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Duminică de duminică, în zeci și sute de centre intercomunale de concurs din întreaga țară se întîlnesc în întrecere, pe scenele căminelor culturale, formații corale, instrumentale, de dansuri, brigăzi artistice de agitație, soliști vocali, instrumentiști și dansatori, ale căror spectacole sînt aplaudate cu o deosebită căldură de către țăranii colectiviști. Această largă și entuziastă competiție artistică îmbracă pretutindeni o adevărată haină sărbătorească, devenind o vie manifestare a cîntecului, dansului și portului nostru popular. La centrele de concurs care au a- vu.t loc zilele trecute la Stoenești și Dioști, regiunea Oltenia, la Rătești-Argeș, la Șieu-Odorhei, Lechința, regiunea Cluj, și în multe altele, sălile căminelor culturale au devenit neîncăpătoare, numărul spectatorilor variind între 600 și 1 000 la fiecare fază de concurs. Participarea largă a țăranilor colectiviști la spectacolele amatorilor dovedește cît de mult a crescut interesul acestora pentru valorile culturii și artei noastre realist-socialiste, cît de mult au crescut cerințele cultural-artistice în condițiile actuale, ale satului colectivizat.Acest fenomen specific revoluției culturale socialiste dovedește totodată varietatea genurilor artistice pe tărîmul cărora se afirmă talentul viguros al poporului nostru, dovedește că mișcarea de amatori — datorită condițiilor create de către partidul și guvernul nostru — a devenit o puternică forță artistică pusă în slujba educării socialiste a maselor.Pretutindeni se manifestă un interes deosebit pentru acest al VH-lea concurs republican. Pretutindeni căminele culturale au depus stăruințe înzecite pentru a face din aceaștă întrecere artistică un mijloc eficient de dezvoltare multilaterală a activității artistice de amatori. Es'țe demn de relevat, bunăoară, faptul că multe cămine culturale și case de cultură, pregătindu-se pentru concurs, au ajuns într-un timp scurt să organizeze mai multe formații pentru ca să poată lărgi sfera de cuprindere a manifestărilor artistice organizate pe plan local și să răspundă astfel la unul din obiectivele principale ale întrecerii, și anume : intensificarea și dezvol
tarea continuă a activității formațiilor prin spori
rea numărului de spectacole și concerte în scopul 
deservirii cultural-artisticc a unui număr din ce în 
ce mai mare de spectatori. De altfel căminele culturale ce vor deveni fruntașe în realizarea acestui obiectiv vor cuceri cupa „Pentru cea mai bună ac
tivitate artistică" ce va fi acordată de către Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.Vom relata, în rîndurile ce urmează, cîteva exemple pentru a ilustra această impetuoasă dezvoltare a mișcării artistice amatoare. La căminul cultural din Țigănești, de pildă, — cunoscut de la concursurile trecute prin formația sa de dansuri premiată de cîteva ori la fazele republicane ale artiștilor amatori — au luat ființă cu prilejul noului concurs un cor de peste 100 de persoane, două brigăzi artistice de agitație, o formație de fluierași, una de cimpoieri și alta de muzicuțe și încă o formație de 12 perechi de dansatori (pe lîngă cea veche). Aceste formații au susținut, pînă în prezent, 5—6 spectacole în comuna Țigănești și alte 4—5 spectacole în satele învecinate. La casa de cultură din Huedin, care pînă mai ieri nu desfășura o viață artistică mai susținută, activează în prezent un cor de 140 persoane, o orchestră populară și una semisimfonică, o brigadă artistică de agitație (care a prezentaț numai în ultima vreme peste 10 programe în localitate și în împrejurimi), o fanfară și o echipă de dansuri.Dacă generalizăm, la nivelul raioanelor sau regiunilor, acest fenomen de creștere a numărului de formații și de dezvoltare multilaterală a activității artistice ajungem la cifre care demonstrează în mod elocvent succesul înregistrat în acest domeniu față de concursurile precedente. în regiunea Cluj, de exemplu, participă la concurs 431 coruri (față- de- 353 la al VI-lea concurs), aproape 600 echipe de

dansuri față de 538, circa 400 brigăzi artistice de agitație față de 220, 100 de formații instrumentale față de 66, și 2 400 soliști vocali, instrumentiști și dansatori față de 1 300. Numai în raionul Năsăud, bunăoară, ău luat ființă 15 noi formații de fluierași care se întrec să ajungă sau poate chiar să depășească cunoscuta formație de trișcari din Leșul- Ilvei, laureată de mai multe ori la concursurile artistice pe țară. Și acest fenomen se manifestă aproape ia fiecare regiune într-un gen sau altul.în regiunea Iași, numărul corurilor a crescut de la 363 la peste 500, în regiunea Oltenia, cel al brigăzilor artistice de agitație a ajuns de la 447 la peste 630, iar în regiunea Argeș numărul acestora s-a dublat ajungînd de la 398 la aproape 800. Desigur că aceste creșteri înseamnă în primul rînd o cuprindere a unui număr mai mare de oameni ai muncii de la sate la formele vieții cultural-artistice, o sporire a numărului de programe noi, educative și mobilizatoare prezentate tot mai frecvent pe- scenele căminelor culturale în fața unui număr tot mai mare de țărani colectiviști, înseamnă un mijloc tot mai eficient de satisfacere pe scară din ce în ce mai largă a cerințelor cultural-artistice ale oamenilor muncii de pe ogoare. Totodată trebuie să menționăm faptul că desfășurarea fazei intercomunale dovedește priceperea Și buna orientare a formațiilor în alegerea unui repertoriu adînc ancorat în actualitate, care include în principal cîntece de masă, programe 

noi de brigăzi artistice de agitație cu o mare forță agitatorică și mobilizatoare, dansuri populare, prelucrări de folclor nou etc., aducînd astfel o contribuție de seamă la educarea și mobilizarea oamenilor muncii pentru îndeplinirea sarcinilor politice și economice ce le stau în față.O preocupare întîlnită mai des decît la concursurile trecute o constituie interesul crescînd pentru promovarea unor forme sau genuri noi cum sînt ansamblurile de cîntece și dansuri, colectivele de operetă sau grupurile folclorice, orchestrele semi- simfonice sau colectivele de balet în scopul sporirii mijloacelor de educație estetică a oamenilor muncii din localitățile respective. De asemenea, de data aceasta, tot mai multe formații de dansuri se îndreaptă cu mai mult curaj spre abordarea dansului cu subiect. Se poate spune, deci, că gama preocupărilor, a căutărilor și manifestărilor artistice organizate în cadrul actualului concurs este mult mai largă față de întrecerile artistice precedente, fapt ce ne dă convingerea că al Vll-leă concurs va aduce pe întreaga perioadă de desfășurare un aport tot mai însemnat la lărgirea sferei de cuprindere a oamenilor muncii de la sate la manifestările cultural-artistice din cadrul căminelor culturale, la dezvoltarea continuă a mișcării artistice amatoare.
N. NISTOR

directorul Casei Centrale a Creației Populara-



BRIGADIER 
ȘI ACTIVIST 
CULTURAL

De pe scena căminului cultural 
din Praid vorbește un om de vreo 
50 de ani. E un bărbat subțirel, cu 
fruntea înaltă și cu privirea ageră 
și pătrunzătoare. Vorbește cînd calm, 
cu fraze simple și clare, de parcă 
ar ține o lecție la catedră, cînd mai 
sfătos, povestind degajat de parcă 
ar fi intr-un cerc de prieteni. As- 
cultînd cit de amănunțit și exact le 
explică oamenilor din sală cum au 
lucrat pămîntul ca să obțină pro
ducții mari de porumb, ce soiuri de 
semințe au însămînțat, ce îngrășă
minte au folosit, ai crede că-i in
giner agronom. Apoi, cînd redă în- 
tîmplări din lupta dusă cu unii oa
meni pentru aplicarea întregului 
complex agrotehnic, vorbește ca un 
povestitor

