
algerian. In schimb, delega
ția franceză tergiversează in
tenționat tratativele și pro
pune soluții inacceptabile 
pentru poporul algerian. Ea 
încearcă să demonstreze că 
Sahara n-ar aparține Algeriei 
și caută să impună dezmem
brarea țării.

„Noi apărăm independența 
și unitatea teritorială a țării 
noastre - a spus la una din 
ședințe Malek, purtătorul de 
cuvînt al delegației algeriene. 
Suveranitatea poporului nos
tru trebuie să fie exercitată 
asupra întregului teritoriu 
național... Sahara nu va fi o 
nouă Katanga și în Algeria nu 
va exista un nou Chombe".

Poziția delegației franceze 
nu este și cea a poporului 
francez. Numeroși vizitatori, 
delegați din partea diferite
lor organizații obștești fran
ceze (cadre didactice, foști 
combatanți etc.) au căutat de
legația algeriană, asigurînd-o 
de simpatia și solidaritatea 
.poporului francez față de lupta 
de eliberare a poporului alge
rian.

Situația din Republica 
Dominicană

Dictatorul Rafael Trujillo, 
care timp de 31 de ani a ți
nut Republica Dominicană 
sub teroare, a fost asasinat. 
Guvernul dominican, condus 
de Ioaquin Balaguer, îngrijo
rat că suprimarea dictatoru
lui ar putea contribui la 
creșterea opoziției din țară 
față de despotismul lui Tru
jillo, l-a numit pe Rafael Tru
jillo junior, fiul fostului dic
tator, în postul de comandant 
suprem al forțelor armate do
minicane.

Trujillo junior și-a început 
cariera de comandant, mer- 
gînd pe urmele defunctului 
său tată, fost la începutul 
carierei sale hoț de cai și fal
sificator. Arestările, asasina
tele, torturile continuă și 
acum ca și pe vremea lui 
Trujillo senior, care, cu aju
torul acestor crunte metode

M. Fușkin, reprezentantul U- 
niunii Sovietice s-a referit de 
asemenea la întilnirea dintre
N. S. Hrușciov și J. Kennedy, 
cerînd participanților la con
ferință să-și sporească efortu
rile în vederea elaborării unor 
hotăriri reciproc acceptabile 
care să corespundă intereselor 
naționale ale poporului laoțian 
și intereselor întăririi păcii in 
Asia de sud-est.

întilnirea de la Viena a șe
filor guvernelor celor două 
state a provocat însă și „ne
mulțumiri" celor care văd 
periclitat „războiul rece". 
„Nici o slăbire a războiului 
rece", scrie intr-un titlu 
„Wall-Street Journal". Unele 
ziare americane, care s-au 
străduit înainte de întîlnire să 
răspîndească pesimismul, a- 
cum par dezamăgite și îl po
vățuiesc în continuare pe Ke
nnedy să stea „pe poziții de 
forță".

Țările socialiste vor conti
nua și pe mai departe efortu
rile pentru ca rezultatul întâl
nirii de la Viena să fie dez
voltat, în interesul consolidă
rii păcii în lumea întreagă. 

de oprimare a reușit să-și 
strîngă o avere evaluată la 
800.000.000 dolari. (In timp ce 
75 la sută din țărănime — 
care formează majoritatea co
vârșitoare a populației — nu 
are deloc pămînt).

Valul de teroare dezlănțuit 
de Trujillo junior, nu a putut 
opri însă mînia poporului 
care urăște din suflet sînge- 
roasa dictatură a familiei 
Trujillo.

Evenimentele din Republica 
Dominicană au suscitat o vie 
activitate diplomatică și mi
litară la Washington. 40 de 
vase de război ale flotei a- 
mericane au ocupat poziții 
de-a lungul litoralului Repu
blicii Dominicane. Aceste ma
nevre au indignat opinia pu
blică. într-o declarație a C.C. 
al Partidului Popular Socia
list din Republica Domini
cană se arată că S.U.A. pun 
la cale o intervenție cu scopul 
de a împiedica instaurarea 
unui regim democratic în a- 
ceastă țară.

Demonstrații pentru 
pace și dezarmare 

în Anglia
După cum se știe, în întrea

ga Anglie au avut loc de
monstrații de protest și alte 
acțiuni împotriva bazelor mi
litare americane din Marea 
Britanie. împotriva demon
stranților au fost luate săl
batice măsuri de represiune. 
La demonstrația de masă din 
golful Holly Loch, represiu
nile au fost efectuate nu nu
mai de polițiștii englezi, ci 
și de militari americani.

