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REVISTA 5APTAMÎNALA A AȘEZĂMINTELOR CULTURALE

ALBINA

Treierișul e în toi. Stringerea la timp și lără pierderi a recoltei a mobilizat la arii Întreaga forță de lucru a satului. Aici și-a mutat in aceste zile 
scena și căminul cultural din Lehliu, regiunea București. Brigada artistică de agitație a căminului cultural prezintă, în pauze, programe scurte și atrăgă
toare, inspirate din munca de treieriș. Iat-o evoluînd în fața colectiviștilor din Lehliu.

Someșule, apâ iute. 
Printre dealuri ’nalte du-te 
Și să spui cu grai de val. 
Cit de fain îi prin Ardeal. 
Someș, apă călătoare, 
Face-te-ai povestitoare 
Și în cale tu să spui 
Despre satul meu, oricui. 
Spune, Someș, tuturor 
Și de plinul spicelor. 
Le-am semănat cu mașina. 
Să curgă pîrău fărina. 
Spicele ca de mătase 
Ne aduc belșug în case. 
Colectiva ni-i bogată 
Și ne-nfloară viața toată. 
Că muncim alăturați 
Și de partid îndrumați.
El ne-o spus cuvînt frumos 
Și l-am avut de folos. 
Cuvîntul lui unde vine. 
Dă și holda roade pline. 
Cuvîntul lui und' se lasă. 
Vine și lumina-n casă,

Pita mai alba-i pe masa. 
Someș, Someș, apă rece, 
Ia-ne gîndul și-l petrece 
Pe sub sălcii legănate 
La oameni din alte sate 
Și le spune pe sub seară, 
C-am tăiat 'naltă secară. 
Și le spune lîngă zori. 
Cum secerăm la comori .* 
Soarele mai arcă-un pic. 
Noi culegem spic cu spic 
Inșirate-s carele 
Pe toate hotarele — 
Ziua cară, noaptea cară. 
Numai auraș de vară 
Someș, apă volburoasă 
Mult mi-i inima voioasă 1 
Și cum oare să nu fie
Cînd muncim toți în trăție ? 
Măi Someș, sub zare-albastră 
Poartă bucuria noastră 1

Auzit în comuna IIva Mare, 
reg. Cluj, da ION SOCOL.

Sala de spectacole a căminului 
cultural din Lehliu este destul de în
căpătoare : 480 de locuri, numero
tate ca la teatrele și cinematogra
fele de la oraș. Nu o dată, însă, sala 
aceasta s-a dovedit a fi totuși ne
încăpătoare pentru 3utele de colec
tiviști care au îndrăgit manifestările 
organizate de căminul lor cultural. 
Așa s-a întîmplal și într-una din 
duminicile de început de iulie, cînd 
la cămin s-a dat citire Raportului 
prozentat de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej la recenta plenară a C.C. 
al P.M.R. asupra mersului îndepli
nirii Directivelor Congresului al 
III-lea al partidului privind construi
rea socialismului la sate și dezvol
tarea agriculturii.

Cînd am mers 
pe lanurile aurite 
ale gospodăriei 
.Drumul lui Lenin“ 
am cunoscut mulți 
colectiviști. Pe 
unii dintre ei i-am 
reîntîlnit în marea 
sală, ascultînd cu 
luare-aminte tex
tul Raportului. Anghel Neacșu e 
șeful brigăzii a treia de cîmp. L-am 
zărit în rîndurile din față. Pe ge
nunchi, ținea deschis un carnețel. 
Din cînd în cînd își nota cîte ceva 
și iarăși ridica privirea și asculta. 
Citise Raportul de cum apăruse în 
presă. Pe cîteva file a așternut a- 
tunci sumedenie de însemnări, de 
planuri de viitor. Acum, planurile 
acestea se conturau și mai bine, se 
întregeau. Brigadierul Anghel Neac
șu desprindea din Raport noi învă
țăminte pentru munca brigăzii sale.

Cînd Constantin Vlășceanu, se
cretarul comitetului comunal de par

tid, a terminat de citit Raportul, An
ghel Neacșu s-a înscris primul la 
cuvînt.

— La seceriș mai avem puțin — a 
început el să-și depene gîndurile. 
Rămîne acum să grăbim treierișul. 
în Raport se arată că terenurile re
coltate să fie imediat eliberate de 
paie pentru a se putea trece la ară
turile de vară. Lucrul acesta se 
poate face numai printr-o bună or
ganizare a treierișului. Batozele tre
buie să meargă fără întrerupere, 
din zori și pînă-n noapte. De xceea 
ne-am gîndit să alimentăm bato
zele pe ambele părți și brigada 
noastră să asigure munca pe schim
buri.

Lui Constantin Mitran, brigadier 

mit iiiiifiimiiitik-iiHLiu
la întîia, îi stăruiau In minte cuvin
tele din Raport în legătură cu folo
sirea experienței gospodăriilor frun
tașe, a celor mai bune metode care 
să asigure dezvoltarea producției 
agricole și animale. Cînd a luat cu
vîntul a început direct cu propune
rea pe care vroia s-o facă:

— Gospodăria noastră ti destul 
de tînără. A împlinit abia doi anL 
Avem și noi de-a cum o experiență, 
dar nu putem să ne măsurăm cu 
cele mai vechi, cu cele fruntașe. 
Ce-ar fi dacă le-am face o vizită 
tovarășilor din Radu-Vodă, sau ce
lor din Pelinul ? După cite am au
zit, sînt printre cele mai bune din 

raion. Am avea multe de învățat 
și-apoi trebuie să ajungem și noi la 
nivelul lor.

La trei kilometri de Lehliu e satul 
Săpunari. Gospodăria colectivă „Pă- 
mînt desțelenit" este renumită prin 
puternicul sector zootehnic pe care 
îl are. Alex. M. Stoian a reprodus 
aproape cuvînt cu cuvînt discuția 
pe care a avut-o de curînd cu cîțiva 
colectiviști din Săpunari. A amintit 
și cîteva cifre privitoare la alcă
tuirea sectorului zootehnic al gospo
dăriei colective din Săpunari: 250 
de vaci, 1500 de oi, 7000 de pui, 3000 
de rațe, 1500 de gîște...

— Și noi am izbutit să dezvoltăm 
anul acesta sectorul zootehnic al 

gospodăriei noastre — a spus co
lectivistul Alex. M. Stoian. — Dar 
mai avem multe de făcut. Un schimb 
de experiență cu colectiviștii din 
Săpunari ne-ar fi de mare folos.

S-au mai făcut multe propuneri, 
izvorîte din dorința unanimă a co
lectiviștilor de a face și din gospo
dăria lor o gospodărie puternică, 
care să se numere printre cele frun
tașe. In scurtă vreme, multe dintre 
ele vor prinde viață. Așa, de pildă, 
după terminarea treierișului, colec
tiviștii din Lehliu vor vizita gospo
dăriile colective din Radu-Vodă, Pe
linul și Săpunari. Altele au fost în

scrise în planul de măsuri și fără 
îndoială că ele vor fi împlinite în 
timp, așa cum s-au angajat colec
tiviștii din Lehliu.

★
în seara zilei de 15 iulie l-am vă

zut pe tovarășul Gheorghe Mogoș, 
președintele colectivei, în mijlocul 
colectiviștilor Constantin Mitran, Ion 
Ene, Minea Popa, Stan Tohăneanu, 
Victor Antonache și Gh. Petrescu. 
Se îndreptau cu toții spre sat 
Discutau. Apropiindu-mă am a- 
flat că o dată cu înserarea a fost se
cerat și ultimul hectar din cele 1000 
cultivate cu grîu.

— Cu două zile 
mai devreme — 
îmi spuse cu mîn- 
drie în glas șeful 
de echipă. Petre 
Mitran.

A doua zi, bri
gada artistică de 
agitație a căminu
lui cultural a pre

zentat la arie un scurt program ar
tistic închinat celor mai buni colec
tiviști. Stație de radioficare a vestit 
și ea succesul colectiviștilor din 
Lehliu.

Acum se dă marea bătălie pentru 
terminarea treierișului. Griul de pe 
aproape 600 de hectare a și fost 
treievat Producția la hectar obținută 
pînă acum a depășit toate așteptă
rile. Colectiviștii sînt mulțumiți. In 
ce privește treierișul ei s-au angajat 
să isprăvească totul pînă în ziua de 
24 iulie.
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HARAGOȘ ZOLTAN . „Cor de capii*-

Brigada noastră artistică de agi
tație a luat premiul I pe regiune. în 
timp 3curf vestea a făcut ocolul sa
tului. Unul altuia, băbșenii își spu
neau :

— Ai auzit ? Brigada noastră îi a 
dinții pe Bănat ?

Acum sîntem din nou în frigurile 
emoției. La faza interregională de 
la Oradea știm că avem să ne mă
surăm puterile cu formații foarte 
bune. Chiar dacă nu vom reuși să 
ne clasăm primii la această fază, 
noi sîntem totuși mulțumiți că am 
izbutit să îmbunătățim activitatea 
brigăzii noastre, s-o axăm tot mai 
mult pe problema întăririi economi- 
co-organizatorice a gospodăriei co
lective. Sub formă artistică sînt 
cuprinse în texte aspecte privind 
întrecerea socialistă pe ogoare, ne
cesitatea folosirii porumbului siloz, 
creșterea nivelului de trai al colec
tiviștilor, creșterea producției și a 
productivității muncii agricole.

★
începerea celui de al VI-lea con

curs artistic a dat de gîndit consi
liului de conducere al căminului 
cultural, artiștilor amatori și instruc
torilor artistici. Printre formațiile cu 
care ne-am angajat să participăm 
la concurs a fost și brigada arti
stică de agitație. Munca acesteia 
s-a desfășurat în mai multe etape, 
luîndu-se o serie de măsuri bine 
chibzuite. De la început mi-am fă
cut «a caiet de regie în care am 
înscris toate aceste măsuri, precum 
și problemele legate de interpreta
rea artistică.

Ne-am adunat într-o seară la că
min, consiliul de conducere și cel 
de creație. La ordinea zilei : textul. 
Ce să cuprindă acest text, cum să 
fie redactat, care să fie numărul de 
persoane care să-1 prezinte ? —
iată cîteva din problemele pe care 
le-am dezbătut atunci.

Rînd pe rînd s-au făcut diverse 
propuneri. Vroiam să avem un text 
care să rămînâ valabil pentru toate 
fazele de concurs. Pînă la urmă s-a 
stabilit ca textul brigăzii să înfăți
șeze realizările gospodăriei noastre 
colective și viața îndestulată a co
lectiviștilor băbșeneni. Programul 
brigăzii s-a intitulat : „Din zi în zi 
— tot mai bine".

Colectivul de creație a trecut apoi 
la redactarea textului. După ce a 
tost pus în discuția întregului co
lectiv, textul a primit forma defini
tivă. în cadrul acestei discuții, tex
tul a fost mult Îmbunătățit.

O altă problemă care ne-a stat 
în față a fost cea a interpreților. 
Distribuirea rolurilor s-a făcut ți- 
nîndu-se seama de funcția și munca 
în gospodărie a fiecărui interpret. 
Vasile Radu, de exemplu, a muncit 
foarte mult pentrn colectivizarea în 
întregime a comunei. Lui i-am dat 
să interpreteze acea parte din pro
gram în care se vorbește despre în
ființarea gospodăriei. Liviu Săvescu, 
care împreună cu familia sa a fă
cut cele mai multe zile-muncă, in
terpretează un n«_.nolog despre carul 
care s-a rupt sub povara bucate
lor primite pentru zilele muncă e- 
fectuate. Brigadierului zootehnist 
Ștefan Laichici r-crm distribuit rolul 
celui ce arată cum s-a dezvoltat 
șeptelul. O asemenea împărțire a

(De la Expoziția de fotografii artistice „înflorește țara mea")

Din experiența activiștilor culturali
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rolurilor în care personajul creat 
se identifică cu cel ce îl interpre
tează, a dus la creșterea măiestriei 
interpreților și la mărirea eficaci
tății programului.