„Am luptat nu numai cu pămîn
tul ci și cu unii oameni și n-a fost 
o luptă ușoară Să vedeți. Brigada 
a treia a avut anul trecut un lot 
de unde trebuia să obțină 5 000 kg 
boabe de porumb la hectar. Ne-am 
sfătuit asupra celor ce aveam de 
făcut și am pornit la treabă. Am 
făcut lucrările de pregătire a solu
lui, am îngrășat pămîntul cum scrie la carte și totul a mers ca pe roate 
pînă a venit timpul prașilelor. A- 
tunci am observat că unii oameni 
din brigadă se uitau cam îngîndu- 
rați la mine. Ce v-a apucat ? — 
i-am întrebat într-o zi, dar ei dă
deau din cap și tăceau. Căutam să 
dau de urma acestei îngîndurări, dar 
degeaba. Intr-o zi, la praștia a doua, 
cînd porumbul era mai mare, am 
aflat și eu secretul. O femeie mai 
iute de gură m-a oprit pe cîmp: 
„Măi tovarășe, brigadier, mi-a zis 
ea, noi te-am înțeles și am muncit 
pînă acum întocmai cum ne-ai spus. 
Dar să lăsăm atitea plante la hectar, 
zic, n-o să fie bine. N-am lăsat po
rumbul așa de des de cînd mă știu și doar nu sînt copil. Cine a mai 
auzit 40 000 de fire la hectar ? Mă 
tem să nu prăpădim recolta, tova
rășe brigadier”.

Am stat eu pe gînduri, am în

cercat să-i lămuresc. Am luat cu 
nune la cîmp cărți despre cultura 
porumbului și le-am citit oamenilor 
acolo pe loc paginile în care se 
vorbea despre desimea plantelor și 
despre experiența altor gospodării. 
Toamna, de pe lotul amintit am 
cules cite 5 270 kg boabe la fiecare 
hectar față de 3306 kg cît a fost 
media in gospodărie Cînd am eva
luat recolta de porumb mă trezesc 
la cîntar cu femeia aceea guralivă 
și ce credeți că-mi spune ; „Tova
rășe, de ce n-am putea scoate o 
recoltă ea asta de pe întinderi și 
mai mari ?”

...Mihai Siito, acesta este numele 
omului pe care-l ascultau cu atîta 
atenție cei aproape 500 de colecti
viști din Praid, nu e de prin părțile 
locului. A venit atei la Praid tocmai 
din Chendu Mare. împreună cu pre
ședintele și inginerul gospodăriei, ca 
în cadrul unei „seri tematice” orga
nizată de Casa de cultură a raionu
lui Tg. Mureș despre „Căile de în
tărire și dezvoltare a gospodăriei” 
să împărtășească din experiența 
gospodăriei lor. (Gospodăria colec
tivă din Chendu Mare are o ve
chime de 13 ani, iar cea din Praid 
s-a înființat de-abia în 1962.) El nu 
este numai un bun brigadier, ci și 
un vechi activist cultural. Ca mem
bru al colectivului de conferențiari 
din Chendu Mare, a urcat deseori 
scena căminului pentru a le vorbi 
oamenilor despre problemele impor
tante ale gospodăriei și despre ex
periența brigăzii sale. Oamenii l-au 
ascultat de multe ori nu numai ți- 
nînd expuneri, ci și atunci cînd, în 
cadrul „serilor de calcule", demons
tra la tablă rentabilitatea unor ra
muri de producție ale gospodăriei, 
l-au apreciat și atunci cînd vorbea 
în cadrul serilor de „întrebări și 
răspunsuri”. Dar nu numai în Chen
du Mare e apreciat brigadierul și 
conferențiarul Mihai Siito. E cu
noscut și în satele învecinate.

Pasiunea lui Mihai Siito pentru 
activitatea culturală nu se rezumă 
numai la activitatea de conferențiar. 
Cînd corul căminului cultural din 
Chendu Mare, format din 80 de per
soane, dă concerte în localitate sau 
în deplasări, în mijlocul coriștilor 
poate fi văzut și el întotdeauna, 
cîntînd cu aceeași dăruire cu care 
vorbește în fața oamenilor. Membrii 
brigăzii a treia de cîmp din Chendu 
Mare pe care o conduce îl aprecia
ză pe brigadierul lor nu numai pen
tru priceperea și buna organizare a 
muncii, ci și pentru dragostea cu 
care se ocupă de ei ca să-i ajute 
să-și lărgească o- 
rizontul cultural. 
De multe ori il 
poți găsi, în vreo 
pauză de lucru, 
adunind oamenii, 
citindu-le frag
mente din cărți de 
literatură sau prezentîndu-le cîte o 
broșură agricolă. Deseori după rula
rea vreunui film, Mihai Siito își 
strînge oamenii din brigadă și dis
cută cu ei despre eroii și învățămin
tele desprinse din film. Faptul că 
mai bine de jumătate din membrii 
brigăzii sale sînt cititori permanenți 
ai bibliotecii, că aproape 30 dintre 
ei (brigada numără 110 membri) sînt 
artiști amatori în diferitele formații 
artistice ale căminului, se datorește 
în bună măsură și brigadierului 
Mihai Siito.

Cînd a fost numit bibliotecar nu împlinise decît 18 ani. Biblioteca pe care a preluat-o avea o activitate modestă . doar 300 de cititori, într-o comună cu circa 2.500 de suflete. Tî- nărul firav și tăcut se întorsese în satul lui de la școala de bibliotecari cu o mare dragoste pentru profesia pe care și-o alesese. Iubea nespus de mult cărțile și dorea din toata inima să le vadă îndrăgite de toți oamenii din comună. La școală învățase multe din tainele acestei îndeletniciri și se gîndea deseori cum va trebui să arate biblioteca din satul lui de lîngă Luduș Visase, pe cînd era e- lev, ca biblioteca din sat să fie întotdeauna plină de oameni, veniți să împrumute cărți sau să le aducă pe cele citite și care să discute cu pasiune despre învățămintele cuprinse în ele. își imagina în acele clipe cum în timpu) liber. în fiecare casă, oamenii se așează lîngă o masă, cu cîte o carte în mînăCu acest vis s-a întors la Iernut, în toamna lui '54, tînărul Ion Bonta, își amintește și azi de acele zile de toamnă cînd a pășit pragul bibliotecii și cînd a încercat primele greutăți în viața lui de bibliotecar. Trecuseră cîteva săptămîni. dar graficul cititorilor rămăsese aproape neschimbat. Nu era încă nimic din atmosfera aceea de bibliotecă animată pe care și-o închipuise la școală de atîtea ori. De unde să înceapă ? Cum să urnească lucrurile din loc ? — e- rau întrebările care-l frămîntau în multe din nopțile fără somn. într-o zi a bătut la ușa sediului organizației de partid. L-a căutat pe secretar și i-a împărtășit toată frămîntarea lui. I-a cerut sfatul. „Apoi și munca cu cartea e în primul rînd o muncă cu oamenii. Nu toți înțeleg încă destul de bine rostul cărții. Dacă nu vin la bibliotecă, caută și du-te dumneata la ei. Cînd o să prindă gustul cititului o să vină ei la bibliotecă, n-ai nici o grijă”... Așa i-a spus secretarul organizației de partid.Peste cîteva zile Ion Bonta putea fi văzut, alături de alți tineri, co- lindînd satul cu cărți. își amintește și azi de unii oamenii care spuneau fără ocol : „N-avem timp pentru citit". în cele mai multe locuri însă i-au primit cu dragoste. S-au mai întîmplat însă și cazuri cînd unii se interesau mai amănunțit de conținutul cărților, iar tinerii care le recomandaseră n-au prea știut ce să le răspundă, deoarece nici ei nu le citiseră.Asta i-a pus pe gînduri. Si atunci au hotărît ca nici o carte să nu mai fie recomandată fără ca ei să cu

