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2. — Examinarea prevederilor proiectului de buget al statului s 
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CUCU ion Contrast.

PARTIDUl
Partidule, în aprige furtuni, 
Cînd jalea noastră dogorea bătrînă, 
Ți-au dus în luptă steagul, cei mai buni. 
Și-ades, căzînd, nu l-au lăsat din mină.

O, nu ți-a fost sub vremuri să te-ndoi, 
Cînd ți-apăsau grumajii uragane — 
Ci te-au urmat flămînzi și rupți și goi 
Poporul de la seceri și ciocane.

X-

Căci tu, căldură le turnai în piept
Și ochilor le ajutai să vadă,
In noaptea țării, care-i drumul drept. 
Cum lanțurile-n colb aveau să cadă.

Pîndit de gloanțe, hăituit, ascuns — 
Dreptatea-ți aspră și muncitorească — 
Jungherul pîn-la os cînd ne-a ajuns. 
Vulcanii i-a făcut să clocotească.

Tot ce fu putred și iu boieresc 
Pierit-a. Clocotirăm ca o lavă, 
Ca pe pămîntul nostru strămoșesc 
Poporul liber, să trăiască-n slavă.

VICTOR TULBURE

8
Aici se dospește aurul și soarele 
Și curge peste vreme bogăția 
Retortelor pline;
Privirile vorbesc senine,
Mîinile puternice 
înfiorate de flacăra ce se modelează 
Nasc statuile timpului
Și timpul răspunde prin tine 
Ornic prin tăria de creste.
Uzina distilează aurul și soarele ; 
Fluvii
Și urcă pe schele
Cu polenul mîinilor pe ele.

curg peste zare

MARIA OCTAVIAN

«Mergeam cu o căruță de la Rîmniceni la 
Măicănești — și-a început povestirea Cornelia 
Coman, directoarea Casei raionale de cultură 
din Brăila. Cit a ținut drumul am tot vorbit 
cu căruțașul, colectivist din Măicănești, și 
timpul s-a scurs repede. La un moment dat 
omul meu a aruncat o vorbă care m-a pus pe 
gînduri.

— Potcovarul de la noi — zice el — are cele 
mai multe zile-muncă. Chiar și decît cei din 
sectorul zootehnic care obțin producții bune.

— Cum vine asta ?
— Apăi, noi la gospodărie, avem 330 de cai. 

Asta înseamnă 1320 de potcoave. Se cheamă 
că potcovarul nu mai prididește cu lucrul".

Căruțașul avea dreptate. Colectiva din Măi
cănești face lucrările în cîmp mecanizat și ore 
și autocamion. Ea are însă totodată și un nu
măr exagerat de cai.

Așa s-a născut la Măi
cănești ideea unei seri A â. —
de calcul. Directoarea 
de cămin de aici. Con
stanța Manolache, a 
luat de la contabilitatea 
gospodăriei datele ne
cesare. Cit consumă caii 
de prisos, cîte vaci s-ar 
putea hrăni din asta, 
cit lapte s-ar fi obținut, și ce venit în leî.

în unele părți nu-i ușor să-i faci pe oameni 
să renunțe la cai. Așa că n-a fost numai o sim
plă seară de calcul, ci o expunere convingă
toare în favoarea factorului rentabilitate.

Nu unul, ci sute de exemple vin să confirme 
că munca cultural-educativă constituie un 
sprijin puternic pentru activitatea practică. 
Aceasta nu mai e de mult o noutate. Acti
viștii culturali, intelectualii de la sate, în imen
sa majoritate își îndeplinesc misiunea lor cul- 
turalizatoare cu abnegație și pasiune. Nici 
n-ar putea fi altfel. Totul în jur a crescut o dată 
cu ei și-n fiecare lucrușor care n-a fost și care 
ține de viața de azi, recunosc și strădania și 
patosul lor creator. Ei și-au subordonat ne
precupețit eforturile consolidării neîncetate a 
gospodăriilor colective, lărgirii sectorului so
cialist, folosind in acest scop popularitatea și
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aprecierea de care se bucură căminul cultural 
in viața satului. Viața a arătat că acei acti
viști culturali care cunosc în amănunțime 
obiectivele pe care le elujesc, își duc bine mi
siunea pînă la capăt. Cei mai mulți dintre ei 
sînt și colectiviști sau din familii colectiviste 
și legătura aceasta de ordin moral joacă aici 
un rol pozitiv. Dar cu sau fără această înru
dire, ei, absolut toți, au datoria să cunoască 
realitatea gospodăriei colective și a satului

Un factor de ordin organizatoric și îndeobște 
cunoscut, ne arată o dată mai mult cit preț se 
pune pe legătura vie și curentă dintre căminul 
cultural și gospodăria colectivă. Din consiliul 
de conducere al căminului cultural fac parte, 
după cum se știe, in afara directorului de că
min, președintele gospodăriei colective, briga
dieri și colectiviști fruntași.

Ce minunate posibilități de informare oferă 
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aceasta directorului de cămin, bibliotecarului, 
instructorului de brigadă.

Așa stau lucrurile la Oltina, regiunea Dobro- 
gea. Gospodăria de aici este puternică. Activi
tatea ei 
Ele sînt 
artistice 
și bună 
și a gospodăriei colective a luat inițiativa alcă
tuirii unei foi volante decadale, redactată de 
activul cultural, sub îngrijirea organizației de 
bază P.M.R. Citite la cîmp de brigadieri, ele au 
dat neașteptate efecte. Inițiativa s-a răspîndit 
curînd în multe alte comune din țară.

Cunoașterea realităților gospodăriei 
nit o călăuză în acțiune pentru activul 
mai mult, o necesitate expresă. La 
multe școli poți întîlni afișat în perete de către

ridică multe și interesante probleme, 
tot atitea subiecte pentru formațiile 

din comună. Pentru o cît mai completă 
oglindire a lor, conducerea căminului

a deve- 
cultural, 
tot mai

cadrele didactice planul de producție al gos
podăriei. El le dă acestora cele mai precisa 
coordonate pentru activitatea lor.

La bibliotecile din Jurilofca, Valea Seacă, Ni
sip ari s-au instituit fișe de cititori pe profesii 
și sectoare de producție din g.a.c. Pe fișa cio
banului Constantin Girîp din Basarabi aflăm 
trecute titluri ca „Producții mari de lînâ fină și 
semifinâ", „îngrășarea oilor la pășune și in sta- 
bulație liberă** etc. Mai interesant este câ pe 
fișele îngrijitorilor de animale sînt trecute de 
mina bibliotecarei cifrele de producție ale sec
torului zootehnic și ale fiecărui îngrijitor în 
parte. Bibliotecara se interesează periodic care 
e mersul producției și organizează acea acți
une cu cartea pe care momentul producției o 
reclamă mai cu tărie.

Poate că vor citi rîndurile acestea și vor trage 
concluziile ce se impun tovarășii Viorica Priner 

din Lăpușul-Maramureș 
și Oprea lonescu din 
Clndești-Ploiești, și alți 
directori de cămine cul
turale.

In comuna Lăpuș, de 
exemplu, multe dovezi 
vădesc că intovărășitii 
din comună doresc să 
intre în gospodăria co

lectivă. Delegați ai întovărășirii au și făcut, de 
altfel, vizite gospodăriilor colective fruntașe 
din apropiere. Ei ar fi trebuit la înapoiere să-și 
povestească impresiile. Căminul cultural n-a 
luat însă nici un tel de inițiativă. Așa stau 
lucrurile și la Cîndești-Ploiești. Aici, în timp ce 
brigada de agitație repetă de zor un program 
de astă-primăvară, echipa de teatru pregătește 
piesa .Conu Leonida

Realitatea cea nouă 
colectiviste, a inspirat 
crările lor oameni de 
Sînt, credem, cu atît mai multe temeiuri pentru 
activiștii culturali care trăiesc în imediata ei 
apropiere să o cerceteze profund și multilateral, 
să facă din ea firul diriguitor al activității lor 
obștești.
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față cu reacțiunea". 
a satului, bogăția vieții 
și inspiră adesea în lu- 
știință, scriitori și artiști.



Tov. I, Marin, din camaina Similaasca', rerionul Buzău, a* întreabă r

De ce pepenele formează zaharnri, 
iar floarea soarelui grăsimi?

Răspunde toy, prof, univ. GH. VALUȚA de ta EC.A.&.

, $ Diferitele neamuri de plante se deosebesc 
■« « între ele nu numai după înfățișarea lor ex- 

S> terioară, ci și după natura lăuntrică.
<7 După înfățișarea exterioară plantele se 

" deosebesc prin rădăcină, tulpină, frunză,
» floare, sămîrrță sau fruct.
$ Există plante cu rădăcini adinei sau su- 
<< perficiale. subțiri sau îngroșate, cărnoase, 
» bogate în zahăr, cum sînt la sfecla de zahăr, 
$ sau bogate în inulină, cum sînt rădăcinile la 
« cicoare. Tulpina poate fi înaltă, groasă ea la 

floarea soarelui sau tîrîtoare- sub formă de 
<V curpen ca Ia pepeni.
« Florile se deosebesc după felul cum sînt 
» așezate în inflorescență, iar fructele atft îre 
$ ce privește forma cît și conținutul Bor. De 
« exemplu, la floarea soarelui fructul este <r 
tj sămîntă cu coajă, pe cînd la pepene fructul 
zi este pepenele de formă rotundă sau alungită 
« cu miezul dulce, iar semințele- sînt simțuri i 
yi din interiorul fructului.

După natura lor lăuntrică, diferite plante 
« se deosebesc în ce privește însușirea rădă- 

cinii de a suge apa și diferite substanțe hră- 
nitoare din pămînt, după felul cum aceste 

« elemente sînt prefăcute in rădăcini și apoi 
dirijate spre frunze. De asemenea, în frunză, 
care este laboratorul plantei, are loc forxna- 

« rea de substanțe hrănitoare cu ajutorul lu- 
minii, și în prezența clorofilei. Substanțele 

J luate de rădăcină și duse în frunze, se corn
fl bina cu cele formate în frunze cu ajutorul 
>j luminii și astfel este desăvîrșit procesul fa- 

bricârij substanțelor necesare tuturor viețui
ri toarelor
S) în urma acestui proces ce are Ioc în frun- 

ze, iau naștere diferite substanțe ca : hidrați 
<< de carbon, proteine, grăsimi, ce se depozi- 
» tează apoi în semințe sau în fructe. însă 
?/ toate aceste prefaceri din plantă nu se pe- 
<< trec după același tip, ci în mod diferențiat. 
» De pildă, în frunze se formează zahăr, anai- 
/'/ noacizi, proteine, grăsimi, alcaloizi etc. For
et marea acestor substanțe are loc sub influența 
>f condițiilor externe și potrivit specificului 
>> plantei respective. Se poate observa cum di- 
<♦ feră. la fiecare neam de plantă în funcție 

de vîrsta frunzei, cantitatea de bioxid, de 
’i carbon aflat în jurul plantei, influenta se- 
<« cetei, a nutriției suplimentare ete.

în cazul cînd pl a ntarie sînt aproviztanate 
'* cu azot mai mult, în frunze- se va forma o

cantitate uni mure de soninoacizl și pro
teine. Toate aceste procese de schimb dta 
rădăcini și frunae, numit® și metabolismul 
plantei, sînt specifice pentru fiecare neam 
de plantă și poartă pecetea tipului respectiv.

Unele prefaceri specifice iau naștere chiar 
în rădăcină pe efnd altele ta frunze. De 
exemplu : nicotină, etincwuîă de toți, se află 
în. frunzele de tutun, însă formarea ei are 
loc în rădăcină și nu In frunze. Dacă altaim 
» bucată de tulpină de tutun pe a plantă 
de tomate, acumularea meotinei în frunza 
de tutun nu mai are Boc — și invers, dacă h 
plantă de tomate • altaim pe o plantă de 
tutun atunci în frunzele de tomate se să
sește nicotină.

Frunza și rădăcina plantei sînt organe 
care și prin natura lor Intimă se deosebesc 
de Ia o plantă Ia alta, deoaroee fiecare neam 
de plantă elaborează efiferite substanțe ca : 
hidra# de earboa, grăsimi, proteine, aieatoizf 
și le depozitează în diferite organe.