După ce am distribuit rolurile, am 
început să trecem la învățarea lor 
și la regizare. Aici trebuie să spun 
că nu am trecut direct la repetiții 
colective, ci am stat de vorbă cu 
fiecare interpret în parte, analizînd 
temeinic ce are de spus, cum tre
buie să intoneze și ce urmărește el 
prin replica respectivă. Numai după 
ce au fost înțelese bine aceste pro
bleme, am trecut „în jurul mesei“ 
pentru învățarea textului. în această 
perioadă am făcut și cîteva analize 
în grup a unor părți esențiale din 
text.

O dată învățate rolurile, s-a în
ceput însușirea melodiilor. In bri
gada artistică de agitație melodiile 
constituie un punct important. Ele 
sînt chemate să susțină textul, să 
sublinieze momentele cheie ale pro
gramului, să creeze o atmosferă 
plăcută în rîndul spectatorilor, 
învioreze cele 20—30 de minute 
audiție.

După ce totul a fost gata (text, 
gie, melodii), am așteptat cu încre
dere faza comunală. Dar nu și fără 
emoții.

Ultimele repetiții le-am făcut în 
serile cînd la cămin repeta și for
mația de cor. Pînă să înceapă corul, 
unii săteni intrau în sala de repe
tiții, unde eram noi, cu brigada. 
Fiind în fața publicului, membrii 
brigăzii se străduiau, pe de o par
te, să interpreteze tot mai bine 
rolurile, iar pe de altă parte, se 
obișnuiau tot mai mult să aibă pe 
cineva în față, să fie ascultați.

Prin faza comunală am trecut mai 
ușor. Dar nu tot așa prin cea raio
nală, în cadrul căreia ne-am între
cut cu brigăzi artistice de agitație 
puternice, ca cele din Balinț, Siner- 
6ig, Secaș, Topolovăț și altele.

Pînă la urmă, datorită perseveren
tei pregătiri, a schimburilor de ex
periență cu alte brigăzi din satele 
Învecinate etc., precum și voinței 
și dorinței tuturor interpreților de a 
fi cît mai naturali pe scenă, de a 
înfățișa la un cît mai înalt nivel ar
tistic faptele de viață cuprinse în 
program, eliminînd exagerările, am 
reușit să trecem de faza raională și 
apoi de cea regională.

Prof. VAS 1 LE 
instructor artistic al 
tistice de agitație din 

regiunea Banat

CICĂ 
brigăzii ar- 
satul Babșa,

Atîtea lucruri noi ne înconjoară 
Și-așa de mare e al vremii-avint 
Că l<j tumultul din întreaga țoră 
Vibrează lira-mi de poet și cint.

Ni-i drumul înnoirii — izvor
de poezie 

lzbinzile-s cunună țârii mele...

O încăpere spațioasa, bine luminată, 
în care ordinea și bunul gust se vădesc 
atît în așezarea elegantului mobilier al 
bibliotecii, cît și în modul artistic de 
expunere al căiților pe numeroasele 
etajere ori în dulapuri, iată locul de 
muncă al bibliotecarei Ana lliant. A- 
dăugînd tablourile și lozincile precum 
și cele trei diplome și cinci stegulețe 
roșii de „bibliotecă fruntașă'* * (între ele 
cel mai „proaspăt" este cel pentru lo
cul întâi pe țară în cadrul concursului 
►.Biblioteca î-n slujba construcției so
cialiste"), vom avea imaginea bibliote
cii din Dărmănești, regiunea Ploiești.

Impresia deosebită cu care rămîi du
pă acest prim contact vizual cu biblio
teca, ți se întărește pe măsură ce iei 
cunoștința de viața ei de zi cu zi.

Viața bibliotecii ? Ar părea la prima 
vedere o abstracție sau o formulare 
pretențioasă. De fapt, forța bibliotecii 
din Dărmănești rezidă tocmai în faptul 
că ea are o viață abundentă, complexă, 
cu o puternică semnificație. 30.000 de 
cărți ale bibliotecii din Dărmănești au 
fost citite de 2.800 de țărani muncitori 
numai în anul 1960. Iar în prima ju
mătate a acestui an, s-au citit peste 
20.000 de cărți.

Acestea sînt datele statistice, rezul
tantă cifrică a unei munci de luni și ani. 

în cadrul activității bibliotecii munca 
cu cartea cunoaște aspecte, forme, pro
cedee diferite, de la cele mai obișnuite 
(prezentări de cărți, recenzii, lecturi în 
grup), la cele mai complexe (procese 
literare, consfătuiri tematice cu citito
rii, săptămînile cărții).

Să ne oprim asupra cîtorva din a- 
ceste forme.

De mult succes s-au bucurat săptă
mînile cărții, fie că era vorba de săp- 
tămîna cărții agrotehnice, politice, ori 
beletristice.

Iată, de exemplu, cum s-a desfășurat 
roia din săptămînile cărții agrotehnice.

Săptămîna s-a deschis printr-o expo
ziție a cărții agrotehnice intitulată : 
„Cartea agricolă, sprijin puternic in 
obținerea dc producții sporite". Pentru 
ca expoziția să aibă un caracter mai 
viu, cu o mai mare putere de convin
gere. alături de anumite cărți au fost 
prezentate exponate agricole ilustrati
ve, aduse din diferite gospodării agri- patra zi, însă, și-a făcut 

pragul bibliotecii.

Bibliotecara Ana lliant prezintă una din cărțile nou apărute

cole de stat și gospodării colective frun
tașe — unde s-au obținut producții su
perioare tocmai pe baza folosirii meto
delor arătate în cărțile respective. In 
cadrul săptămânii au mai avut loc re
cenzia broșurii „Sfaturi 
legumelor", informarea 
tav Rădulescu despre 
creșterea animalelor" și 
lectiv din cărțile „Folosirea porumbu
lui în hrana animalelor" de Gh. Băia, 
„Mărul" de T. Bordeianu și „Sfaturi 
pentru creșterea porcilor".

De o mare popularitate și simpatie se 
bucură procesele literare organizate de 
biblioteca din Dărmănești. Ultimul, de

pentru cultura 
doctorului Oc- 
„Ingrijirea și 
lecturile în co-

Vor ochii mei pe toate să le știe 
Și eu să fki mereu în rind cu ele,

Eu 
Si
Pe

Cînd visul către culmi de cer 
străbate, 

vreau oștean să fiu la datorie 
pun, cu forțele-mi înaripate 
floarea vieții-un bob de poezie.

ARISTICÂ BĂGHINA 
(Cercul literar „Al. Vlahuță" - 

Tumu Severrn) 

pildă, cel cu nuvela „Lența" de Fran- 
cisc Munteanu, a cunoscut, prin izbu
tita sa realizare artistică și prin larga 
prezență a spectatorilor, un mare suc
ces.

„Nu cu mult înainte — îmi spune tî- 
năra țărancă întovărășită Maria Barbu 
— citisem romanul „Ion" al lui L. Re- 
breanu. Soarta celor două personaje fe
minine, Ana și Florica, m-a întristat 
foarte mult. îmi dau seama, însă, că ele 
n-aveau și nu puteau să aibă ieșire spre 
fericire în lumea de atunci a satului. 
Cîtă deosebire între destinul lor și cel 
al Lenței, căreia îi sînt larg deschise 
drumurile spre bunăstare, spre împlini
rea dorințelor și visurilor ei De aceea, 
trebuie să vă spun, mi-a plăcut foarte 
mult procesul literar pe marginea nu
velei lui Francisc Munteanu".

De aceea, trebuie să adăugăm noi, 
căminul cultural arhiplin a răsunat de 
aplauze mult timp după încheierea pro
cesului literar și tot de aceea, a doua 
zi, toate cele 60 de exemplare din „Len
ta" au fost cerute de cititori.

Trebuie amintite, de asemenea, con
sfătuirile tematice cu cititorii, și înde
osebi cea cu tema ,,Superstițiile și com
baterea lor". De ce tocmai aceasta ? 
Pentru că... dar mai bine să vorbească 
faptele.

Era într-o duminică după-masă. La 
căminul cultural, unde bibliotecara îi 
convocase la consfătuire, sătenii um- 
pluseră sala. De pe scenă se citea din 
broșurile „Superstițiile sânt dăunătoare 
sănătății omului" și „Ce sânt aipersti- 
țiile și cum trebuie să le combatem". 
Toți erau atenți la lectură cînd. deoda
tă, Smaranda Leea s-a ridicat în picioa
re și întorcîndu-se către Floarea Cre- 
țoi, i a spus : „Auzi, lele Floareo ? Auzi 
ce spun cărțile despre superstiții ? Și 
dumneata, femeie bătrînă, daț cu bobii, 
descînți și te ții de tot felul de prostii 
băbești ?!“ Toată sala a izbucnit în ho
hote de rîs, în timp ce la locul ei, le
lea Floarea, s-a făcut mică, mică și a 
amuțit de rușine. Ce a urmat ? Ce-a 
urmat ne spune tovarășa bibliotecară 
Ana lliant: „Trei zile după consfătuire 
n-am mai văzut-o pe lelea Floarea- îi 
era desigur jenă să se arate pe la bi
bliotecă. A ' .........................
apariția 

atunci, săptămîni la rînd, lelea Floarea, 
m-a pisat cu tot felul de întrebări : dacă 
sînt sau nu vîrcolaci, ce se-ntîmplă cu 
luna cînd scade sau crește și cîte altele. 
Eu îi răspundeam cam așa : „Uite, lele, 
ia broșura asta (îi dădeam cîte o bro
șură unde găsea răspuns la întrebările 
ei) și cînd îi citi-o vino să discutăm 
despre ea împreună". Așa se face că azi 
puteți găsi pe fișa cititoarei Floarea 
Crețoi 7—8 titluri de cărți și broșuri de 
știință popularizată, fără a mai vorbi 
de cărțile de literatură, care-i plac foar
te mult.

Multe s-ar mai putea spune despre 
biblioteca din Dărmănești. Și despre re
cenziile periodice ale romanelor nou 
apărute, și despre serile literare închi
nate lui Eminescu, Caragiale. Sadovea- 
nu, Arghezi, și despre lecturile în grup 
din romanele „Setea" de 
viei, ..Bărăgan" de V. Em, 
crii“ de A. I Ghilia.

Dărmăneșten’l uniți în
„Drumul belșugului" se pregătesc pen
tru pasul cel mare, înființarea gospo
dăriei agricole colective. Și nu e de loc 
o întâmplare faptul că cei peste 80 de 
semnatari ai cererilor de înscriere în 
viitoarea gospodărie, sînt cititori activi 
ai bibliotecii.

Titus Ropo- 
Galan, „Cus-

întovărășirea

MARIUS POPESCU



a
„Un factor esențial care a determinat lar

ii girea curentului de trecere a țărănimii s,pre 
5 colectivizare îl constituie forța de atracție 
g mereu crescîndă exercitată asupra întregii 
= țărănimi de către gospodăriile colective 
i fruntașe.

In procesul de colectivizare a agricul- 
§ turii trebuie să subliniem în mod deosebit 
1 importanța ajutorului material și tehnic 
g acordat de stat gospodăriilor colective. Ex
il periența construcției noastre socialiste la 
i sate confirmă teza leninistă cu privire la 
J rolul hotărîtor al statului socialist în dez- 
J voltarea forțelor de producție și făurirea 
î relațiilor de producție socialiste în agricul- 
| tmră“.

(Din Raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Ple
nara C.C. al P.M.R. din 30 iunie — 

1 iulie a.c.).

In Segarcea sînt două gospodării colective. Cea 
mai tînără poartă numele „Unirea". In pri
măvară a împlinit doi ani de activitate. S-ar 

putea spune deci, că este la început de drum și ca 
atare, a vorbi numai despre o experiență proprie 
de bună gospodărire ar fi puțin cam timpuriu. 
Membrii gospodăriei colective „Unirea" de altfel 
nici nu caută să se laude cu așa ceva. Ei spun fără 
ocolișuri că au învățat multe de la gospodăria de 
stat și de Ia gospodăria colectivă „16 Februarie", 
tot din Segarcea. Prin urmare, aici este vorba de 
însușirea și aplicarea învățăturilor la condițiile și 
posibilitățile celor de la „Unirea". Cum ?

