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milioane spectatori în timp de a- 
proape un an. In cele 3.087 cine
matografe de la sate și cu ajutorul 
celor 108 caravane cinematografice 
în anul 1961, vor vedea filme peste 
53 milioane spectatori.

Fără îndoială, filmul este mult 
mai ușor de înțeles și are o putere 
de convingere și de pătrundere 
mult mai mare decît orice alt mijloc 
de răspîndire a culturii. Pentru a te 
folosi de film n-ai nevoie de atîtea 
eforturi, cite sînt necesare pentru 
pregătirea unei conferințe, fără să 
mai vorbesc de pregătirea re
prezentării unei piese de tea
tru. (Asta nu înseamnă că nu 
trebuie să pregătim cu dragoste și 
entuziasm pentru a prezenta pe 
scenele căminelor noastre culturale 
piese de teatru, care să vorbească 
mai ales despre viața nouă a sate
lor noastre). Filmul vine însă de-a 
gata. Fie el jurnal de actualitate, 
documentar, de știință popularizată 
sau cu caracter didactic pentru 
răspîndirea cunoștințelor agricole, 
fie film artistic, el a fost pregătit, în 
el s-au cheltuit muncă și bani, efor
turi și dragoste, cu mult înainte de 
a ajunge în cabina operatorului din 
satul nostru. *

Și atunci pe bună dreptate ne 
putem întreba de ce se merge încă 
puțin la cinematograf în unele sate? 
De ce numărul de spectatori la 
multe cinematografe sătești este 
mai mic decît numărul locuitorilor 
din satul nostru ? O să mi se răs
pundă că sugarii nu înțeleg încă și 
nici măcar cei pînă la 6-7 ani nu 
pricep. Dar restul populației ?

Comuna Ulmu din raionul Făurei, 
regiunea Galați, 
are 5.100 locuitori

Multe s-au 
schimbat in anii 
aceștia, ai puterii 
populare, în viața 
satelor noastre. 
Multe, și mari și 
mărunte s-au schimbat în binele ță
rănimii noastre harnice, muncitoare. 
De la traiul de rob și mizerie al ță
rănimii care se afla la cheremul 
boierilor și chiaburilor, la viața îm
belșugată a colectiviștilor din sa
tele noastre cu gospodării colective 
mari și puternice, multe s-au schim
bat în bine. Și multe se vor mai 
schimba în și mai bine, pe măsură 
ce gospodăriile noi, tinere s-or în
tări, s-or consolida, pe măsură ce 
întovărășirile agricole vor deveni 
ele înșile mari, puternice gospodă
rii agricole colective. în același 
timp, în locul întunericului — cu 
grijă întreținut de clasele stăpîni- 
toare — ce învăluia satele noastre 
în trecut, lumina, lumina științei, 
lumina înțelegerii și culturii cuprin
de din ce în ce mai puternic viața 
de toate zilele a satului nostru nou.

De la școala de șapte ani, azi, de 
opt mîine, care a devenit prin gratui
tatea ei totală, mijlocul cel mai im
portant de cultură, pînă la cinema
tograful care ajunge azi pînă-n ul
timul cătun, țărănimea muncitoare 
se bucură de un întreg lanț de alte 
mijloace pentru a cunoaște, pentru 
a afla, pentru a păși pe treptele 
unei culturi la care altădată era 
conda~inată să n-ajungă nicicînd.

Confarințe de tot felul, cursuri 
agrozootehnice organizate în cămi
nele culturale, biblioteci comunale 
și sătești cu sute de cititori și mii 
de volume, o uriașă mișcare de ar
tiști amatori și toate puse în slujba 
ridicării nivelului de știință și cul
tură pentru ca printrînsele țărăni
me:? noastră să-și făurească o via
ță mai bună, mai bogată, un trai 
din ce în ce mai îndestulat pe baza 
muncii unite, organizate, în gospo- 
dăriCT colectivă

Fără îndoială, fiecare din mijloa. 
cele de răspîndire pomenite mai 
sus au rostul lor. Fiecare se bucură 
de o atenție mai mare sau mai 
mică și sînt îndrăgite de țărănimea 
noastră muncitoare, în măsura în 
care cei care le organizează reu
șesc să le facă mai atractive, mai 
interesante, mai Pe înțelesul tutu
rora

Ce-i drept, a ține conferințe bune 
și frumoase, interesante, care să 
trezească interesul unui număr din 
ce în ce mai mare de ascultători 
este un lucru la care se poate a- 
junge — și s-a ajuns în multe locuri 
— pe baza unei munci continue, 
perseverente, cu alegerea subiecte-

lor care să intereseze pe ascultă
tori și la care trebuie să mai adău
găm și talentul conferențiarului. La 
fel se poate vorbi și despre cursu
rile agrozootehnice.

Nici munca de răspîndire a cărții 
nu este ușoară. Mai ales că nu e 
vorba numai de o simplă răspîn
dire a cărții, ci și de ajutorul care 
trebuie dat citito
rului începător, 
organizarea felu
ritelor manifestări 
care să trezească 
interes și să a-
prindă discuții în jurul celor mai 
importante cărți politice, agrozoo
tehnice, de literatură contemporană 
și altele.

Cîntecul și dansul sînt lucruri 
care n-au nevoie de prea multă 
propagandă în satele noastre de 
azi. Ele sînt expresia bucuriei vieții 
noastre noi, libere și din ce în ce 
mai îmbelșugate. Dar dacă e vorba
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cine să-mi fi dat 
ce ne-a scăpat 
și de poveri, 
și boieri ?
august două-ș-trei

Cîntec, cine 
Cînt ca boarea primăverii 
Clătinală-n vîntul serii, 
Tremurat abia in frunză 
Cînd dă luna să se-ascunză, 
Și-ngînat încet, în șoapte 
Cînd copiii dorm și-i noapte, 
Murmurat în alăută 
Pe cînd dragii se sărută; 
Ori țîșnind în aurori 
Peste pajiști, peste flori, 
Ciocîrlii suind in soare, 
Dintr-o zare-n altă zare, 
Peste cîmp, peste tarlale, 
Peste hornuri și furnale. 
Și-nflorind de zîmbet fafa 
Omului ce dimineața 
Pleacă de cu zori la muncă 
In uzină sau pe luncă ; 
Spune: cine îți dă grai, 
Cîntec, să răsuni pe plai ? 
Cine glas îți dă de foc 
Anii să ni-i chemi la joc ? 
Cine oare-ți dă putere 
Să ne-aduci pe buze miere 
Și în suflet bucuria 
Și în fapte, hărnicia ?
— Glasul 
Decît cel 
De amar 
De robie 
Cel ce-n 
înaltă steag de văpăi

și e formată din 3 
sate complet co
lectivizate. Cine
matograful din 
comună realizea
ză în 1961 o me-

de întrecere, dacă e vorba de con
curs, dacă vrem să ajungem la 
București, atunci și corul și echipa 
de dansuri și echipa de teatru a 
căminului au nevoie de strălucire. 
Și strălucirea aceasta se capătă 
prin muncă, prin muncă permanen
tă. De altfel, cîntecul, dansul, spec
tacolul de teatru sau brigada artis

tică de agitație 
își ating țelul nu
mai cînd au stră
lucire, sau măcar 
atunci cînd sînt 
executate corect,

cu alte cuvinte bine.
Există în satele noastre de cîțiva 

ani încoace, un mijloc pentru răs
pîndirea culturii deosebit de însem
nat și asupra căruia aș vrea să 
mă opresc ceva mai mult. E vorba 
de cinematograf.

La spectacolele date de echipele 
artistice de amatori în cadrul con
cursului al VI-lea au participat 21

ți-a dat grai?
Și norodului i-g spus, 
Fruntea, să și-o (ie sus 
Că-i slăpîn pe tot și toate 
Cite fostu-i-au furate.
Glas mi-a dat, puteri mi-a dat, 
Cel ce jugu-a sfărîmat 
Și ne puse steaua vremii 
Să lucească-n fruntea stemii 
Ca să lumineze sonde, 
Munți și brazi și spice blonde ? 
Cel ce apele le-ntoarse 
Spre cîmpii cu fețe arse 
Și făcu din mlaștini spine 
Holde aurii de pine.
Cel ce stîlpi a înșirat 
In cătunul depărtat 
Ș-a pus stele pămîntești 
Cu lumină în ferești.
Fie a pustietății
Vremea jalei și-a tristeții, 
Că-napoi nu s-o întoarce, 
Lacrimi după ea n-om stoarce '■ 
Hai, cîntați flăcăi zglobii 
Și voi fete — ciocîrlii

- Că ni-i vremea de trăit, 
De muncit și de iubit. 
Și ni-i vremea de folos 
Că al nostru Făt-Frumos 
Nu-i din snoavă și poveste, 
Ci Partidul nostru este 1

V TULBURE

die de numai 615 spectatori pe lună. 
Cinematograful funcționează în lo
calul căminului cultural, care are o 
capacitate de 250 locuri. în fiecare 
săptămînă vinerea, sîmbăta și du
minica sînt spectacole cinematogra
fice. Dacă s-ar da în aceste sile 
numai cîte un singur spectacol, și 
s-ar asigura o participare cores
punzătoare a cetățenilor, într-o sin
gură săptămînă s-ar fi realizat mai 
mult decît s-a realizat în .fiecare 
lună a anului acesta. De pildă, or
ganele regionale ale cinematogra
fiei, cu sprijinul organelor regiona
le U.T.M. și al organelor locale (di
rectorul căminului cultural, secre
tarul comitetului comunal U.T.M., 
președinta comitetului comunal al 
femeilor, tehnicienii gospodăriilor 
colective, președintele cooperativei, 
trei cadre didactice inimoase, bi
bliotecara comunală, operatorul 
proiecționist și alții) au organizat în 
zilele de 27, 28 și 29 octombrie o 
acțiune cu filmele programate pen
tru a dovedi că munca educativă 
cu filmul poate să capete o altă în
fățișare, mai bună, cu mult mai 
bună.