Aceste deosebiri tata» diferite neamuri de 
plante se datorase condițiilor variate de me
diu Ia care plasteie au fote nevoite să se 
adaptew precum și atenției peraoBncnte a 
omului de a alege și menține formate care 
au corespuns cu cerințele tai pentru hrană.

Acum să tneeens Ia exemplul dat eu pe
penele și floarea soarelui. Ffind puse Iu con
diții asemănătoare de nutriție ele vor elabo
ra substanțe earn slut specifice naturii lor. 
Această prefacere, după cum- am văzut, are 
loc atât în frunze eît și în rădăcină. Natura 
pepenelui este- în așa fel alcătuită că tot sis
temul de prefacere din frunze și rădăcină 
este îndreptat spre acumularea de zahăr în 
fruct sau în pulpa dulce, pe cînd la floarea 
soarelui acest sistem este îndreptat spre a- 
dunarea de grăsimi în nuezuj seminței. De 
altfel în naod obișnuit grăsimile se acu
mulează mai mult în semințe deeît în alte 
părți ale plantelor.

Aș» fiind metabolismul pepenelui și florii 
soarelui, chiar dacă ete folosesc aceleași sub
stanțe hrănitoare1 din sal, datorită sistemu
lui de prefacere în rădăcini și complexului 
enzimatic din frunze, veste substanțe iau 
Ia pepeni calea spre formarea de zahăr, iar 
Ia floarea soarelui spre formarea de atei ta 
cantități mari în semințe.

Obiceiul fumatului a apăsut 
pe meleagurile noastei de vae* 
400 de ani. fiind adu de tuaid 
(de la care ne-a rămas, a data 
cu unele semințe, șt cav total 
de tutun) In trecui, shrămoști 
noștri nu aveau aceasta de
prindere dăunătoare.

Spre a fi fumată, iraua du 
tutun este bine uscata și ape* 
supusă unui proces du fer
mentare și scădere a princi
palei otrave ce o confine — 
nicotină Dacă nu e teinacuKd 
și nu pierde din nicotină — 
tutunul este și mai dăunătac. 
Unora, care au fumat direct 
tutun tocat din păpuși, pe Ba
gă alta tufberărl, le-a scăzut 
văzul, alungind chiar pînă la 
orbire.

Fumai țigării pe can H tra

Toy, Bon Popescu, eotectivigt din eomuna Since, regiunea 
Dobiogea, tatreabă :

Cum se prodae electricitatea 
și trăznetnl în atmosferă

Răspunde toy. C, ȘOBOBOC, de Ia Imgtrtutul Meteorologic — 
Bucujeștt.

Tov. Petre londta coaucim Tdalăul de Sus, Talonul Moinești,
cere lămuriri în lagăftndt cm:

Daunele pe care le aduce fumatul
Răspunde tov. coal. da. CARLI MJBCD ete De Institutul
Medico-Farmaceutic-,

gem în gură și apoi în piept, 
conține namemase substanțe- 
tu acest fa se găsesc otră
vuri puternica ea ; nicotină, a- 
mmnac, esrid de cărbune |ga- 
■ui de mangal) hidrogen sui
ta «al, gvdreane ete. Și pe toate 
acestea le prtaaește «mul cînd

Ntaatiua din tulea este • 
otravă, așa da puternică tacîfc 
dbuă-frei picături puse în gura 
nui dulău mare, îl omoară, ia 
cîtev^ dive. Ea temător ea 
pătrunde fa organism prin 
fum și prin chiștocul țigării. 
Nicotină grăbește bătăile inl- 
mtt si produci jftfagerea va
selor care poanta sîngele ce 
hrănește diferitele părți ale 
corpului. La picioare, de e- 
xemplu, dacă vasele se strim- 

tează, efrculnțta slngehri se 
face mai anevoie. Picioarele 
vor fi mai red, fumătorul va 
simfi dureri, cîrcei și tot felul 

mai vechi apar tulburări mai 
grave, deoarece pereții vaselor 
se sclerozează. Apei dureri 
mari în mădulare și se ajunge 
la uscarea și cangrenarea lor 
Dacă se strîmtează vasele ini
mii, apar durerile denumite an
gina da piept. Mai ales cai ce 
au tensiune arterială crescută, 
au boala mult agravată prin 
fumat.

Amoniacul este cu alît mal 
abundent, cu cît tutunul este 
„mal tare“ ; parte din „gustul' 
tutunului e dat de amoniac. El 
produce usturimea de pe gîtlej 
și irită căile respiratorii. Tot 
tal L se datoreze și bronșitele. 
Iar dacă se adaugă nicotină 
care produce și sirîngerea 
bronhiilor, ne dăm seama de
ce fumătorul va primi mai pu
țin aur. de ce va sesgten acei 
greu, tata de ce. cu ttrnped, to

tal Mi astfel se ușnouid i 
rițto emfizemului puhnonar.

Ea acestea trebtee să mef »- 
mințim răul pe cane îi face 
oxidul de cărbune (gazul de 
manga!), fir special, afonei cfnd 
tutunul este umed șt îndesat, 
se produce mult oxta de căr
bune. Dacă se stă Intr-o ca
meră închisă unde se fumează 
mult, se respiră dfa plfn oxid 
de cărbune șf afonei apar du
reri de cap, amețeft, eîifar obo
sea fii mere. Mai mult r gu- 
dmanete din tutun măresc ta- 
flamațiile dfn nas, din gură, 
din taurini gîtelW șf fnfărese 
orice suferință a stonracuhrf.

De ce apar aceste tulbu
rări î Pentru că sîngele e Mo- 
cat în parte și nu mai poate 
transporta suficient oxigen din 
aer la țesuturi. Datorită emfi- 
zemuiui pulmonar # bronșitei

Desetoeertfe electrice ear* 
m produc fatoc rori sm fatre 
nori și pământ, foc putriie d!in- 
tre fenomenele evit mm iw- 
prestomente de ueturir. SUri- 
moșii eoșCri, ncptofaBta-și ez- 
piieu «ceste /e*omcne. le pu
neau *c scame amor feinfe w- 
pronaturote. Oamenii de ști*n- 
ță m dovedit ai fnigerul și 
trieznetut sint ftnammg n*ta~ 
arie.

FnLgsrul e»te o uriașă des- 
edreare eieetrieă rczultatâ. fa 
urme scurgerii etectricitățn 
prin aer de pe m nor pe aJt»£ 
sau în interiorul eeetatași iwr. 
Trinefut este toi « dcsesveere 
electrică, acre rezulta fa urme 
scurgerii cEeetricită^i de ta 
un nor spre pămînt.

Ste emstMM că «erul este 
fatotdemuuc tacăreai eu etee- 
tricitote, uneori mc paterna 
elteeri mac. ștab. Astfel.
cum fa apropierea eăderitor 
de «ps aerul este puter
nic eleetriaat dm «muu sfwi- 

ertnrice. fumătorul devine ev 
timpul un adevărat bolnav, 
care respiră greu, tușește me
reu și capătă o oboseală a ini* 
m8 care îl împiedică să poată 
face eforturi, să muncească.

ta ultima vreme, de cfad 
s-a răspîndlt famatul, s-a ob
servat că s-a ismuițăt și nu
mărul de canccee ale piăms- 
Biktr și anume în aceeași pro
porție cu cît a crescut numă
rul de țigări famate de ue om. 
Oamenii de știință au cercetat 
gudroanele din tutun, căwtînd 
cauza acestoe cancere și au 
reușit să găsească anumite 
substanțe cunoscute acum ca 
producătoare de cancer. Este 
adevărat că ete se află în can
titate foarte mică, dar cine fu- 
measă mulți ană șl sfinte 10—20 
țigăci, ajunge di^ă un timp să 
primească o> cmditite destuii 
de mare din aceste • corpuri 
cancerigene. Experiențe pe ani
mate au aaătat clac rolul can- 

— . — —— _  —11 -------- - ;

ȘTIAȚI C Ă...
_pînă astăzi s eunesc un număr du 90 do atrăvu®! care 

r so găsesc ta fumai do țigară ?
...fumătorii, au o viață mai scurtă deeît cei care nu fu

mează ? Pe cînd din aafumători trec de 50 de ani mai mult 
de 80 la sută, din cei co fumează peste TO țigări, nu trec 

, deeft 63 la sulă.
t ...cantitatea der tutun eononmattt «uxaat ta lume ajunge 
1 la d»uâ miiitsano du tone ?

' ...apieape 90 la sută din plante conțin ulei In semințe ? 
Grăsimile prezintă maxi avantaje ca sabstxmfte de rezervă : 
neffind solubile în apă, sînt ferite de reacțiile ce ar putea 
avea loc între substanțele depozitate ; sînt lichide și ocupă 
complet toate spațiile ; nu, conțin apă bidroșcopică care este 

, un. balast ; dau prin oxidate o marș cantitate de energie.
...în fiecare minut se iai-egtetaeaaă pe glob 1 MO de trăz- 

nete ?

măvri picătarilor de apă, tot 
aș* 3« fa atmosferă, în urr. ' 
jărimițării pic atari tor de apa 
erne formează norii, se pro- 
etaee electricitate. Razele lu.- 
minoase și cw deosebire ra
zele ultTwviolete au de aseme
nea însufirrea d« a electriza 
aerul atmosferic. Tot așa, sub- 
stoxțeie radioactive ea: ra- 
diul. loriul, actiniul produc 
emanații care pătrunzind in 
aerul atmosferic îl electri
zează..

Cu toții am observat eă 
fulgerul și trăznetul se pro
duc numai atunci cînd ce
rul este acoperit cu nori 
mari, negri, amenințători 
(nori cumulonimbi). Deci, nu
meri in această situație, elee- 
trianrea aerului este deosebit 
dr mare

De ce tocmcă Mxști nori și 
nat aKa sînt eameteristiei des- 
eărririilor electrice ? norii 
negri eumutonimhi mfabjor- 
mează enreieri verticali foa. '■ 
puterwKi, earg transportă de 
Jm te sas aerul cald și umed, 
dereuțri produc șt fărimițarea 
picăturilor de apă din nori și 
prin urmare o electrizare pu
ternici a acestora.

Mișcării^ verticale energice 
ale aerului se produc cu deo
sebire in perioada caldă a 
anului. Atunci aerul de jos, 
puternic încălzit, in contact 
eu suprafața fierbinte a solu
lui și devenind astfel mai 
ușor, urcă cu mare viteză. Sau 
cite un curent masiv de aer 
rece in înaintarea lui spre o 
regiune deasupra căreia se 
găsește aer cald, pătrunde ca 
o pană pe sub acesta, forțîn- 
du-l să urce vertiginos (vezi 
schița).

Țrăz netul poate produce 
multe pagube. Totuși, astăzi 
descărcările electrice (țin nori 
sau intre nari și pământ, nu 
mai înspă^mmUă pe nfatenu 
Oamenii de știință au desco
perit nu numai cauzele care 
dau naștere acestor fenomene, 
ci și posibilitatea de a le pre
vedea ?i « lua măsurile nece
sare de apărare.

iI



Aspect de la consfătuirea raională a colectiviștilor fruntași din raionul Alexandria, regiunea 
București.

CONSFĂTUIREA COLECTIVIȘTILOR 
FRUNTAȘI DIN RAIONUL ALEXANDRIA

Peste 300 de colectiviști 
fruntași din raionul Alexan
dria, întruniți zilele acestea 
într-o consfătuire raională și-au 
ales delegații la consfătuirea 
pe țară a țăranilor colectiviști 
— convocată de Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R. pentru a doua 
Jumătate a lunii decembrie.

Sub îndrumarea organizații
lor de partid, gospodăriile co
lective di» raionul Alexandria 
au înregistrat progrese mari 
pe linia consolidării lor necon
tenite. Astfel, proprietatea ob
ștească a gospodăriilor colec
tive din raion s-a ridicat de 
la 13,5 milioane lei In 1959, la 

Colectiviștii din Voivoda au obținut în acest an supraproducție la porumb. Din sporul de pro
ducție ei au suplimentat contractările cu statul cu încă 6,5 vagoane porumb boabe, lată-i încăr- 

cînd un ultim transport.