Pentru a ilustra în ce constă experiența, folosită 
cu pricepere și care a dus la dezvoltarea rapidă a 
gospodăriei „Unirea", vom porni de la următoarele 
fapte. Din suprafața totală de teren, mai mult de 
două treimi sînt cultivate cu grîu și porumb. Acea
sta înseamnă că producția de bază a gospodăriei 
este cerealieră. De altfel, veniturile realizate anul 
trecut vorbesc de la sine. Din 2.866.000 lei, peste 80 
la suta, adică 2.510.000 lei reprezintă venituri din 
cultura plantelor. In acest an, sectorul zootehnic a 
dat 174.692 lei (cam 17 la sută din venitul total). 
Pentru început, adică pentru bilanțul primului an 
de activitate a gospodăriei, rezultatul poate fi so
cotit destul de bun. Dar acest „destul" de bun pen
tru anul 1960 constituia pentru gospodăria colectivă 
„Unirea" doar un punct de plecare.

Prevederile pe anul acesta arată că gospodăria va 
refc’iza un venit 3 8'73.132 lei. Cu al’e cuvinte,
vev.'.’.ur'/e v cu peste un milion de lei. Se
eu . n- c, c <. • ce este nou in r ea’ zarea ve
ri am >,«. Ia ce c:-n; â noul ? In primul
rind demn ie sub» n»; e*te  faptul câ sporul amin
tit va fi realizat mai pir n pe seama sectorului ve
getal și mai mult pe seama dezvoltării șeptelului. 
în cifre, situația se prezintă astfel :

VENITURI
Sectorul vegetal Sectorul zootehnic

I960 2 510.890 lei 174 692 lei
1»L 2.371.321 _ 857 730 B

Constantin Celeiu, șeful fermei de vaci, citește în fața îngrijîtorilor-mulgători broșura : „Din Experiența 
G.A.C. Piscul Vechi, în dezvoltarea sectorului zootehnic și creșterea producției animale?

E seară- La sediul gospodăriei se aiorttuiejic planul de luerțu pentru a doua zi.

Toate gospodărite co ectfve la nîvc'ul ce’or fruntașe

Din datele prezentate reiese că în acest an venitu
rile realizate din sporirea șeptelului vor marca o 
creștere cu de peste patru ori față de anul trecut. 
Mai trebuie adăugat că gospodăria colectivă 
„Unirea" va realiza anul acesta aproape un milion 
de lei din sectorul viticol și alte sute de mii de lei 
din cultivarea plantelor tehnice și medicinale.

Cum se explică o creștere atît de mare a venitu
rilor din creșterea animalelor ? Explicația constă, 
în buna orientare gospodărească a colectiviștilor, 
care urmînd exemplul vecinilor lor de la 
G.A.C. „16 Februarie", au pus bazele unui puternic 
sector zootehnic prin cumpărări de animale. în cel 
de al treilea an de la înființare, gospodăria colecti
vă „Unirea" dispune de 133 vaci cu lapte, 63 juninci 
și 127 capete tineret. Ferma de oi cuprinde peste 
1000 capete împreună cu tineretul, iar din ferma de 
porci se vor vinde pe bază de contract 400 capete, 
pînă la 100 kg. greutate fiecare. Nu trebuie uitat că 
în august 1959, deci la patru luni de la înființarea 
gospodăriei, colectiviștii cumpăraseră primele 40 de 
vaci de lapte.

Dar sporirea efectivului de animale, după cum 
era și de așteptat, a pus în fața colectiviștilor o 
serie de probleme. Trebuiau asigurate adăposturi, 
o bază furajeră corespunzătoare și bineînțeles, ca
dre bine pregătite. Și toate acestea într-un timp 
foarte scurt.

Cine vizitează astăzi gospodăria colectivă 
„Unirea", va fi condus mai întâi la construcții. Sînt 
toate noi nouțe. Unele terminate anul trecut, alte
le abia de curînd. Opt grajduri cu o capacitate de 
528 capete animale, o maternitate de scroafe, sai
van, magazie, patul dublu și alte construcții. „Ne-au 
costat 1.575.000 lei. Majoritatea au fost construite 
din fonduri proprii. Animalele le-am cumpărat cu 
bani împrumutați de la stat. Vrem să organizăm o 
fermă model de vaci", spune președintele gospodă
riei, tovarășul Gheorghe Tutunaru.

Gospodăria nu dispune, ce-i drept, de teren pen
tru pășunat. Are însă teren arabil. Pentru asigu
rarea furajelor s-au destinat din acest teren peste 
400 hectare. Această măsură a contribuit foarte 
mult la îndeplinirea planului de producție de lapte 
pe cap de vacă furajată. Producția de lapte a ajuns 
în medie la 9—10 litri pe cap de vacă în lactație. 
Sînt vaci care au ajuns să dea chiar la 16—17 litri 
pe zi.

In legătură cu pregătirea cadrelor face precizări 
inginera zootehnistă Zenaida Manciu. „Pînă acum 
au fost școlarizați cîțiva mulgători cu sprijinul gos
podăriei de stat Segarcea. Vor fi trimiși și alții la 
pregătire, în afară de faptul că în gospodăria 
noastră se țin cu regularitate lecții pentru califi
carea oamenilor. Pentru cointeresarea celor care 
lucrează în sectorul zootehnic s-a introdus, dupâ 
experiența gospodăriei colective „16 Februarie", re

tribuția după producția obținută. Merită, de aseme
nea, evidențiată rodnica colaborare dintre cadrele 
de specialitate ale gospodăriei de stat și inginera 
zootehnistă a gospodăriei „Unirea", tovarășa Man
ciu. Cu sprijinul celor din sectorul zootehnic al 
gostat-ului s-a alcătuit un program foarte amănun
țit privind îngrijirea și furajarea animalelor, apli
carea metodelor înaintate în creșterea vițeilor.

Membrii gospodăriei colective „Unirea" au mai 
învățat, atît din experiența gospodăriei de stat, cît 
și de la gospodăria colectivă „16 Februarie" ce tre
buie făcut pentru sporirea producției la hectar. 
După exemplul unităților de mai sus, colectiviștii 
au trecut la fertilizarea solului. Numai toamna 
trecută, odată cu arăturile, s-au încorporat în sol 
6.000 tone îngrășăminte naturale. în plus s-au apli
cat și 22.000 kilograme îngrășăminte chimice : azo
tat de amoniu și superfosfat. Aceasta pe de o 
parte. Pe de altă parte s-au convins de însemnă
tatea mecanizării tuturor lucrărilor principale. „Și 
astfel, arată președintele, tovarășul Tutunaru, am 
executat toate lucrările mecanizat". A treia măsură, 
a fost cultivarea unor soiuri de înaltă productivi
tate. La grîu, bunăoară, s-au semănat soiurile B 31, 
Wichita și San Pastore. Dar măsurile de fertilizare a 
solului, mecanizarea lucrărilor, folosirea soiurilor 
productive și buna întreținere a culturilor va face 
ca producția de grîu la hectar, să atingă cifre din 
ce în ce mai mari.

Acestea sînt faptele. Ele stau la temelia celor a- 
proape patru milioane lei venituri bănești obținute 
în cel de al treilea an de la înființarea gospodăriei. 
Asemenea rezultate pot fi obținute de oricare gos
podărie colectivă care va ști să-și însușească și să 
aplice în mod creator experiența gospodăriilor co
lective fruntașe.

CL. MUNTEANU

"Alăptarea vițeilor cu biberonul este o metodă însu
șită de la G.A.S. Segarcea. Elena Crăciun, îngriji
toare la viței o respectă și obține rezultate foarte 

bune



Din timpurile cele mai îndepăr
tate și pretutindeni pe suprafața 
pămîntului, oamenii au iubit frumo
sul și au căutat să se împodobească 
pe ei înșiși precum și să împodo
bească obiectele pe care le foloseau. 
Ori de cite ori au avut de exprimat 
un sentiment, ceva care le frămînta 
sufletele, o mare bucurie sau o du
rere, oamenii au făcut-o într-o for
mă artistică, îngrijită, frumoasă. 
Au făcut-o prin cîntece sau prin 
dansuri. Cîntecele și dansurile sînt 
manifestări omenești foarte vechi.

Poporul romîn iubește mult fru
mosul. Iubește oamenii frumoși, lu
crurile frumoase. îi place să le îm
podobească. Mult a avut însă de su
ferit poporul nostru, căci a fost ți
nut în sclavie și muncit peste mă
sură de-a lungul a sute și sute de 
ani. Și totuși, a găsit întotdeauna 
în sufletul său destulă tărie ca, în 
ceasurile de răgaz, să se ocupe de 
ceea ce este frumos. A creat dan
suri ce arătau dragostea lui nestă
vilită de viață și încrederea în ziua 
de mîine. Dansurile noastre popu
lare sînt astfel pline de avînt și de 
bărbăție. Cîntecele au spus și alean 
și durere, dar și ură și răzvrătire 
contra împilatorilor. Doinele sînt 
mărturia într-o formă deosebit de 
frumoasă a tuturor suferințelor și 
obijduirilor, după cum baladele și 
cîntecele haiducești au exprimat re
volta poporului, prețuirea eroilor lui.

Dar dragostea de frumos a po
porului s-a dovedit în toate lucru
rile pe care le folosește. S-a dovedit 
în portul său de fiecare zi, în îm
brăcăminte, în costumele naționale 
pe care le-a împodobit, prin muncă 
migăloasă, cum nu se poate mai fru
mos. S-a dovedit în țesătura pîn- 
zelor și scoarțelor în care a pus tot 
ce închipuirea lui putea iscodi mai 
frumos. S-a dovedit în totul : în 
sculptura ușorilor de la uși, a cer- 
cevelelor de la ferestre, a harapni
celor de mînat boii și scăunașelor 
simple cu trei picioare.

Acest dar al frumosului, această 
înclinație spre frumos și dorința 
lăuntrică de a-1 face, a fost însă 
înăbușit și mărginit în trecut de în

La cooperativa „Arta casnică" din Tismana-Ollenia, se execută (esâturi 
cu motive rominești, costume nafionale și covoare

Magazinul universal din comuna Filiaș, regiunea Oltenia, a tost construit 
prin munca patriotică și contribuția bănească a cetățenilor

robirea poporului supus exploatării 
burghezo-moșierești. La orașe, locu
rile de muncă erau întunecate și 
murdare. Patronii căutau numai să 
tragă cele mai mari profituri. Insta
lau fabricile și atelierele în cele 
mai ruinate și mai murdare clădiri 
de la marginea orașelor. Drumul 
spre atelier sau fabrică trecea de 
cele mai multe ori printre grămezi
.illIllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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de gunoaie și pe cărări mărginite 
de spini și cucută. Iar halele de lu
cru erau cufundate în întuneric, a- 
veau pereții jupuiți pînă la cără
midă și mînjiți de funingine și fum. 
Satul aflat sub călcîi ciocoiesc era 
înecat în noroaie și zăcea în beznă; 
casele scunde, acoperite cu paie 
prin care fumul se strecura de-a 
dreptul afară, de parcă însăși casa 
ar fi luat foc. Garduri nu erau, și 
doar cîțiva salcîmi făceau vara um
bră puținelor oi ce pășteau pe mar
ginea drumului.

Cîtă deosebire între jalnica înfă
țișare a celor mai multe dintre a- 
șezările Romîniei burghezo-moșie
rești, și aspectul omenesc, civilizat, 
în necontenită înnoire al orașelor și 
satelor noastre de azi! în anii pu
terii populare, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Romîn, patria 
noastră a devenit un vast șantier. 
O’mul nou, constructor al socialis
mului, crescut și educat de partid, 
trăiește o viață îndestulată, demnă, 
într-un peisaj mereu îmbogățit cu 
comori ieșite din mîna lui. Lichi- 
dînd exploatarea omului de către 
om, partidul clasei muncitoare a 
descătușat imensa energie care este 
inițiativa creatoare a maselor. Ea 
își pune pecetea asupra fiecărui loc 
de viață și de muncă, manifestîn- 
du-se pe planuri multiple și cu o 
tărie amplificată de creșterea nive
lului de trai material și cultural al 
poporului muncitor.

Setea de cunoștințe, de frumos, 

bunul gust, sînt trăsături importante 
ale omului nou, constructor al socia
lismului. El se distinge prin marea 
frumusețe a profilului său moral Bo
găția fondului său sufletesc se con
cretizează și în umanizarea peisa
jului înconjurător, căruia omul îi 
dă o haină nouă, aleasă.