Și-n adevăr, în aceste trei zile 
s-au realizat nu trei, ci șapte spec
tacole : vineri seara un spectacol 
cu filmele «Generația salvată11 și 
cu .Omul s-a întors din Cosmos", 
cu 257 spectatori, a doua zi dimi
neața deplasîndu-se cu aparatul de 
proiecție în satul Mohreanu au or
ganizat un spectacol cu filme pen
tru copii la care au participat 382 
spectatori mici ; după-amiază în a- 
celași sat filmul artistic împreună 
cu documentarul pomenit mai sus 
au fost prezentate într-un spectacol 
special pentru elevi și tineret la 
care au participat 194 spectatori ; 
iar seara, același spectacol, pentru 
maturi, a fast văzut de 200 de cetă
țeni. A treia zi, duminică dimineață, 
s-a organizat un spectacol special 
cu filme documentare agricole, pen
tru membrii gospodăriei agricole 
colective din satul de reședință, la 
care au participat 250 colectiviști. 
După-amiază s-a organizat specta
colul pentru copii, realizîndu-se 154 
spectatori; iar seara încă 207 spec
tatori maturi. Spectacolele prezen
tate în fața adulților au fost înso
țite de conferințe pe teme în legă
tură cu Congresul al XXII-le a al 
P.C.U.S., iar filmele agricole au fost

(Continuare în pag. 3-a)



Grajd cu o capacitate de 100 capete vite, dat recent in folosință la g.a.c. „16 Februarie" din 
Mogoșoaia, regiunea București

DEZVOLTĂRII MULTILRTEROLE

Iarna ne găsește pregătiți

Gospodăria agricolă colec
tivă din Mogoșoaia-Bucurcști 
e tînără. Abia a împlinit opt 
luni de Ia înființare. Muncind 
cu perseverență și încreză
tori în posibilitățile lor, noii 
colectiviștii au obținut rezul
tate cu care se pot rnindri: 
peste 300 kg. grîu mai mult 
la hectar față de cifra plani
ficată ; 500 kg. ovăz, 60 J kg. 
sfeclă, peste 1000 kg. lucerna 
mai mult ia hectar fală de 
prevederi ; aproape 60 de vaci 
și peste 300 de oi cumpărate; 
construirea unui grajd pentru 
100 capete de vite, construirea 
unui patul cu o capacitate de 
16 vagoane, o remiză și mul
te alte realizări.

Demn ue subliniat este însă 
faptul că gospodăria a reușit, 
datorită valorificării multiple
lor resurse locale, să împartă 
membrilor săi cite 10 lei a- 
vans lunar pentru fiecare zi- 
muncă. Alexe R. Ion, Drago- 
mir Gheorghe, Pândele Con
stantin și familia bătrînilor 
Moșoiu au ridicat astfel cu 
regularitate peste 809 lei pe 
lună.

Care au fost aceste resurse? 
Cum au fost ele descoperite și 
puse în valoare ?

— Cele 300 de oi pe care 
le-am cumpărat — explică to
varășul Vișan Cornel, preșe
dintele gospodăriei — nc-au 
adus un venit bunicel: peste 
100.000 Iei. Restul de alte cî- 
teva sute de mii îl datorăm 
altor resursă puse în valoare 
în urma consultării cu oa
menii.

Trebuie spus că, din iniția
tiva organizației de partid (se
cretar Vînătoru Alexandru) în 
cadrul gospodăriei s-au făcut 
deseori consultări cu masa de 
colectiviști de la care au ve
nit numeroase propuneri.

— în gospodăria noastră — 
a spus colectivistul Sîrbu 
Constantin — sînt tovarăși 
care știu să împletească co
șuri de nuiele și mături, să 
facă perii, bidinele etc. Ma
terie primă avem, adică ră
chită, paie de sorg, păr de cal 
și de porc. Să începem valo
rificarea ei.

Propunerea a fost adoptată 
în unanimitate. Rezultatul, a- 
proape 40.000 lei beneficiu. 
Alți colectiviști au completat 
propunerea să se amenajeze 
și un atelier de bidinele, folo- 
sindu-se părul zecilor de cai 
ce urmau să fie dați Ia refor
mă. Oameni operativi, colec
tiviștii din Mogoșoaia, n-au 
stat prea mult pe gînduri și 
ca prim rezultat încă 50.000 
lei s-au adăugat Ia suma bene
ficiilor.

Să nu se înțeleagă însă de 
aici că în această gospodărie 
au fost neglijate ramurile 
de bază, cerealele, zooteh
nia și legumicultura. Nici
decum. Pentru anexele gos
podăriei au fost folosiți în
deosebi colectiviștii mai vîrst- 
nici cum ar fi de pildă fami
lia Moșoiu și alții. Restul co
lectiviștilor au muncit în bri
găzile de cîmp. Și au muncit 
bine. Dovadă rezultatele amin
tite la început.

Datorită unei intense și e- 
flcace munci politice ce se 

desfășoară cu membrii colec
tiviști, aceștia au îndrăgit 
gospodăria ca pe propria lor 
casă. Cînd a venit vorba de 
construirea grajdului cel nou 
au răspuns toți ca unul. în 
timpul liber ei au lucrat pa
nouri din stuf pentru pereții 
grajdului.

în una din seri, colectiviștii 
au luat parte Ia conferința ți
nută de inginera gospodăriei, 
Ileana Berșiu, pe tema „Sis
temul de organizare a muncii 
în gospodăria colectivă". Altă
dată, colectiviștilor Ie-a ținut 
o conferință însuși președin
tele. El le-a vorbit despre im
portanța descoperirii și folo
sirii rezervelor locale pentru 
întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriei. Aseme
nea conferințe au mai fost ți
nute și de președintele sfatu
lui popular, de secretarul or
ganizației de bază și de briga
dieri. In fața colectiviștilor au 
fost făcute calcule, luîndu-se 
exemple din însăși viața gos
podăriei.

Cînd a fost pusă in discuție 
problema ca gospodăria să 
realizeze 5.030 kg. porumb la 
hectar colectiviștii au stu
diat cu multă atenție posi
bilitățile ce le stau la înde- 
mînă. Inginera le-a vorbit des
pre fertilizarea solului, despre 

Poți sa nu fii supâratâ?
Răsfoind carnetul de însemnări, am 

tresărit citind : „Plnă la sfirșitul lunii 
octombrie toate construcțiile zootehnice 
vor ii gata“. Această afirmație îi apar
ține tovarășului Constantin Coleag, pre
ședintele gospodăriei agricole colective 
,Drum Nou“ din Corabia Veche. Știți 
cînd a făcut-o ? Astă-vară. ’„Ce mai 
grajd și ce mai maternitate o să ri
dicăm pînă la toamnă, cum nu mai 
există altele prin împrejurimi !" — spu
nea el atunci arătînd spre cele 60.000 
de cărămizi stivuite.

Gata, mi-am zis. Ard de dorința să 
văd construcțiile terminate. Și iată-mă 
din nou la gospodăria colectivă „Drum 
Nou“ din Corabia Veche.

Pun carnetul streașină la ochi și caut 
construcțiile. Mă uit în dreapta, nimic. 
Mă uit în stînga, nimic. Adică, vedeam 
eu ceva, dar nu se putea distinge dacă 
e grajd ori maternitate. Mai dau de 
cîteva ori din aripi și cobor la vale. 
Aici, pe o pășune, nu departe de sediul 
gospodăriei, cîteva zeci de animale tre
murau de frig. Să le plîngi de milă, nu 
alta. Căutind să-mi explic această situa
ție, m-am strecurat în biroul tovarășului 
președinte. Aici, consiliul de conducere 
al gospodăriei ținea ședință. Se alcătuia 
o dare de seamă. Să-i fi văzut ce moho- 
rîți erau cu toții cînd au ajuns la capi-

avantajele arăturilor adinei șl 
ale îngrășămintelor. Multi din
tre ei, printre care Frunză 
Constantin și Păun Constan
tin, au răspuns că pot și că 
vor realiza neapărat această 
cantitate, dînd exemplu pe șe
ful de echipă Anghel Horea 
care obținuse deja în acest 
an peste 4.000 kg. știuleți la 
hectar.

Deși la început de drum, 
colectiviștii din Mogoșoaia au 
dovedit multă tragere de ini
mă și mai ales multă hotă- 
rîre în acțiuni. Așa se face că 
ei au pregătit deja 75 hectare 
pentru realizarea a 5.000 kg. 
porumb boabe la hectar. 
Proaspeții colectiviști însă au 
și alte planuri de viitor la fel 
de îndrăznețe. Au hotărit, de 
pildă, să amenajeze un eleșteu 
de pește, să-și pregătească un 
teren special pentru legume 
trufanda și floricultură. Dacă 
adăugăm la aceasta încă un 
grajd de vaci pentru 100 de 
capete, dacă adăugăm mater
nitatea de scroafe, cotețele 
moderne pentru cele aproape 
1.000 de păsări, zecile de stupi 
pentru albine, cuptorul de 
var, cărămidăria șl cășăria, 
avem în față tabloul realizări
lor din viitorul apropiat.

C. CONSTANT1NESCU

talul construcții. Ce să scrie ? Că din 
toate construcțiile planificate pentru ci
nul acesta au realizat doar una ? Să 
scrie că unii oameni din echipa de con
strucții au lipsit în timpul verii de la 
lucru și că ei, cei din consiliul de con
ducere. nu i-au tras la răspundere ? 
Sau că...

In birou a intrat brigadierul zootehnic 
care părea tare amărît :

— Ce facem, tovarăși, cu cele 36 
taurine cumpărate anul acesta f Afară e 
irig și adăpostul— știți cum se află 1

— Se face, — a dai din nou asigurări 
președintele. — Uite, chiar acum mă duc 
să văd cum merg lucrările.

A plecat îndată, iar eu l-am urmat, 
avînd grijă să au fiu observată. La con
strucția grajdului pentru taurine lucrau, 
cu pauze destul de mari, doi meșteri. 
Văzînd acoperișul aproape gaia, tovară
șul președinte s-a bucurai:

— Va să zică, ea taurmete am rezol
vai.

Brigadierul
atenția:

însăzootehnic i-a atras

Recolta din acest an a fost 
de mult strînsă. în prezent, 
colectiviștii noștri pregătesc 
terenul pentru semănăturile 
de primăvară, fac ultimele 
lucrări la construcțiile ob
ștești ale gospodăriei. Vrem 
ca iarna, care bate la ușă, să 
ne găsească bine pregătiți. 
Sectorul nostru zootehnic nu 
are prea mulți ani de cînd 
figurează printre ramurile 
de producție. Tocmai de a- 
ceea noi îi acordăm o mare 
atenție. Tare le place colecti
viștilor să se fălească cu oile 
merinos ale colectivei, cu 
noile construcții ridicate în 
ultimii ani. Mîndria le este 
justificată, deoarece numai 
în acest an, la majoritatea 
fermelor, numărul animale
lor aproape s-a dublat.

Sporirea numărului de a- 
nimale presupune însă și o 
strădanie mult mai mare 
pentru a le asigura condiții 
bune de hrană și adăpostire. 
Ca să nu mai pățim ca în 
alți ani, cînd ne prindea iar
na trebăluind rate ceva pe la 
vreo construcție, am în
ceput-o încă din primăvară.

Ne-am format o echipă 
dintre cei mai pricepuți co
lectiviști și am trecut la trea
bă. Nu erau ei prea mulți, 
dar toți îs harnici și buni 
gospodari. Materiale ne-au 
trebuit destule, dar nu ne 
putem plînge că sîntem lip
siți de resurse locale. Cum 
avem un rîu în apropiere, 
ne-am adus, cu atelajele și 
camionul gospodăriei, pietri
șul necesar. Materialul lem
nos l-am confecționat în ca
drul gospodăriei, tot din re
surse locale. Mai greu ne 
era cu cărămida. Transpor
tul costa mult și ridica pre
țul construcțiilor. Dar rezol
varea au aflat-o tot colecti
viștii. Avem printre ei meș
teri pricepuți în confecțio
narea chirpiciului. Am făcut 
peste 50.000 de bucăți, a că
ror valoare n-a depășit 12 
bani bucata.