00 milioane lei la 1 noiembrie 
ax:., iar fondul de bază a cres
cut în aceeași perioadă de la 
7 milioane lei, la peste S0 mi
lioane lei. Colectiviștii an vîn- 
dut în acest timp statului, pe 
bază de contract, însemnate 
cantități de produse vegetale 
șl animale, fapt pentru care 
cete 54 gospodării colective 
din raion și-au sporit venituri
le bănești de la 7,9 milioane 
lei în 1959, la 62,2 milioane 
lei în 1961.

Consfătuirea raională a co
lectiviștilor fruntași d.in A- 
lexandria a mijlocit un vast 
schimb de experiență între cei 

prezenți. S-a adeverit aici Încă 
o dată că agrotehnica e cheză
șia recoltelor mari. S-a rele
vat totodată rolul suprasatură- 
rii soiului cu îngrășăminte ca 
și al densității plantelor. Con
sfătuirea a stabilit măsurile 
pentru fertilizarea în raion a 
suprafeței de 8.560 hectare 
pentru obținerea unei recolte 
d.e porumb de 5-000 kg. la hec
tar în 1962.

Adunarea a ales pentru Con
sfătuirea pe țară a țăranilor 
colectiviști 23 de delegați: 
președinți de g.a.c., brigadieri, 
șefi de echipe, colectiviști 
fruntași.

Brigade din
Intr-e seară, spectatorii a- 

flați în sala căminului cultu
ral din Becicberecul Mic, au 
tăcut cunoștință cu un nou 
personaj aj brigăzii artistice 
de agitație. Apărând pe scenă, 
acesta s-a recomandat scurt :

— Sînt Pavel... Bănățeanu 
Paveil, de fel din Nerău.

Colectiviștii (comuna e co
lectivizată în întregime) au 
băitut din palme în semn de 
aprobare și l-au poftit să-și 
continue cuvîntarea. Pavel 
le-a spus oamenilor că e în 
trecere spre Tinrșoara, unde 
ar avea treburi. Pe drum- a 
aflat că aici, la Becicherecu, 
ar fi o gospodărie milionară, 
că munca îrr cadrul ei e or
ganizată pe brigăzi compl sxe 
„și că membrii colectiviști 
capătă avansuri lunare".

Programul artisic, ingenios 
alcătuit, în care un interpret 
avea rolul lui Pavel, oaspete
le venit din altă gospodărie 
colectivă să învețe din expe
riența celor din Becicherecu, 
a continuat pînă târziu. N-a 
rămas sector de activitate al 
gospodăriei despre care sfi nu 
se fi amintit.

A doua zi, și în următoare
le, Pavel al nostru împreună 
cu întreaga brigadă artistică 
de agitație din Becicherecu, a 
putut fi văzut pe scenele că
minelor culturale din Parța, 
Veșenova Nouă. Giarmata, Bi- 
led și altele.

„...La noi — arată brigada — 
ziua de 17 a fiecărei luni, e 
zi de avansuri. Aj muncit, te 
înfățișezi la casierie, ți se nu
mără banii, îi iei frumușel 
și... faei loc la alții. Nimeni 
nu zăbovește, pentru că toate 
se fac cu rînduială.

La 17 octombrie bunăoară, 
Milivoj Milin a încasat 756 
lei, Matei Rizale a luat nu 
mai puțin de unsprezece sute. 
Și asta pentru zilele lucrate 
numai în septembrie...'1.

— De unde atâta bănet?
— Care sînt sursele de veni

turi ale gospodăriei ?
Iată întrebări la care cei 

din Becicherecu se așteaptă 
întotdeauna în astfel de îm
prejurări.

— Surse de venituri bănești 
sînt multe, după cum multe 
au fost și discuțiile avute în 
ultimii ani pentru crearea lor.

— Cîte vaci cu lapte avea 
gospodăria acum trei ani ?

— 40 de capete.
— Dar construcții ?
— Un singur grajd și un si

loz.
Culturile de bază sînt cerea

lele și îndeosebi grâul și po
rumbul. De aici o primă în
vățătură, popularizată și sus
ținută prin conferințe și dis
cuții : „Un puternic sector ce
realier favorizează înființarea 
și dezvoltarea unui sector 
zootehnie la fel de puternic. 
Favorizează însă e puțin 
spus. Dacă vrem să facem o

Becicherecu
agricultură raționt lă. apoi se 
impune chiar, dezvoltarea 
crefterii animalelor"-

A doua învățătură decurge 
din prima. >„-Un sector zoo
tehnic puternic, care să aducă 
venituri însemnate, este de 
neconceput fără construcții 
corespunzătoare".

Și în privința aceasta — po
vestește brigada — au avut 
loc dezbateri însuflețite, la 
Becicherecu, au fost exprima
te multe păreri, unele bune, 
altele mai puțin bune. Au bi
ruit ale celor care priveau 
mai departe, susținînd' cu ar
doare dezvoltarea mul tilate- 
rală a gospodăriei. Rezulta
tul ? In trei ani, numărul bo
vinelor a crescut la 549 caoe- 
te, din care 184 vaci cu lapte, 
restul fiind juninei și tineret. 
Să adăugăm acum și 1.240 de 
oi, 847 porci, aproape 800 de 
gîște. In 1961, sectorul zooteh
nic va totaliza un venit de 
1.300.000 lei, adică în medie 
peste 108.000 lei pe lună. Face 
să ne ocupăm cu creșterea a- 
nimalelor ? Păi la Becicherec 
nimeni nu se mai îndoiește 
de asta...

Dar în sectorul vegetal nu
mai cereale se pot cultiva ?

La început, cam așa se pu
nea problema. Dar de câțiva 
ani încoace, lucrurile s-au 
schimbat. Alături de floarea 
soarelui s-a pus sfeclă de za
hăr. Alături de sfeclă, tutunul, 
și apoi cînepa. Industria are 
nevoie de materii prime, iar 
gospodăria colectivă de veni
turi bănești pentru dezvolta
rea fondului de bază și pen
tru sporirea veniturilor fie
cărui colectivist.

Din nou se fac calcule și 
cei din sală ascultă : „Cînepa 
650 de mii, sfecla de zaihă.r 
550 de mii, tutunul 300 de 
mii, iar floarea soarelui 250 
de mii. Total, aproape două 
milioane. Să mai adăugăm și 
cele 550 de mii realizate de la 
grădină. Cele trei sectoare : 
zootehnic, culturi tehnice și 
grădinăritul, aduc în acest an 
un venit care se va ridica la 
cca. 3.800.000 lei. ceea ce în
seamnă că în fiecare lună nu
mai de la aceste sectoare in
tră în casa gospodăriei un 
venit de peste 316.500 lei

Brigada artistică de agitație 
din Becicherecul Mic, raionul 
Timișoara, a prezentat o serie 
de programe pentru a îm
părtăși din experiența dobân
dită de colectiviștii de aici 
și altora. Și brigada are 
ce să popularizeze. Gos
podăria colectivă „Drum Nou“ 
din Becicherec va ajunge la 
sfârșitul acestui an să aibă un 
fond de bază de 5 milioane. 
Tot la 5 milioane »e vor ridi
ca și veniturile bănești totale 
ale gospodăriei, iar valoarea 
zilei-muncă va ajunge la peste 
40 lei.

CL. MUNTEANU
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In legătură cu rînduielile de altă
dată, păstrez din copilărie o imagi
ne care mi s-a incrustat foarte bine 
în memorie și pe care n-am s-o 
pierd niciodată. Intr-un sat căzut 
într-o vale noroioasă din nardul 
Moldovei, exista o „bancă popu
lară". Școală nu era, nici dispensar, 
nici cămin cultural ca acum. Era 
doar o crișmă și „banca populară". 
Se cheamă că la o bancă omul își 
depunea economiile lui bănești și se 
împrumuta atunci cinci avea nevoie. 
De economii nu putea fi vorba, 
pentru ca în anii aceia înainte de 23 
August 1944, un țăran obișnuit, 
adică un țăran sărac, nu putea adu
na două parale lalalată. Dar de îm
prumutat se împrumuta, amăgindu- 
se ,că peste un an, sfoara lui de pă- 
mînt, ajunsă năzdrăvană peste 
noapte, va acoperi datoria. Se-nțe- 
lege că această minune nu se întâm
pla niciodată.

Intr-o bună dimineață, im oaiul 
acela azvîrlit intr-o groapă hidoa
să, a apărut perceptorul însoțit de 
jandarm și trei căruțe goale. Ceata 
asta de irozi a început să colinde 
satul și să incarce buclucurile da
tornicilor.

Și asta se întâmpla mereu, ia mu 
de sate răspîndite pe pământul țării. 
Pe atunci, de cite ori vedeam sau 
auzeam de o „bancă populară" „ 
știam că aceasta reprezintă și con
cepția despre economii a statviui 
burghezo-mwiereec, că este tnaă 

unul din mijloacele de a-l ruina pe 
omul muncitor, de a-i lua și căma
șa de pe el și lingura de la gură. 
Se mai putea citi pe garduri și pe 
ziduri: „Strînge bani albi pentru 
zile negre !" Zilele erau negre toate, 
dar chipul 
pentru că 
și singe.

Nu mă
amintiri întunecate sînt încă vii în 
memoria multora dintre cititorii 
noștri. Ei pot măsura drumul uriaș 

banului nu putea fi alb, 
era cîștigat cu sudoare

îndoiesc că asemenea

SCRWTORUUII
RODNICIA BANULUI ECONOMISIT

străbătut de atunci șt înțelege • 
dată mai mult care este funcția ba
nului azi, în țara noastră care con
struiește socialismul. 'Zilnic au pri
lejui să afle că milioane de oameni 
ai muncii de la orașe și soite își de
pun economiile lor pe librete C-B.tL, 
adică le încredințează statului ea 
unui gospodar cinstit și priceput. 
De la copilul de școală pînă la bă
trânul pensionar, mai toți purtăm 
în buzunar cametol acela care do
vedește ,o -altă -concepție despre chi- 

vernisire, ca și alte relații între ce
tățeni și stat. Cum altfel s-ar putea 
explica faptul că într-o singură 
unitate industrială, cum sînt Uzinele 
„Grivița Roșie" din Capitală pes
te 90 la sută, adică aproape toți 
muncitorii, sînt depunători la 
C.E.C. ? Faptul că în această între
prindere s-au numărat numai in 
ultima săptămînă 200 de noi depu
nători, înseamnă in primul rînd că 
oamenii muncii pot să economiseas
că o parte din salariul lor. Mai tn- 

seamnă că ei preferă să încredin
țeze statului economiile lor, eonști- 
enți că ajută în acest chip uriașa 
operă de desăvîrșire a construcției 
socialiste. Este întâ-adevăr o mare 
satisfacție să știi că banul tău, din 
clipa depunerii lui la Casa de Eco
nomii, își începe un drum rodnic și 
plin de frumusețe. Ca într-un basm 
l-ai putea urmări eum bate -dramu
rile țării, cum suie la munte și co
boară la Marea oea mare, cum teeoe 
prin milioane de mîini și fiecare îl 

poartă și îl ocrotește cu grijă, ca 
pe o părticică din averea noastră, 
a tuturora. Privind marile construc
ții ale socialismului, orașele noi, 
uzinele și hidrocentralele, spitalele, 
căminele culturale, școlile și teatrele 
nai, încerci satisfacția de a ști că 
și banul tău a pus acolo o f&rîm-A- 
de putere și de frumusețe. Și-apoi, 
el se întoarce cu prisos și îmbogă
țește căminul tău, îl înzestrează cu 
minunatele produse ale industriei 
noastre.

De curînd, am fost în satul de 
oare pomeneam la începutul acestei 
însemnări. Printre mii de lucruri 
noi, am văzut la -cooperativă și mo
tociclete care-și așteaptau cumpă
rătorii. Și aceștia nu au întârziat să 
vină Doisprezece colectiviști și-au 
cumpărat motociclete din econo
miile lor — și asta într-un sat unde 
altădată boarfele oamenilor erau 
scoase la vvazare cu toba..

„Săptămînă economiei- organizată 
între 23—30 noiembrie a.c. a fost un 
bun prilej âe a măsura nu numai 
sumele pe care cetățenii le încre
dințează statului spre păstrare șt 
fructificare, ci și transformările din 
conștiința oamenilor, dezvoltarea a- 
celei forme de colaborare economică 
posibilă numai într-un stat socialist, 
unde interesele individului 
bină armonios cu cele 
tivîtățiî, ale întregului

se ton
ale colec- 

popor.