BIBLIOTECAR:
PROFESIE, PASIUNEnoască bine și conținutul ei. Nu puteau să le citească pe toate și atunci au cerut ajutorul cadrelor didactice, împreună, întocmeau scurte rezumate ale cărților pe care le colportau. La biblioteca din Iernut se păstrează și azi texte scurte despre conținutul unor cărți ca : „Mitrea Cocor” de M. Sadoveanu, „Desculț” de Zaharia Stancu, „Brazdă peste haturi” de Horvath Istvan, a unor cărți de Tolstoi. Gorki și Șolohov, mărturii ale primelor luni din activitatea lui Ion Bonta și a colectivului său. E impresionant să răsfoiești arhiva bibliotecii, atît de bine pusă la punct, să privești paginile îngălbenite care vorbesc de acțiunile de masă cu cartea. începînd cu cele întreprinse la cercurile de citit, pînă la consfătuirile cu cititorii. de la recenzii și pînă lă procesele literare pe care colectivul bibliotecii le organizează în ultima vreme nu numai în comună, ci și în satele învecinate.De la cîteva sute de cărți citite în 1953. biblioteca din Iernut a parcurs un drum mare. în 1962, în comună s-au citit peste 16.000 de cărți, iar din cei 1.337 de cititori din centrul de comună, circa 690 sînt colectiviști care lucrează direct în producție. La Iernut demult nu mai e nevoie să mergi cu cartea la casele oamenilor. Azi, bibliotecarul le duce cărți doar celor cîțiva bătrîni cărora le e greu să vină la bibliotecă și care de ani de zile sînt cititori pasionațiDacă și-ar fi întocmit un jurnal personal, ar fi notat multe întîm- plărj impresionante din munca sa de bibliotecar. într-o zi, cînd era peste măsură de ocupat, se înfățișă la bibliotecă o femeie. A vrut neapărat să vorbească cu el. „Am venit la dumneata — spuse ea — să mă a- juți și ca secretar al comitetului U.T.M. și ca bibliotecar”. Și femeia și-a spus durerea. Băiatul ei. Petre Cremene, în vîrstă de 17 ani, a terminat clasa a 7-a încă în 1961. De atunci stă acasă degeaba. Nu vrea să învețe nici o meserie. „Ajută-mă, tovarășe Bonta — îl rugă femeia. — Băiatului îi place să citească. Vorbește cu el, dă-i cărți din care să învețe cum trebuie să fie omul în viață”. Ion Bonta a luat fișa de cititor a băiatului și și-a dat seama că lectura lui Petre Cremene n-a fost destul de bine îndrumată. Apoi a stat de vorbă cu el, a căutat să-1 cunoască mai bine și i-a ales cărți pe care să le citească. I-a dat „Povestea unui om adevărat” de Boris Polevoi, și alte cărți legate de bucuria muncii, cărți care redau profilul moral al tineretului nostru. Intr-o zi, rula în sat filmul sovietic „Drumul vieții”. L-a chemat pe Petre Cremene și au mers împreună să-1 vadă. Au discutat mult pe marginea acestui film. Și asemenea discuții despre filme și cărți, despre eroii a- cestora au avut multe. Cu ajutorul organizației U.T.M., cu ajutorul lecturii a reușit să-1 convingă pe tînărul Petre Cremene să-și schimbe felul de a fi. de a înțelege viața. Azi el învață meseria de sudor și este apreciat de tovarășii lui de muncă.Un colectivist, bun cititor, mi-a povestit cu mîndrie faptul că lui Ion Bonta î s-a oferit un post cu un salariu mult mai mare decît cel de bibliotecar și că el nici n-a vrut să audă de așa ceva.Sînt nouă ani de cînd Ion Bonta e bibliotecar la Iernut. Azi, biblioteca pe care o conduce e fruntașă pe regiune, cu o activitate model. Dar Ion Bonta, capdidatul de partid, nu se oprește aici. Se gîndește la înfăptuiri noi.

. „ . . . ,■ . jab mroo Pagină redactată de R. 1ARAIColectivul de conferențiari a căminului cultural din Lipanești, regiunea Ploieșlif &
Întocmind planul tematic de conferințe pentru luna aprilie în sprijinul lucrăWio>f'•«Jgri-f’Oă c
cole de primăvară.



De la țurcană la țigaie și treptat la o rasă superioară. Aceasta este 
grija de căpetenie a colectiviștilor din Melinești.

CĂMINUL 
CULTURAL 
ȘI...
NAVETA

Sporirea numărului de animale depinde in mă
sură hotăritoare de organizarea unei baze furajere 
care să asigure în tot timpul anului furaje de cali
tate. Numeroase gospodării colective fruntașe în 
creșterea animalelor au acumulat o experiență va
loroasă, care se cere să fie larg popularizată.

Semănatul a început în numeroase regiuni și ra
ioane. Este timpul cînd, de fapt, se execută p? su
prafețe mari o serie de lucrări și anume : îngrijirea 
pășunilor, semănatul tuturor culturilor furajere din 
epoca întîia și se iau o serie de măsuri pentru ex
tinderea mai ales a conveierului verde. în toate 
gospodăriile colective se mai găsesc însă însemnate 
rezerve în vederea sporirii cantității și calității fu
rajelor.

Un sprijin prețios în această privință îl pot da 
căminele culturale prin toate formele de activitate 
și mijloacele de care dispun. Răspîndirea experien
ței înaintate a gospodăriilor colective din cuprinsul 
regiunii, raionului, organizarea de convorbiri, seri 
de calcul pe plan local, s-au dovedit deosebit de 
mobilizatoare. Activitatea artistică și îndeosebi bri
găzile de agitație, cele mai operative formații, pot 
da o contribuție importantă incluzînd in pro
gramul lor aspecte din munca și preocupările locale 
pentru asigurarea unei baze furajere corespunză
toare.