La ridicarea construcțiilor 
am folosit fiecare zi prielni
că de lucru. Așa că, în mo
mentul de față, construcțiile 
obștești ale colectivei noas
tre s-au îmbogățit cu o în- 
grășătorie de porci, un pătul 
pentru porumb, o magazie 
de cereale și un grajd pen
tru bovine, ia care se fac ul

timele lucrări. Folosind din 
plin toate resursele locale de 
care dispunem, și aplicînd 
experiența bună a vecinilor, 
am isprăvit construcțiile 
înainte de termenul propus, 
reducînd în același timp sim
țitor și prețul lor de cost, 
bineînțeles, fără a dăuna cu 
nimic trăiniciei. La patului 
de porumb, de pildă, am fo
losit numai jumătate din 
fondurile planificate, iar 
grajdul pentru bovine ne-a 
costat cu aproape 50.000 lei 
mai puțin decît cel din anul 
trecut.

Dar atenția noastră n-a 
fost îndreptată numai spre 
asigurarea unor condiții bune 
de adăpostire a animalelor. 
La sporirea producției de 
lapte, came sau lînă, contri
buie în primul rînd felul în 
care sînt hrănite animalele. 
De aceea, pentru a le putea 
asigura o bază furajeră îndes
tulătoare, am pus un mare 
accent pe porumbul siloz, 
care constituie hrana de 
bază a animalelor în gospo
dăria noastră^ Cantitatea to
tală de porumb însilozat în 
acest an este de aproape 60 
vagoane — de două ori mai 
marc ca anul trecut. Mai a- 
vem, de asemenea, și 135 
tone sfeclă furajeră, 280 tone 
borceag de primăvară si se*  
cară furajeră, și peste 25 va.*  
goane de fîn și trifoi.

LUDOVIC BORDAȘ
Președintele G.A.C. „loan 
Under" comuna Marghita, 

regiunea Crișana

Noi construcții pentru sectorul 
zootehnic la g.a.c. din Sintana, 

regiunea Crișana.

— Dar picioarele, ieslele și pardosea
la cînd le punem ?

— Picioarele și ieslele le facem noi 
pînă începe iarna — răspunde președin
tele. — Pardoseala o amînăm pentru a- 
nul viitor. Doar n-au intrat zilele-n sac.

Și în timp ce tovarășul Coleag se în
drepta spre locul unde, pînă la 25 oc
tombrie încă nu fusese începută con
strucția maternității de scroafe, eu 
scriam în carnet : „Pe cele 36 de tauri
ne Je așteaptă o iarnă vitregă. Dar nici 
scroafele nu vor avea o soartă mai bună, 
deoarece pînă la sfirșitul lunii acesteia 
s-au ridicat doar pereții maternității. 
Restul... poate la anul...“.

Am plecat de Ia gospodăria colectivă 
„Drum nou" supărată foc. Halal spirit 
gospodăresc, nu-i fie de deochi I Vacile, 
care acum stau în frig, la iarnă vor fi 
nevoile să stea, ce-i drept, sub acoperiș, 
dar pe pămînt și nu pe pardoseală. 
Parcă văd ce se va întîmpla : producția 
de lapte va 
dintre vaci, 
îmbolnăvi, 
milă...

Ce aveți 
viști ? Pe voi nu vă îngrijorează 0 ase
menea perspectivă ? Tare m-aș bucura 
dacă mi-ați scrie că ați chibzuit la cele 
arătate aici de mine și ați luat măsuri 
de îndreptare a situației. Aștept să-mi 
scrieți nu numai „vom face", ci „am 
făcut, sîntem gata“. Și pentru asta, pri
mele care vă vor mulțumi vor ii ani
malele. Firește, nu cu vorba, ele fiind 
necuvîntătoare, ci cu fapte, adică prin 
producții sporite.

scădea, ba poate că unele 
mai sensibile, se vor și 
Sărăcuțele... Le pling de 

de gînd, tovarăși colecti-

„ALB1NIȚA“
Ft. conformitate 

MARIA CHIRCUEESCU



Colectivistele
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Au sosit cărți noi ia biblioteca sătească din Curtea, ratonui 
Făget, regiunea Banat.

ÎN PAS CU V
Iată un 

mergi în

Lenin “ ai

Gherasim,

Maria Gherasim. 
nume pe care, dacă 
comuna Mărgineni din raionul 
Piatra Neamț, ai să-l auzi ros
tit de foarte multe ori. La 
gospodăria colectivă miliona
ră „Drumul lui 
să auzi despre colectivista 
fruntașă Maria 
membră în consiliul de con
ducere al gospodăriei. Dacă 
pașii te vor purta mai departe 
la școala elementară comu
nală, la grădinița sezonieră 
de copii, la căminul cultural, 
ai să auzi vorbindu-se de Ma
ria Gherasim.

întîmplare ? 
întîmplare. Și 
ce. La școala 
munală, recent construită, co
misia de femei a prestat 1500 
de ore de muncă patriotică 
(pentru care a primit drapelul 
de fruntașă pe raion) la lu
crările de finisare a școlii (1a

Nu, nu este 
să vedeți de 

elementară eo

Suzana Abramovici învățătoare în satul Ra
tes ui Cuzei, regiunea Iași, din cauza navetei 
zilnice nu desfășoară nici o activitate obștea
scă.

Uța, u ța. 
Cu căruța.

campaniei de
s-a resimțit necesitatea

ni si pit, văruit, vopsit). Printre 
cele care au avut cel mai 
mare număr de ore la munca 
patriotică a fost și președinta 
comisiei de femei — Maria 
Gherasim.

în timpul 
vară, 
unei grădinițe sezoniere de 
copii. Comisia de femei a luat 
imediat inițiativa organizării 
unei asemenea grădinițe. Și 
grădinița a luat ființă, găz
duind, pe toată durata campa
niei de vară, 200 de copii ai 
colectiviștilor, care s-au bucu
rat de o îngrijire cu adevărat 
părintească. Sufletul acestei 
inițiative și conducătoarea 
grădiniței a fost aceeași Ma
ria Gherasim.

Activă, pricepută s-a dove
dit Maria Gherasim și în or
ganizarea muncii comisiei de 
femei în cadrul căminului 
cultural. Aici, comisia de fe-

Și cu trenu-ncetinel 
Și la cămin nici de fel.

(Desen de T. PALL)

Un non program de brigadă 
a vâxat tawma zilei. Se bucu
ră toți, dar mai mult autorul 
tui, statorniciri instructor al 
brigăzii artistice de agitație 
din comuna Valea Călugăreas
că, Eugen Jnanițescn, profesor 
la școala nr. t. Textul are ca
lități neîndoielnice, artistice și 
de conținut- El e un elogiu a- 
<un belșugului colectivist, în
temeiat pe fapte din viață, 
rcrjonajrtc centrale sînt Pe
tre și Sofița care și-an făcut 
casă nouă. „Cum și din ce- ați 
făcut-o?- — ii întrebă un cu
rios. Și află că fericita pereche 
a Încasat anul trecut bani și 
produse in valoare de aproape 
30.BM leL Că nici anul ăsta nu 
vw fi mai prejos. Că, în sfirșit.

I AȚ A
mei ține periodic, săptămînal 
sau lunar, cercul „mama și 
copilul", cercul „mîinilor în- 
deminatice" cercul artei cu
linare și cercul de citit.

Căutate, bucurîndu-se întot
deauna de o prezență nume
roasă, sînt cercul de artă 
culinară și cel al „mîinilor 
îndeminatice". Cum se poate 
găti variat peștele, cum se 
pot obține diferite preparate 
de porc, care-s rețetele celor 
mai gustoase torturi, iată cu
noștințe pe care colectivistele 
s-au întrecut să și le însu
șească. Pe de altă parte, la 
cercul „mîinilor îndeminatice”, 
lucrindu-se efectiv, împletind, 
cosind, făcînd diferite lucrări 
de croitorie, cunoștințele căpă
tate sînt pe loc deprinse ie 
cursante. Cercul de citit ob
ține și el rezultate frumoa
se. Organizînd lecturi co
lective din revistele „Să- 
teanca" și „Femeia" ca și din 
diferite romane, cum ar fi 
„Bărăgan" de V. Em. Galan, 
„Pămînt desțelenit" de M. Șolo- 
hov, „Setea" de Titus Popo- 
vici și altele, cercul de citit 
funcționează cu regularitate 
reunind un număr mare de 
iubitoare ale cărții. (Are 30—40 
participante).

Ceea ce-i conferă eficiență 
comisiei de femei din Mărgi
neni este permanenta sa par
ticipare la viața comunei, la 
rezolvarea problemelor de zi 
eu zi. Nu este mai puțin ade
vărat că existenta unui colec
tiv sudat, cu membre deosebit 
de active ca Maria Năstasă, 
Anica Man. caș, Elena Cucoara, 
Silvia Ci urea, avînd în frun
tea lor exemplul mobilizator 
al Măriei Gherasim, asigură 
premisele unei activități me
todice, organizate, rodnice.

M. POPESCU

Petre și Sofița nu-s nume năs
cocite și că cei doi pot fi vă- 
zuți în sală, în persoana Iui 
Petre și Sofița Țicu, colecti
viști la G.A.C. „Cel de al II lea 
Congres".

Gospodăria colectivă din Va
lea Călugărească are rezultate 
bune în producția agricolă. Nu 
tot așa stau lucrurile în cea 
animalieră. La ultima adunare 
generală, brigadierul Petre 
Greceanu a subliniat faptul că 
una din cauze este fluctuația 
din sectorul zootehnic. îngriji
torii și mulgătorii se schimbă 
de cîteva ori pe lună. Consiliul 
de conducere al gospodăriei a 
scăpat di» vedere faptul că la 
sectorul zootehnic, căruia în 
multe părți colectiviștii îi spun 
„comoara gospodăriei", trebu
ie repartizați cei mai buni 
oameni. Se știe despre mulgă
toarei Parascbiva Stan și în
grijitoarea de păsări Nicotină 
Petrovschi că, muncind aici sta
tornic și cu dragoste, au obți
nut producție bună și multe 
zile-muncă. Prea puțini știu 
însă asta. Recomandăm cu căl
dură colectivului căminului să 
le pună față în față cu „plim
băreții". O să învețe din asta 
cine are de învățat.

Toate acestea lipsesc din 
noul program de brigadă. Nă
dăjduim că în ultima sa for
mă, le va cuprinde.