NICOLAE J1ANU



La Gălăuțaș, pe locul unde odi
nioară o întreprindere capi
talistă mohorîtă și primitivă 

storcea vlaga oamenilor și pustia 
fără milă verdele pădurilor, își 
înalță azi silueta un complex mo
dern al industriei noastre socialiste, 
împrumutînd o frumusețe nouă 
peisajului de munte.

în trecut sătucul împrăștiat țntre 
dealurile Ormanului și Platoneștilor 
era înconjurat de masive mari de 
păduri ce se întindeau pînă sus în 
vîrfurile Călimanului. Decenii de-a 
rîndul cele 14 gatere ale fostei so
cietăți „Lomaș" au devorat pădu
rile de pe Voivodeasa și Purcelu, 
de pe munții Bătrîni și ai Bilboru- 
lui, ai Corbului și altora, lăsîn- 
du-i pustii, numai piatră. Au 
fost distruse în goana după profi
turi cit mai mari, o imensă bogă
ție și un peisaj frumos.

In 1956, Ia Gălăuțaș au sosit exca
vatoare care au început să răsco
lească pămîntul. Gălăuțașul deve
nise un mare șantier. în februarie 
1959 uzina a și produs primele fîșii 
de furnir. Și din sătucul pînă atunci 
aproape necunoscut, începură să 
pornească spre toate col*urile țării 
placajul și furnirul. Gălăuțașul a 
fost scos din anonimat. Numele lui 
îl poartă azi produsele sale și peste 
granițele țării.

La procesul de transformare a 
sătucului de ieri în Gălăuțașul cel 
nou mă gîndeam cînd am sosit aici 
într-o seară de toamnă. Uzina se 
vedea de departe, într-o lumină al

CIĂITECUL PĂDURII
Materia primă de ctntec și vis, 
pădurea de paltini cărări mi-a deschis 
s-ascult printre ramuri 
prinosul deplin 
al tuturor viorilor ce vin...

Și-am deslușit, in freamătul bizar, 
a codrului Imensă simfonie 
și fiecare paltin mi »-a părut că-n dar 
mi-aduce o vioară aurie 1

Din seva caldă ce urca-n copaci, 
deprins-am rostul cfntecelor dragi —- 
clnd fiecare notă 
a partiturii
'nălța — spre oameni — cintecul pădurii.

L-am tnvățal de-atunci 
și-l cfnt mereu 
poporului, 
pădurea-n care un lăstar mă simt și eu.

GHEORGHE SCRIPCA

băstruie fluorescentă, care se răs- 
frîngea peste dealurile din apro
piere și peste apele liniștite ale 
Mureșului.

Metamorfoza lemnului

De Ia buștenii de fag pînă Ia 
furnirul subțire ca hîrtia, 
lemnul străbate un drum 

lung, cu peripeții. Pînă să ajungă 
placaj sau plăci aglomerate, el va 
trebui îmbăiat, trecut prin aburi 
fierbinți, va întîlni cuțite uriașe, 
cu tăișul ca o lamă... Să-l însoțim 
în călătoria sa prin fabrică.

Brațele podului rulant au scos un 
trunchi de fag dintr-un bazin mare, 
unde făcuse o baie îndelungată. 
Lemnul este transportat apoi într-o 
cameră de aburire, pentru a se în- 
muia. După cele două băi, trece Ia 
o „vizită medicală". Un muncitor 
îl examinează cu minuțiozitate. 
Plimbă de-a lungul lui un „detec
tor magnetic" care sesizează dacă 
lemnul are în trupul său impuri
tăți (schije de fier, pietricele) care 
ar putea strica cuțitele. Lemnul cu
rat și sănătos primește apoi viza 
de intrare în fabrică. Intră într-o 
hală spațioasă și înaltă. îl primește 
o atmosferă îmbietoare. Lămpi de 
neon împrăștie o lumină albastră 
odihnitoare. Asculți zumzetul lin și 
uniform al mașinilor în hala imen
să și ți se pare că te afli nu într-o 
fabrică ci pe puntea unui vapor 
care a pornit în larg.

Abia ai aruncat o privire în jur și 

trunchiul de lemn a și început să 
se învîrtească pe o mașină (numi
tă derulor) cu o iuțeală amețitoare, 
Se apropie de niște cuțite mari și 
cît ai clipi din ochi, din bușteanul 
acela gros au început să se desprin
dă fîșii lungi și subțiri ca pînza. 
Trunchiul de fag a devenit furnir.

Lemnul rămas de la derulare și 
care nu mai dă furnir, trece la o 
altă mașină, cu o formă ciudată. 
O bară de oțel cu tăiș la capăt, care 
funcționează ca un piston de locO- 
motivă, îl despică în bucăți. Bucă
țile de lemn intră la tocătoare și 
trec apoi prin diferite mori unde 
sînt zdrobite și măcinate. Trec apoi 
prin alte dispozitive și operațiuni. 
Vor fi selectate și uscate, ameste
cate apoi cu clei și alte substanțe... 
La capătul drumului, lemnul co
boară de sus ca un cOvor nesfîrșit 
pe o pantă de fier. E lucios, gal- 
ben-auriu și încă fierbinte. Buștea
nul care adineauri a fost zdrobit și 
măcinat, s-a transformat în plăci 
aglomerate.

O adevărată școală

Dar cine sînt meșterii care 
transformă fagul cel tare în 
foi subțiri de furnir și fac din 

așchiile aurii, seîndură nouă ? Mulți 
din ei sînt tineri, din Gălăuțaș sau 
din alte sate. Țărăncuțe din cătu
nele munților și foști ciobani care 
au coborît pentru a învăța o mese
rie nduă. Printre fetele care au in
trat atunci pe poarta uzinei sînt 
multe care priveau cu uimire și 
chiar cu oarecare spaimă mașinile 
complicate, pe care azi le mînuiesc 
cu pricepere și îndemînare. Printre 
ciobanii coborîți din munți au fost 
și din cei care nu văzuseră în viața 
lor o unealtă mai complicată.

La Gălăuțaș nu se transformă 
numai lemnul. Se transformă și oa
menii. Combinatul e și o adevărată 
școală. O școală de calificare și tot- 
ddată de formare și transformare a 
caracterelor. Cîți muncitori nu s-au 
calificat aici, cîți nu s-au transfor
mat sub înrîurirea colectivului și în 
primul rînd a comuniștilor, deve
nind oameni cu o înaltă conștiință 
și un larg orizont cultural. Influen
ța educativă și transformatoare a 
combinatului e prezentă în viața 
multor muncitori de aici. Iată nu
mai un singur exemplu.

Dumitru Avram e un tînăr de 22 
de ani. Părinții lui au fost țărani 
săraci. A rămas orfan de mic cOpil. 
Pe șantier a venit cînd au început 
lucrările și s-a calificat ca fierar 
betonist. A îndrăgit uzina, Ia con
strucția căreia participase, și a ră
mas aici. Cu doi ani în urmă a ter
minat cursurile de calificare, iar 
azi e muncitor la secția de placaj. 
Pe șantier a fost primit candidat, 
iar în uzină a devenit membru 
de partid. E muncitor fruntaș, deo
sebit de conștiincios și modest, 
exemplu și pentru alții. (rAici în 
uzină am devenit om“ spune el și 
trebuie să auzi cum rostește acea
stă frază, pentru ca să înțelegi mai 
bine sensul ei profund. Cînd a ve
nit pe șantier. Dumitru Avram dă
duse mult de furcă celor cu care 
lucra. Era tare încăpățînat și dese
ori certat cu disciplina. Așa spun 
muncitorii mai vîrstnici și o recu
noaște și el. Azi e cu totul altul. 
Are o comportare exemplară și des
fășoară o frumoasă activitate ob
ștească. E membru în echipa de 
teatru și în echipa de dans a clu
bului, citește mult. E o adevărată 
plăcere să-1 asculți vorbind de „Se
tea" lui Titus Popovici, de schițele 
Iui Cehov, de romanele lui Dumas 
sau de alte cărți.

— Comuniștilor le datorez cel 
mai mult în viață. Ei m-au ajutat 
să mă calific, ei mi-au deschis 
ochii, ei mi-au dat prima carte în 

mînă — spune el amintindu-și cu 
dragoste și recuncJștință de grija pe 
care i-au purtat-o comuniștii Ion 
Vasile, Adalbert Hasanek și alții.

La Gălăuțaș te întîlnești peste tot 
cu pasiunea de a învăța. La sfîrșitul 
unui schimb vezi muncitori îndrep- 
tîndu-se cu cărțile în mînă spre 
școală sau venind de la școală la 
lucru. Sînt elevii liceului seral de 
pe lîngă întreprindere, sau munci
torii care urmează cursurile de ca
lificare. Aproape o sută de munci
tori urmează liceul seral, 112 oa
meni frecventează cursurile de ca
lificare, iar alți 120 audiază lecțiile 
universității muncitorești din Gă
lăuțaș. Cînd îi vezi pe muncitorii 
de la deruloare sau de la secția pla

treprinderi. 
vățat să dei 
ducă placaj 
citori de la 
Blaj, Tg. Jii

La începi 
sala de șed 
varășul Luc 
întreprinder 
bun sosit u 
tori de la S 
tru a urma 
de șase luni 
placaj ai co 
au fost prin 
jurați de c 
inginerilor 
dorii din G; 
torului în m

Bazinele de depozitare a buștenilor <

caj ascultînd lecțiile profesorilor 
sau aplecați deasupra cărților de 
studii, gîndul te poartă fără să vrei 
către trecut. Iți apare imaginea 
muncitorului forestier de altădată, 
vlăguit, ținut în cea mai neagră 
ignoranță de către exploatatori. Iți 
aduci aminte de epitetul pe care 
domnii îl foloseau în trecut pentru 
a-și arăta disprețul față de acești 
muncitori. „Incult ca un tăietor de 
lemntȚ spuneau ei cu dispreț cînd 
vroiau să dea exemplul tipic al 
unui om lipsit total de cultură. La 
Gălăuțaș am asistat la un concurs 
„Cine știe, cîștigă", pe tema „Viața 
lui Lev Tolstoi". Peste 200 de par- 
ticipanți ascultau răspunsurile con- 
curenților. Am avut impresia că mă 
aflu la un examen al vreunei facul
tăți, așa de frumos se răspundea 
Iâ întrebări. Concurenții ? Muncito
rii de la derulare și secția placaj, 
elevi din clasele IX—X ale liceului 
seral.

în multe produse ale întreprin
derilor de industrializare a lemnu
lui din țară se găsește o părticică 
și din contribuția combinatului din 
Gălăuțaș. Pe adresa întreprinderii 
sosesc deseori mostre de placaj și 
furnir trimise de unii muncitori 
din alte fabrici, care s-au cali
ficat aici la Gălăuțaș. Le trimit 
pentru ca școala unde s-au calificat 
să vadă cum lucrează și cum aplică 
cele învățate. Aceste bucățele de 
placaj sînt totodată și semne ale 
recunoștinței foștilor elevi față de 
învățătorii lor. Gălăuțașul e un cen
tru de calificare și pentru alte în-
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La centrul de raion Drăgănești- 
Vlașca s-a încheiat de curînd 
concursul pentru cele mai 

bune texte de brigadă. A fost o 
inițiativă pe plan raional demnă 
de atenție. Criteriul de bază al 
concursului a fost : „Felul cum o- 
glindesc textele lupta pentru con
solidarea economică-organizatorică 
a G.A.C..« S-a mai urmărit îmbună
tățirea calității textelor și operati
vitatea lor.

Concursul a însuflețit și mai mult 
mișcarea brigăzilor de agitație. Nu
mărul lor a crescut. Azi fiecare că
min de centru are brigada sa. In 
satele raionului erau înainte numai 
12 brigăzi. In timpul concursului 
numărul lor a ajuns la 24. Con
cursul și-a mai pus ca sarcină să 
atragă în brigăzile artistice de agi
tație cît mai mulți colectiviști. In 
brigada căminului cultural din 
Naipu, fruntașă în concurs, sînt 12 
colectiviști și 4 intelectuali. La No
vaci, din cei 9 interpreți, 5 sînt co
lectiviști. Nu s-ar putea spune prea 
multe despre calitatea artistică a 
unor texte, dar că cele mai multe 
brigăzi și-au făcut din gospodăria 
colectivă obiectivul central, o putem 
afirma cu certitudine.