Un tablou viu al satului înnoit ca 
o consecință nemijlocită a colectivi
zării, ne este înfățișat în Raportul 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej asu
pra mersului îndeplinirii Directive
lor Congresului al III-lea al parti
dului privind construirea socialis
mului la sate și dezvoltarea agricul
turii : „Se transformă, pe zi ce trece 
fața satelor, țărănimea se hrănește 
și se îmbracă mai bine, își constru
iește locuințe. Își cumpără mobilă, 
aparate de radio și de televiziune, 
își ridică necontenit nivelul de trai 
material și cultural, făurindu-și o 
viață civilizată, demnă de epoca so
cialismului".

înfrumusețarea locului în care 
trăiesc oamenii muncii a început 
a fi nu numai o nevoie a unor oa
meni aparte, ci o nevoie a tuturora, 
o preocupare colectivă. Nu numai 
cîte un om, ici și colo, în sat, do
rește să-și înfrumusețeze casa, în
grăditura și locul, ci toți laolaltă 
doresc și fac totul ca satul lor în
treg să fie tot mai frumos. Viața 
laolaltă, interesul comun al tuturor 
din gospodăria colectivă, l-au învă
țat pe sătean să înțeleagă bine ros
tul muncii obștești, al interesului 
obștesc, al frumosului obștesc. Sta
rea tot maj bună a țăranului colec
tivist i-a deschis dorința de a trăi 
mai bine, mai curat, mai îndemîna- 
tic. îl supără peste măsură să 
înoate toamna, iarna și primăvara 
prin noroaie pînă la genunchi. Vrea 
ulițe pietruite, vrea trotuar pe mar
ginea drumului, vrea pietriș în 
curte. Și ca atare satul, ridicat 
laolaltă, sare ca un singur om să 
facă aceasta lucrare trebuincioasă, 
obștească.

Locul neîngrădit nu-i mai place 
săteanului, că seamănă a maidan și 
paragină. Nici o simplă îngăimare 
de crengi și spini drept îngrăditură, 
nu-i mai place. Vrea gard frumos, 
„ca la oraș“, din piatră sau scîndu- 
ră frumos fasonată. Pune în asta 
dar de frumusețe, ca să-i fie dragă 
așezarea lui și satul lui.

Oamenii din sate au prins sim
țul colectivității, au învățat și au 
văzut cu ochii ce frumuseți și ce 
bunăstare se pot înfăptui prin mun
ca unită. în fiecare an, se înalță 
sute de case noi ,din cărămidă, aco
perite cu țiglă sau eu tablă. Casele 
au cerdace, stîlpi frumoși, terase. 
In fața lor, aproape pretutindeni e 
o mică grădină de flori, îngrijită 
cum nu se mai poate. Gărduțuri 
de diferite culori sau numai vă
ruite, le despart de păsările de 
pe lîngă casă. Pereții, totdeauna 
proaspăt dați cu var, scînteiază în 
soare ca o zăpadă nouă. Unii sînt 
și pictați cu desene ca de scoarță, 
de parcă într-adevăr, pe pereți ar 
fi atîrnate lăicere și macaturi, sau 
flori mari, de culori vii și vesele. 
Toate acestea dau vieții bucurie și 
mulțumire. Frumosul încîntă întot
deauna pe om; îi scoate pe față 
veselie, un zâmbet de fericire și voie 
bună. Omul care muncește și tră
iește într-un loc înfrumusețat de 
mîna lui este totdeauna mai bine 
dispus, vede înainte viața mai lu
minoasă și mai îmbelșugată, e mai 
îndemnat la muncă și, oricum, se 
simte mai puțin obosit seara, cu 
grădinița și florile în fața casei. 
Lumina electrică ce a început să 
scalde casele și ulițele de la țară 
aduce și ea un spor de voie bună.

Nenumărate sînt satele cochete și 
gătite pe care le vedem de-a lun
gul șoselelor. Având în ochi viziu
nea frumosului pe care îl desăvâr
șesc, cetățenii se dăruiesc cu pasiu
ne muncii obștești.

în comuna Comana, reprezentati
vă în acest sens pentru întreaga 
Dobroge — prima regiune colectivi
zată din țara noastră — colectiviștii 
au înălțat în locul vechilor bordeie 
și colibe numai case noi, încăpătoa
re, cu aspect îmbietor. Comana e 
dominată simbolic de silueta masi
vă a căminului cultural construit 
din fondurile gospodăriei colective 
multimilionare al cărei președinte, 
comunistul Nicolae Hudițeanu, Erou 
al Muncii Socialiste, acordă tot spri
jinul muncii culturale de masă și 
acțiunilor patriotice.

Ungă Cluj, la Bonțida, colecti
viștii români și maghiari, odinioară 
argați la grofi, și-au ridicat un ase
menea cartier, că nu știi ce locuință 
să admiri mai întâi. Ulițele cu tro-

Un colt al expoziției de artă populară de la Pah 
din Pitești

Printre colectiviștii din comuna Basarab, raionul Calafat, < 
case noi, se numără și Constantin Dinu

tuare, grădinile care egalează arta 
flori-horticultorului, tencuielile în 
culori pastel, vesele și odihnitoare, 
toate acestea încîntă ochiul și vor
besc mai presus de orice despre 
bunul gust înflorit în grădina bună
stării.

Pe meleaguri oltenești, în cele trei 
sate ale comunei Luipșa, unde odi
nioară domneau înapoierea și mize
ria, țăranii colectiviști și întovără
șiți au ridicat in ultimii ani cons
trucții de interes obștesc dinaintea 
cărora nu poți să nu exclami : „Jos 
pălăria !“, Școli, cămine culturale, 
acareturi comune au fost ridicate 
prin muncă voluntară, potrivit în
drumărilor competente ale deputați- 
lor și comitetului de cetățeni pentru 
construcții.

Exemplele de acest fel sînt nenu
mărate.

,.Muncitorii, țăranii, tineretul ma
nifestă o marc sete de carte, de cu
noștințe. de f nun os, — se arată în 
Raportul prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej Ia cei de al treilea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, — Partidul și statul nostru 
desfășoară o muncă vastă neutru a 
transforma cultura într-un bun al 
tuturor, alocă mari fonduri pentru 
dezvoltarea bazei materiale a activi
tății culturale. Este de datoria sindi
catelor, a organizațiilor de tineret și 
a altor organizații obștești, a Sfatu
rilor populare și a organelor Minis
terului învățămmtului și Culturii de 
a folosi din plin puternicul instru
ment de educație socialistă pe care-1 
reprezintă așezămintelc de cultură și 
artă, a organiza în fiecare club, că
min, casă dc cultură o activitate bo
gată și atrăgătoare, avind o sferă de 
cuprindere din ce în ce mai largă."

Căminul cultural, lăcaș de lumină, 
poate contribui din plin la sădirea 
și dezvoltarea gustului pentru fru
mos. Conferințele cu caracter edu
cativ, expozițiile cercurilor de cusă
turi și arte plastice, întâlnirile organi
zate pe tema înfrumusețării satului 
cu deputății și ou specialiștii din do
meniul arhitecturii și artelor deco
rative, din domeniul industriei con
fecțiilor, industriei alimentare și ar
tei culinare, — iată numai câteva din 
formele muncii culturale capabile să 
educe bunul gust, să dezvolte ne
contenit resursele de făurire a fru

mosului. Căci oa 
tați, îndrumați, 
care-și construieș! 
tru toată viața ș 
copiii săi. Trebui 
facă, să n-o» ridic 
rii. Să consulte s 
sfatul și ajutorul 
preuneze utilul c 
orientarea casei «

Și pentru îmbr 
de povață și înv 
cercurile de cusă 
conduse de comis 
ființă pretutinder 
să devină o artă, 
ca și priceperea < 
și a o înzestra < 
toate acestea, frt 
a-și spune cuvânt

A trăi într-un : 
muri pietruite, < 
cu grijă, a te îm 
să-ți alegi o cartt 
de pe urma lect 
desfeți sufletul la 
colectivă, este o 
clipă. înseamnă 
unde te întorci, t 
ceva frumos, folc 

Raportul piezt 
Gh. Gheorghiu-D 
al P. M. R. din 3 
înfățișează un ta 
tului de mîine IV 
tivele desăvârșirii 
liste : alături de 
se conturează sal 
ințe și minunate 
res obștesc, str; 
câmpiilor fără h 
simetria canalek 
murite de dealt 
mîntate în vii ș 
arată viitorul foe 
spectiva lui ins; 
porul muncitor, 
înalt spirit de r 
zarea planului șc 

Desăvîrșirea <x 
înseamnă, deopol 
mos. îndeplinim 
rate sub condu 
partidului. Vom 
bogată și mai fr 

Frumosul are 
cele mai prielnk 
rire, identificînd 
harnicului și îi 
popor, construct



PAUL ANGHEL

— Trrruu 1 Hooo 1
Căruță se oprește. Au ajuns pe culmea unui 

deal de pe care se deschide priveliștea largă a 
unui sat cu ulițe multe, pietruite, cu case arătoase, 
parte noi, case de gospodari înstăriți. Acoperișuri 
roșii, de țiglă, împestrițează din loc în loc colinele 
domoale pe care se întinde satul. Rachieru co
boară. Ceața dimineții se ridicase deplin.

— Ei, tovarăși — spune Rachieru necăjit — pe 
la ăștia din „Partizanul Roșu*  chiar că nu putem 
trece cu căruța asta 1... Ne văd și orbii... Hai, jos)

— Și, ce-i fi vrînd să facem acu’ ? — întreabă 
Pavel, zîmbind.

Rachieru nu mai risipește argumente :
— Josl... Ați fi voind să ne facem de rîsul între-

fost însărcinaț. 
care și Ctțiva 

al gospodăriei 
gospodăria co-

Adunarea generală a tinerei gospodarii colective 
din Corbu a hotărît să cumpere un autocamion. 
Cu rezolvarea acestei trebi au 
șapte colectiviști vrednici, printre 
membri din consiliul de 
In drumul spre oraș ei 
lectivă „Partizanul Roșu 
nirea cu colectiviștii de 
gospodărie mai veche și 
de învățăminte pentru cei ain Corbu.

Acestea constituie și subiectul fragmentului de 
față din nuvela 
Anghel, în curs de 
ratură.

conducere 
trec prin 

din salul vecin. Intil- 
la „Partizanul Roșu" — 
mai puternică — e prilej

„7 inși intr-o căruță de Paul 
apariție la Editura pentru lite-

— Tovcnășe Pavel gata în douâ secunde sînt 
înapoi.

— Nici un minut, tovaiâșe Virgil I Am plecat ! 
Pornește. L-au otticat, se vede, fungicidele.
— Salutăm „Partizanul Roșu" și-i urăm noi suc

cese ! — spune Pavel ridicindu-și pălăria. — Hai 
băieți 1 — șt către președinte : — Discutăm noi la 
anu' pe vremea asta !...

Pleacă și ceilalți Președintele de la „Partizanul 
Roșu" e uimi*  :

— Stați, mă, stați, frate, două vorbe 1... Dacă 
mergeți la Oltenița vă dau camionul... Tot ducem

cercetează

fim undeva

niște piei la ORACA.
Cei șase merg înainte. Rachieru își 

ceasul. Pavel se scuză din mere 1
— Ne grăbim, ne grăbim, trebuie să 

repede.
Omul urcă în cabină, iar camionul pornește. Ii 

ajunge din urmă Șoferul lasă mașina încet. Preșe
dintele scoate capul pe fereastră :

— V-am văzut căminul 1 — începu el iar. — V-a 
costat cam mult... Noi l-am făcut cu douăzeci de 
mii mai ieftin și are optzeci de locuri în plus.

Intre timp, Virgil dă ocol camionului. II cerce
tează din urmă și Ichim.

ne împrumutați niște grîu de 
Zamfirescu către celălalt din

— Era vorba că 
sămînță ? — spune

chieru

njeniL Se întoarce

a dumn

sprijin la ceilalți

tăllcă 1

ați căpiat ? 1/

Ichim fără să se lămuri

cîteva copci iericite, apoi se alătură

— Tocmai, nea.Taiiaulea, e căința gospo 
Iar noi, comitetul^ îți dăm sarcină, s-o scol

spus, tovarășe președinte, să nu luăm 
începe Rachieru, înverșunat. — Poftim,

actilui, șurubul de la 
i o prinde...

spus cevj 
iera'l-a'c

— Ia stai, nea Patraulea, ce mai 
asta căruța dumitale?