★
Gospodăria colectivă a rea

lizat la fiecare hectar un spor 
de 400 kg. grîu și 500 kg. po
rumb față de întovărășiți. Iar 
superioritatea fn producția de 
bază înseamnă în ultimă in
stanță superioritate materială 
în traiul de fiecare zi. Metoda 
comparației este intens folosi
tă în Valea Călugărească la 
punctele de convorbiri. Punc
tele dc convorbiri sînt, am pu
tea spune, cele mai mici sub-1 
diviziuni ale activității cultu
rale. Ele sînt răspîndite pe te
ritoriul de 40 km. pătrați ai 
„Văii“ (sate) și poartă cuvîn- 
tul lămuritor pînă în cele mai 
îndepărtate locuri. Majoritatea 
participanților la punctele de 
convorbiri sînt femei și — ți- 
nînd seama de asta — condu
cătoarele punctelor sînt profe
soare și învățătoare. întâlnirile 
la „punct" nu se petrec Ia î»- 
tîmplare. Aici, femeile nu vin 
să stea Ia taclale, ci să discu
te probleme importante de via
ță. Există, prin urmare, un 
plan de muncă, o documenta
ție specială, evidență și, mai 
mult ca orice, o legătură su
fletească trainică între profe

soară și „eleve", încredere șl 
simpatie reciprocă.

Am ascultat un mic episod, 
unul din multele cîte «sînt, po
vestit de învățătoarea M. Io- 
nescu.

...Vica lui Nicolae, țăran în
tovărășit de pe Valea Sărată, 
mi-a venit nițel dusă pe gîn- 
duri. Cam știam eu altminteri 
despre ce e vorba: făcusem cu 
copiii la școală o lecție folo
sind. exemple din viața colec
tivei. Cînd s-a întors acasă, co
pilul a întrebat-o nitam-nisam : 
„Mămico, matale de ce nu ești 
în colectivă ?“ Am rugat-o la 
întâlnirea aceea pe Maria Ere- 
mia, colectivistă de numai doi 
ani, să Ie istorisească celorlal
te cum o duce. „Uite — începe 
ea — mi-am cumoărat acu' mo
bilă nouă și aragaz. Și mai am 
eu în plan să-mi iau și altele. 
Intr-un singur an le-am făcut. 
Vedeți, pînă aici inai mult nă- 
zuiam spre cîte ceva. De cînd 
sînt colectivistă, între d.orință 
și împlinirea ei nu se scurge 
multă vreme"...

In mica alcătuire a „punctu
lui", care numără și colectivis
te și întovărășite, se petrece 
consta»! și fără greș un pro
ces îmbucurător. Rîndul colec
tivistelor sporește pe zi ce tre
ce. Așa au făcut cereri de în
scriere Maria și Trudi Vasile- 
scu și mai de curînd Nița Pa
rascbiva și altele. Ele se adau
gă celor 600 familii înscrise în 
anul acesta. Acum o așteaptă 
pe Vica. învățătoarea vede 
toate astea și le trăiește din 
plin. Și de ce nu ? A pus în fie*  
care o țărână din sufletul ei.

V. TUDOR

LA IZVOR
Vine mîndra la izvor 
Să n-o simt, încetișor.
Eu privesc cerul in apă 
Să văd norii cum s-adapă. 
Mindra-ncet, alături vine : 
Două mindre-s lingă mine. 
S-o sărut ? I Dar dacă pleacă ? 
Am s-o-neînt și o să-i treacă. 
Dar, să n-o știu supărată 
O sărut pe cea din apă.

Auzit în satul Burdu- 
saci. raionul Adjud, re
giunea Bacău, de SAN
DU TĂCU, corespon
dent.
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prezentate de către tehnicianul gos
podăriei colective. La cele șapte 
spectacole organizate în aceste trei 
zile s-au realizat 1.644 spectatori 
din care 750 copii (copiii au o re
ducere de 50 la sută). Numai la fil
mul artistic „Generația salvată" au 
participat în cele trei zile 858 spec
tatori. In tot cursul anului 1961 cea 
mai mare cifră a fost realizată la 
filmul „Mireasa răpită" care a în
trunit 300 de spectatori. Dacă în ur
mătoarele trei săptămîni s-ar fi 
muncit la fel ca in zilele de 27, 28 
și 29 octombrie — am fi realizat 
încă 4.932 spectatori și deci in totad 
pe patru săptămînj 6.576 de specta
tori, ceea ce reprezintă aproape 
realizările acestui cinematograf pe 
11 luni. Parcă nu-ți vine a cred». 
Din nefericire acesta este adevărul.

în aceleași zile, adică de la 27 la 
29 octombrie, acțiunea a mai avut 
loc și în comunele Bucșani (ra
ionul Tîrgoviște), Tîrnova (raionul 
Ineu, regiunea Crișana), Adincata 

(regiunea Suceava), Sîncești (re
giunea Bacău), Sînpetru german 
(raionul Arad), Voinești (regiunea 
Iași), Cujmir (regiunea Oltenia) și 
Peret (regiunea București).

Și în cinematografele sătești din 
aceste localități rezultatele sînt a- 
semănătoare.

La Bucșani, de exemplu, comună 
cu 3.681 suflete unde s-au organizat 
în cele trei zile șase spectacole 
(două pentru copii, unul cu filme 
agricole și trei cu filmul .Adio ti
nerețe”) s-au putut mobiliza 1.239 
spectatori (din care 500 copii) iar 
la filmele agrozootehnice au parti
cipat 418 spectatori. In zilele aces
tea în comună au mai avut loc un 
bal (sîmbătă seara) și trei nunți 
(duminică). Și cu toate acestea, în 
numai trei zile au participat aproa
pe o dată și jumătate mai mulți 
spectatori decît în toate cele 26 zile 
ale lunii octombrie, timp in care au 
fost prezentate șapte filme cu B70 
de spectatori. Pretutindeni spec
tacolele organizate pentru co
pii s-au bucurat de mare popu
laritate, iar cele agrozootehnice —

cînd sînt popularizate din 
și biletele se vînd înainte,

nu--și 
factori așa 
al organiza- 
didactice, al 
ca filmul să

atunci 
vreme 
sînt văzute cu mult interes.

Conducerile multor cinematografe 
sătești, directorul de cămin cultu
ral, operatorul projectionist nu in
formează organele locale și 
asigură sprijinul unor 
de importanți ca acela 
ției U.T.M., al cadrelor 
femeilor, pentru a face 
devină cel mai important mijloc de 
culturalizare a maselor.

In tot cursul anului i960 s-a tota
lizat pe întreaga rețea sătească un 
număr de 43.496.000 spectatori. In 
primele zece luni ale anului 1961 au 
fost cam tot atîția spectatori cîți în 
întreg anul 1960. Asta e bine. Dar 
înseamnă încă ioarte puțin față de 
posibilități. Rezervele existente ara
tă că putem face mult mai mult 
Na-i păcat, oare, să avem cinema
tografe sătești care să realizeze 
medii lunare de spectatori sub rea
lizările a trei zile ? Și atunci ne 
mai întrebăm dacă media de 1417, 
atinsă în regiunea București, sau 
Dobrogea cu 1.447 spectatori lunar 

pe cinematograf sătesc nu sînt încă 
cifre care nu ne fac cinste chiar 
dacă ai fi atinse de toate cinema
tografele din țară ? Milioane de ce
tățeni, copii, tineri și maturi aș
teaptă să fie invitați la cinemato
graf, așteaptă să organizăm spec
tacole pentru dînșii.

Festivalul filmului la sate care va 
începe la 1 decembrie în toată (ara 
poate să însemne semnalul pentru 
o muncă organizatorică, de propa
gandă pentru film, de atragere ct 
unui număr considerabil sporit de 
spectatori la cinematografele noasj 
tie de la sate.

La aceasta să ne gîndim cu toții: 
comitetele executive ale sfaturilor 
noastre populare, secțiile de învă- 
țămînt și cultură, întreprinderile re
gionale cinematografice, organiza-*  
țiile de U.T.M., cadrele noastre di-1 
dactice de la sate, directorii de că
mine culturale, operatorii proiecțio- 
niști și toți acei care au o fărîmă 
de răspundere pentru munca cultu
rală la sate. Să ne gîndim. Și mai 
tries să pornim la treabă. Cit mai 
repede și mai hotărît.
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— La Tecuci veți vedea o bună 
casă de cultură, ne-au spus tova
rășii de la secția regională de în- 
vățămînt și cultură.

Și intr-adevăr, asemenea unui 
stat-major, casa de cultură în
drumă întreaga mișcare culturală 
din satele raionului Tecuci. Munca 
la centru constituie o preocupare, 
dar accentul principal este pus pe 
manifestările menite să ducă la 
îmbunătățirea activității cămine
lor culturale.

Planul de muncă pe trimestrul 
IV al casei de cultură, deși nu are 
mai mult de trei pagini dactilo
grafiate, cuprinde totuși o bogăție 
de acțiuni bine gîndite și puternic 
orientate spre problemele cele mai 
importante ale muncii culturale: 
sprijinirea transformării socia
liste a agriculturii, dezvoltarea și 
consolidarea gospodăriilor agricole 
colective existente. Cu fiecare zi, 
cu fiecare săptămînă, în dreptul 
unor puncte enunțate în plan se 
înscrie cuvîntul : „îndeplinit". Pla
nul capătă viață.

Adesea, duminica, la căminele 
culturale sau la colțurile roșii, gă
sim conferențiari veniți de la Te
cuci. Ei nu se mulțumesc să se 
suie pe scenă și să citească în 
grabă textul unei conferințe. în 
prealabil stau de vorbă cu tovarăși 
din conducerea gospodăriei colec
tive sau cu săteni pentru a afla 
fapte care să îmbogățească, să lo
calizeze, să facă mai atractivă și 
mai eficace conferința.

Munteni, Ghidigeni, Țepu, Bar- 
cca sînt numai cîteva din cele 18 
comune în care s-au ținut confe
rințele : „Munca unită în gospodă
ria colectivă duce la ridicarea ni
velului material și cultural al ță
rănimii muncitoare" și „Numai 
gospodăria colectivă asigură spori
rea însemnată a producției de ce
reale, carne, lapte, lînă.

în afară de acestea, planul mai 
cuprinde opt titluri de conferințe. 
Unele, cum sînt : „De la întovără-

Hora 
noastră
Cintă măi cobzar, din strune 
Tot văzduhul să răsune 
Și sâ-ntindem hora mare 
Că ni-i viata sărbătoare. 
Mai aprins să salte jocul 
Revărsati in el tot locul 
Din avîntul tinereții •» 
Și din farmecul vieții.
Cîntă măi cobzare, hora 
Hora noastră-a tuturora 
Care crește ne-ncetat 
Și cuprinde sat cu sat.

Auzit în comuna Crăgueștl, 
regiunea Oltenia, de D, EMIL 

șirea agricolă la gospodăria colec
tivă" sau „Statutul model — le
gea de bază a g.a.c." se vor ține 
la căminele culturale, iar altele, ca 
de pildă: „Cum putem obține o 
producție sporită de lapte pe cap 
de vacă furajată", „Retribuția su
plimentară — forma principală de 
cointeresare materială a colecti
viștilor", „Dezvoltarea viticulturii 
și pomiculturii în raionul nostru" 
vor fi audiate în cadrul colțurilor 
roșii din g.a.c.