Brigada din Naipu a găsit pen
tru realizarea acestui lucru și o 
idee originală. Două din persona
jele brigăzii se numesc ziua-muncă 
și bunăstarea. Textul rezolvă artis
tic corelația economică dintre ele.

Sînt ziua muncă / Mă știți cu toți 
/ Mătușa-i bunăstarea / Procenții- 
mi sînt nepoți / Iar dacă am su
rori / Mai bune și mai multe ! Fac 
zilele frumoase / Și casele avute.

Mai departe și, după cum se ve
de, bine inspirat, autorul textului 
precizează : Mai trebuiește însă 
un lucru stabilit / Nu pentru zile- 
muncă se luptă negreșit / Ci pen
tru calitate; să știți c-o treabă 
bună / E un spor la cantitate.

Ilustrarea cu exemple e edifica
toare și dă efecte neașteptate.

La prașila porumbului din acest 
an n-au lucrat toți la fel. Și iată 
cum în aceeași brigadă de cîmp, 
echipa a V-a condusă de 
Nicolae făcînd prașilă de mîntu- 
ială a obținut de 2 ori mai puțin 
porumb decît echipa a IV-a a lui 
Dumitru Ghețu, unde oamenii nu 
obișnuiesc să dea treaba peste 
cap.

Cu ajutorul brigăzii dezbaterea 
problemei calității lucrărilor a de
venit publică.

Brigada artistică de agitație din 
Naipu e bine informată. Directorul 
de cămin are un caiet de însem
nări care poate să fie foarte bine 
și al unui brigadier. Și-a însemnat 
date despre creșterea șeptelului 
(cu amănunte de ordin strict zoo
tehnic), producția de lapte, orarul 
de hrănire etc. Și ca o concluzie 
răsună în programul de brigadă :

Umblă zvonu-n tot raionul i Că 
făcurăm milionul / Insă-i zvon fără 
temei / Nu-i un milion, sînt trei.

★
Programul brigăzii din Naipu în

trunește multe calități, afară de 
una, operativitatea. In colectivul' 
de creație al brigăzii, alături de di
rectorul căminului găsești și pe di
rectorul școlii, A. Vasilescu, și pe 
Elza Petrache, profesoară de limba 
romînă. Textul a fost întocmit însă 
integral de către director, vreme 
de mai bine de 3 săptămîni. Adău
gați la asta timpul necesar pregă
tirii și prezentării spectacolului și 
în mod inevitabil brigada apare 
inoperantă pentru toate evenimen
tele ce s-au petrecut în această 
perioadă E cunoscut faptul că pro
gramul de brigadă este o ----- -
colectivă. Asta asigură pe 
calitatea textului și pe aceea că el 
„pică» la momentul oportun.

★
Brigada din Voivoda, raionul A- 

lexandria, repetă în mod frecvent

Andrei

opera 
lingă

(Moment din programul brigăzii Voivoda)

„Satul e milionar...“

„Satul 
de tare

Veselia, veselia, umple azi gospodăria... 
artistice de agitație din

50 de viței obți- 
proprie și cu fap- 
de lapte pe cap 
intr-un an la 52

de
e milionar. Pe el se 
altfel întreg progra-

veselia j Umple azi gos- 
Rîd și grînele în hambar 
milionar.

refrenul Satul 
brodează, 
mul.

Veselia, 
podăria, / 
Z Satul e

Avuția colectivei se răsfrînge a- 
supra celei personale. La împărți
rea avansului colectivistul vrednic 
cîntă : Partea care mi s-a dat / N-a 
lost de doi saci jumate / Pe care-i 

Documentare la locul de muncă. Ion Enache, director al căminului cultu
ral din Voivoda, stînd de vorbă cu îngrijitorii de animale de la aosnndăria 

colectivă.

un conți-

aburci în spate. / Ci s-o 
frățioare / Mă-ncurcai cu 
care.

Spuneam la început că 
nut interesant, bogat în idei, trece 
pe planul al doilea stîngăciile de 
formă. In textul brigăzii din Voi
voda se definește, cu ton didactic 
oarecum, metoda retribuirii supli
mentare : ...„pe lîngă venitul de ba
ză de zile-muncă, colectiviștii mai 
primesc sub formă de retribuție su
plimentară, în bani și natură, o 
parte din sporul de producție rea
lizat." Aflăm aici, cu mare satis
facție, că pe suprafața de 434 
de porumb boabe, colectiviștii 
aici ay obținut un spor global 
producție de peste 17 vagoane 
nimb. Și că ei au suplimentat canti
tatea contractată inițial cu statul cu 
6,5 vagoane.

cai, mâl 
vreo trei

Textul 
brigadă explică în monolog, dia
log, în versuri și proză, în scenete 
și cîntece, că aceasta se datorește 
dezvoltării ramurilor anexe. Grădi
na de legume, pe aceeași supra
față ca anul trecut, a adus un ve
nit dublu. Auziți minune. Păi cum 
s-ar putea altfel, cînd au arat tot 
terenul la adîncime cu tractoarele 
S.M.T. (așa cum nu făcuseră 

un an înainte) și l-au îngrășat în 
întregime Cu mraniță ? Mai adău
găm faptul că roșiile le-au valori
ficat în acest an cu o lună mai de
vreme, fiindcă au pus un soi tim
puriu și le-au transportat repede la 
oraș cu camionul cumpărat între 
timp. Sectorul zootehnic în plină 

dezvoltare le-a adus anul acesta 
un sfert de milion venit. Acum se 
mîndresc cu cei 
nuți din prăsilă 
tul că producția 
de oaie a săltat
litri. Anul trecut au avut șase gropi 
de porumb siloz, iar acum au 17. 
Venitul gospodăriei în 1961 depă
șește prevederile cu 300.000 lei.

e milionar"... cîntă cît pot 
artiștii brigăzii.

★
progresul pe care l-au 
în ultimul timp, brigăzile 
de agitație din raioanele

Cu tot 
realizat 
artistice 
Drăgănești și Alexandria mai au 
multe de făcut pentru îmbunătăți
rea continuă a calității programe
lor. Există la cele mai multe texte 
monotonie de stU. La unele bri
găzi, primul ca și al 10-lea text din 
repertoriul unui an începe cu ace
lași clasic moș care spune o va
riantă nouă. In programul brigă
zii din Cucuruzu e o izbitoare să
răcie de idei. In cea mai mare 
parte a lui, textul se mărginește să 
pună față în față exemplele de frun
tași și codași. Alte probleme 
n-au mai întîlniț oare textierii la 
gospodăria colectivă de aici ? 
Foarte adesea programul abundă 
în generalități. După ce au silit 
auditoriul să asculte o jumătate de 
text, de-abia în cealaltă jumătate 
se intră propriu zie în subiect, a- 
dică sînt prezentate fapte din viața 
gospodăriei agricole colective 
(vezi programul din Asan-Aga).

Metodiștii celor două case raio
nale de cultură să se aplece, cu 
înțelegere dar și cu multă exigen
ță, asupra textelor ce le sint tri
mise, să dea indicații mai minu
țioase. Dintr-un referat de cinci 
fraze al metodistului casei de cul
tură din Alexandria cităm : „Pro
gramul trebuie să fie concis și 
mobilizator. Tratați totul la modul 
general, presărînd exemplele din 
comună. încheierea lipsește. Spor 
la muncă." !

Observațiile sînt juste, dar fă
cute cu maximă zgîrcenie. Bine ar 
fi fost să se facă trimiteri directe 
la anumite pasaje, cu slăbiciuni 
de fond. Textierii brigăzii artistice 
din comuna Poroschia 
despre ea este vorba — ar Ii 
astfel mai bine ajutați.

Brigada artistică de agitație 
vine zi de zi o formație de tot 
mare popularitate. Ea trebuie să se 
situeze la înălțimea prețuirii care 
1 se acordă. Să facem totul pentru 
ca programul înfățișat sătenilor să 
fie oglinda fidelă a realității, cu 
calități artistice alese și cu un 
puternic conținut educativ.

VIRGIL TOSO

fiindcă 
tost
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rn ai

Se împart rolurile. In curînd la Naipu, brigada artistică de agitație 
prezenta noul său program.
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era greu de mers, 
alunecoasă și îa-

nu era niciodată 
veneau acolo mai

Ploua într-una de multe zile, așezat șî plictisitor. între cer și 
pămînt, acel neguros început de aprilie clădise o bagdadie de nori 
uniformi ce părea că nu mai are de gînd să se crape. Oamenii aș
teptau să iasă la semănat, totul era pregătit, mașinile, atelajele 
și sacii cu sămînță, dar frigul și umezeala te sileau să stai in 
casă. Brrr, urîtă vreme ! Pe uliți și pe șleauri 
căci pămîntul se transformase într-o ciulama 
șelătoare.

Cu toate astea, sediul gospodăriei colective 
pustiu. Ba chiar se poate spune că oamenii
dihai decît în zilele frumoase, iar cei din administrație trebuiau 
să scoată deseori capul pe ușă și să strige:

— Lăsa ți vorba, măi tovarășe, și nu mai stați pe săliță. Aici se 
muncește ! Treceți la club.

Clubul era o încăpere de vreo patruzeci de metri pătrați, cu 
bănci, televizor, o mică bibliotecă și două mese de șah. în aceste 
zile de aglomerație, nimeni nu-și putea încerca propriile forțe ^a 
șah, pentru simplul motiv că droaia de chibiți, prin intervențiile 
ei repetate și gălăgioase, făcea ca partidele să se dispute de fapt 
între două grupuri, iar nu între doi jucători Bineînțeles că se 
stătea copios și la taclale. Oamenii discutau despre tot ce le ve
nea in minte. Astăzi însă se încinsese o dispută serioasă. Cineva 
adusese vorba întîi de președintele și zootehnicianul gospodăriei 
care plecaseră în raionul vecin să cumpere un nou lot de vaci.

— N-au prea nimerit-o cu vremea asta.
— Eu aș fi rămas acasă.
— Parcă are cineva nevoie de tine 1
— I-auzi, măi, unde era deșteptul !
Oamenii se înțepau, unii avînd de plătit cîte o poliță rămasă 

de la vreo partidă de șah în care fuseseră ținta cine știe căror 
ironii, alții pur și simplu fără nici o pricină. Discuția trecu apoi 
la ferma de vaci și la viitoarea șefă a acestei ferme. Era vorba 
de muigătoarea Eliza Dobrotă, pe care consiliul de conducere o 
trimisese La o școală de zootehnie.

— Stați să ne lămurim : de ce să nu fie bună Eliza ? Ce, o fe
meie nu poate să conducă o fermă ?

— Poate, dar tot mai bun era
— Așa-i, un bărbat e
— Sigur că e 

e femeie! veni 
dere.

— Nu, nu, eu
în rîndul celor din față, își făcu 

ioc încet cu coatele Ion Pana
ghia, un bărbat lung și ciolănos, 
cu părul blond și ochii spălăciți, 
pe care oamenii îl porecliseră de 
curind „văduvul". Nevasta lui 
Panaghia lucra la ferma de pă
sări din baltă. Pînă acolo erau 
vreo șapte kilometri. De cînd cu 
ploile necurmate și cu primirea 
■ trei mii de pui de la stația ra
ională de incubație, nevasta lui 
Panaghia nu mai venise acasă, 
iar el se descurca cum putea.

— Tăcere, că vrea și văduvul 
■ă spună ceva ! îl luă unul în 
răspăr.

Fără să-i pese de nimic, Pana
ghia își roti calm privirea peste 
oameni și

— E o 
geabe. vă 
un bărbat 
le fac treabă, nimic de zis, dar...

Cineva îl întrerupse :
— Tocmai tu vorbești, măi Pa

naghia, care o ai pe nevastă-ta, 
Simina, șefă de fermă ? De ce nu 
numită ? Ți-a convenit, hai ?

— Vorbești să n-adormi. A mea 
ferma de taurine. Ori ai fi vrut să

— Tot fermă e și aia ! se ținu celălalt bățos.
— Păi tot puietul și măteile noastre prețuiesc taman cît zece 

juninci, deșteptule !
— Și ce, ți se pare puțin ? interveni un altui. — Băgați de 

seamă : cogeamite ferma de păsări, dumnealui i se pare lucru de 
șagă. Avem planificate din avicultura venituri de o sută de mii 
de lei, iar Ion strîmbă din nas. Eu știu una și bună : cum se 
descurcă Simina la păsări, tot așa o să se desixirce și Eliza la 
ferma de vaci. S-a gîndit bine consiliul !