ACEIAȘI OAMENI, AlTE CONCEPU!Cei din Melinești, raionul Fiiiași, nu s-au ocupat niciodată cu creșterea vacilor de lapte. Aceasta dintr-un fel de „înțelepciune" locală de individual, după care singurul animal de preț este cel de muncă și mai ales boul... „El trage la jug, pe cînd vaca de lapte stă la grajd, ca o cucoană și așteaptă s-o hrănești". Aceasta era părerea tuturor și ca atare alte socoteli gospodărești nu-și mai făcea nimeni.Cu atît mai semnificative sînt cele ce s-au petrecut la Melinești în numai doi ani. în 1961 au intrat pe poarta gospodăriei colective primele 60 de vițele cumpărate. Au urmat apoi altele, după care s-a trecut la cumpărarea de vaci din cele mai bune pentru producție. Anul trecut colectiviștii din Melinești și-au pus problema selecției, oprind pentru prăsilă tineretul din rasele perfecționate. Astăzi, la gazeta de perete aflată în fața gospodăriei, citim un articol în care se vorbește de însemnătatea creșterii animalelor. Se insistă asupra fermei de vaci. Merită să cităm următoarea frază ...„Cisterna ce transportă laptele de la gospodăria de stat Goești la Craiova și-a prelungit traseul pînă la Melinești". Au cerut-o colectiviștii, ca să-și transporte laptele contractat.
★Adeseori, la cercul agrozootehnic, în cadrul lecțiilor despre creșterea animalelor s-a subliniat în mod deosebit însemnătatea asigurării bazei furajere, a alcătuirii rațiilor și administrării lor la animale pe specii etc. Au fost și păreri contrarii. Cu privire la economisirea furajelor, unii erau de părere să se reducă din rații. Părerea nu era de neluat în seamă. S-au găsit și unii care cereau reducerea rațiilor numai la vacile cu lapte. „Să se dea mai mult la boii de muncă". Cursanții însă nu învață numai de florile mărului. O dată stăpîni pe învățătură, vin cu argumente științifice. „Cum să reduci rația la animalele care îți dau producție și aduc venituri în tot cursul anului, fie vară, fie iarnă?". Calculele și argumentele aduse nu puteau fi combătute.De redus, s-au mai redus rațiile ce-i drept, asta însă fără să sufere nici un animal. S-a pornit de la constatarea făcută de inginerul Gheorghe Popa, președintele gospodăriei : „Se mai face risipă de furaje. Principalul e ca tot furajul să fie consumat în întregime. Vom aplica deci metoda furajării repetate. La bovine de 5 ori pe zi". Metoda constă în faptul că aceeași rație ce se dă o singură dată și pe care animalul de obicei nu o consumă în întregime, se va administra de două ori. Economia constă în consumul total al rațiilor, chiar dacă furajul e de calitate inferioară. Dacă din cantitatea totală de furaje se economisește prin consum fie numai 15 la sută, asta reprezintă sute de tone, a- dică se acoperă deficitul și animalele nu au de suferit nimic. Furajele ajung acum pînă la noua reccdtă.La Melinești se vorbește acum de rasa de vaci „brună" și „tărcată romînească", de oi „karakul", de porci „Landrace" și păsări „Rhode-Island" Planul prevede 1 160 capete de animale pentru anul acesta, plus 700 păsări matcă și 3 000 pentru vînzare. 

Preocuparea impune asigurarea unei baze furajere corespunzătoare. Semănatul plantelor furajere a început.Se cultivă pentru prima oară borceagul și iarba de Sudan, se organizează pășunea artificială. Această pășune însămînțată va da circa 18 000 kg furaje la hectar. Mai în- tîlnim la cei din Melinești ceva nou : interesul pentru ca plantele furajere să nu fie cultivate numai pe terenurile cele mai slab productive. Și în această schimbare de mentalitate se vede rodul muncii de educație și al învățămîntului agricol. La Melinești însă nu se vorbește numai de suprafețe de teren destinate plantelor furajere, deși ele ocupă un loc însemnat: peste 150 hectare cu diferite plante, la care se adaugă peste 400 hectare cu porumb și sorg pentru siloz, porumb masă verde în cultură dublă, dovleci în cultură intercalată.In gospodărie există însă rezerve însemnate, cărora consiliul de conducere le acordă atenția cuvenită. Timpul capricios al a- cestui început de primăvară nu i-a împiedicat pe colectiviști să grăpeze și să curețe pășunea de mărăcini. Gospodăria va planta în această primăvară 40 hectare cu pomi fructiferi în terase. Lucrările au și început. Tînăra livadă va trebui să dea încă din primul an producție și anume, producție de mazăre și dovleac pentru furaje. In comună există o plantație de salcîmi. Poate fi valorificată ? Desigur. Pe intervale poate fi cultivat porumb pentru siloz. E vorba de circa 20 de hectare. O altă sursă de furaj o constituie pădurile propuse pentru defrișare în acest an. La începutul lunii august frunzarul de pe aproape 200 hectare va fi strîns și folosit ca furaj pentru ferma de ovine. Pădurea nedefrișată oferă o bogată sursă de iarbă bună pentru pășunat. Cine nu știe cîtă cantitate de rogozuri se află pe bălți ? Ro- gozurile uscate nu sînt consumate prea bine de către animale. Insilozate însă împreună cu secară masă verde și porumb constituie un furaj de foarte bună calitate. Știința agricolă recomandă acest procedeu și colectiviștilor nu le mai este străină acum metoda.Cei din Melinești însă văd mai departe. Pentru anul viitor au luat măsuri să-și construiască bazine pentru prepararea furajelor grosiere (paie și coceni tocați) în scopul ridicării valorii nutritive a acestora și folosirii lor integrale în furajare după metoda : „Paie și coceni tocați, apă fiartă cu sare, carbonat de calciu și eventual melasă. Se amestecă bine în bazin și... gata o masă pe cît de economicoasă pe atît de gustoasă".De specialitate, președintele gospodăriei tovarășul Popa, e zootehnist. E tînăr, cu multă putere de muncă și entuziast. Se bucură firește de fiecare realizare. L-am întrebat cărui fapt îi acordă în prezent semnificație deosebită.— Voi răspunde pornind de la cîteva propuneri. Vbrbind despre animale, cei mai mulți colectiviști spun : „Să le sporim mereu numărul. Iar. dacă-i vorba de valorificat, atunci. să mai vindem din boi să cumpărăm vaci și alte animale de producție."„Să mai vindem din boi”. Așa ceva n-ar fi spus altădată nimeni, să-l fi picat cu ceară.Faptul vădește o profundă și semnificativă schinibăfe de mentalitate.

Coșoveni, 21 martie. Timp 
noros și rece. Fulgii de zăpadă 
aduși de vint nu prevesteau 
o zi prea bună pentru munca 
la cimp.

La brigada de tractoare Ion 
Chiroiu, șeful brigăzii cerceta 
supărat starea ttmpului. Se a- 
dresă băieților:

— Afurisită vreme. Ce zi
ceți ?

— Pornim — sosi răspunsul. 
— Terenul permite. Nu mai 
așteptăm.

Și au pornit. 11 tractoare și 
tot atiția mecanizatori, împre
ună cu Marin D. Paraschiv, 
președintele gospodăriei și in
ginerul Adrian Stănciulescu.

I-am revăzut după amiază 
la cîmp. Discuțiile au pornit 
de la necesitatea urgentării 
semănatului din epoca întîia.

— Sămînța e asigurată —■ 
ne arată președintele. La 
ovăz și mazăre folosim sămin- 
ță din producție proprie. 
Ne-am îngrijit de asta din 
toamnă, de cînd ne-am propus 
dezvoltarea șeptelului proprie
tate obștească.