Recent, 3.000 de londonezi 
s-au adunat în piața Trafal
gar Square, întru întâmpina
rea celor 12 pacifiști ameri
cani care au ajuns în Europa 
după ce au străbătut întreg 
teritoriul Statelor Unite, che- 
mînd la pace și interzicerea 
bombelor nucleare.

Pe tot traseul urmat de 
convoiul de mașini în care 
se găseau președintele Ken
nedy, aflat în vizită în An
glia, primul ministru englez 
Macmillan și alte persoane 
oficiale, pacifiștii englezi au 
organizat manifestații. „Inter
ziceți bombele nucleare", „Nu 
dorim război nuclear", „Jos 
mîinile de pe Holly Loch !“# 
iată numai cîteva din lozin
cile sub care s-a desfășurat 
demonstrația.

Țăranii algerieni muncesc și 
astăzi păminlul cu unelte ru
dimentare, ca tn anul 1000.



Mulți colectiviști din comuna Corni-Bujor 
și-au construit case not

COLECTIVISTUL : — El este constructorul noii mele case! 
(Desen de C. CRĂCIUN)

INTERVIU
luat de N. STROE, artist emerit

E
La Valea Seacă (Paș

cani) s-a construit prin 
contribuție voluntară 
un nou dispensar.

Din această realizare
Eu un lucru doar rețin : 
Că aici la Valea SEACA 
Treburile merg din... PLIN!

După fiecare ploaie, 
colectiviștii din Băbi-i 
ciu-Caracal, ies la pră
șit

Plouă peste cîmp ades 
Dar ei sapă pe tarlale 
Ca să plouă la cules 
Cu prisos de cereale.

Muncitorii de la 
U.S.A.S. Năvodari au 
dat peste plan, în pri
mele cinci luni ale anu
lui, 3.906 tone de super-, 
fosfat.

11 cinstim (c-avem motive) 
Numai în superlative : 
Planul la superfosiat 
L-au super — realizat.

Reparînd și revizuind 
240 combine și 22 sece- 
rători-legători, gospodă
riile agricole de stat din 

i regiunea Argeș sînt gata 
pentru recoltat.

Zice-o vorbă înțeleaptă 
Că răsplata-i după faptă : 
Gata-s și de recoltat —• 
Și de... evidențiat I

(Desen de F. CALAFETEANU)

(Fragmente din programul 
brigăzii artistice de agitație a 
G.A.S. Popești-Leordeni;

— Și cum vă spuneam, măi 
băieți, în gospodăria noastră 
de stat se află undeva o mare 
avere.

— Ce spui, vere ? Avere ?
— Avere, măi fraților, nu 

glumă.
— E cu aur ?
— Nu-i chiar cu aur, dar 

are culoarea aurului.
— Atunci cu ce e ?
— O avere cu lei.
— O aflai și pe-asta acum! 

Avem vaci, avem porci, avem 
păsări, dar lei n-am auzit 
s-avem ! Te pomenești că în
cepem să facem contractări 
cu Circul de Stat sau colțul 
zoologic de la Băneasa.

— Nu, n-ai înțeles. Nu lei 
sălbatici...

— Dar cum ? Dresați ?
— Lei, adică bani. Și nu 

sînt puși în nici o ladă. Sînt 
în turn !

— Ei, nu zău, că nu mai am 
răbdare, prea ne-am lungit 
cu vorba. Arată-ne și nouă 
turnul și averea, și gata !...

— Să v-arăt turnul ? Păi 
îl aveți chiar în fața voastră.

— Ce avem în fața noastră?
— Turnul, turnul-siloz de 

18 metri, experimentat aici 
pentru prima dată la noi în 
țară. Sau nu-1 vedeți...

— Cum nu! Turnul în car
ne și oase.

— în carne o să se prefacă 
el, n-ai grijă; nu se găsește 
într-însul porumbu] însilozat, 
hrana de bază a vitelor noas
tre ?

— Și leii? Unde-s leii?

Dintre toate sporturile 
de masâ, în raionul 
Medgidia nu se acordâ 
atenție decît fotbalului 
și luptelor.

Zilele trecute ne-am întîlnit 
pe un teren de fotbal cu unul 
dintre reprezentanții U.C.F.S., 
raionul Medgidia, căruia i-am 
luat următorul interviu :

— Bine că vă văd, ca să-mi 
răspundeți la cîteva întrebări.

— Gata oricînd, ca la sport.
— Ce părere aveți despre 

mișcarea sportivă în raionul 
Medgidia ?

— Merge ca pe roate.
— Se pare că unele roate 

sînt cam împiedicate.
— Nu văd tocmai bine

care...
— Nici eu nu vă văd bine.

La dumneavoastră se fac nu
mai anumite sporturi.

— Cum așa ? La noi se 
face fotbal, se fac lupte...