Discuția se încinse. Cei care se îndoiau că Eliza Dobrotă se va 
descurca cum trebuie, începură să fie puși în vădită inferioritate.

Deodată, atenția tuturor fu atrasă de o șaretă ce trecu pe sub 
ferestre și intră în ogradă.

— Cine se plimbă, măi, cu șareta ?
— Mai bine lua o barcă !
— £ moș Prunoiu de la ferma de păsări! Dă fuga. Ioane, 

ți-o fi trimis Simina vreun răvaș !
Toată lumea ieși pe săliță în întîmpinarea lui moș Prunoiu. 
Contabilul șef scoase capul pe ușă, ca de obicei și striga :
— Mai lăsa ți tropăitul, măi tovarășe, și stați în sala clubului. 

Aici se muncește i
Moș Prunoiu trecu grav printre oameni, cu gluga dată pe spate 

și biciul intr-o mină.
— Ce-l moș Prunoiule, de te-ai pornit pe o vreme ca asta ?
— Mare daraveră ! E mortalitate la pui, își dete importanță 

moșul.
Oamenii își făcură drum către biroul contabilului șef.
— Ce-i moșule ? întrebă acesta.
— Am o depeșă. Musai să ne eliberezi niște bani. Mor puii și 

e nevoie de leacuri
— Cum să moară puii ? se îngrijoră contabilul. — Tovarășele 

noastre ce păzesc acolo ?
— Nu știu, nu mă pricep. Uite hîrtia. 
Moș Prunoiu se scociorî tacticos prin

pereebi de ochi așteptau hîrtia care nu mai apărea.
— Auzirăți ? șopti cineva. — Mor puii. Am pus-o de mămligă ! 

Hai, moșule, o dată cu hîrtia aia, nu mă mai fierbe *
— Uitasem că am pus-o în căciulă. Uite-o
Era o filă de caeț. Contabilul citi cu glas tare ; „Rog a elibera 

ani pentru doi litri untură de pește și patru pipete de la larma- 
CH.‘: c.a ,să țratam Puîi imediat. Tovarășe contabil șef, rog să tri
miteți imediat să cumpere. Costă 27 lei litrul”.

Urmă o clipă de stupoare generală.
Cc serie aici, moșule ? Untură de pește ? 

Asta. cică, le face bine puilor.
— Ii unge la țîțîni, spuse careva stfmind hohote de rîs
— Liniște, tovarășei strigă contabilul — Aici e un ca? grav 

Dar nu pot să înțeleg ce-i cu untura de pește Cine »• - 
hîrtia ’

— A lui Panaghia, zise moșul.
VhVVVvwbtf

altceva, 
replica

vorbesc

altceva, 
dacă nu 
în derî-

serios.

spuse :
problemă serioasă, de- 
hliziți. Eu cred că tot 
era mai bun. Și femei -

En

la

— Soția dumnealui, întregi unul, împingîndu-1 pe Ion mai 
îâțtL

Contabilul era în dilemă. Președintele lipsea, zootehnicianul 
lei, iar el nu se pricepea în probleme de avicultura.

— Chemați-] unu pe tovarășul vicepreședinte. Era pe-aici
Vicepreședintele fu găsit în fundul ogrăzii, La rotărie. Veni pe 

fugă, cu mantaua în cap. După ce î se arată despre ce e vorba, 
recunoscu cinstit că nici el n-a mai auzit să li se dea orătăniilor 
untură de pește.

— Cîți pui au murit, moșule?
— Douăzeci de pui.
Oamenii răsuflară ușurați. Panaghia se înfurie :
— Douăzeci de pui din trei mii ! De ce sperii lumea, moșule, 

că e mortalitate ?
— Pe semne că Simina știe ce vrea, zise 

tăm acum să ne moară două sute. Dați bani, 
Mai ales că e o sumă mică.

— Eu o să fac imputație dacă e ceva, se 
Să-mi aducă bon în regulă.

— Uite oe, hotărî Panaghia, merg și eu. 
șuie, și de acolo la fermă.
— Ioane, dacă nu le-o prii untura de pește, s-o bei tu, îl 
dărî cineva pe Panaghia.

— Liniște, tovarășe ! Aici se muncește. Treceți la club.
Panaghia plecă la drum chinuit de curiozitate și neliniște.

vicele. N-o să aștep- 
tovarășe contabil șef.

puse acesta în gardă.

Hai la farmacie, mo-
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Panaghia plecă la drum chinuit de curiozitate și neliniște. Oa
menii îl petrecuseră cu ironii pe chestia unturii de pește ; „Dracu 
a mai auzit să dai puilor untură de pește ?” Tot așa gîndea și el. 
„Dacă nevastă-mea face vreo boacănă ? Poate că nu le dă să bea, 
ci numai îi unge”.

Drumul pînă la fermă fu greu. Turna cu găleata și roțile in
trau pe alocuri în clisă pînă la osie. Femeile îi așteptau în prag, 
îi văzuseră de departe.

— Ați adus ? Haideți mai repede. Intrați la căldură. Lasă ciz
mele afară, îl luă în primire pe Panaghia, nevastă-sa, Simina, 
o femeie iute

— Ce faceți 
masivă de la

un bărbat.

te-aî împotrivit cînd a fost

și scundă, care nu-i venea nici pînă la umăr, 
voi aici ? întrebă Panaghia, trăgîndu-se către soba 
care porneau

eu 
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e la ferma avicolă, nu la 
te pună păsărar pe tine ?

că

citește
buzunare. Douăzeci de

ne

cu 
pe

In fiecare zi.
asta zic și eu mun- 
Ion. — Poți să fac. 
mină.

caloriferele de zid. — La ce vă tre
buie untura asta de pește ? Toată 
lumea se întreabă.

— N-ai grijă 1 răspunse aferată 
nevastă-sa. Luase pipetele și le 
cufunda într-un vas cu apă cal
dă. Ajutoarele ei. două fete mai 
tinere, o flanca u gata să-i execu
te ordinele.

— Să nu faceți vreo prostie, 
Simin o.

— Fii pe pace. Oi fi învățat și 
ceva de la cursurile alea. Crezi 
na-am școlarizat degeaba ? 
ce ai venit, mă rog ? Ca 
încurci ?

— Mă interesează, asta e...
— Atunci să pui mîna și să 

ajuți.
O să le dăm untura de pește 

pipeta. Cîte două-trei picături 
zi.

— Cum. fiecărui pui în parte ?
— Da, fiecărui pui. Ii luăm la 

rînd pe toți.
— Mama, 

că ! se miră 
și scurtă la

în cele două odăi cu pui, femei
le încropiră cîte o strungă. După 

ce li se dădeau cîte două picături de untura de pește, puii erau 
trecuți rînd pe rînd dintr-o parte în alta. Ion Panaghia, pus la 
treabă de nevastă-sa, înalt cum era, se frîngea anevoie de șale 
Și ofta de fiecare dată.

— la-țî un scăunel, îl învăță Simina.
Femeia începu să-i explice că puii n-au nimic altceva, decît 

că le lipsește soarele. Sînt pui buni, din rasă pură, imuni la 
tifoză, și-î limpede că nu tînjesc decît după lumina și căldura 
soarelui. Soarele i cel mai bun doctor. Fără el, nu se zămislește 
nici vitamina D. Iar fără vitamina D pe care untura de pește o 
conține din belșug, osificarea 
putință.

— Pînă să veniți voi, ne-au 
IntXmplâ pînă mine.

Isprăviră către miezul nopții 
și se culcară. Femeile pe pat, 
lîngă sobă.

Dimineața, găsiră încă doi pui morți.
— Merge bine, spuse Simina — "
începură din nou munca aceea migăloasă, cu pipetele, care lui 

Panaghia îi punea nervii la grea încercare C_ r. _. ri
iasă la cimp și să pună mîna pe coarnele unui plug ’ Aia da 
muncă, nu puchineală ca aici.

Nici în cursul zilei și nici peste noapte, nu mai muri un singur 
pui. Micile vietăți redeveniseră vioaie și piuiau de-ți spărgeau 
timpanele

Către prînz, ploaia conteni in sfîrșit și printre nori se ivi un 
soare părelnic. Cu o șaretă, sosiră la fermă vicepreședintele și un 
medic de la dispensarul zooveterinar Simina le arătă care e 
situația.

— Foarte bine, foarte bine ai procedat! o lăudă medicul, care 
era un bărbat bătrîior și vorbea afectat. — Este un procedeu cu 
totul indicat. Lată, celor de la Sihliteni nu le-a dat prin minte, 
sau n-au știut, să procedeze așa. și le-au murit 180 de pui. Dar 
dumnealui cine este ? întrebă medicul, arătîndu-1 pe Ion.

— Eu sînt soțul dumneaei, răspunse Panaghia mîndru, căci Si
mina crescuse în ochii lui cu două capete.

— Cit mai puține persoane străine în padocuri ! ceru medicul 
și mai dădu cîteva instrucțiuni.

A doua zi, începu să se însenineze de-a binelea. Oamenii erau 
voioși și trăgeau nădejde că într-o zi. două vor ieși la cîmp. La 
club, nu se mai discuta decît despre însămînțări.

Poșta adusese 
viitoarea șefă a 
tuturor — scria Eliza. £« o duc bine cu școala; e cam greu, dar 
caut să fac față".

— Ați văzut, mai ? zise unul. — E greu, a și nceput să se vaite.
— Hei. îi ținu isonul un altul, — cînd spuneam eu că tot mai 

bun ar fi fost un bărbat 1 Bărbatul, orlșicum, e altceva...
— Fugiți, măi. că vorbiți de-a surda • îi combătu Panaghia. — 

E foarte bună și Eliza, ce dacă-î femeie ?
— Parcă ziceai altfel mai ieri, alaltăieri...
— Eu ? ‘ făcu revoltat Panaghia. rotind o privire nevinovată.

— ■* ! i - ou mă iei drept altul ?
S d nărtă cu wil omului care nu noate suporta a«°menea

și creșterea normală nu sînt cu

maj murit șapte. Să vedem ce se

Băură cîte-o ulcică de lapte acru 
iar Ion pe un așternut de țoluri,

Cred că s-a terminat.

încercare Ce n-ar fi dat el să

o vedere trimisă de la oraș de Eliza 
fermei de taurine. ..Sănătate și spor

Donrotă, 
la lucru
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Saptămfna trecuta a fost deosebit de 
bogată în evenimente politice de 
mare însemnătate. La Novosibirsk 

(UJLS.S.) au avut loc convorbiri oficiale 
între N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. și Urho 
Kekkonen, președintele Finlandei. J. F. 
Kennedy, președintele S.U.A., s-a întîlnit 
la Washington cu cancelarul R. F. Ger
mane, Adenauer, întîlnire care a marcat 
începutul seriei de discuții ce vor avea 
loc între reprezentanții Occidentului 
pentru a se pune de acord asupra politi
cii lor de viitor ta problema germană și 
în alte probleme. De Gaulle, președintele 
Franței, a sosii și el la Londra unde a 
avut convorbiri oficiale cu Macmillan. 
Brazilia a restabilit legăturile diploma
tice cu Uniunea Sovietică, iar Ia OJW.U. 
au fost adoptate cîteva documente de 
mare însemnătate, printre care rezoluția 
cu privire la transformarea continentului 
african într-o zonă deuuclearizată și re
zoluția cu privire la interzicerea folosirii 
armei nucleare și termonucleare. La 
toate acestea trebuie adăugate : reluarea 
tratativelor de Ia Geneva în problema în
cetării experiențelor cu arma nucleară și 
Declarația guvernului sovietic dată în 
legătură cu această importantă problemă.