Urmează un șir de date. 
Sute de hectare vor asigura o 
puternică bază furajeră. Se 
vorbește de culturi duble, in
tercalate, de sporirea suprafe
ței la lucernă și alte culturi 
furajere cu valoare nutritivă 
ridicată. Lucerna, ovăzul, ma
zărea, porumbul pentru siloz, 
iarba de Sudan, secara pentru 
masă verde, vor ocupa nu mai 
puțin de 250 hectare. La ace
stea se mai adaugă cele 40 
hectare cu orz semănat in 
toamnă, 560 hectare cu dovleci 
în cultură intercalată și 60 
hectare cu porumb masă verde 
in cultură dublă.

Sînt planuri pe care colecti
viștii din Coșoveni au pornit 
să le realizeze. Planuri care ar 
trebui, și bine ar fi dacă ar sta 
și în atenția consiliului de 
conducere al căminului cul
tural.

Din păcate insă, activul cul
tural al căminului și mai cu 
seamă membrii corpului didac
tic nu sînt la curent cu multe 
din problemele gospodăriei co
lective. Tovarășul Victor Pre
da, directorul căminului cultu
ral, locuiește la Craiova și 
face naveta. în aceeași situație 
sînt și alte cadre didactice 
care, făcind naveta, nu contri
buie la desfășurarea unei te
meinice activități culturale in 
comună. Mai trebuie adăugat 
însă că nici cadrele didactice 
care locuesc în Coșoveni, nu 
fac mult mai mult ca naveti
știi, în privința muncii cultu
rale. Rezultatul: căminul cul
tural stă mai mult închis, iar 
clin cele 25 de cercuri de citit 
numai 10 activează.

Gospodăria colectivă din Co
șoveni dispune de o suprafață 
mare de teren și de un sector, 
zootehnic în plină dezvoltare. 
Se dezvoltă legumicultura, se 
construiește un complex pentru 
10 000 de păsări. Dezvoltarea 
gospodăriei colective pune pro
bleme noi în fața sutelor de 
familii de colectiviști. Acea
sta trebuie să fie în centrul 
atenției căminului cultural, în 
frunte cu tovarășul Preda, să 
preocupe îndeaproape toate 
cadrele didactice, chemate să 
contribue la desfășurarea unei 
susținute activități culturale 
in Coșoveni.

C. MUREȘ

Măriei Diaconu din g.a.c. Melinești îi este nespus 
de dragă îndeletnicirea de crescătoare de vitei./'CL. MUNTEANU



Intr-o baladă despre Pintea Vi
teazul, haiducul originar din Mara
mureș, care „Oamenii din robii 
scotea ! Și cu dînșii se-nfrățea, 1 
se povestește cum Pintea, mîniat 
peste măsură pe hapsînul său stă- 
pîn, a hotărît să ia drumul codru
lui, drumul libertății. Ca semn al 
hotărîrii luate, Pintea a inlipt to
iagul în pămînt și l-a lăsat acolo. 
Iar toiagul Iui a prins rădăcini în 
glie, s-a făcut copac falnic, rotat. *)

Frumoasă întruchipare a năzuin
ței de libertate și a încrederii în 
viitor, a încredințat versului cîntal 
de generații, autorul popular al 
baladei.

Noi construcții de locuințe ale colectiviștilor din 
comuna Mocira, raionul Baia Mare.

TINEREȚEA SATELORSate-ntinerite în bucurie I Le-am întâlnit peste tot. Iată unul. lj spune Vad, și-i lingă Sighet. Te-ntîmpină cu porțile-i înalte, masive, din lemn de ulm, măiestru sculptate. Tradiționalele porți maramureșene.De-ar fi să judeci felul de viață al oamenilor după înfățișarea satului, ai zice că se desfășoară sub semnul tradiției. Iată, la numărul 61 tocmai se gafă o nouă poartă. Viitoarea gazdă, Gheorghe Corneștean, l-a rugat pe meșterul Borodin așa : să se ducă la muzeu Ia Sighet, să se uite bine la fotografia ce înfățișează poarta din Vad expusă la Muzeul Satului din București. Și-apoi să-și ascută bine ghinul *) că el vrea o poartă cu colacii la fel împletiți.Meșterul s-a mirat foarte mult de o asemenea dorință. Mai târziu însă i-a aflat, tîlcul. Poarta ce se află la București a fost cîndva a socrului lui Corneștean. A fost dusă la muzeu pe cînd Maria, soția luj era încă copilă și în sufletul ei s-a produs atunci o durere mare. Pentru țăranii din Vad a sta fără poartă înseamnă un lucru cumplit. Bătrînul a murit însă fără să-și poată vedea poarta refăcută. Maria a crescut, s-a măritat, are și copii acum, dar în sufletul ei a rămas la fel de vie dorința de a avea o poartă la fel cu cea expusă în București și a hotărît în sinea ei ca în momentul cînd „starea" îi va permite, să-și realizeze visul.I se împlinește acest vis în primul an de cînd e colectivistă. Poarta va fi gata pînă în ziua cînd se va serba un an de la înființarea gospodăriei lor colective, în așa fel încît sărbătoarea tuturor din comună să fie cinstită și prin împlinirea unei vechi dorințe personale...
») Balada a fost culeasă de un pa

sionat cercetător amator de folclor 
din Tg. Lăpuș, Nistor Chira, și care 
are pînă în prezent nu mai puțin de 
1.500 bucăți folclorice culese și în 
mare parte publicate.

Aidoma Copacului Pintii a cres
cut și Maramureșul în anii noștri, 
devenind un finul „mîndru“, „Cum 
n-a lost nicicînd f Nutna-n vis și-n 
gînd" — după cum glăsuiesc cîn- 
tecele noi, izvodite în anii noștri.

Ca și întreaga (ară, Maramure
șul cunoaște din plin bucuria vieții 
noi, simțămînt pe care un bard 
popular din Văleni îl exprimă ast
fel : „Bucurie, mîndră floare / Ai 
șters lacrimi și sudoare / Și ne-ai 
dat și nouă soare / Și lumină și 
hodină / Și trai bun la masă plină / Că de-atunci tăt înflorești / Și tăi 
satu-întinerești".

Spun unii, specialiști în probleme de etnografie, că împletitura de lemn de pe porțile Vadului ar reprezenta soarele. Alții zic că de fapt e o pîine împletită, căreia prin părțile locului tot colac i se spune. Vasile Arba, în curtea căruia am intrat și care de asemenea își terminase de curînd poarta cu colaci, ne spunea că ar fi vorba și de soare și de pîine.Se pare că dreptatea e de partea lui Vasile Arba. Iscusita împletitură de pe porțile Vadului exprimă plastic setea pentru lumina de care în trecut nici vădenii n-au avut parte, nădejdea că o dată și o dată colacul le va ajunge pe masă. Iar acum, cînd au aflat cu adevărat gustul colacului din făina cea mai bună, cînd lumina le-a pătruns în viață, cu atît mai mult țin să înfățișeze și pe poartă ceea ce le bucură viața, ceea ce le înfrumusețează gîndul. Cine are mai multe simțăminte în suflet, mai multe de spus, face ca Petru Teleptean. A pus și el colaci pe poartă, dar sub rotocolul împletit a săpat în lemn porumbelul păcii. Nimeni în comună n-a socotit aceasta ca o încălcare a tradiției, ci ca o dezvoltare a ei, în spiritul vremurilor noastre...In comuna Vad, se va construi o poartă mai mîndră, ca oricare alta, căreia în frunte i se va pune un semn mai drag ca oricare altul, secera și ciocanul. Poarta va străjui intrarea în gospodărie. S-au adunat lemnele trebuincioase și a fost poftit la fața locului, în calitate de „consultant", directorul muzeului etnografic din Sighet, Francisc Nistor, care s-a arătat bucuros să supravegheze tot timpul lucrarea.Construcția aceasta încă nu există. Dar oamenii au și botezat-o : poarta noastră.’) ghin = cuțit special pentru modelat lemnul.