De aici reiese limpede grija pen
tru desfășurarea unei activități 
culturale diferențiate, adresată pe 
de o parte țăranilor muncitori 
care se pregătesc să pășească pe

drumul gospodăriei colective, iar 
pe de altă parte adresată celor 
care învață să muncească tot mai 
bine, cu tot mai mult spor pe o- 
goarele unite ale colectivei.

Trimiterea conferențiarilor sau a 
formațiilor artistice este una din 
metodele de muncă ale casei de 
cultură. Aceasta nu este însă sin
gura care să merite atenție. Există 
aici o atentă preocupare pentru 
organizarea unor manifestări mo
del. Ele au loc chiar la căminele 
culturale. Astfel, la Ghidigeni și la 
Matca s-au organizat, cu prilejul 
sărbătoririi fruntașilor din gospo
dăria colectivă, întîlniri între co
lectiviști și țărani muncitori cu 
gospodărie individuală. La aceste 
manifestări au fost invitați să par
ticipe, pentru a trage învățăminte, 
directori ai căminelor culturale din 
comunele vecine. în felul acesta, 
oaspeții reușesc să-și uea mai bine 
seama cum se organizează și cum 
trebuie să se desfășoare o anume 
manifestare și, firește, le va fi mai 
ușor ca o dată întorși în comunele 
lor, să pună în aplicare cele vă
zute.

Activiștii casei raionale, oameni 
cu o mai mare experiență și cali
ficare pe tărîm cultural, se depla
sează adesea la sate nu numai 
pentru a organiza manifestări mo
del, ci și pentru a îndruma direct, 
zile în șir, activitatea unui cămin 
cultural. Aceasta a contribuit, fără 
îndoială, la faptul că astăzi găsim 
în cuprinsul raionului Tecuci 
multe cămine cu o intensă viață 
culturală orientată în special spre 
dezvoltarea și consolidarea gospo
dăriilor colective.

în comuna Țepu, clădirea fru
moasă, și sclipitor de curată a că

minului cultural, găzduiește zi de 
zi manifestări interesante. în ul
tima vreme, s-a ținut o seară te
matică în legătură cu realizările 
gospodăriilor colective din comu
nă, s-au organizat două seri de cal
cul despre rentabilitatea muncii în 
g.a.c., iar cu prilejul „Sărbătorii re
coltei" a vorbit tovarășul Ion Co 
jocaru, președintele gospodăriei co
lective.

Atît în căminul cultural cît și pe 
ulițele comunei Țepu, există o pu
ternică agitație vizuală, menită să-i 
mobilizeze pe colectiviști la înde
plinirea sarcinilor care stau în 
fața gospodăriei. Chiar în centrul 
comunei găsim un panou mare, 
viu colorat, pe care stă scris: 
„Pentru ce luptă gospodăria co
lectivă". Apoi sînt înșirate produ
sele planificate să fie obținute în 
1961, numărul de animale la care 
va ajunge sectorul zootehnic și ce 
construcții se vor face.

Țepu este o floare din buchetul 
de comune care constituie mîndria 
pe tărîm cultural a raionului Te
cuci.

La Barcea, Ghidigeni, Buciumeni 
sau Poiana, peste tot căminele cul
turale organizează manifestări me
nite să contribuie la colectivizarea 
agriculturii. Munca aceasta bogată 
se datorește neobosiților activiști 
culturali de la sate dar, după cum 
am văzut, un merit au și cei de la 
casa raională de cultură.

...O mașină mică străbate șose
lele raionului Tecuci. Nimeni nu 
trebuie să-i privească numărul 
pentru ca s-o recunoască. Este a 
casei raionale de cultură. Căminul 
în fața căruia se va opri își va îm
bunătăți și îmbogăți activitatea.

A. CROITORU

Albumul
cu

caricaturi

(Desene de T. PALL 

și NIC. NICOLAESCU)

împotriva 

monotoniei
Există cămine cultu

rale despre care nu se 
poate spune că n-au ac
tivitate și cu toate aces
tea puțini sînt sătenii 
care le trec pragul.

„De ce oare? se întrea
bă unii directori. Doar 
avem conferințe intere
sante?”

Intr-adevăr, conferin
țele sînt interesante, dar 
ele nu constituie singura 
formă de activitate cul
turală. Sătenii ar dori 
să participe la seri de 
calcul, la jurnale vorbi
te, la seri de întrebări 
și răspunsuri. Firește că 
pentru organizarea unor 
asemenea manifestări 
se cere multă atenție. In 
raionul Brăila, însă, la 
unele cămine culturale 
se merge pe calea cea 
mai ușoară și se orga
nizează acțiuni care nu 
cer bătaie de cap. Deși 
in planul de muncă tri
mestrial sînt prevăzute 
activități interesante și 
variate al căror conținut 
este menit să contribuie 
la întărirea cconomico- 
organizatorică a gospo
dăriilor colective, totuși 
planul nu este respec
tat. Treptat, o seară de 
calcul este înlocuită cu 
o conferință, un jurnal 
vorbit cu o informare...

Așa s-au petrecut lu
crurile în comunele Ți- 
bănești, Golășei și Rîm- 
nicclu, de pildă. La Ți- 
bănești, din cinci seri de 
calcul prevăzute in plan, 
s-a ținut una singură, 
iar de întîlniri cu colec
tiviști fruntași, șezători 
sau seri literare, nici po
meneală. In schimb, iată 
ce manifestări legate de 
problemele agricole s-au 
desfășurat in săptămînă 
de la 17 la 22 octombrie. 
Joi : informare agricolă 
— citirea din presă a ar-

cer< 
să 
tur; 
bui 
inc 
alt< 
că

]

ticolului „Cum putem 
obține 5.000 kg. porumb 
la hectar*';  vineri: citirea 
din presă a articolului 
„Situația recoltării po
rumbului și a arăturilor 
de toamnă" ; duminică: 
conferință despre recol
tarea porumbului.

Din acest exemplu se 
vede că pe de o parte 
informările (citite din 
ziar) și conferințele (ci
tite așa cum au venit de 
la centru) nu au abor
dat și aspecte concrete 
locale, fapt care le-a 
lipsit de o pre mare 
eficacitate, iar pe de 
altă parte nici nu poate 
fi vorba de o varietate 
de forme ale muncii 
culturale de masă.

O situație asemănă-

la 
ac 
ax 
pr 
tă 
le< 
ro 
ef 
dt 
st 
ti 
fr 
Z( 
ti

e 
s< 
f) 
c 
r
1 
t

toare este Ia căminul din
comuna Golășei, unde o 
serie de manifestări a- 
tractive și utile ca, de 
pildă, concursul „Cine 
știe răspunde’’ progra
mat pentru 5 octombrie, 
nu au avut loc și la 
căminul din Rîmnicelu, 
unde jurnalele vorbite 
sînt organizate de elevi 
numai pentru elevi, deși 
ele ar fi primite cu vă
dit interes de toți co
lectiviștii.

Ce i-a împiedicat pe 
directorii’ și pe tovarășii 
din consiliile de condu-

Brigada artistică de agitație 
din comuna Valea Cînepii dove
dește operativitate în prezentarea 
programelor.

Cămir 
Rafaila 
concurs 
ma : „C 
ției la 1

<**■>*>:
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Cu el ține pasul brigada.
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stor cămine 
ivitatea cui
ne, să între- 
erite forme 
cu succes în 

■’ără îndoială 
comoditatea, 
i Miresii și 
înepii unde 
culturală este 
mă parte pe 
legate de în- 
lodăriilor co- 
iracă nume- 
j atractive și 
i sînt serile 
ri și răspun
de calcul, in

ii colectiviști 
ogranielc pre- 
e brigada ar- 
igitație etc.
că acolo unde 

fere de inimă 
ealiza lucruri 
Fără îndoială, 

le și inform ă- 
foarte ut’’ , și

Ele pot și 
. existe în via- 
dui. Dar a re- 
ivilatea cultu-

Adati că :
In comuna Movila Miresii 

(Brăila) s-a alcătuit pe plan lo
cal o interesantă conferință in
titulată „Ridicarea continuă a 
fertilității solului și sporirea 
suprafețelor arabile".

Bibliotecara Sofia Băeșan 
din comuna Vulturești (Ne
grești) a organizat o reușita 
consfătuire cu cititorii pe tema: 
„Ce-am învățat din cărțile 
agrotehnice citite"- Au vorbit 
cititorii Nicolae St. Bălan, 
Maria C. Roșu și Ștefan Dăs- 
căleanu.

La propunerea consiliului de 
conducere al gospodăriei co
lective din comuna Valea Cî- 
nepii (Brăila), la căminul cul
tural a fost prezentată confe
rința : „Folosirea rațională a 
gunoiului de grajd".
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Brigada artistică 

de agitație a casei 

raionale de cultură 

din Negrești, lau

reată a celui de-al 

VI-lea concurs al 

formațiilor artisti

ce de amatori.

ta gazeta de strada din co
muna Drăgușeni (Negrești) 
s-au publicat numeroase arti
cole privind efectuarea la timp 
și de bună calitate a lucrărilor 
agricole de toamnă. De curînd, 
colectivul gazetei de stradă a 
scos o ediție specială axată pe 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic al gospodăriei agricole co
lective din comună.

In primele zile 
ale lunii noiem- 
brie, țăranii din Jr
Bîcu au sărbătorit 
completa colecti
vizare a satului 
lor. 208 familii și-au unit pământuri
le, puterea de muncă și năzuințele 
spre o viață de bunăstare, înființînd 
gospodăria agricolă colectivă „7 
Noiembrie**.

în duminica aceea am stat de 
vorbă cu mulți dintre proaspeții co
lectiviști. Aproape toți cei cu care 
am discutat au pomenit și de stră
dania activiștilor culturali care au 
organizat, zi de zi, la cămin manifes
tări care le-au deslușit oamenilor 
multe din nedumeririle pe care le 
aveau. ..Călătoria imaginară pe harta 
regiunii Iași“, serile de calcul, serile 
de întrebări și răspunsuri, conferin
țele despre avantajele muncii în 
g.a.c. — iată doar cîteva din mani
festările culturale inițiate sub îndru
marea organizației de partid și care 
au contribuit la completa 
zare a satului Bîcu.

Și în comunele Tansa. 
Vulturești, Rafaila și altele
cuvinte de laudă rostite despre ac
tiviștii culturali de aici care, prin 
bogata și variata activitate organi
zată la cămin sprijină procesul de 
transformare socialistă a agricultu
rii și de consolidare a gospodăriilor 
colective existente. La Rafaiala, de 
exemplu, într-una din seri, am găsit 
activiștii culturali pregătind un nou 
text de brigadă intitulat : „Ce bine-i 
în gospodărie". Fiindcă majoritatea 
țăranilor și-au manifestat dorința de 
a se colectiviza în întregime comuna 
lor. căminul organizează zi de zi pro
grame culturale strîns legate de 
problema colectivizării. Mult apre
ciată de rafaileni a fost seara cultu
rală în cadrul căreia s-au prezentat 
realizările celor mai bune gospodării 
colective de pe Valea Trotușului.