Sare și Victor :
— Chiar, nea Patraulea, e căruța
Moșului îi sare țandăra :
— Cum căruța mea, oameni buni.

Vă spălați pe mâini de bunul gospodăriei, 
deodată 1 Ce, e numai căruțai mea, ?— Și la 
vorbind, nici nu-i căruță mea 1 E. căruța g 
dăriei 1 4

ullrotește și intră pe o poartă peste care 
fițhia : „Partizanul Roșu".
Zemfirescule, spune PgvoL — te puse 

mai aducj de căxrri.-ița aia de
a șjț»- -că plesneec®*' împrumutăm de Ia 

-.est ce --'s-auyîioieritA... Asta nu 
j din camion nicP să mănânce 1... Și la 
duce cu camionu/T.. Se «caldă cu ca-

lungească vorba 1 
— hotărăște el — rămli

larcă sfat»! le-a făaut
(1 nivel?'Bînt^mcii jgcspo-

^incope șuJBBttVWcu. — Le-am văzut 
3red gsspșj* Wares c fondul de bază în 

u*j •peste jumate milion... Depinde 
șwfecla.
cla nu stau prea bine — spune Virgil, 
merge îngîndurat. După o vreme tre-

nimică, < 
tVă spun

*— Am 
conducta 
de Lorii

jfo Ichim :
' bun... — mormăie

stă de vorbă cu o 
voinică, înce/cînd să bage mînzul 
ajutorul unor^'copii. L-au închis. Nea 

tuflea /leagă bine port/ța, continuîndu-și Intre 
tSțțTnâiil: /
■_ Eîntem tineri, vezi matale, dar avem multe po- 

iț-avem încă doi ani, față de voi e o 
eu toalo aș'.<*a ^nici nu se compară l.„ 

, nici ni bpară 1
zut eu oassle vaualie, — spune iemeia, 
■1 spje pcaztâ și ștșrgîndu-și miinile 
t adm iiiîte-fațadele.

idee /ea Patraidea disprețuitor — 
4* facafrț? și noi ly. 'Nqlț deocamdată 

m in etapa stringent miji©acelor capitale 1 O 
ă k>a»te/iBâpbrtățidifT^yijfĂ»fnțeles, avem și

— Aha 1 — face 
rămînînd cusut pe loc.

Pornesc mai departe. Ichim a ră

/ /
■— Un șur/lb... A sării 

roata, din /pate și n-a 
iFe/neia /;ă din umeri

—-j Ce 4ă facem no| 
■Avem cdmioane 1 — »l 
dafiro, /oi n-aveți un ș 
moliră/la mine ăștia c 
șurub/.

Nea Patraulea a băgat-o pe mlnecă. La gard a 
apăyut vecina, iar peste drum a mai apărut una.

—r Șurub ? 1
t- Ce-ți trebuie, fa, un șurub ?
Femeia le explică pe larg, cu voce tare, spre 

scandalizarea lui nea Patraulea.
/ — Le-a căzut ăstora de la căruță, un șurub, și 
tau-și pot tace oamenii treaba 1... Ce dracu, fa ? 
Nu știi ce-i aia, un șurub ?... Un șurub, fa, de la 
căruță, care ține roata.

— Aha 1 — se dumirește una — un șurub 1 — 
striga apoi spre o altă casă : — Ristițo 1...

Cea de peste drum strigă și ea spre un vecin : 
— Păirule 1... Veniți mă, aici 1... Vasilicoo 1
Nea Patraulea e înconjurat de strigătele binevoi* 

toate ale suratelor. N-are cum mai scăpa. In cu- 
rînd va afla tot „Partizanul Roșu* cum că lor le 
lipsește un șurub la căruță. Dă cu piciorul in roata 
cubuelue și se "nincă In căruță.

— Gata, s-a făcut 1— Diii 1 — și din mers : — 
Ai grijă, Pachițo, de mînz 1

Mînzul nechează siîșietor. li răspunde Veta. Su
ratele încă mai strigă- Trandafira a apărut din nou 
la gard :

— Spune-i, ia, să ee ducă la noi la atelierul me
canic 1
- Nea Patraulea a dispărut cu căruță cu tot. In
tr-un nor de praf.

*
Cei șapte sînt d.n nou In căruță șl se Îndreaptă, 

in trapul ușor al iepelor, feătre oraș. Au intrat 
de-acum în forfota de vehicole a șoselei princi
pale. Copitele iepelor tropotesc zgomotos pe asfalt 
iar căruța boa rogește din toate încheieturile. Cei 
șapte sînt bine dispuși, deși amintirea „fungicide
lor", a caselor, a tuturor minunățiilor din „Partiza
nul Roșu*, ț^alizate In mai puțin de cinci ani, îi 
irămîntă îngă. Nea Patraulea din nou în coada că
ruței, cu gî/idul la afrontul de adineaori, meditează 
el știe la Ce.

— Ce iacem 7 1 — întreabă Victor, care mină 
lepele —/ oprim să luăm benzină ?

Căruță a trecut pe lingă o stație „Peco", la care 
făceau/coadă un șir de limuzine.

— F/-ți-ar benzina să-ți fie. Victore — ride Pa
vel. Hal, că nu-i timp 1

Rachieru Iși cercetează din nou cronometrai lui, 
mare cit un măr domnesc. E tlrziu Intr-adevăr.

— Dă-1 bice. Victore 1 — îndeamnă și el.
Apropierea orașului Ii înveselește și ie aduce pe 

fețele arse de soare, o bucurie discretă, ca un re
flex de lumină. încep să trăiască din nou, nerăb
darea aceea plăcută pe care au tiăit-o In zori, in

— Mînzul Vetel, — constată Victor, vesel.
Spre coastă vine în galop, răscolind nouri de 

praf, un mînz pintenog, cu coada în vînt. Nechează 
scurt, face 
mamei.

— Ți-am 
lepele 1 — 
descurcă-te acum 1 Ce facem cu „băiatul" ăsta 
pînă acolo? — îl numea pe mînz „băiatul*, deși 
cu necaz.

Intr-adevăr, fii mal aveau cum se descurcg,. 
Mînzul Vetei a ir.-f'put să sugă, flămînd, bctuvfn- 
du-și coada ri «1 ,/* e~ a tcauic «: ir j >■. Sa
decis și Pavel?

— Gata 1 Țoală lumea jos 1 — poruncește el. — 
Victore, vii cu căruța în urma noastră și vezi, lasă 
mînzu' la ăștia din „Partizanul Roșu"...

Coboară toți. Sare jos din căruță și Victor :
— Nici nu mă gîndesc — se apără el. — Tova

rășe președinte, eu v-am spus că nu min lepele)... 
Nici nu-mi trece prin cap să trec așa pe la ăștia 
din „Partizanul Roșu*.

— Ei, dar asta-i culmea, tovarăși) — se supără 
Rachieru.

— Hai, Victore 1 — încearcă președintele să-l 
convingă pe flăcău — sînt și ei colectiviști, ca și 
noi 1 Ce atîta problemă 1

Dar flăcăul nu vrea să primească în ruptul 
capului :

— Nici nu-mi trece prin cap 1... Să mă vadă aia 
a lui Găbulea, care e la ei la U.T.M. și după asta 
mai dă dumneata ochii cu raionul 1... Să vă văd 
pe voi la ședința raională, după ce o umple aia a 
lui Găbulea toate organizațiile 1... Hă, hă 1 — o 
imită Victor — i-am văzut pe ăia de la Corbu cu o 
căruță de speria ciorile 1.

Rachieru n-are timp să
— Tovarășe Patraulea, 

dumneata 1
— Eu ? I
Rachieru e ferm :
— Da, dumneata 1
Moșul, disperat, caută
— Măi, Pavele, gîndește-te, nu m-am opus eu 

de la început ?
— Și cine vrei să rămână cu căruța? — întreabă 

Rachieru.
Nu mai există nici o soluție.
Zamfirescu, contabilul, rămas mal Aa o parte, 

pînă atunci indiferent își plătește polița :
tura-vura, nu-1

mionu' cu tot 1
Rachieru e plin de udduf : /
— Ei tovarășe Zamfirescu, mai pine am face un 

schimb de contabilii cu ei 1... Uităste numai ce ca
mion și-au luat l.y Nu mai vorb/sc de fungicide 1

S-a apropiat sr Virgil, urmat
— Noi o să/luăm unul mc 

Ichim privinryîn urma camionu
In acesț'/fimp, nea Patraulep 

femeie

■o da;; la O pcufo. y
— ’Asla /ie mai lipseai — strane PaveL — Chiar 

șl aveam chef-să dării ochii oct ăsta 1
— Cine-i ? —^in/rebă Victor.
— Cum «cine î — se supăra Bachivru, «— Preșe

dintei» de lă „Partizanul Roșu* 1 /•
Autocamfotoul se oprește în dreptul lor. De lingă 

șofei c aLară < un om între două vîțste,’ îmbrăcat 
cu un agjonom sari inginer în -timpul lucrului E 
Vesel, și pus pe glumă: j

— Salutăm vecinii L.. .Iși dau ânîna.
--- Ce să le-arăt băieților, ia spuneți 7 — începe 

președintele de la „Partizanul-Roșt.*'^.jovial și pus 
pe vorbă. —I Avem ce vă ară? a, slavă domnului 1

— Avem și noi a vă arăta — spune Pavel zâm
bind. Și apoi : >— am văzut sfeala voasțră. |Nu e 
prea bună.. Celălalt nu sv lasă l.j

— Știu, aveți țrei vagoane Ia hectar... Dcsr ați
văzu* Silozul nastnt?--- 7, / y

Ne șe lasă nici Rachieru :
—.Am văzut arătuijle 1 Lucrare slabă...^Ce mal— 
Celălalt prindă jocul: /
-f- Asta, la voi s-o ff întâmplat,.. Nu știu dacă știți 

că dăm cu fungicide I
Iși văd apoi mai departe de lucru.
— Cu ce au zis că dau ? — întreabă Ichim.
— Cu fungicide — răspunde PaveL

Ultimul cuvînt a oprit discuția In punct mort. 
Se tace cîteva clipe. Profită de răgazul ăsta 
Virgil:

primele clipe ale plecării. Sînt acum aproape, 
aproape la țel: oamenii ar simți parcă nevoia să 
coboare și s-o ia in zbor, înaintea mașinilor iuți.
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Cheîu, secretarul organizațieiBrigada de orezari ascultă articolele foii volante. Citește Lincă 
de bază din G.A.C.

Tfoaia
COLANTA II//

a
Urmind exemp ui co ectiviștiior din Oltina

din numerele tre- 
revistei noastre

Intr-unui 
cute ale 
aminteam faptul că în comu
na Oltina-Dobrogea, colecti
viștii au întocmit, după mode
lul S.M.T., prima lor foaie vo
lantă, pe care au adaptat-o 
specificului și cerințelor gos
podăriei colective.

Semnalăm acum cu bucurie 
apariția unei alte asemenea 
foi volante, în alt capăt de 
țară, și anume la Isbiceni- 
Oltenia.

Numele ei este „Belșugul" 
și apare, ca și la Oltina, prin 
grija organizației de bază 
P.M.R. din gospodăria agricolă 
colectivă. S-a amintit din 
capul locului faptul că ea con
stituie un mijloc al muncii po. 
litice de masă menită să spri
jine rezolvarea sarcinilor ce 
stau în fața gospodăriei co
lective. Iar sarcinile acestea 
sînt mari și importante și ele 
au sporit după apariția 
cumentelor 
P.M.R. din 
lie a.c.

Do-
Plenarei C.C. al 
30 iunie — 1 iu-

★
Foaia volantă 

del frămîntările 
dlntr-o perioadă 
iînd frecvent însă (la 7-10 zi
le), posibilitățile ei de cuprin
dere se lărgesc. Ea devine 
astfel o scurtă istorie de cam
panie, depozitînd experiența 
valoroasă a colectiviștilor din 
cea mai intensă perioadă de 
muncă a anului.