IA n Declarația guvernului sovietic se 
arată că: „Congresul al XXII-Iea al 
Partidului Comunist al Uniunii So

vietice, analizînd sub toate aspectele parti
cularitățile actualei situații internaționale,

a confirmat în modul cel mai elocvent ca 
fn timpurile noastre menținerea păcii 
este o sarcină realista și realizabilă. 
Calea justă și sigură spre acest țel trece 
prin înfăptuirea 
iterate, sub un 
cient. Uniunea 
ideilor și nu în

Ia același timp. ia Declarația guver
nului sovietic se face guvernelor puteri
lor occidentale propnnerea de a se în
cheia imediat ■■ acord corespunzător cu 
privire la interzicerea experiențelor cu 
arma nacleară în atmosferă, sub apă și 
la spațial cosmic, și să înceteze orice ex
periențe nucleare subterane pîaă la reali
zarea unui acord ta legătura cu sistemul 
de control asupra exploziilor subterane, 
ca parte integranta a sistemului interna
țional de control asupra înfăptuirii pro
gramului de dezarmare generală și totala. 
Uniunea Sovietica propune, de aseme
nea, ca la tratative sa ia parte și Franța 
și ca toate puterile nucleare sa-și dea 
consimțamîntul „de a nu efectua aici un 
fel de experiențe nucleare cit timp du
rează t raia tiv ele".

Popoarele înmii așteaptă și cer ca 
actualele tratative dintre puterile atomice 
să dea rezultate concrete și pozitive. 
Dacă și puterile occidentale vor da 
dovadă de înțelegere, atonei speranțele 
popoarelor vor ti reaHzate, se va ajunge 
la Încheierea unui acord pentru încetarea 
experiențelor nucleare și se va face astfel 
un par însemnat spre înlăturarea perico
lului război mondial.

dezarmării totale și ge- 
corrfrol internațional efi- 
S o vi etică crede în forța ‘ 

forța armelor*.

Manifestație de protest în Bruxelles împotriva bazelor militare 
vest-germane din Belgia.

NOTE POLITICE
Dreptul de trecere
Agențiile de presă anunță că 

trupele țărilor N.A.T.O., ți în
deosebi trupele vest-germane, 
vor avea dreptul de trecere ți 
de staționare pe teritoriul bel
gian. Proiectul de lege care 
conferă acest drept trupelor 
țărilor N.A.T.O. a fost adoptat 
recent de Parlamentul belgian.

Iată încă un act care de
monstrează, fără putință de 
tăgadă, cîrdășia dintre cercu
rile guvernante din Belgia ți 
militaTiștii vest-germani. Dar, 
dacă aceasta este voința diri
guitorilor, nu aceasta este ți 
voința poporului belgian, care 
cere să fie lichidate bazele 
militare de pe teritoriul Bel
giei ți să se înceapă tratative 
intre martie puteri pentru so
luționarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase.

.liderul opoziției". Acesta a 
vrut, intr-adevăr, să-l sprijine 
pe reprezentantul Republicii 
Dominicane. Dar.„ l-a ajutat 
ea funia pe s-pînzurat. In plină 
ședință a Consiliului de Secu
ritate. Atiles a comparat 
americană cu un polițist 
.face ordine"

Fără să vrea, Atiles a 
lucrurilor pe nume. Pentru că 
intr-adevăr monopoHștii din 
S.U.A. an transformat Statele 
Unite intr-un jandarm inter
național, gata să intervină cu 
brutalitate oricind și oriunde, 
pentru a înăbuși lupta de eli
berare a popoarelor

flota 
care

spus

=

2

a

urma lor

pereți
o va-

cfe
de
ce 
de 
pămînt

lata ce-au lăsat în 
colonialiștii in Africa.

AFRICA ACUZA COLONIALISMUL!
• Africa reprezintă. 20,5 

I» Mită dia suprafața (lo
bului pămînteac și • locui
tă de 2 la sută din popu
lația lumii. In subsolul ei 
se află cele mai maxi zăcă
minte de uraniu diu lumea 
capitalistă; 34,4 la sută din 
zăcămintele de minereu de 
fier din lumea capitalistă ; 
74,9 la sută din zăcămintele 
de minereu de crom ; 51,4 
Ia sută din cele de eobalt; 
90,2 la sută din cele de 
diamant; 47,3 la sută din 
zăcămintele de cupru, pre
cum și multe alte bogății. 
Cu toate acestea. Africii îi 
revine numai 1 la sută cKn 
producția industrială mon
dială și mai puțin de 3 Ia 
sută din venitul mondial.

12 ori mai mic derit 
citoral eurvpi m, iar ciș- 
tigurile țăranilor stat și 
mizere.

• Durata ssedte a vtațM 
populației băștinașe din A- 
frica este de 23 30 de Mii. 
Sistema] de asistență me
dicală e foarte redus; in 
preajma proclamării inde
pendenței, un medic reve
nea în Nigeria la 52.905 de 
locuitori, in Togo la 33.000 
locuitori, în țările Afrieii 
occidentale la 30.000, hr cele 
din Africa ecuatorială 
25.000, in Camerun 
23.060 de locuitori.

Gura păcătosului^.
După cum se știe, Consi

liul de Securitate a în
ceput discutarea noii agresiuni 
a S.U.A. împotriva poporului 
dominican. Faptele sînt in 
bună parte cunoscute. Statele 
Unite au trimis în spele teri
toriale ale Republicii Domini
cane o escadră militară cu 
scopul de a veni în sprijinul 
regimului odios al iui Balan- 
guer (actualul președinte el 
Republicii Dominicane).

S-au găsit însă și unti care 
au încercat să justifice acțiu
nile Statelor Unite. Printre ei 
• foot, ta primul rind, San
chez, actualul reprezentant al 
R. Dominicane la O.N.U. (care 
l-a reprezentat însă ți pe Tru- 
jillo, fostul președinte asasi
nat ta acest an). El a elogiat 
politica lui Balanguer ți a 
preamărit .mărinimia" stăpî- 
ntior săi nord-americani. Ca 
să fie mai convingător San
chez l-a adus cu sine, pentru 
a depune mărturie, pe Atiles,

Tot ce *e poate
O știre neceatil enunță că 

von Papon a cerut autorități
lor din Baden-W iirtemberg 
(R.F.GJ să-i plătească o pen
sie ca fost maior în statul 
major al Wehrmachtului (ar
mata Mtieristă — n.n.) ți ea 
fost ambasador al Germaniei 
la Viena și Ankara

Von Papen este un hâtterist 
actoria. El « contribuit ta ca
litatea la* de cancelar (1932) 
In venirea lui Hitler la putere 
și • servil fără șovăire regimul 
hitlerist.

Cererea ta* von Pepen este 
ies dreptul o ueruținare. ta 
statal de ta Bonn insă, unda 
hitlerițti bine cuuoseuți tu, 
Globke, Heustnger, Foertsch șl 
oița ocupi funcții twtte ta •- 
paratul administrație și ta 
armată, nsr fi de loc de uri
nare ea cererea tai să fie re
zolvată favorabil. Ja Repu
blica de ta Bonn wamm par
tizanii picii și înțelegem ta
ine popoare sînt persecutați f 
Mi schimb foștii hitlerițti M 
bucură de toată mnivo'.nța și 
solicitudinea autorităților.

S. LAZAR

Viața amară a țăranilor din Chile
• In perioada postbelică 

venitul mediu anual pe 
cap de locuitor in Africa 
este de eel mult 75 de do
lari, adică de 5 ori mal 
mie deeft venitul mediu al 
tihni european. Muncitorul 
african are un salariu

• Analfabetismul a atins 
in Africa proporții uriașe 
fn Somalia, in țările Afri
cii ecuatoriale și ale celei 
occidentale 95—M 1» sută 
din populația adultă e ne
știutoare de carte. In ce
lelalte țări ale continentu
lui, analfabet# reprafnCă 
S0—8* la sută din totalul 
populației adulte.

■Aleșii muncitavi portaricani din New York au trebuit să-și caute 
adăpost pentru o noapte, sub o scară. E normal cînd n-ai de 
îveru luni ți tuni in ștr, să n-ai cu ee ptati chiria sau o cameră 

ta hotel.

O colibă cu 
de nuiele, cu 
tră mică de piatră și 
un ceaun negru atîr- 
nînd deasupra. £1 e 
și oală de gătit și 
strachină. în colibă 
nu există nici masă, 
nici pat. Dorm toți 
pe așternuturi de 
paie, ca in - grajd. 
Așa trăiesc majori
tatea țăranilor din 
Chile, țara dintre 
Pacific și coloniile 
Anzitor Cordilieri, fn 
plin veac al progres 
sului tehnic.

Majoritatea țărani
lor chilieni, depose
dați de pămînt și de 
drepturi, se află la 
discreția moșierilor. 
Peste 36 Ta sută din 
pământurile cele mai 
roditoare sînt stăpî- 
nite 
LOOO 
timD 
miKi 
se dă 
sau foarte puțin, 
pe eare nu scot 
proape nfmrc. O 
mătate ele milion 
familii țărănești n-au 
pămînt de Toc.

„Inquilines" sînt 
urmașii foștilor 
bagi. Ei trăiesc și 
astăzi într-e depen-

aproximativ 
moșieri. în 
Î75.000 fa- 
țărani po- 

puțin 
de 
a- 

ju- 
de

dență semifeudală 
față de marii pro
prietari. Un inquilino 
primește de la moșier 
adăpost și hrană în 
schimbul cărora el 
își vinde brațele sale 
de muncă și ale fa
miliei. O altă cate
gorie de țărani chi
lieni sînt dijmașii, 
care dau moșierului 
jumătate din recolta 
obținută. Unii rint și 
lnquilinos și dijmași, 
adică pe lîngă că 
muncesc la moșier, 
fi dau și jumătate 
din puținul pe care-1 
scot de pe peticul 
lor de pămînt. Aces
tora Ii se adaugă tra
gica „armată rătăci
toare" a muncitorilor 
agricoli, care n-au 
decit brațele și nici 
o resursă de trai. Ei 
sînt cel mai crunt 
exploatați. In sfîrșît, 
împrumuturile cămă- 
tărești. acordate de 
moșieri, constituie o 
formă frecventă de 
pauperizare și înro
bire a gospodăriilor 
mijlocii.

Fapte tot mai nu
meroase vin să con
firme însă că. neru
șinatei pofte de îm
bogățire a moșierilor

fap- 
sînt 
gu- 
lor

i se împotrivește tot 
mai dîrz lupta unită 
• țăranilor chilieni. 
Comitetele sindicale, 
organizate la sate și 
ferme, unesc munci
tori agricoli, inquili- 
nos și dijmași. Nu
mărul sindicatelor 
crește în ciuda 
iului că ele nu 
recunoscute de 
vern. Creșterea
reprezintă un feno
men de nestăvilit 
care îngrijorează pro
fund pe marii lati
fundiari și pe guver
nanți. Ideea de unire 
în lupta contra ex
ploatării moșierești 
cîștigă tot mai mult 
teren. Sînt tot mai 
frecvente cazurile 
cînd același front 
unic împotriva sa
mavolniciilor moșie
rilor. reunește Aso
ciația națională a a- 
gricultorilor. care cu
prinde pe micii pro
prietari de pămînt, 
adesea și ei argați. 
cu Federația națio
nală a muncitorilor 
agricoli. Amintim și 
Asociația națională 
indiană din Chile, 
care urmărește să le 
redea indienilor pă- 
mînturiie acaparate.

ce in Chile 
manei tori lor 
se țin lanț.

lată de 
grevele 
agricoli 
Edr semnificativ ca 
în ultimele alegeri 
parlamentare Fron
tul acțiunii populare, 
formal din partidele 
comunist socialist și 
alte partide de stin
gă. as Întrunit, în
deosebi la sate, nu
meroase voturi

Țăranii au început 
să se constituie în 
comitete pentru re
forma agrară. Ei cer 
desființarea moșiilor, 
alungarea cămătari
lor și speculanților, 
asistență medicală, 
școli pentru copii. 
Țărănimea chilianâ 
începe să devină o 
forță politică.

Poeții asemuiesc 
Chile ca o spadă a! 
cărei miner e încins 
de arșița deșertului 
Atakama, iar vfrftri 
1 se reazimă pe ghe
țarii Antarcticii.

Exploatatorii po
porului chilian au în
ceput să se cam du
mirească încotro se 
îndreaptă, de Ia o 
vreme, tăișul acestei 
spade.

V. TUDOR
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STATEAU
CU BANII PE LAC!

S-a întîmplat la 
agricolă colectivă 
raionul Oltenița.

gospodăria 
Radovanu,

lac.