Dacă în aceste comune amintite

colectivi -

Băcești, 
am auzit

ai Ia aceste for- 
mnă să-i îngus- 
mtul, să o lip- 
bogăția care o 
Eează.
mia nu trebuie 
ească loc in in- 
noastre cultu- 
;nirea acestora, 
trrbui Ia conso- 
os pod ariilor a- 
colective, va fi 
nai bine impli
cit se vor folosi 
s activitate va- 
tractive și e-

La cele 12 cercuri de citit 
din comuna Rafaila (Negrești) 
se desfășoară o permanentă și 
variată activitate. De pildă, la 
cercul de citit, condus de învă
țătoarea Ana Smeu, se țin cu 
regularitate expuneri axate pe 
problemele dezvoltării multi
laterale a qospodăriei colec
tive. De asemenea, în fiecare 
săptămînă se prezintă un scurt 
jurnal științific Și se organi
zează audiții colective la ra
dio.

mal sus. se desfășoară o activitate 
culturală permanentă, diferențiată, 
axată pe problemele lărgirii sectoru
lui socialist al agriculturii și conso
lidării gospodăriilor colective, in alte 
comune această muncă culturală este 
sporadică, neatractivă, iar în unele 
locuri, se poate spune că... lipsește 
cu desăvîrșire.

La Osești, director de cămin este 
tovarășul Gh. Roman. Discutînd cu 
dînsul am aflat doar de existența 
unor planuri de muncă, frumoase, 
ce-i drept, dar altceva nimic. Cămi
nul cultural n-are nici un fel de acti
vitate. In ultimele luni, țăranii din 
comuna Osești n-au mai asistat la 
nici o manifestare culturală. Ei abia 
își mai amintesc de programele date 
de brigada artistică de agitație, de 
spectacolele prezentate de formația 
de teatru' și de alte manifestări care 
le-au fost deosebit de folositoare.

Nu de planuri judicios întocmite 
au nevoie țăranii din Osești, tovarășe 
Roman, ci de o activitate perma
nentă, variată, bogată în conținut.

O situație asemănătoare am întîl- 
nit și în comuna Șcheia. Aici nici 
director de cămin, nici bibliotecară 
nu există. Nu există nici activitate 
culturală deși în comună sînt nu mai 
puțin de 15 cadre didactice. Activi
tatea căminului cultural se rezumă 
doar la prezentarea, de trei ori pe 
săptămînă, a unor filme artistice. 
Brigada artistică de agitație, care a 
luat premiul II la faza regională a 
celui de al VI-lea concurs, s-a dizol
vat. Aceeași soartă au avut-o și for
mațiile de teatru și dans.

Nici în comunele Todirești, Rebri- 
cea, Drăgușeni, Scînteia și altele, ac
tivității culturale nu i se acordă aten

din comuna 
de curînd un 

:îștigă“, pe te- 
ire a produc-

Deoarece sînt împrumutate la 
nunți, instrumentele căminului 
cultural din Osești sînt foarte de
teriorate.

C. ANDREI

— Aici vă pregătiți noua piesă ? ! ?
— Ce-o fi căutînd la ..Joia tineretu

lui*' dacă nu știe să danseze ! ? !...
— Iar au fost la vreo petrecere, nu 

vezi în ce hal se-ntorc ! 1
USTTI.UI 
tigă“

La căminul cultural din Drăgu
șeni, „Joile tineretului" au fost 
transformate în... seri de dans.

Din cortina căminului cultural 
dtn Todirești s-au făcut fețe de 
masă pentru școală și sfatul popu-

, ția cuvenită. Aici,
arareori se organi
zează cîte o mani
festare și aceasta 
nelegată de speci
ficul comunelor 

respective, de problemele ce frămîn- 
tă oamenii din aceste localități. Unii 
activiști culturali nici nu cunosc 
bine în ce constau anumite forme ale 
muncii culturale. De pildă, tovarășul 
Theodor Cehan, directorul căminu
lui din satul Buhăiești. îmi spunea 
că în fiecare săptămînă organizează 
seri de întrebări și răspunsuri. Ru- 
gîndu-1 să-mi descrie cum a decurs 
una din aceste seri, am aflat că ele 
nu sînt altceva decît scurte confe
rințe după care urmează discuții și 
întrebări. Or, se știe că aceste seri 
de întrebări și răspunsuri se organi
zează pe anumite teme precise izvo- 
rîte din problemele ce frămîntă oa
menii din comunele respective. în 
Buhăiești, unde există o gospodărie 
colectivă bună, aceste seri de între
bări și răspunsuri s-ar fi putut ține, 
de pildă, pe problemele dezvoltării 
multilaterale a g.a.c.

Slaba activitate a unor cămine 
este urmarea insuficientei preocu
pări a unor activiști culturali care 
nu au înțeles de ajuns rolul și im
portanța acestei munci. Unii direc
tori de cămine și bibliotecari mani
festă încă comoditate și superficiali
tate, sînt lipsiți de pasiunea pe care 
trebuie s-o aibă activistul cultural. 
Numai așa se poate explica faptul 
că mai există în raionul Negrești că
mine culturale cu o activitate întîm- 
plătoare, departe de a fi la nivelul 
cerințelor actuale-

O slabă preocupare față de activi
tatea culturală se observă și la unele 
comitete executive ale sfaturilor 
populare comunale. Sînt comitete e- 
xecutive care de la începutul anului 
și pînă în momentul de față nu au 
analizat de loc felul în care se des
fășoară munca culturală. Un exem
plu în această privință ni-1 oferă co
mitetul executiv al sfatului popular 
din comuna Osești.

Nu sînt străini de aceste lipsuri 
nici tovarășii de la secția de învăță- 
mînt și cultură a sfatului popular 
raional și nici metodiștii casei raio
nale de cultură. în ultima vreme, atît 
secția de învățămînt și cultură cît 
și casa raională de cultură au negli
jat munca de îndrumare și control 
a unităților culturale comunale și 
sătești. La cele cinci centre metodice 
existente în raion nu s-a mai orga
nizat, în ultimele două luni, nici un 
fel de activitate. N-a fost populari
zată experiența pozitivă a celor mai 
bune cămine culturale și n-au fost 
sprijinite îndeaproape cele rămase 
în urmă

Perioada de iarnă este anotimpul 
cel mai prielnic organizării unei 
bogate activități la căminele cultu
rale. Secției de învățămînt și cultură 
a sfatului popular raional, casei de 
cultură, tuturor activiștilor culturali 
din raionul Negrești, le revine sar
cina de a se preocupa cu toată grija 
și dragostea de munca culturală în 
așa fel incit ea să fie permanentă*  
operativă, atrăgătoare și bogată în 
conținut, strîns legată de problemele 
transformării socialiste a agricultu
rii și întăririi economico-organizato- 
rice a gospodăriilor agricole colec
tive.
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După ce scoase caii din grajd, Culiță apucă de oiște cu 

toată puterea și trase căruța afară din șuia. Era nouă, vopji.ă in 
verde și închistrită cu flori roșii pe spițe și pe draghină. își aduse 
aminte că, Înainte vreme, cînd taică-său își făcea cîte-o căruță 
□ouă, îi cerea meșterului să scrie pe fundătoare : „Proprietar Ion 
Florea“. Meșterul scria și el cum se pricepea, amestecînd litere’e 
de tipar cu cele de mină, și lui Cuiiiă nu-i plăcea asta. Ar fi 
vrut să vadă pe fundatoare un scris frumos, cu litere egale, ca 
pe firmele prăvăliilor din oraș.

Bătrînul își făcuse iarăși căruță nouă, cu două săptămîni în 
urmă, lucru care pe Culită îl pusese pe gînduri, ba chiar îl întris
tase. Și iată de ce. Și el și maică-sa voiau să intre în gospodă
ria colectivă, în timp ce bătrînul amîna mereu. 11 rugau, îl luau 
Cu bmișorul, îi aminteau de zec: de ori cum o duce cutare și 
cutare colectivist, dar degeaba Bătrînul nu-și ieșea din muțenie. 
Nu zicea nici da, nici ba. Se vedea că se frămîntă, că se gînde- 
ște, dar toate astea țineau de trei ani și Culiță se plictisise. Multi 
dintre feciorii de seama lui, colectiviști, aveau altă situație : vreo 
doi erau șefi de echipă, altul responsabil de grajd, iar al lui Ti- 
mofte Ianca, Ilie, cel cu care fusese coleg de bancă, urma o școa
lă de brigadieri.

Culiță nu voia să se certe cu bătrînul. Ținea la el, îl respecta 
fiindcă era liniștit și muncitor, de ce să se certe ? Dar tocmai 
cînd credea că bătrînul s-a hotărît și că toamna nu va trece fără 
să se înscrie în colectivă, hop, i-a venit poftă să-și comande că
ruță nouă. Nu era un semn că bătrînul s-a răzgîndit din nou ? Așa 
se părea. Ce rost putea să aibă căruța nouă ? Asta era singura 
explicație : s-a gîndit să mai aștepte un an, să nu se despartă de 
pămîntul lui. Dar dacă în sufletul bătrînului se iscase totuși con
vingerea că drumul cel bun este munca unită ? Culiță și maică-sa 
aveau temeiuri s-o creadă : bătrînul nu-i mai ceruse meșterului, 
ca altă dată, să-i scrie numele pe căruță cu vopsea. Poate că, 
mîndru din fire, bătrînul voia să intre în colectivă — gospodărește 
— cu lucru nou. Culiță chiar îl întrebase :

— De ce, tată, ți-ai făcut căruță nouă ?
— Ce te bagi 1 — îl repezise bătrînul, dar cu un licăr vesel 

și conspirativ în privire. — Am eu planurile mele.
Iar a doua zi, ieșindu-și din muțenie, îi spusese :
— Culită. să te interesezi cum se face cererea aia.
Va să zică, îsi biruise șovăielile. Se hotărîse.
Culiță se mai uită o dată la căruță, ocolind-o de jur-împrejur. 

Pe fundătoare. așadar, nu mai era scris nimic. Culiță își frecă 
m'inile, zîmbind și gîndindu-se (pentru a cîța oară ?) că acum 
lucrul ăsta nu ar mai avea nici un rost.

Din ușa tinzii se ivi, scurt și vînjos, taică-su, Ion Florea. Proas
păt bărbierit, cu cămașă nouă, descheiată pînă spre mijlocul 
pieptului.

— Ai adăpat caii ? — îl întrebă parcă înciudat pe Culiță, care 
dădu din cap în semn că nu.

Lui Florea i se furișă în suflet ceva ca o undă de bucurie. Se 
vedea că-i pare bine că feciorul n-a adăpat caii. Se apropie cu 
pas tineresc de ei și-i bătu zgomotos cu palmele peste crupe. Des- 
leaă repede căpestrele, azvîrli capetele lănțugelor peste gîtul 
cailor și se-ndreptă spre fîntînă. Caii îl urmară cuminți.