Redăm aci momente inspira
te de articolele foii volante 
„Belșugul14, căreia la primul 
său număr, îi dorim succes.

oglindește fi- 
gospodăriei 

scurtă. Apă-

AGITATORUL NR. 1 —
PRODUCȚIA

Comuna Isbiceni e complet 
colectivizată din toamna anu-

lui trecut. întovărășirea din 
comună s-a încorporat, la ce
rerea membrilor săi, gospodă
riei colective.

— Ce-a determinat aceas
ta ? — îl întrebăm pe secreta
rul organizației de bază Lin
ca Chelu.

— Producția gospodăriei 
colective, înainte de toate. Ea 
a avut cea mai mare forță de 
convingere, a fost ilustrarea 
cea mai concludentă, prezentă 
în conferințe, programe arti
stice, în agitația vizuală, în 
munca de la om la om. Fac
torul „producție" a fost anali
zat în Isbiceni cu cea mai 
maze atenție. El a încununat 
efortul sutelor de colectiviști 
Incepînd cu anul 1959 s-au 
obținut cifre din ce în ce mai 
însemnate în producția de 
cereale.

Producția înseamnă triumful 
agrotehnicii, pe de altă parte. 
Primul articol al foii volante 
se consacră acestui lucru.

„Recolta promite în acest 
an să fie bună și chiar foarte 
bună. Toate mijloacele gos
podăriei au fost mobilizate 
pentru strîngerea ei fără pier
deri". Și stabilind legătura 
strînsă între toate momentele 
campaniei ca și acțiunea lor 
reciprocă, articolul continuă : 
„De grăbirea recoltării și eli
berarea terenului, ca atare, 
depinde executarea unei lu
crări de bază, arăturile de 
vară. E folositoare sau nu lu
crarea aceasta ? Nu mai e 
nici o îndoială". (Așa au fă
cut și acum doi ani, și a- 
cum un an. Rezultatul, l-am a- 
mintit pe scurt mai sus — n.r.) 
„Executarea arăturilor adinei 
se impune acum, cînd pămîn- 
tul are gradul de umiditate ce 
permite însămînțaiea aultuii-

lor duble. în special a porum
bului siloz. Numai de pe su
prafața! însămînțcrtă pînă a- 
cum, în terenurile eliberate 
se vor putea hrăni 750 capete 
taurine*

Se voi bataliza, di asemenea, 
100 de berbeci pentru obține
rea unor cantități sporite de 
lină și carne.

★
Nota redacției : Dezbaterea 

Raportului tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej de către colec
tiviștii din Isbiceni, a accen- 
tuat aci necesitatea dezvoltă
rii rapide a sectorului zooteh
nic, dezvoltare aflată în pre
zent sub posibilitățile gospo
dăriei. La sfîrșitul acestui an 
gospodăria va avea cu 90 
de capete de vaci și 145 de 
vițele mai mult. Au început 
să-și creeze și o matcă pro
prie din rasele brună, bălțată 
romînească și Pintzgau, reți- 
nînd cu mare grijă produși! 
obținuți. Idem la porci și la 
oi. în lotul celor 267 porci con
tractați în acest an pentru în- 
grășare sînt și 60 de scrofițe. 
După dezbaterea Raportului 
colectiviștii au hotăiît ca scro- 
fițele din lot să fie înlocuite 
cu grăsuni procurați din achi
ziții, și reținute pentru prăsilă.

O PROBLEMA DE MUNCA...
...DAB ȘI DE ETICA

Motopompele in plină acțiune. Pe conductele de 12 țoTî apa se îndreaptă în neîntrerupt șuvoi 
spre culturile irigatei

Președintele gospodăriei, 
Gheorghe Zarcu, a fost invitat 
anul trecut la consfătuirea pe 
țară pentru cultura orezului. 
S-a întilnit aci cu orezari din 
toată țara și desigur și cu cei 
din R. P. Chineză, venițî în ca
litate de oaspeți. Și iată că to
varășii din îndepărtata Chină, 
cultivatori cu tradiție secula
ră, l-au felicitat p< Gheorghe 
Zarcu. El a adus cu sine la 
consfătuire faima meșterilor 
orezari din Isbiceni, faimă de 
dată foarte recentă. Acum 
patru ani nu se știa de orez 
în Isbiceni. Dar în Lunca Ol
tului terenul e cum nu se poa
te mai bun pentru așa ceva. 
Aici au înființat o orezărie. 
Primul an s-a soldat cu rezul
tate strălucite, punînd astfel 
capăt dintr-odată îndoielilor 
și opunerilor. La Isbiceni 
„noul" și-a creat drum și prin 
orezărie. Au primit de trei ori 
consecutiv diploma de fiun*  
tași pe țară. Producția din a- 
cest an (se evaluează la 5.000 
kg. la hectar), le apropie din 
nou mult rîvnita distincție.

Orezăria e una din pasiu
nile președintelui ca și a mul
tora dintre colectiviști. Ea se 
justifică în bună parte prin fap
tul că de pe orez s-au încasat 
anul trecut mai mult de două 
milioane lei. Anul acesta ore
zăria le va aduce trei mi
lioane.

Brigada de orezari e cea 
mai numeroasă, cea mai zgo
motoasă în ceasurile de ră
gaz, și cea mai tăcută în cele 
de muncă. Ii vezi pășind rit
mic în parcelele mustind de 
apă și plivind fiecare fir de 
buruiană, absorbiți cu totul de 
această treabă. In foaia vo
lantă, președintele le dă în*  
demnul: „Terminați de urgen
ță plivitul al doilea. E o Iu- 
crare de bază de care depin
de sporul de producție. Bu
ruiana lăsată în voie, mănînr

cu 
ca 
ur- 
cu

că jumătate din recoltă sau o 
compromite în întregime. In 
sectorul echipei lui Petre Lin
că mai sînt trei hectare nepli
vite. Să se concentreze acolc, 
forțele 1“

De ce a rămas în urmă 
plivitul Petre Lincă, știut 
om priceput ? Mergem pe 
mele foii volante la locul
pricina și ailăm amănunte. 
Cele trei hectare sînt pe un 
plan mai ridicat. Aci, apa nu 
băltește și buruiana se dez
voltă mai repede. Șeful bri
găzii de orezari a dispus tri
miterea la echipa lui Lincă a 
cîtoiva oameni din echipa lai 
Subașa, care a terminat 1 
ma. Cei trimiși s-au întors re
pede înapoi la echipă. „Nu 
ne-au primit, spun că nu au 
nevoie de ajutorul nostru".

— Așa a fost ? — întreabă 
secretarul organizației 
ză, care le-a 
volantă.

— Așa, se 
dunarea de 
ieții lucrează 
lui Petre Lincă s-a lăsat tă
cere. Șeful de echipă arată că 
într-adevăr li s-a oferit ajutor, 
dar unii din echipă

— Putem și noi 
răzbim cu plivitul.

•dăm, la o 
noastre muncă ?

Cu toată strădania depusă, 
ei n-au reușit totuși să ispră
vească, și plivitul a întîrziat

Pe loc și în aprobarea una
nimă se hotărăște ca cele trei 
hectare rămase „cuiul lui Pe
pelea" în tarlaua de orez, să 
fie plivite grabnic cu sprijinul 
întregii brigăzi. Brigada de la 
orezărie se află acum la cel 
de al treilea plivit.

Mica întîmplare de care 
povesteam, una din multele 
care £ac bogăția unei zile în 
colectivă, a rămas în urmă, 
învățătura ei le răsună însă 
tuturor in urechi: „Să pui în
totdeauna interesul colectiv 
înaintea celui personal".

Pe cîmp, la locul de muncă, 
foaia volantă a generat o lec
ție

citit din
de ba- 

foaia

din a- 
„Bă-

aud voci 
oameni. — 
bine“. In echipa

adi-că,

• r 

s-au opus, 
singuri să 
De ce să 
din zilele

de etică socialistă.
V. TOSO

care nu- 
lapte să

IMBOLD
a vacilor s-au luat ma-

I. CIMPEANO

port.

La scurt timp după publicarea în presă a Ra- 
portului tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej la ple
nara C.C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie a.c. 
am avut prilejul să-l întîlnesc pe tov. Gheorghe 
Bilega, președintele gospodăriei agricole colec
tive din Palazu Mare, un cartier al orașului Con
stanța. Știam dinainte că în această gospodărie 
ponderea cea mai mare o are creșterea animale
lor de producție și în special a vacilor de lapte. 
Așa că discuția noastră s-a polarizat mai ales 
spre această problemă subliniată cu tărie în ra

— Avem acum 473 bovine din care 225 vaci de 
lapte în anul trecut noi am obținut o producție 
medie pe cap de vacă furajată de 3.000 litri. Ne 
dăm seama însă că aceasta este încă puțin dacă 
avem în vedere faptul că noi sîntem o gospodărie 
colectivă situată în imediata apropiere a orașu- 

___ ih. Gheorghiu - Dej 
la recenta plenară a Comitetului Central al 
P.M.R. constituie pentru noi un puternic imbold

Raportul tovarășului

spre noi succese.
Hotărîrea adoptată de adunarea generală a co

lectiviștilor din Palazu Mare prevede ca în 1965

numărul bovinelor să ajungă la 931 din 
mai vaci cu lapte 511 iar producția de 
ajungă la 3.200 litri pe cap de vacă furajată. Căile 
pentru obținerea acestor rezultate sini binecu
noscute încă de pe acum de către colectiviștii 
din sectorul zootehnic al colectivei. Creșterea e- 
fectiveior de animale se va face de la an la an 
prin oprirea din prăsilă proprie a exemplarelor 
celor mai bune provenite de la părinți de mare 
productivitate, gospodăria avînd vaci care dau 
6.000—7.000 litri lapte pe an

in acest an de pildă, colectiviștii din Palazu 
Mare au în afară de cele 225 vaci de lapte și 54 
juninci din prăsilă proprie. Contractul încheiat cu 
statul pentru livrare de lapte se ridică la cifra de 
250.000 litri și există toate condițiile ca el să fie 
nu numai îndeplinit dar chiar cu mult depășit, 
după cum ne-a asigurat Purcea Tănase mulgător 
fruntaș din cadrul gospodăriei. In afară de faptul 
că aici au fost introduse in grajduri adăpători au
tomate, că există o curățenie exemplară, iar pro
gramul de grajd se respectă la centimă, o atenție 
deosebită se acordă alcătuirii rațiilor de furajare 
a animalelor. De altfel pentru asigurarea unei

hrăniri cit mai consistente 
suri pentru sporirea considerabilă a bazei furajere 
și pentru creșterea producției de furaj la hectar 
prin aplicarea celor mai avansate metode agroteh
nice la aceste culturi. Dacă de exemplu în anul 
1955, au revenit pe cap de vacă 5 tone porumb 
siloz, în 1960 s-au asigurat 8 tone porumb siloz 
pentru fiecare vacă. In afară de aceasta s-au ex
tins mult suprafețele cultivate cu sfeclă furajeră 
iîn-borceag, lucerniere etc.

Din toate acestea se poate trage concluzia că la 
sfîrșitul anului în curs la G.A.C. Palazu Mare se 
va ajunge ca încărcătura de bovine la suta de ha. 
să fie de 27, dintre care 17 vaci de lapte.

In următorii ani colectiviștii din Palazu Mare 
vor să întreacă în ceea ce privește producția va
cilor de lapte, pe colectiviștii din Biled regiunea 
Banat cu care sînt de mult în întrecere.

Raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Ja recenta plenară este pentru ei, un sprijin pre
țios în acest sens.



Comentariul să pir minii

Problema problemelor
Printre veștile transmise in săptămîna trecută de agențiile 

de presă, este și aceea cu privire la reluarea tratativelor 
bilaterale sovieto-americane în problema dezarmării. Această 
veste nu poate decît să bucure pe oamenii iubitori de pace 
din lumea Întreagă.

Aspirațiile omenirii de a scăpa de coșmarul înarmărilor, de 
a trăi într-o lume fără arme, fără soldați, fără războaie, sînt 
sprijinite cu fermitate de către Uniunea Sovietică. Programul 
de dezarmare generală și totală propus de N. S. Hrușciov la 
cea de a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. este o 
dovadă grăitoare în această privință.