— Și?
— Și lupte, și fotbal.
— Și mai ce ?
— Și luptă, și dă-i, și dă-i, 

și luptă... Pardon, asta-i din 
Caragiale.

— Dar atletism, aruncări se 
fac ?

— Se fac... duminica la meci 
să vezi ce aruncă spectatorii 
cu șepcile-n aer 1

— Dar ăsta nu-i sport...
— Păi, nu-i pe arena spor

tivă ?
— Dar alergări se fac ?
— Și încă ce alergări ! Să 

vezi ce aleargă toți să ajungă 
mai devreme la stadion.

— Dar lupte ?
— Se dau și lupte... pentru 

locuri.
— Am priceput. Dar vole

iul, mingea peste plasă ?
— Numai peste plasă ! Pes

te bară mereu ! Pentru că go
luri se marchează mai rar.

— Dar sărituri se iac ?
— Unii fac și sărituri.
— Bravo 1

— Aici în turn. Cele 93 tone 
de carne cu care s-a depășit 
planul în 1960, nu provin din 
furajarea științifică, rațională 
a animalelor ? Economia rea
lizată de 620.000 lei nu-i o a- 
vere?

— Ba e. Dar de leii econo
misiți datorită comunistului 
Grigore Ionescu, șeful secției 
mecanice, ai aflat ?

— Nu.
— Atunci ascultă...

(Se cintă pe melodia „Ia mai 
zi-i").

Ia mai zi-i. ia mai zi-i 
De mecanici ce mai știi, 
Ce-au făcut ei pe-aci 
Iți vom povesti.
De ei a fost inventată
Ieri, o greblă suspendată 
Care paiele pe dată
Le-a și adunat.
Și cu grebla suspendată, 
După cite se arată, 
Pierderile de-altădată 
Azi... s-au suspendat!

— Fac sărituri peste gard, 
să intre la meci... Dar îi prin
dem.

— Asta e adică un sport... 
interzis 1 Nu-i văd însă deo
camdată decît pe fotbaliști 
și pe luptători. Restul ce fac?

— Galerie...
— Asta nu-i sport. Dezvoltă 

răgușeala.
— Ai noștri nu mai răgu

șesc, că s-au obișnuit. Au an
trenament 1

— Și dumneavoastră v-ați 
obișnuit.

— Cu ce ?
— Cu situația asta de ră- 

mînere pe loc în problema 
lărgirii sportului de masă.

La g.a.c. din satul Sâ- 
punari, raionul Lehliu, 
bălțile sectorului piscicol 
nu sînt îngrijite.

Peștele : — Mai bine mort, de
cît să mai stau în mizeria 
asta !...
(Desen de NIC. NICOLAESCU) 

CULTURILE INTERCALATE: Porumb + dovleac + fasole - 
producții sporite. (Desen de AL. CLENCIU)

Dimineața pentru-o clipă. 
S-au îmbrățișat In pripă. 
Seara iar s-au întîlnit, 
Dar curînd s-au despărțit.

(oaidvou ți nnțz)

Valuri împietrite,
Drumuri răsucite, 
Inălbit pe frunte, —*
Cum îi zice 7

(ațunpj/

Drept și slab, ca luminarea 
Cam de mult i-a căzut floarea, 
Dar de el cu jind s-agață 
Una dornică de viață.

(țnoojy)

Se-ntretaie peste case
Săbii frînte, luminoase 
Apoi ceru-i apucat 
De-un puternic strănutat.

(țnțauni țS țruaffțnj)

Niște coji de pepene 
Strînse-n chingi, stau țepene 
Din strînsoare dacă scapă 
Nu mai țin un strop de apă 1

(ațabDOQ)

Copăcel înalt de-o palmă 
Frunzele și le destramă 
Una-n fiecare zi 
Pînă tot s-o desfrunzi.

(iniDpuațDj)

Torni în groapa asta spartă 
Și n-o umpli niciodată.

(o/irnd)

E rotund și nu-i rotund 
Alb ca piatra de pe prund 
Cînd se naște e cîntat. 
Cine este ? L-ați aflat ?

LA M0AI&A
Plină-i curtea de căruțe. 
Carele de saci sînt pline 
Vesel stă în prag morarul 
Se vede că-i pare bine. 
Duduie în plin motorul. 
Sprinten aleargă cureaua, 
Sacii grei în coș se varsă, 
Curge făina ca neaua. 
Glume, rîs și veselie 
Sînt aici din zori în seară ? 
Care vin și care pleacă 
încărcate de la moară...
Iar cei care merg pe-alături 
Sînt colectiviști, vezi bine ; 
Dînșii vin oricînd la moară 
Numai cu carele pline.

STELIAN BALALIA
corespondent. Ploiești
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