Ion Florea scoase tacticos o găleată de apă din fîntînă, pe 
care o vărsă în uînc. încă de ieri dimineață, reparase bine ulucul, 
gardul și podețul. Să vadă și caii ce stăpîn bun au avut. Cînd o 
să mai treacă pe uliță, să se oprească la uluc, să bea apă și sa 
necheze după el. „O dată, murgul a călcat într-o gaură a pode
țului, pe care eu n-o băgasem de seamă — își aminti Florea —’ 
și și-a scrîntit piciorul Ei, dar asta s-a întfmplat cu vreo patru 
ani în urmă și sigur că murgul a uitat. Și șargul, tot mai demult 
s-a zqîriat de o ulucă “

Mai turnă două găleți și înconjură caii de cîteva ori, mîngîin- 
du-i pe părul lucitor, catifelat. Ii cercetă cu atenție și, părîndu-i-se 
nu știu ce, strigă răstit la fecior :

— Du-te Culiță, la maică-ta și cere-i traistele cu ovăz, dar 
spune-i să nu se zgîrcească l

Caii sorbeau apa cuminți, în înghițituri prelungi, cu nările 
fremătînde. „Ei habar n-au c-or să plece din șura mea în coșco

gea grajd al colectivei. Habar n-au cum au fost crescuți de miti
tei. țesălați, îngrijiți. Iaca, așa ca mîine, poimîine, or să treacă 
prin fata casei înhămați ia altă căruță și nici n-or întoarce cape
tele către ograda unde au crescut. Dar de ce, dar de ce ? Ia să 
vedem, cine știe ? — păreau a spune ochii Iul Ion Florea. Fiindcă 
n-or să mai recunoască nici ograda, nici casa. Da, da 1 Casa va 
fi nouă, acum o să-mi fac și eu casă nouă, cum și-au făcut mai 
toți colectiviștii 1“

Culiță aduse traistele cu ovăz. „Prea le dă tîrcoale cailor — 
gîndi feciorul. — Să vezi că acum îl apucă ceva și se răzgîndește. 
E-n stare să se răzgîndească pentru o pereche de cai, care, îm
preună cu pămîntul nostru, nu ne-au adus nici jumătate din cît ău 
cîstigat alde Zanca la colectivă în anul ăsta“.

Ion Florea luă caii de căpăstru și-i duse la căruță, unde-i legă 
de leucă, și le puse traistele în cap. aproape astupîndu-le ochii. 
Caii răvășiră cu boturile pînă-n fundul traistelor și rămaseră pri
vind către ușa grajdului, fără să se atingă de ovăz.

— Aha 1 Adică nu vă place ovăzul meu, ha ? — I se pă- 
rea c“ se uită cu dispreț la grajdul lui vechi și peticit din scîn- 
duri înnegrite de vreme. Va să zică 1 nu vă place la mine —
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m?.’ 3_tr^ă Florea mînios, cu glas răgușit, încît feciorul se în
grijoră din nou. «Numai de nu s-ar răzgîndi 1“ — se gîndi Cu
lită, neștiind ce se petrece cu taică-su.

Florea se uită cînd la cari, cînd la grajd, cînd la casa lui ră
masă din b trîni. îi părea că și oasa bătrînească își ride de el 
prin geamurile încrucișate. „Am s-o dărîm și să clădesc alta. O 
să-mi dea mîna, că de azi simt și eu colectivist și-o să muncesc 
să le fie tuturora de mirare !“

Luă caii de căpăstru, îi bătu pe grumaz și-i înhămă la căruța 
cea nouă. ,,Să nu zică satul că Ion Florea e un terchea-berchea 
cu doi cai ca doi smei, înhămați la o rablă de cotigă". Se lipi de 
cai, să le simtă căldura. („Gata, se răzgîndește" — își zise fe
ciorul).

Așezară în căruță grapa și plugul.
— Tată, nu luăm și tăvălugul?
— Dă-1 încolo de rablă. O să-1 ducem pe seară. Ne-ar strica 

tot fasonul. Da' du-te o dată mai repede, măi băiete, și spală-te 
pe mîini, că n-o să mergem acolo ca niște... Și tu, Marie, te-ai îm

brăcat ? Ori aștepți să-ți pun lăutarii ? (Feciorului îi veni inima 
la loc).

în sfîrșit, porniră cu toții. Culiță trase poarta. Nu apucară însă 
să pornească bine, că Ion Florea se ridică în picioare, strunind 
zdravăn caii.

— Na 1 că tot s-a răzgîndit — se gîndi cu teamă Culiță.
— Măi băiete, să nu mă scoți din sărite, auzi tu l
— De ce, tată ? — se miră băiatul. — Ce-am făcut ?
— De ce ați pus scîndura asta ? Și arătă către scîndura pusă 

pe draghină și acoperită cu un lăicer, ca să le fie mai moale. — 
Du-te și adu scaunul. Scaunul cel nou cu arcuri 1... Ia spuneți-ml, 
cine a dus la colectivă așa scaun ? Cînd s-or așeza pe el, or să 
zică : „Halal scaun 1 Se vede că Ion Florea a fost și la casa lui 
bun gospodar 1"

După ce așezară scaunul, Florea dete bici cerilor. O clipă privi 
tăcut la curtea pustie, la șura goală. (Lui Culiță începu să-i bată 
inima. îi veni să strige : „Da' dă-i drumul o dată, omule 1") Ion 
Florea însă strigă :

— Ia uite colo... — și le arătă cu codirișca biciului către deal, 
unde se înălțau acareturile gospodăriei agricole colective.

Clădirile arătoase, acoperite cu țiglă roșie străluceau în bă
taia soarelui îmbietor, îi primeau vesel, prietenos.

Plecară fără să se mai uite înapoi, iar Culiță pricepu că 
taică-su pornea înainte din toată inima.

Povestire de N. MAFTEI
muncitoa- la Uzinele,.Nicolae Cristea**  — Galați
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Pentru popularizarea largă 

și aplicarea celor mai înainta
te metode și rezultate realiza
te de știință și practica înain
tată în agricultură, condiție de 
seamă pentru sporirea necon
tenită a producției agricole;

Ministerul Agriculturii edi-

citiforilo
tează un număr de opt reviste 
de specialitate.

Pentru a vă asigura primi
rea regulată a revistelor — a- 
jutor deosebit de prețios în 
munca dv. — vă invităm să vă 
faceți din timp abonamentele 
la revistele care vă interesea
ză :

■

DENUMIREA REVISTEI
Numărul 

aparițiilor 
pe an1

Costul abonamentelor

pe 8 luni pe 12 luni

— Probleme agricole 12 24 Iei 48 lei
— Grădina, via și livada 12 24 „ 48 „
— Probleme zootehnice și

veterinare 12 24 „ 48 „
— Apicultura 12 24 „ 48 „
— Meheszet 12 18 . 36 „
— Mecanizarea și electrl-

ficarea agriculturii S 18 - 36 „
— Revista Internațională

pentru agricultură 6 18 . 36 „
— Revista de geodezie și

organizarea teritoriului 4 1« „

Abonamentele pentru anul 
1962 se fac pînă la data de 15 
decembrie 1961. prin oficiile 
poștale, factorii poștali, cen
trele de difuzare a presei, prin

di fu zorii de presă din institu
ții și întreprinderi, precum și 
la Redacția Revistelor Agrico
le din București, Bd. Republi
cii nr. 17, Raionul Tudor Vla- 
dimirescu.
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Cocarpeaua
Gospodăria colectivă „7 Noiem

brie" din Cocargeaua, raionul Fe
tești, a luat ființă în urmă cu 9 
ani. Azi gospodăria dispune de 
un fond de bază care atinge a- 
proape 6,5 milioane lei, iar veni
turile pe acest an vor ajunge la 
circa 4,5 milioane lei. Numai sec
torul zootehnic va aduce gospo
dăriei 1.146.000 lei. De asemenea, 
din cultura sfeclei de zahăr se va 
realiza un venit de 1.350.000 lei 
și peste 3 vagoane și jumătate de 
zahăr. In fotomontajul alăturat 
vă prezentăm aspecte din munca 
și viața colectiviștilor.

1) Tehnicianul zootehnist Du
mitru Popovici discută cu colec
tiviștii despre : „Trecerea de la 
regimul de pășunat la regimul de 
stabulație".

(2) Se însilozează 800 tone tăie- 
ței de sfeclă.

(3) Silvia Vasile în mijlocul ce«
lor peste 900 găini pe care le în- 
grijește. j

(4) Cele 2.000 de giște sînt che
mate la... „masă".

(5) Venituri frumoase realizea
ză colectiviștii de la cele aproape 
4.000 de oi. Producția medie de 
lapte pe cap de oaie trece de 59 
litri, iar la un lot de 800 capete 
s-au obținut peste 51.000 litri.

(6) Aici se însilozează sfecla fu
rajeră. In total, gospodăria dis
pune de peste 600 vagoane sucu
lente.

(7) Colectiviștii nu se întrec nu
mai în producție, ci și în a-și 
construi case proprii cit mai în
căpătoare, frumoase și conforta
bile.

8) Peste cîteva zile colectivistul 
Nicolae Coconu se va muta în 
casă nouă.

(9) Ultima construcție la secto- 
rul zootehnic în curs de finisare.

(10) „Semnele toamnei" este in
titulat ultimul program 
găzii artistice de agitație.

(11) O producție bogată 
ținut colectiviștii Și la 
verzei de toamnă.

al bri-

au ob- 
cultura



PENIRU 0 LUME FĂRĂ ARME
Ce* * mai importantă și mai arzătoare problemă a contem

poraneității — DEZARMAREA, a început să fie discutată în 
Comitetul Politie al O.N.U. Aeeasta * produs o satisfacție jus
tificată în rândurile opiniei publice mondiale, care dorește 
fierbinte să se încheie eît mai grabnic nn acord privind de
zarmarea generală și totală.

că și de această dată tactica 
folosită adesea de colonialiști, 
de a tărăgăna cît mai mult 
lucrurile atunci cînd e vorba 
de acordarea libertății și inde
pendenței coloniilor lor.

★
Kenya este situată în 

partea răsăriteană a continen
tului african, învecinîndu-se la 
sud și vest cu coloniile en
gleze Tanganica și Uganda, la 
nord cu Sudanul și Etiopia, 
iar la răsărit cu Somalia și 
Oceanul Indian. Suprafața ță
rii este de aproximativ 582.000 
km. pătrați, populația ei ridi- 
cîndu-se la 6,5 milioane oa
meni. Capitala Kenyei este 
orașul Nairobi, care are 
200.000 locuitori.