Acest program, care reflectă dorința sinceră de pace a 
Uniunii Sovietice, a fost primit cu dragoste și încredere de 
milioane și milioane de oameni de pe toate meridianele glo
bului pămîntesc, care-1 apreciază ca un program realist și re
zonabil. Numai profitorii cursei înarmărilor, în frunte cu mo- 
nopoliștii din S.U.A., nu văd cu ochi buni acest program.

Apologeții războiului rece se străduiesc din răsputeri să 
dovedească, ori de cîte Mi au prilejul, că în actuala conjuc- 
tură internațională, dezarmarea ar fi imposibilă. în același 
timp, unele ziare din Occident, printre care și ziarul american 
„New York-Times" susțin în coloanele lor ideea că dezarmarea 
generală și totală propusă de Uniunea Sovietică ar urmări, 
chipurile, subminarea economiei țărilor occidentale, care ar 
avea de suferit de pe urma încetării producției de armament.

Nimic mai neadevărat decît aceste susțineri lipsite de 
temei. Dezarmarea generală și totală este pe deplin posibilă 
in actualele condiții. Ea nu ar duce la subminarea economiei 
nici unei țări, ci dimpotrivă ar duce la îmbunătățirea situației 
oamenilor muncii. Singurele cărora nu le convine înfăptuirea 
dezarmării generale și totale sînt marile monopoluri producă
toare de armament, pentru care cursa nebunească a înarmă
rilor este o sursă de profituri uriașe.

Uniunea Sovietică se pronunță pentru dezarmarea generală 
și totală pentru că numai aceasta poate asigura o pace trainică 
și durabilă. Numai atunci, cînd nu vor mai fi arme, războiul 
va deveni și el imposibil, iar între state se vor putea instaura 
relații bazate pe încredere, deoarece atunci nimeni nu va 
putea amenința pe nimeni.

De altfel, chiar în Occident sînt destui oameni cu mintea 
lucidă care își dau seama că programul propus de Uniunea 
Sovietică este pe deplin realizabil. Așa de pildă, referindu-se 
la poziția Uniunii Sovietice în problema dezarmării, ziaristul 
englez Wyland Young scria recent în ziarul „The Gardian" : 
„Rușii doresc cu adevărat dezarmarea" și „numai un om cu 
adevărat ignorant poate să pună la îndoială sinceritatea 
rușilor".

Reluarea tratativelor bilaterale sovieto-americane în pro
blema dezarmării, e fără îndoială un lucru bun. Popoarele 
lumii dornice de pace așteaptă ca aceste tratative să fie 
fructuoase și să se ajungă la o înțelegere între cele mai mari 
puteri de pe glob. Posibilități in această privință există. 
Uniunea Sovietică a dat și în trecut dovadă de nenumărate 
ori că este gata să încheie un acord rezonabil în problema 
dezarmării și să rezolve prin tratative orice problemă liti
gioasă. Se cere însă ca de astă dată S.U.A. să renunțe la în
cercările de a pune piedici în calea realizării unui acord și să 
sprijine ideea dezarmării nu numai în vorbe, ci și în fapte.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, și-a exprimat speranța că la tratativele dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. în problema dezarmării, Uniunea Sovietică va întîlni, 
în sfîrșit, o atitudine constructivă din partea Statelor Unite 
ale Americii. Opinia publică mondială dornică de pace împăr
tășește întrutotul aceste speranțe și așteaptă ca tratativele să 
fie încununate de succes.

Un acord între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale 
Americii în problema dezarmării, care este problema proble
melor zilelor noastre, ar risipi fără îndoială norii negri ai 
războiului ce amenință să se ridice din nou la orizont și ar 
aduce destinderea mult dorită în relațiile dintre state.

S. LAZÂR

Pe scurt
• Recent, Paulo de Torso, 

deputat și primar al orașului 
Brasilia a declarat că „Bra. 
zilia va continua să sprijine 
dreptul Cubei de a-și hotărî 
singură soarta". El a elogiat 
reforma agrară din Cuba și a 
subliniat că în această țară 
„s-a făcut pentru adevăratul 
panamericanism mai mult 
decît a făcut Organizația Sta
telor Americane de cînd 
există ea“.

• Vorbind despre practicile 
din industria producătoare de 
medicamente din S.U.A., sena
torul american Estes Kefau- 
ver arată că în S.U.A. „pre
țurile medicamentelor sînt în 
general iraționale și excesiv 
de mari. Ele sînt iraționale în 
comparație cu prețul de cost, 
cu profiturile și cu prețurile 
din alte țări".

Kefauver a criticat reclama 
„adesea înșelătoare", profitu
rile excesive și monopolul a- 
supra patentelor și licențelor 
în industria medicamentelor 
în S.U.A.

• în ultimul timp în Da
nemarca a avut loc o nouă 
majorare de prețuri. Ziarele 
s-au scumpit cu aproximativ 
10 la sută. S-a urcat prețul 
medicamentelor care sînt și 
așa foarte scumpe. Chiriile au 
crescut și ele. Au sporit de 
asemenea cu 10—25 la sută 
prețurile la unele produse ali
mentare.

Dintr-o țară agra
ră, Republica
Populară Bulgaria 
se transformă tot 
mai mult într-o 
(ară industrial- 
agrară. lată una 
din uzinele con
struite în anii pu
terii populare. E 
uzina de sodă ca
ustică de lingă o- 
rașui Devnea, re

giunea Tîrnovo

Industria chimică a 
R. S. Cehoslovace 
cunoaște o mare 
dezvoltare. în fo
tografia de ală
turi : rafinăria de 
pe lingă uzinele 
chimice „Slovnait" 

din Bratislava 
(R. S. Cehoslovacă)

Copiii aceștia din satul Hung-Dao (R. D. Vietnam), ai căror 
părinți au suferit din greu crunta și nemiloasa exploatare a co
lonialiștilor francezi, au acum o copilărie fericită. Ei pot să învețe 

la școlile cele mai înalte

Viața grea a țăranilor din Venezuela
în afara Cubei, unde revo

luția a smuls pământul din 
mîinile exploatatorilor și a 
întăptuit o reformă agrară 
largă, în celelalte țări ale A- 
mericii Latine masele țără
nești suferă de o „foame" cro
nică de pămînt, se zbat în 
mizerie și sărăcie lucie.

Iată, de pildă. Venezuela 1 
Ziarul „El Compensino" orga
nul Federației țăranilor din 
Venezuela scrie că după ul- 
timpul recensămînt agricol 
(din 1960), în această țară e- 
xistă 25.000.000 ha de pămân
turi cultivabile. Din acestea, 
însă, 22.000.000 ha se găsesc 
în mîinile a 7.000 de mari pro
prietari străini și băștinași și 

în statele din sudul S.U.A., rasiștii își continuă 
acțiunile împotriva negrilor. Numeroși negrj sînt 
maltratați cu cruzime sau sînt uciși de huliganii 
rasiști.

— Pe ăsta de ce l-o mai fi păzind ?
— Să nu se atingă de vreun alb !

(Desen de N. CLAUDIU)

numai 3.000.000 ha aparțin 
unui număr de 700.000 de ță
rani. De fapt, însă, politica 
acaparatoare a moșierilor a 
adus în stare de faliment sute 
de mii de țărani, așa că, nu
mai în statistică, adică pe hîr- 
tie, țăranii posedă 3 milioane 
hectare de pămînt. în reali
tate, din cei 700.000 de țărani 
trecuți în recensămînt ca po
sesori de pămînt, doar 168.004 
mai au în stăpînire loturi de 
teren (543.599 ha). împrumu
turile cămătărești date de 
băncile agricole precum și a- 
lungarea țăranilor de pe pă- 
mînturile lor de către moșieri, 
au redus simțitor mica pro
prietate agricolă în satele din

Venezuela. Astfel că sute de 
mii de țărani trecuți în recen
sămînt ca mici proprietari de 
pămînt sînt în fond dijmași 
pe latifundiile marilor mo
șieri. Dijma este un mijloc 
puternic, în mîinile moșierilor, 
de jefuire și exploatare a ță
ranilor.

Masele țărănești luptă cu 
dîrzenie pentru schimbarea 
acestui silnic sistem financiar. 
Din 1945 și pînă în 1958 în 
șase provincii din Venezuela 
au avut loc 12 răscoale țără
nești locale. Jn 1959 a luat fiin
ță „Mișcarea națională pentru 
reforma agrară", organizație 
largă ce cuprinde toate ele
mentele progresiste ale țării. 
Conducătorul acestei organi
zații este deputatul Sovanio 
da Paz. împreună cu „Federa
ția națională a țăranilor", or
ganizația „Mișcarea națională 
pentru reforma agrară" mili
tează pentru transformări pro
gresiste în satele din Vene
zuela. De două ori pe an sînt 
organizate, timp de o săptă- 
mînă, marșuri ale țăranilor 
spre centrele regionale unde 
sînt înmînate listele sătenilor 
fără pămînt. Au loc periodic 
acțiuni de protest pe scară 
națională la care participă 
milioane de oameni.

In decembrie 1960 au avut 
loc un șii de acțiuni țărănești 
extrem de combative. Masele 
muncitoare de la sate au luat 
cu asalt conacurile moșierești, 
punînd pe fugă trupele de 
jandarmi trimise pentru repre
salii. Alarmat, guvernul a fost 
silit să accepte, în trei provin

cii, parcelarea unor latifundii 
și organizarea unor coopera
tive agricole țărănești. Primul 
succes concret a dus la o in
tensificare a luptei. în pri
mele hmi ale acestui an ac
țiunile țăranilor pentru refor
ma agrară au luat amploare. 
Nici un fel de represalii n-au 
putut curma avîntul luptei. 
Actualmente „deși au avut 
loc o serie de ciocniri sînge- 
roase între jandarmi și ță
rani, în mai toate provinciile 
țării masele muncitoare de 
la sate intensifică lupta" 
(Prensa Latina). La 1 Mai, la 
Caracas s-au adunat 10.000 
de țărani din întreaga țară ; 
ei au manifestat pentru refor

NOTĂ POLITICĂ
„Generalul Casimbo,,

Cu vreo patru luni în urmă, 
îngîmiafii belicoși de la Lisa
bona, anunțau cu surle și 
trîmbițe că îndată ce sezonul 
ploilor va lua sfîrșit în An
gola, ei vor „liniști" spiritele. 
Sezonul ploilor s-a terminat 
încă de pe la începutul lui 
iunie. Trupele colonialiștilor, 
deși mult întărite între timp, 
suferă și acum numeroase în- 
irîngeri. Răscoala din nordul 
Angolei nu a fost înăbușită. 
Sînt chiar semne vizibile de 
intensiiicare a ei. Acum, răz
boinicii de la Lisabona își pun 
speranțele în „generalul Ca
simbo", cum îi zic cu ironie 
africanii vîntului uscat care 
începe să bală în mijlocul ve
rii în Savana africană. Planul 
diabolic al colonialiștilor con
stă în aceea că, îndată ce a- 
cest vînt va începe să bală 

ma agrară, pentru scoaterea 
satelor din mizeria seculară, 
în fața creșterii nestăvilite a 
mișcării populare pentru abo
lirea sistemului funciar ne
drept existent în Venezuela, 
parlamentul a fost silit să ia 
în discuție un proiect de lege 
„pentru îmbunătățirea împăr
țirii pămînturilor națiunii". A- 
ceasta este „o victorie de 
mare importanță a luptei noa
stre — a spus Manuel Irtaza, 
fruntaș al Federației națio
nale a țăranilor. Noi vom con
tinua lupta pentru a deter
mina schimbările impuse de 
epoca pe care o trăim".

P. TĂTARU

și ierburile se vor usca, ei sâ 
incendieze ierburile și în felul 
acesta să scoată din luptă pe 
răsculați, care vor rămîne fără 
hrană și adăpost.