TINEREȚEA 
OAMENILOR

Vădenii se arată a fi păstrători ai tradi
ției și în port. Ion Mihnea a lui Patru Gor
gan este un flăcău chipeș, cu armata încă 
nefăcută. In gospodărie e păcurar la oi. E 
neîntrecut in a cînta din tulnic și în zilele 
cînd e serbare la cămin se umple sala pînă 
la refuz dacă se știe că vine și a lui Gor
gan. La îmbrăcăminte se poartă așa cum s-a 
purtat și bunicul și străbunicul și răsstră- 
bunicul Iui : pană mîndră la clop, gubă de 
lină, curea cu bumbi și patru cătărămi.

Locul întâlnirii noastre cu Ion Mih
nea a lui Pătru Gorgan este grăitor 
pentru orizontul cultural al unui tânăr din 
zilele noastre. Era zi de tîrg la Sighet, iar 
el a ținut să-și umple timpul liber vizitînd 
Muzeul etnografic. S-a oprit în fața hră- 
bincii2) luată chiar din Vad, în fața vitri
nei unde stau cujelcile impchistrite a) ce le 
fac păcurarii și le dăruiesc mîndrelor.

Lîngă plugul de lemn s-au oprit mai 
mulți. Badea Grigore Moiș din Ferești, care 
a venit Ia muzeu să-l întrebe pc director 
dacă n-are trebuință de bordeiul lui cel 
vechi, că tot vrea să-1 dărîme, să-și facă 
casă nouă, explica tinerilor care n-au apu
cat a vedea ciudățenii din acelea :

— Măi flăcăi, am avut și eu un plug de 
lemn în tinerețea me de l-am pus pe foc 
împreună cu sărăcia mai amu cîțiva ani 
numa.Spun unii că femeile ar ține mai mult 

la tradiție decît bărbații. lat-o, de 
pildă, pe lelea Domnlca Greble din 

Coroeni, raionul Lăpuș. A pus astă toamnă 
războiul de țesut și de atunci te miri ce a 
putut să iasă din mîinile ei : ștergare în
florate, lepedee cu cipci '), cuverturi de 
lină în culori ce bucură ochii. Lelea Dom- 
nica pregătește zestre pentru feciori...

O ceartă destul lumea pentru asta. Intîi, 
dacă feciorii ar fi fete, mai treacă-meargă, 
dar așa... Și-apoi ce rost are să te trudești 
atâta cînd la boldăs) găsești de toate !

— Ascultă Domnică ! Feciorul tău cel 
mare, care-i la Politehnică la Timișoara, o 
să-și ia nevastă de Ia oraș și nu va avea 
nevoie de lucrurile țesute de tine. Feciorul 
cel mic încă vrei să-l dai la școală. Ce tre
buie să te trudești atîta ?

— Nu-i trudă pentru mine, ci bucuria 
inimii — răspunde Domnica Greble — că 
tot ce-i frumos îmi place. Nu vreau să se 
piardă frumuseți ce-am învățat a face.

Dragostea pentru frumos a Domnicăi nu 
se manifestă numai lingă războiul de țesut. 
E comunistă și a învățat că frumusețea 
morală a omului se oglindește în munca 
sa. A făcut în anul care a trecut aproape 
200 zile-muncă la cîmp, deși e trecută de 
prima tinerețe. E deputată in sfatul popu- 
lor regional și socotește că e frumos să fii 
întotdeauna în fruntea acțiunilor de interes 
obștesc. E mamă de copii și știe că e fru
mos să-i crești folositori patriei și ea așa 
i-a crescut. Pe masa acoperită cu o cuver
tură țesută de mîna ei, Domnica Greble are 
întotdeauna un vraf de cărți. Cele care-1 
plac mai mult le povestește din fir a păr 
vecinelor ce vin să mai schimbe o vorbă, 
înseamnă că știe să prețuiască frumusețea 
gîndului și-a inimii, că știe să cultive ase
menea frumuseți și sieși.

Să înțelegi că omul zilelor noastre tre
buie să trăiască frumos din toate punctele 
de vedere, înseamnă să ai sufletul tânăr. 
Și chiar dacă îți place să țeși covoare cum 
țesea și bunica din Măgoaja, care poate l-a 
cunoscut pe Pintea Viteazul, sau să-ți pui 
cămașă bătută cu mărgele și fluturi, cum 
purta și bunica, pe cămașa ta strălucește 
ceva ce bunica n-a avut: Medalia Muncii 
și Medalia „In cinstea încheierii colectivi
zării agriculturii".

reportaj de
EL1SABETA ABR

Ș'
LASCĂR STANI

Tinerețea, noul pătrund cu vii expresiile artistice ci și în obicei transformîndu-le în conținut, r Sîrba oșenească. horile, șezătoi cite două și trei zile arată că r place să se adune laolaltă, să se ună, să petreacă împreună. Aser „Sărbătoarea fruntașilor" sau „5 cbinate fruntașilor" nu s-au pom Asemenea sărbători fac parte de ; nouă pe cale să se înrădăcineze în toate satele.Sîntem la Coroeni, raionul Lăpuș. La căminul cultural e lume multă, îmbrăcată sărbătorește, în port tradițional. Au venit ■oamenii să-i cinstească pe cei mai buni dintre cei mai buni crescători de animale, pe f zootehnic.Cine ia loc în prezidiu ? Firește, Tuns. Aurel Cupșa, Augustin Cc și alții. în primele rînduri, nevesti fruntașilor îi privesc cu drag pe ridică președintele gospodăriei cs pre felul în care sectorul zooteh tribuția la dezvoltarea gospodării volta sectorul în anii care vin. 1 urmat la cuvînt brigadierul. El a despre fiecare dintre cei sărbăto Cupșa, cum se poartă de blind i îngrijește de bine, despre Gavri] 1 ca meseria de îngrijitor de porci se cuvine și despre mulți alții. I au vorbit și ei, rînd pe rînd, desp muncă, au mulțumit pentru cinsti primite. Solemnitatea sărbătorii a apariția pionierilor care au adus șilor. Seara s-a încheiat cu un fr tistic, cu veselie, cu uiaga înch: celor ce aduc gospodăriei colective succese în muncă.Povestea după cîteva zile, Cupșa :— Spun cu mîna pe inimă că în abia m-am putut stăpîni să nu-m cînd a vorbit președintele, și cînd rul îmi venea parcă un nod în g zărit-o pe fata mea printre pionii tat, am simțit o bucurie atît de n că acum, acum mă taie plînsul
Colectiviștii maramureșeni au apucă de o treabă își pun î tîi: Ce va „hăznui", ce folc activitatea cultural-educativă analize, și ea trebuie să „hăzi oamenilor să-și cunoască mai muncă în gospodărie și cum să h nire. A organizat Ioana Chindriș, nului cultural din Vad, un simpoz ririi economico-organizatorice a vorbit chiar brigadierii despre sai anul în curs ? Foarte bine. E o adus ascultătorilor folos. S-a ținu Munte o seară de calcul „Ce venit peste 70 tone gunoi de grajd ?“

2) Hrăbincă = pieptene pentru cînepă.s) Cujelca împchistrită = furcă de tors împodobită cu scrijelituri.') Lepedeu cu cipcă = cearșaf cu dantelă.‘) Boldă — magazin.
Corul spicelor

Noi creștem și ne legănam în soare, 
Ne răsfățăm în vini o mare

de verdeață, 
Purtăm spre zări cîntări de bucurii 
Și imnuri noi, și sete de viață.