Astă-vară, 
Intr-o seară. 
Zice nea Marin Burac:
— Noi stăm cu banii pe 
Ii lăsăm să stea pe apă
Și-un venit in plus ne scapă I 
Eu de colo : — Ai dreptate, 
Da’ nu spui o noutate :
De cînd iese din găoace. 
Instinctiv rățușca face 
Toată ziua „mac, mac, mac" 
Stînd cu plăcere pe lac I 
Ride el: — Și-un cap de fier 
Ghicea la ce mă refer, 
Da’ cum nu iți dă prin minte, 
Ia hai și Ia președinte !... 
Președintele ascultă 
Și-apoi fără vorbă multă 
Zice bucuros : — Măi frate. 
Nea Burac are dreptate. 
Mai încasăm un pitac, 
Nu stăm cu banii pe lac I
— Vindem rațele ? zic eu.
— Bre, da’ le-nțelegi cam greu I 
Zice dînsul zîmbitor :
— Vindem numai... puful lor l 
Și cum spun, le-am jumulit, 
Avînd un frumos venit
De mai multe miișoare 
Din ăst puf de rățișoare 
Și venitul ne-a adus 
O puierniță în plus. 
Construită cum să zic...
Fără să coste nimic.

VALER1U FILIMON

AM FOST CÎNDVA 
ȘI EU FRUNTAȘ!

Da, stimații mei prieteni ! Altor cămine eu 
asemeni, fost-am cîndva, și nu demult, lăcaș 
drag omului cult. Pe atunci eram ca un pom fal
nic, de roade încărcat și darnic. Pe-ale mele 
ramuri pănă-n zori, se întreceau cei cîntători. 
C-aveam un cor ! Ce voci de aur ! Zbura doina 
peste coclauri și șapte sate răsunau, la mine 
toți cînd se strîngeau.

Acum ? Ne-ntrece chiar și-un greier ! Cu gîn- 
dul trist ades cutreier ale trecutului meu căi. 
Și sînt cuprins iar de văpăi. Mă văd din nou, 
ca altădat’ pin’ la tavan cutremurat, de-aplauze 
însuflețite, și de horele-îndrăcite.

Dar amintirile n-ajută să uit de-nfățișarea-mi 
slytă, că unicu-mi port, șifonat, e inscripția: 
„Azi sînt plecat !“ sub care, să m-apuce amaru’) 
stă semnătura : Ion Cîșlaru.

Uri fapit de toți azi e știut. De-un timp stau 
trist și abătut. Și nu că-s trist de felul meu, 
dar mă usuc sub lacăt greu. Mi-i dă directorul 
— cercel, să fiu mai cu... aspect nițel. Și port 
podoaba asta într-una, cam cîte zile are luna.

Căminul cultural din Darabani
Pentru conformitate

E. ABRAHAM

fDupă o corespondența primită de la mai mul ți 
cititori din comuna Darabani, regiunea Suceava).

In comuna Drăgotești, raionul Balș, caravana 
cinematografică n-a mai fost de mult timp.

— Cînd a venit ultima dată caravana cinematografică la voi ?
— Cînd am plantat noi puieții ăștia !

(Desen de C. CRĂCIUN)

Au copilărit împreună.
Doar un gard de nuiele 
i-a despărțit. Vecini îi 

găsim și astăzi cînd sînt gos
podari de nădejde, cu copii 
mari, de nuntit. Nicolae e co
lectivist. Ghiță încă nu. Mai 
așteaptă, cică. Fire mîndră, a 
apucat o dată să spună că nu 
intră fiind mulțumit în întovă
rășire și de atunci o ține una 
și bună : „mai aștept !“

Cîte n-au încercat colecti
viștii și mai ales vecinul Nico
lae. Degeaba însă. Cel puțin 
așa părea. In realitate, Ghiță, 
era numai ochi și urechi. Și 
cum să nu fie, cînd mai toți 
oamenii din jurul său, colec
tiviști de nădejde, trăiau d'.n

£S.
în ce mai bine. Ici

Pionierii de la școala din co
muna Hălmagiu, raionul Gura- 
honl, au adunat și predat oco
lului silvic din localitate 1000 
kg ghindă, necesară însămîn- 
tărilor din pepinieră.

MISTREȚUL ‘. — Ne facem provizii, că vin 
pionierii și adună tot...

(Desen de T. PALL)

Douâ cazuri
zitele trecute mă aflam la Cocar- 

geaua. raionul Fetești. Dinspre 
Borcea, înainta încet către sat. un 
șir de căruțe încărcate cu sfeclă 
furajeră. Erau căruțele gospodăriei 
colective „7 Noiembrie”.

Aici n-am de făcut nimic. îmi 
zic. Ce ar putea să-ți ofere un con
voi de căruțe care transportă ră
dăcini de sfeclă, și încă furajeră 7 
Mă pregăteam deci să-mi iau zbo
rul, cind unul din conducătorii de 
atelaj se apleacă și ridică de la pă- 
mint o rădăcină de sfeclă căzută din 
căruță și o așeză cu grijă peste cele
lalte. Nici n-a isprăvit bine de așe
zat și altă rădăcină se rostogoli, de 
data asta din căruța din față. O ri
dică și pe aceasta, nu fără a-i face

celuilalt observație să fie mai eu 
băgare de seamă.

într-o clipită am și fost lingă 
omul cel grijuliu și zic :

— Cam cît ar putea să cost? sfecla 
asta pe care ai ridicat-o de jos ?

Chibzuind puțin, colectivistul nos
tru răspunse privindu-mă într-un 
anume fel:

— Păi cît să coste, ia, vreo cîteva 
sute de lei...

— Cîteva sute de lei ? mă mir eu.
— Cîteva sute, zice, și asta pe pu

țin. Poate costa și mai mult.
— E de crezut așa ceva ?
— Cum să nu fie ?! Să facem o 

mică socoteală. Avem de transpor
tat din cîmp cam o sută de vagoa
ne de sfeclă. Asta înseamnă, ca să 
zic așa, vreo 1200 de 
din fiecare căruță ar cădea numai 
cîte două rădăcini, ar face laolaltă 
2.400. Să mai zicem că fiecare rădă
cină căzută, are pe puțin două chile 
și jumătate. Cite chile sînt cu totul?

— Păi, cam 6.000...
— Deci dacă nu le aduni de pe 

jos, sînt 6.000 de kilograme pier
dute- Iar dacă le aduni, atunci...

căruțe. Dacă

G L « M A
Despre Llinca lui Pândele 

s-a dus vestea de vorbăreață 
ce-i. Acum, că-i turuie gura 
cît îi ziulica de mare. încă 
nu l-ar deranja pe Pândele. 
S-a obișnuit omul. Altu-i ne
cazul, llinca lui a cam început 
să se codească la treabă. Cînd 
e vorba de mers la cîmp, nu- 
ma-ncepe a se văita. Azi așa, 
mîine așa, pînă a dus-o omul 
la dispensar. Medicul însă și-a 
dat seama numaidecit care-i 
beteșugul Ilincăi.

— N-ai nimic, femeie.
— Cum n-am nimic, sări ea 

cu gura. Fii bun numai și ui- 
tă-te la limbă, să vezi în
cărcată ce-i!

Medicul se uită atent la lim
ba femeii și-i răspunde:

— Ai dreptate. Limba dumni
tale are trebuință de multă, 
foarte multă odihnă!

apărea 
și încă 
mama 

Numai 
loc

ce mîine ? 
aduce bucatele, 
primiți avansurile de

— Mîine.
— De
— îmi
— A, 

bucate.
— Și de bani.
— Și e nevoie de camion 

cari bucatele ?
De două.
Nicolae, asmut cîinii
Ce naiba mă tot perpe- 
atît? Vorbește o dată. Cît

să-ți
ca .

Pe

ultima noutate, 
Duminică avem 

raion. Ne vine

Nicolae
— A murit Osman.
mai spune !? Care 
Dulău-ăla bălțat cu 

cum a murit ?

ce 
o casă nouă, apoi încă 
una, dincolo răpăia de 
focului o motocicletă.
el, Ghiță, batea pasul în
deși nu se poate spune că era 
mai puțin vrednic ca alți gos
podari din sat.

într-o zi, dînd cu ochii de 
vecinul său, încercă ea de o- 
bicei să-1 deșcoasă despre nou
tățile din qospodărie, luîndu-1 
pe departe.

— Ai auzit 
măi Nicolae ? 
oaspeți de la
iar brigada științifică. De astă- 
dată o să pun și eu cîteva în
trebări. Dar ia spune, pe la 
voi pe la gospodărie ce mai 
e nou ?

— Nimic — clipi 
șugubăț.

— Nu 
Osman ? 
alb ? Și

— Trăgînd.
»— De ce ?
•— De niște ciolane de cal.
— Păi ce, ați sacrificat 

vre-un cal ?
— Pe toți. I-am dat la porci.
— Ce vorbești, mă I? Și acu' 

ce faceți cu cărăușia ?
— Avem camion.
— Camion? Hm! Și te 

rea gura dacă spuneai de 
început ? Pe ce l-ați luat ?

— Pe roți !
— Nu pe ce l-ați adus, ci pe 

ce l-ați cumpărat? Aveți așa 
mulți bani ?

— Două milioane.
— Și cînd 

că ieri nu-1
— Azi.
— Tare-aș

eu cum arată.

l-ați 
văzui
vrea

du- 
la

adus, măi, 
?

să-1 văd și

— Atunci, zic eu, complet dume
rită, sînt tot atîtea mii de kilo
grame câștigate...

— Doar aci e vorba de avutul 
nostru, al tuturor, mai completă 
harnicul nostru colectivist, îndem- 
nîndu-și caii la drum.

Peste cîtva timp, la grajduri îl in- 
tîlnii pe un alt colectivist, pe Ion 
V. Sarageaua. Este cel care cu un 
an în urmă a cerut cu stăruință șă 
fie primit la ferma de vaci, 
scurtă vreme n-o 
noașteți" a spus 
atunci. Și intr-a
devăr s-a întim- 
plat ceea ce a 
spus. Vacile lui 
sînt greu de recu
noscut.

Doina, din blin- 
dă ce era. a ajuns 
o sperioasă. Pre
pelița și celelalte 
la fel. Și asta pen
tru felul în care 
se poartă cu ele. 
Sudalmele, îm- 
brincelile fac par

„în
să le mai recu

mult. Și eu 
cer un sfat I

trecut în ce-

tine. 
Iești 
vi se socotește la ziua-muncă 
de primești tu așa de mult la 
avans ? 20 de lei, 25, 30 ?

— Mai mult.
— Mai mult și de 40 ?
— Mai.
— Nu că ești grozav, cre- 

de-mă. Cu cleștele de ți-ar tra
ge cineva vorbele din gură, și 
tot ai spune mai 
care voiam să-ți

— Te ascult.
— Uite, eu am

rerea de înscriere că vreau să 
lucrez la grădina de legume. 
Oare se ține seama de asta ?

— Cum să nu, măi, frate 
Ghiță — se însufleți Nidlllllne. 
Cum să nu. Ai să lucrezi a 
lo unde crezi că poți da rezul
tate mai bune. O să lucrăm 
împreună. Dacă vrei, mergem 
chiar acum să-ți arăt răsadni
țele. Știi ? O să avem și o 
seră de flori. Apoi iazul de 
pește, apoi crescătoria de pă
sări, apoi...

— Bine, măi, bine. Mergem. 
Dar mai întîi, hai Pe la mine 
să cinstim cele două eveni
mente. Avansul tău de mîine 
și... hai mai iute, că ne așteap
tă Dobrița cu masa. Azi ești 
invitatul meu.

N. CREANGA

te din metodele lui obișnuite care 
însoțesc furajarea, adăpatul și mul
sul. Nici nu-i de mirare că cele 12 
vaci pe oare le „îngrijește", dacă asta 
se poate numi îngrijire, dau lapte 
puțin.

— Ajungă-ți, Ioane, — ii spun me
reu tovarășii lui de la fermă. — Ori 
te îndrepți, ori... nu mai chinui va
cile.

Dar Ion e arțăgos și cu oamenii. 
Cu nimeni nu se împacă.

— Mă pizmulesc și d-aia nu mi 
împac cu ei — spune el, cind îl în
trebi de ce se poartă așa.

Pentru ce să te pizmuiască, tova
rășe Sarageaua ? Pentru că ești so
cotit de toți codașul gospodăriei ?
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