Colonialiștii portughezi mai 
pot săvîrși încă multe nele
giuiri în Angola. Ajutați de 
partenerii lor din N.A.T.O. ei 
mai pot pustii cu napalm sa
tele angoleze, pot organiza re
presalii împotriva locuitorilor 
pașnici și neînarmați, dar nici 
un general din lume n-a pu
tut și nu va putea descoperi 
vreo formă de luptă care să 
înăbușe reușita mișcării de eli
berare a unui popor. Si dacă 
„generalul Casimbo" va ti un 
aliat al colonialiștilor portu
ghezi in actuala etapă a lupte
lor din Angola, el nu va pu
tea salva însă de la pieire pu
tredul și rușinosul sistem de 
înrobire colonială

L. SIMiON



Program dedicat colectiviștilor din comuna Bivolari, regiunea Iași

Prolo
Brigada noastră dragă 
De fete și băieți 
Colindă ziua-ntreagă 
Ca veselii drumeți.

Pornim la drum acuma 
Prin satul Bivolari, 
Cu cintecul și gluma 
In prag la gospodari.

Fruntașilor in muncă 
Noi azi le-am pregătit 
Buchet de flori din luncă 
In cintece-mpletit.

Iar pentru alții, care 
Se lasă pe tînjeală, 
Brigada noastră are 
Și ci te-o săpuneală.

Cu zîmbetul și gluma
Vă spunem tuturor
Izbinzi mai mari de-acuma.
Și-n toate numai spor I

Acțiunea se petrece în cabi
netul tînărului doctor Vasile 
Gradinaru, venit la Bivolari de 
curînd. E îndrăgostit de mese
ria tui, dar și de munca cultu
rală. Cîntă și dansează, scrie 
texte și dirijează corul. Toată 
lumea îl stimează !

-n cabinetul doctorului intră 
un pac pnt. Să-i zicem Mihai 
sau Vasile, Marin sau Ilie. In
diferent care, că fiecare e dor
nic de cîte-o serbare și... sătul 
de așteptare :

Doctorul QI consultă): — Zi 
33

Pacientul: — Zic orice, nu
mai numărul aista nu-1 zic. Nu 
de alta, da-mi aduce aminte 
câ-n comuna noastră sînt 33 
de cadre didactice și unele din 
ele n-au mai dat pe la cămin 
de nu mai țin minte. De-aia, 
de o lună jumate... nu-i activi
tate, Da’ parcă unii salariați

tru partea corală, n-am ure
che muzicală...

Doctorul: — Diagnostic: e-un 
defect cam suspect. Ca trata
ment ales fă injecții cit mai 
des cu... „penicilinteres**.

Bujoreanu Maria : — Eu sînt 
soră la spital. La căminul cul
tural merg mereu cînd este... 
bal !

Doctorul: — Ce să-ți spui ? 
Soră cu experiență la spital 
și-n... neglijență, singură diag
nosticul poți să ți-1 pui.

Dumitru Teodorescu: — Sînt 
la sfat salariat. Voce am. Cînt 
foarte bine. Cînt mereu, dar... 
pentru mine ! Nu e bine ?

Doctorul: — Diagnostic: (rog 
mă iartă), egoism nu-nseamnă 
artă. Boala dumitale pare să 
fie „comoditatomanie". Trata
ment : pilule cu ardei și cu 
muștar. Dacă nu găsiți destule, 
vă servim și prin ziar !

Prezentatorul : — Brigada în 
tolbă are îndeajuns piper și 
sare pentru toți cei de mai sus. 
Mîine ce-or avea de spus ?

WSiliCA!
(Monolog)

Nu-i de loc ușor să fii res
ponsabil al gazetei de perete. 
Și încă la noi, la colectiva 
.9 Mai". Te duci frumușel di
mineața Ia brigadier să-ți 
spună care-i echipa cea mai 
bună în campania de recoltat, 
și-ți spune : „A treia, mai în
cape vorbă ?“ Abia scrii ma
terialul, pe apucate, și-n pau
za de prînz i-1 citești briga
dierului. «Merge ?“ — îl în
trebi. «Merge — face el de 
colo, da' și echipa a doua 
merge strună, așa că scrie și 
despre ea ceva". După ce ai 
scris și despre ea, seara abia 
aștepți să vină brigadierul. 
Vine, citește și grăiește : „Bun 
articolul, da' și echipa a IV-a 
e bună. Să scrii și despre ea, 
mai încape vorbă ?“ „Nu mal 
încape vorbă, zic eu, da' nici 
pe hîrtie nu mai încape“. 
„Nu-i nimic, zice, tot supărări 
de-astea să ai“.

Nici n-am pus bine articolul 
la gazetă, că vine la mine ce
lălalt brigadier și-mi zice : 
„Ascultă, tovarășe, documen- 
tează-te cum trebuie. Ce 
adică, în brigada noastră 
nu-s fruntași ?“. «Să fie sănă- 
toși“, zic. «Să fie, da' să fie și 
la gazetă. Uite, scrie un arti
col fulger despre bădița Va
sile, fruntașul fruntașilor la re
coltat. Scrie-1 scurt și cuprin

zător, în două cuvinte, sld-1 
vadă toți, dintr-o ochire**.  L-am 
scris în trei cuvinte : «Bravo, 
nea Vasilică 1*

Nici n-apuc bine să-1 pun la 
gazetă, că-1 și zăresc pe nea 
Vasile Rusu și cînd să-l feli
cit, că doar despre el scrise
sem, îmi luă vorba din gură : 
«Bine-ai făcut, zice, că l-ai 
evidențiat pe tizul meu, Va
sile Crețu. Muncește cu sîrg 
și cu tragere de inimă. Me
rită 1“. Pleacă nea Vasile Ru
su și hop, Vasile Crețu. „Gro
zav, zice, îmi place 1 Ce-o să 
se mai bucure tizul meu, nea 
Vasile Andriucă 1 Aista, veri- 
cule, ori muncește, ori la loc 
comanda 1 Cinste lui 1 Meri
tă 1“ Abia plecă nea Vasile 
Crețu, că mă și pomenii cu 
Vasile Andriucă. „Ei, așa mai 
zic și eu, spuse el. Dintr-un 
foc ai împușcat doi iepuri, 
adică vreau să zic că scriind 
despre Vasilică, i-ai pus pe 
amîndoi tizii mei dintr-odată: 
și pe Vasile Crețu și pe Va
sile Rusu. Merită. Cînd pun ei 
umărul la o treabă, apăl se 
cunoaște 1 Lucru de calitate, 
ce mai 1“

Apoi hop că vine și briga
dierul : «în sfîrșit, zice, ai fă
cut o treabă ca lumea : din
tr-un condei ai scris despre 
toți trei...*

COLECȚIONARUL
Brigadierului zooteh

nic Costică Neagu care 
a reușit să obțină ta 
medie peste 2.000 litri 
laipte pe cap de vacă 
furajată.

Orice om, se poate spune,
Are cîte-o pasiune: 
Șl la noi, la Bivolari. 
E un colecționar
De broșuri, dicționare. 
Cărți, reviste și ziare 
Căci, de eînd e-n colectiv 
Este cititor activ.
In răgazuri de hodini 
Peste zi sau după cină 
Scrie-nitr-una și citește 
Pînă hăt, tirziu în noapte. 
Vacile ce le-ngrijește 
Au ajuns.„ fintini cu lapte. 
Și, tratate „ca la carte**,  
Sînt pretențioase foarte : 
Vor siloz pe săturate 
Și la vreme adăpate, 
La siesta... rumegată 
Vor t&cerea-asigurată 
Și solicită plimbare 
După ceas și după... so- 
Dornice de bunătăți * 
Și mai fac și... greutăți. 
Auzi : vechile șiștare 
Cică-s neîncăpătoare 
Și-acum o cisternă vor 
Pe potriva dumnealor. 
Dar. să nu le fie frică — 
Sigur vor primi-o-n dar : 
Nu degeaba, nea Costică, 
Este... colecționar.

din comună nu tot la fel ? Da’ 
uite că vorbim de dî-nșii și 
dînșii au și venit la consul
tație.

Doctorul (către soră): — Să 
intre fiecare pe rînd și să se 
prezinte publicului spectator.

Ghervan Ortansa : — Eu sînt 
foarte ocupată și nu-s cea mai 
indicată. In plus sînt și gos
podină și n-am clipă de ho- 
dină.

Doctorul: — E drept, dar-., 
uiți că mai ai și salariu. Boa- 
la-i gravă: nepăsare. Nu vă 
temeți, că leac are Tratament: 
cîte-o critică bună de două, 
trei ori pe săptămână.

bafta șt Nicolae Ojoc : — Noi 
nu sîntem dirijori, scriitori sau 
dansatori. Sîntem doar învăță
tori care-și văd de treaba lor.

Doctorul: — Diagnostic: de
lăsare. Dacă vreți cit mai ur
gent să fiți vindecați, vă in
dic ca tratament să munciți, 
să cîntați și să dansați, c-alt- 
fel vă... anchilozați !

Albișteanu Maria: — Eu, pen

De Ia lame adunate... 
...și pe scenă prezentate 

învățătorul Ion Urmă din satul 
Tabăra, comuna Bivolari, muncește 
cu sîrg la cămin.

Privindu-1 cum muncește avîntat, 
Un gînd ca sfredelul mă scurmă: 
De ce colegii lui din sat 
Nu merg pe urmele... lui Urmă ?

Brigăzii T de la g.a.c „9 Mai" 
fruntașă în muncă.

Toți membrii tăi cu sirg dau zor
Și-n urmă nu vor să rămii;
Tin ca brigada-ntîi a lor 
Să fie tot pe... locu-nâ.

Colectiviștii din Bivolari au obți
nut însemnate producții de grîu în 
medie la hectar.

Fiecare înțelese
Cum veni belșugu-n casă;
Semănind semințe-alese
Și recolta e... aleasă.

//7 șfichiul brigăzii
(Parodie)

Orologiul sună ora opt jumate 
La gospodărie oare cine bate ?
Eu, Mihai Andriucă, fiul tău iubit.
Eu, și de pe uliți mă-ntorc... cherchelit.
Tare crudă-mi fuse soarta de-astă dată, 
Am plecat oleacă și-am făcut-o... lată.
Ci deschide-odată, vremea stă a ploaie. 
Capul rău mă doare, miinile se-nmoaie...
— Ce vorbești, străine ? Mihăiță-al meu 
Nu umblă pe uliți așa teleleu.
De ești tu acela, nu-ți sînt mamă eu! 
Du-te-acum la arii, treieră de zor,
Și să-ți fie munca bună și cu spor!

Andriucă se-ndreaptă către timp încet,
Dar în cale dete iarăși de... bufet :
— Bufețele dragă, bine ,e-am găsit... 
...însă noi, pe scenă grabnic l-am poftit!
Cică amețește și-o să-l deochiați
Prea pieziș la dînsul dacă vă uitați.

Pagină redactată de PETRE POPA. Desene de NIC. NICOLAESCU

BÂMÎNE DI VĂZUT
Sala bibliotecii din Bivolari. 

Bibliotecara Georgeta Dan își 
încheie recenzia unui roman.

Bibliotecara : — ... și cum 
vă spuneam, cartea este foar
te bună

Primul cititor : — Păcat că 
n-am citit cartea mai dinain
te, să fi luat și noi cuvîntul la 
discuții...

Al doilea cititor: — Și-așa 
tovarășa bibliotecară se gră
bea. Rămîne ne altă dată...

Al treilea cititor : — Pînă a- 
tunci, o s-o citim cu toții. îm- 
prumutați-ne cartea și nouă...

Bibliotecara: (uimită) — Care 
carte ?

Al patrulea cititor: — Cum 
care ? Cartea despre care 
ne-ați vorbit așa de frumos, 
așa de...

Bibliotecara' — Aaa, da, 
bineînțeles..- Dar, e o mică... 
neînțelegere.

Al cincilea cititor: — Ce 
neînțelegere ?

Bibliotecara: — Păi, să ve
deți... Eu, ca să zic așa, n-am 
încă nici un exemplar la bi
bliotecă. Și, autocritic vorbind, 
nici eu n-am citit-o măcar. 
Recenzia mi-a fost trimisă, eu 
aveam în plan o recenzie de 
făcut, recenzia s-a ținut și... 
mai departe, ați văzut.

Cititori . (intr-un glas) — 
Noi văzurăm ce văzurăm, dar 
mai trebuie să vadă și artiștii 
din brigadă și... rămîne de vă
zut ce-o să fie de făcut...
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