Ca mîine noi vom da în pîrg 
Bogat plătind al muncii sîrg.

ȘTEFAN BELLU



pină la data respectivă) Iată, a fost și aceasta o treabă cu folos.Și activitatea artistică trebuie să aducă oamenilor folos, nu numai încîntare, distracție !In prag de primăvară, colectiviștii din comuna Pir, raionul Cărei, au chibzuit gospodărește și, cu simțul răspunderii care-i caracterizează pe oamenii noi ai Satului de azi, au trimis o chemare la întrecere către toate gospodăriile agricole colective din raionul Cărei. Angajamentele cuprinse în chemarea la întrecere se vor materializa, prin hărnicia colectiviștilor, în depășirea producției de pe cele 810 ha. de grîu' cu 10 la sută, a producției de porumb cu 15 la sutăj a producției de floarea soarelui cu 12 la sută. în secțoruj zootehnic colectiviștii din Pir s-au angajat să mărească numărul de animale, față de prevederile planului cu 3 la sută la taurine, cu 10 la sută la porcine, cu 5 la sută la ovine și cu 12 Ia sută la păsări, iar la producția de lapte, lînă, ouă se prevăd, de asemenea, creșteri corespunzătoare.
EȚEA OBICEIURILOR

Cum să nu entuziasmeze pe orice colectivist din oricare sat o astfel de chemare, care aduce un spor însemnat la creșterea fondului de bază și la valoarea zilei-muncă ?Printre cei care au răspuns la chemare, au fost și colectiviștii din Craidorolț.A fost apoi rîndul căminului cultural să sprijine această întrecere.Brigada artistică de agitație se arată, așa cum îi stă bine unei brigăzi, deosebit de promptă. în numai trei zile a și început să repete un nou program, purtînd un titlu care grăiește de la sine :„Punem holdei bun temei Pentru anul ’63".Oglindit în imagini artistice, pus în lumina scenei, planul de producție al gospodăriei colective din Craiodorolț devine pentru colectiviști mai limpede, nai grăitor, oferindu-le perspectiva clară a unui an întreg de muncă.Frunzuleană trandafir Veste ne-a sosit din Pir Că a lor gospodărie în avînt și hărnicie La întrecere ne cheamă. D-apoi că de bună seamă N-om rămîne mai prejos ; Le-om răspunde fain frumos Prin scrisoare și prin fapte Și-om munci unul cît șapte.
Obiceiuri noi se încetățenesc și la casa raională de cultură din Cărei. Montaj literar pe tema „Pe calea arătată de partid"; consfătuire cu ititorii colectiviști intitulată „Căile de sporire a iroducției de lapte ; proces literar asupra cărții Destin" de A. Mihale ; călătorie pe hartă „Cît îi faramureșu" ; conferințe pe temele „Noutăți în do. neniul tratamentului cancerului1', „Cuceririle știin- ei și tehnicii în domeniul mecanizării agriculturii", Aspecte din folclorul poetic contemporan din Ma- amureș"... Simpozion... seară literară... seară de alcul... jurnal vorbit... seară închinată unui colectiv le muncitori fruntași.însemnările de mai sus sînt spicuiri din planul mar de activitate.

Suciul de Jos, raionul Lăpuș, regiunea Maramureș, 
lată zilnic de numeroși colectiviști.

Instalată într-o clădire impunătoare și spațioasă, care oferă posibilități materiale multiple, această instituție nu se putea lăuda pînă de curînd cu o gamă de manifestări culturale pe măsura importanței pe care o prezintă casa de cultură în viața cultural-educativă a orașului și a raionului.îndrumată de comitetul raional de partid și de comitetul executiv al sfatului popular raional — prin comitetul raional de cultură și artă, casa raională de cultură a reușit să mobilizeze în ultimul timp în jurul ei forțele intelectuale ale orașului, organizînd cu ajutorul acestora manifestări culturale variate și interesante, cu o tematică bogată, menite să răspundă celor mai largi categorii de oameni ai muncii.
0 mașină se oprește în fața căminului culturaldin Rona de Sus și din ea coboară oaspeți mult așteptați. Fete în zadii și lecric, bărbați în cojoace brodate .Alții în „civil" transportă instrumentele muzicale și recuzita echipei de teatru. Sînt membrii echipelor artistice ale spitalului din Sighet : dansatori, actori, brigada artistică de agitație, corul. Sînt cunoștințe vechi ale celor din Rona de Sus, doctorii Tiberiu Circa, Ion Pricop, Ion Vlad, profesorul Eracle Titircă (instructor, consultant artistic, sufleor în același timp) și alții, de mult colindă drumurile raionului Sighet, fie ca artiști amatori, fie ca membri ai unor brigăzi științifice. Doctorul Vlad, de pildă, a ținut evidența deplasărilor făcute de el în cadrul brigăzilor științifice pînă a ajuns la cifra 100. De atunci însă, (și asta s-a întîmplat mai de mult) a pierdut șirul numărătorii. Alături de „veterani" au fost atrași și forțe mai tinere- Infirmiera Ana Pop, laboranta Lucia Negruț, cea care are 16 ani dar zice c-ar avea 17, fiindcă vedeți dumneavoastră e „rușinos" să fii atît de tînăr și alții. Nu lipsește din echipa spitalului nici reprezentantul „schimbului de mîine". Este o persoană importantă ce-și strînge cu grijă vioara sub braț și care a avut pînă acum numeroase succese. Oamenii îl ascultă cu drag pe micul cîntăreț din „ceteră". fiul surorii șefe din spital, Maria Corșinschi.Programul echipei spitalului s-a desfășurat în aplauze și bisuri. Dar partea cea mai emoționantă a acestei manifestări a fost totuși finalul. Cînd echipa s-a îndreptat din nou spre mașină, pe Ana Pop au înconjurat-o trei oameni: loan Lauriuc, Ion Frasin, Gheorghe Romaniuc. I-au povestit că se simt bine acum și au rostit un „mulțumim" timid, tremurat. Pentru îngrijirea atentă cît timp au stat în spital, pentru că doctorii și surorile care i-au vindecat de boli au venit acum în mijlocul lor, să le aducă, de data aceasta, un strop de frumusețe.Strop de frumusețe, strop de înțelepciune duc intelectualii din Maramureș duminică de duminică în satele regiunii. Iată o altă tradiție, un alt obicei tînăr. Profesori, agronomi, ingineri, zootehniști, doctori, judecători, avocați, constituiți în brigăzi științifice sau în calitate de conferențiari, sînt oaspeți ai căminelor culturale, ai colectiviștilor care îi primesc cu bucurie în mijlocul lor, sînt recunoscători pentru lămuririle, cunoștințele pe care le primesc de la aceștia.Un grup de colectiviști din Șurdești l-a înconjurat pe profesorul de fizică, loan Sigartău. A cărat cu sine, tocmai din Tg. Lăpuș, o mașină Wimshurst și acum face demonstrații în curte. întrebările despre cosmos, despre viteză cosmică și alte probleme curg bugăt de se pare că niciodată nu vor lua sfîr- șit. Și el răspunde cu calm, documentat, interesant.Brigada și-a încheiat programul, dar oamenilor tot nu le vine să se despartă de profesorii care le-au vorbit atît de frumos și pe înțelesul tuturor.