Kenya, care este bogată în 
aur, argint, aramă, cupru, 
plumb, precum și în culturi 
de cafea, ceai, mei, etc., a 
fost cotropită de imperialiștii 
englezi pe la sfîrșitul secolului 
trecut. Punînd stăpînire pe 
această țară, colonialiștii le-au 
răpit africanilor în primul 
rînd pămîntul. Așa se face că 
în timp ce vreo 3.000 de pro
prietari englezi dețin 1-7.000 - 
mile pătrate din cel mai bun 
*i tnai roditor teren (1 milă =

Luând cuvîntul în una din ședințele trecute ale Comitetnlut 
Politic, reprezentantul Uniunii Sovietice la Organizația Națiu
nilor Unite, V. A. Zorin, a spus printre altele că Uniunea So
vietică este gata să înceapă „fără întîrziere tratative în legătură 
cu programul de dezarmare generală și totală pe baza princi
piilor fundamentale asupra cărora au căzut de acord U.R.S.S. 
și Statele Unite14 și că Uniunea Sovietică este „gata chiar în 
momentul de față să semneze un acord de dezarmare gene
rală și totală".

Această declarație a reprezentantului U.R.S.S. la O.N.U. 
reflectă dorința sinceră de pace a poporului și guvernului so
vietic, strădania neobosită a Uniunii Sovietice de a se pune 
eapăt cît mai grabnic cursei nebunești a înarmărilor. Lupta 
pentru dezarmarea generală și totală este temelia politicii de 
coexistență pașnică intre state, politică promovată cu consec
vență de Uniunea Sovietică și de celelalte țări socialiste.

In opoziție însă cu politica de pace a țărilor socialiste, Sta
tele Unite ale Americii și partenerii lor se situează pe cu totul 
alte poziții în privința dezarmării generale și totale. Temîn- 
du-se de minia popoarelor, care doresc sincer dezarmarea, gu
vernanții din S.U.A.,. Anglia, Franța și din alte țări ale
N. A.T.O. nu îndrăznesc să se pronunțe fățiș împotriva dezar
mării. Ei fac insă totul pentru a ridica cît mai multe obsta
cole în calea rezolvării acestei importante probleme. Printre 
altele, bunăoară, A. Stevenson, reprezentantul S.U.A. la O.N.U., 
a reafirmat recent poziția Statelor Unite exprimată prin ve
chea formulă a „controlului armamentelor", care de fapt nu este 
altceva decît un control asupra înarmărilor și urmărește legi
ferarea spionajului pe teritoriile altor state. Așa cum se vă
dește din atitudinea adoptată de delegația americană Ia
O. N.U., cercurile conducătoare din S.U.A. și din țările aliate cu 
ele nu sînt interesate în înfăptuirea lichidării definitive a 
mijloacelor de război. Monopoliștii din S.U.A. și din alte părți 
ale Înmii sînt interesați în menținerea cursei înarmărilor, de 
pe ma căreia ei realizează cîștiguri fabuloase.

Pu^oarele lumii, direct interesate în slăbirea încordării in
ternaționale și în menținerea păcii, cer cu stăruință ca actua
lele dezbateri ce au loc în Comitetul Politic al O.N.U. în legă
tură cu dezarmarea generală și totală să se încheie cu hotă
râri concrete și rezonabile. Rațiunea și înțelepciunea trebuie să 
triumfe. Dacă toate măsurile prevăzute în baza principiilor 
stabilite de comun acord între U.R.S.S. și S.U.A., în urma dis
cuțiilor bilaterale purtate in acest an, ar fi traduse în viață in 
întregime și necondiționat, dezarmarea generală și totală ar 
deveni o realitate și s-ar ajunge intr-un timp scurt să trăim 
Intr-o lume fără arme, fără războaie.

A. Stevenson, reprezentantul S.U.A. la O.N.U., 
insistă mereu pentru „controlul înarmărilor , sis
tem prin care Statele Unite urmăresc, de fapt, 
legalizarea spionajului direct pe teritoriile altor 
state.

STEVENSON : — Propunem acest sistem ... !
(Desen de NIC. NICOLAESCU)

La Londra a sosit recent o 
delegație de patrioți din Ke
nya, în frunte cu Jomo Ke
nyatta, pentru a discuta cu 
ministrul britanic al colonii
lor problemele legate de a- 
cordarea independenței Ke- 
nyei. După cum anunță însă 
agențiile de presă, discuțiile 
nu s-au soldat cu rezultatul 
dorit. Guvernul englez apli-

Patrioți din Kenya intr-un 
lacăt de concentrare
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Pe scurt
• Guvernele Braziliei și 

Argentinei se pronunță împo
triva amestecului străin în 
Cuba. Declarația comună a 
miniștrilor de Externe ai ce
lor două țări, semnată recent 
la Buenos Aires, cere ca nici 
o țară latino-americană să nu 
„tolereze sau sprijine ame
nințări și presiuni, o inter
venție sau sancțiuni împotri
va Cubei".

• In decurs de numai două 
săptămîni S.U.A. au înregis
trat două eșecuri în încerca
rea făcută de a recupera 
capsule cu substanțe vii lan
sate în Cosmos. în primul 
caz, racheta purtătoare a ex
plodat în aer, iar în al doi
lea — capsula a căzut în o- 
cean la o mare distanță de 
locul stabilit.

Realități americane
Domnul Arthur Dean face 

parte din delegația Statelor 
Unite ale Americii la O.N.U. 
Mary Highman este o simplă 
femeie americană, mamă a 
doi copii. In vremuri obișnu
ite domnul Dean poate că nu 
ar fi acceptat să stea de vor
bă cu o femeie ca Mary High
man. Iată însă că de curînd 
el a fost silit să facă aceasta.

Lucrurile s-au petrecut ast
fel : în piața din fața O.N.U. 
s-au adunat peste 2.000 de fe
mei americane. Firește, nu 
pentru o discuție amicală cu 
domnul Dean.

„Demonstrăm pentru pace, 
împotriva pregătirii unui mă
cel atomic, pentru viitorul 
copiilor noștri — a declarat

E N Y A
1.609 m.), peste șase milioane 
de africani dețin doar 50.000 
mile pătrate de pămînt nero
ditor.

Urmările stăpînirii colonia
liste sînt dintre cele mai în- 
spăimîntătoare pentru popu
lația băștinașă. Colonialiștii 
englezi au furat băștinașilor 
nu numai pămînturile, ci și 
brațele de muncă. Africanii 
din Kenya au cel mai scăzut 
nivel de trai de pe continen
tul african, iar discriminarea 
rasială e atît de mare, îneît 
un muncitor negru cîștigă de 
50 de ori mai puțin decît 
unul alb. Mortalitatea infan
tilă e extrem de ridicată. Din 
1.000 de copii, peste 400 mor 
înainte de a împlini vîrsta de 
14 ani. La 30 de ani un afri
can este de acum bătrîn, din 
cauza cruntei exploatări la 
care este supus.

Sătui pînă peste cap de 
nedreptele rînduieli coloniale, 
băștinașii din Kenya s-au răs
culat în repetate rînduri îm
potriva stăpînilor lor albi. O 
astfel de răscoală a avut loc 
bunăoară în 1952. Această răs
coală, pe care colonialiștii en
glezi au denumit-o „insurecția 
Mau-Mau", a fost crunt

D:n 7 in 7 zile
Deși la conducerea Ministerului de Externe al 

R-F.G. locul Iui von Bren/tano a fost luat de 
Schroder, politica externă a Republicii Federale 
Germane este condusă de fapt tot de către 
Adenauer.

Adenauer și slujitorul său.

Cum se menține la putere 
Ngo Dinh Diem.
(Desene de NIC. NICOLAESCU 

și de V. VASILIU)

Mary Highman coresponden
ților Ager preș la O.N.U. — De
monstrăm astăzi pentru pa
cea de mtine. Glasul nostru 
trebuie să fie auzit. Nu a- 
vem nevoie de nici un fel de 
arme, vrem dezarmarea nu 
numai pentru pacea noastră, 
ci și pentru viața generațiilor 
viitoare11

De altfel, pancartele, baloa
nele cu inscripții purtate de 
femei nu lăsau loc la îndo
ieli cu privire la ceea ce 
cred și simt femeile america
ne. „Cerem dezarmarea ge
nerală și totală", „Să încete
ze cursa înarmărilor", „Nu 
dați arme atomice Germaniei 
de Vest", iată numai cîteva 
din sutele de lozinci care

reprimată. Colonialiștii au in
trodus atunci în Kenya starea 
excepțională, care a durat 
pînă în 1955. In acest timp 
au fost uciși peste 30.000 de 
africani, iar alte zeci de mii 
au fost internați în lagăre de 
concentrare.

Dar nici închisorile, nici la
gărele de concentrare, nici 
execuția în masă a patrioților 
din Kenya n-au putut și nu 
pot stăvili valul luptei de eli
berare națională dusă de 
populația din Kenya, care 
cere să se acorde cît mai 
grabnic libertatea și indepen
dența țării sale.

L. S1MION

S.U.A. fac presiuni a- 
supra Cambodgiei ca să 
intre în pactul agresiv 
S.E.A.T.O.

— De ce nu-1 vrei ? E drept 
că chipeș nu-i, dar are dolari 
destui !...

l-au silit pe domnul Dean să 
apară în fața demonstrante
lor. Dar ce putea să spună el 
femeilor americane ? Desigur, 
promisiuni vagi, în fabricarea 
cărora diplomații americani 
se pricep de minune, șt în
cercări de a motiva politica 
războiului rece.

Dar mulțimea demonstran
telor l-a întrerupt pe domnul 
Dean, apostrofîndu-l așa cum 
i se cuvenea.

Femeile americane știu 
prea bine ce aduce cursa 
înarmărilor pentru milioane
le de familii simple america
ne. în timp ce fabricanții de 
armament își înmulțesc mili
ardele, oamenii muncii se rui
nează. în fiecare lună, gospo
dina americană își dă seama 
că poate cumpăra din ce în 
ce mai puține bunuri cu 
banii pe care îi are la dispo
ziție. în luna aprilie a.c. de 
pildă, (cînd ministerul mun
cii anunța că se poate aștepta 
o nouă creștere a prețurilor) 
pentru bunuri care în perioa
da 1947—1949 costau 10 do
lari, americanul plătea 12,75 
dolari.

Mizeria îi împinge pe părin
ți la acte disperate. Foarte 
multe familii neputîndu-și 
hrăni șt îmbrăca copiii, s'int 
nevoite să-i vîndă. Sînt mart 
orașe, ca New-Y ork, Chicago, 
Miami, Los Angeles și altele, 
unde anual se vînd 10-15 mii 
de copii.

Bugetul federal al S.U.A. 
este de 80 miliarde de do
lari. Nici un cent însă nu 
este cheltuit din acest buget 
pentru asigurări sociale. „O 
dată mi s-a îmbolnăvit un 
copil și l-am dus la spital 
— a spus un fost muncitor 
din New-York. După aceea, 
vreme de 16 ani am plătit 
spitalului datoria pentru ope 
rația pe care o făcuse fiului 
meu".

lată numai cîteva din mo 
tivele pentru care femeile a- 
mericane cer încetarea cursei 
înarmărilor, dezarmare, pace.

E. MARTON