Tac munții
Tac munții

dar frunza stejarilor — nouă — 
In rezonanța atîtor izbînzi subterane 
Crește măruntă,

doinește pe ramuri 
Și cîntă și picură rouă...

Ozonul din munți se revarsă-n cascade
răcoritoare, 

Murdar de pirite, cu sorțul de muncă — Săsarul — 
Se leagănă-ntins printre ierburi la soare. 
Pe aproape, orașul noi blocuri în alb 

și în roșu presară,
Ca florile-n parcul frumos, îngrijit, 
Ce-și îndreaptă, tăcut, o alee 
Spre teatrul de vară.

Dincolo de rîu e orașul în fierbere mare — 
Pleacă și vin muncitori de la muncă. 
In treacăt.

zîmbind.
cîte-o glumă-și aruncă...

Se întrupează-n fabrici
o mie
de clape-n motoare ; 

Din goana mașinilor
strune 
o mie se-ntind...

Acorduri...!
Uriașe, nesfîrșite acorduri, socialiste 1
Tac munții I
Doar ei ar putea să cuprindă atîta grandoare 
Tac munții 1
Și eu ca frunza stejarului doar o cuprind.

MIHAI OLOS

<■

Mecanizatori de la S.M.T. Satulung, re
giunea Maramureș, eiectuînd arături de pri
măvară pe tarlalele gospodăriei colective 
din Fărcașa.

de EUSEBIU CAMILARAm, și din țara Oașului, amintiri dramatice. în- chipuiește-ți, cititorule, un ținut bîntuit de pelagră, tuberculoză, sifilis, și alcoolism. închipuiește-ți peste toate acestea, cel mai negru analfabetism, drumuri desfundate, căsuțe acoperite cu paie și cu cite o singură încăpere ICam așa arăta această „țară" de pe frontiera de vest, și țin minte cum m-a apucat o dată noaptea, într-un sat pe-un vifor. Am bătut în ferestruica singurei case luminate, și un om a apărut în prag. Arăta în sarica lui, ca un scit sau ca un agatîrs A mormăit asupră-mi cuvinte necruțătoare între- bîndu-mă cu ce drept îl tulbur...— Iată... a spus repezind ușa de perete, și tabloul văzut mi-a încrîcenat carnea.în scunda și unica încăpere, sta legată de laviță o vacă, rumegînd liniștită asupra vițelului proaspăt fătat, așezat pe-un maldăr de paie. De pe patul îngust, lipit de peretele înghețat, se uitau la vițeluș niște copii, ascunși pîn-la gît sub un cojoc, și țin minte cum rîdeau și se veseleau privind asupra acelei grozave sărbători a nașterii...Au tăcut cînd m-au văzut intrînd. Doar unul a țipat, dar l-a liniștit de pe cuptor un glas de femeie, nespus de învăluitor și trist:— Taci... nu te teme. Petrișor...Și cînd femeia s-a uitat mai bine asupră-mi, am văzut că obrazul ei era tot învăluit în zîmbet, parcă și-ar fi reflectat pe față, ca-ntr-o oglindă a sincerității, inima nespus de fierbinte. în timp ce mă privea, fredona sau mai degrabă adică murmura un pîrîu de lacrimi. Era un cîntecel de leagăn, pentru prunca din brațele ei :„Haide,Cu mama. Ana-Oșana..."— Ia-n mai taci! — a spus mînios agatîrsul. — Cîntece ne trebuie ?Apoi, întoreîndu-se asupră-mi, a adăugat, ară- tînd cu un semn din braț mizeria din încăpere :— Vrei, poate și cină caldă ? Dacă vrei, n-am decît un pahar de rachiu, tare ca para focului...— Nu 1 Nu ! — m-am apărat eu, în timp ce agatîrsul își tot repezea sticla cu apă tare spre gură. Trăgea din ea cu sete înspăimîntătoare...— Ba, avem și o țîr-de mămăligă si o țîr-de lapte... — a rostit femeia, parcă spre a-și apăra demnitatea căminului și a coborît de pe cuptor. A vrut întîi să-și pună prunca în pat. S-a răsgîndit. Mi-a pus-o în brațele întinse Și cum m-am uitat la pruncă la Ana-Oșana, ea a deschis ochii, și abia a fluturat din mătasea genelor. A zîmbit frumos, și m-am înfiorat și m-am bucurat, că parcă țineam în brațe soarele... Am strîns-o ușurel Ia piept. Am prins să murmur :„Haide,Cu nana. Cu nana, Ana-Oșana..."Și mai apoi, după ce m-am ospătat din cina sărmanilor, am dormitat, îmbrăcat cum eram, într-un colț, lîngă cofa cu apă, ca-ntr-o veghe, și pînă s-a zărit de ziuă am tot auzit pe cuptor cînte- celul de leagăn...Si înainte de a porni spre Bixad, am mai luat o dată în brațe soarele zîmbitor coborît pe cuptorul agatîrsului.Și m-a învăluit mai tare speranța într-un bine. Și pînă departe m-a urmărit cîntecelul de leagăn : „Haide.Cu nana, Cu nana, Ana-Oșana..." vil1 ’



' DUPĂ CE TRECI
PODUL PESTE VEDEA...

Drumul de la Alexandria la Zimni- cea urmează cu credință Vedea pină pe la Smîrdioasa. De acolo părăsește valea luînd-o de-a dreptul prin Bur- nas către Dunăre. Ca să mergi la Conțești, la Bragadiru, la Bujoru și la Pietroșani, de la Smîrdioasa o iei la stingă, treci podul peste Vedea, intri în Cervenia și nu mult după asta nimerești în Conțești.Duminica trecută, am hotărît să poposim la căminul cultural din Conțești, unde avea loc o fază intercomu- nală a celui de-al șaptelea Concurs al echipelor artistice de amatori. Con- țeștiul are vreo cinci mii de suflete.Acum vreo douăzeci de ani stăpî- neau pe meleagurile acestea vreo șase familii de moșieri : trei din neamul Băduleștilor, apoi Sofia Boeres- cu, Oroveanu și unul Nelu Neațu. Miile de hectare erau muncite însă, pină la urmă, tot de cei din Conțești ; cea mai mare parte dintre dînșii ne- avind nici o palmă de loc erau slugi pe la boieriAcum la Conțești sînt două gospodării colective : una mai nouă. înființată mai acu cîțiva ani, alta care a împlinit vreo treisprezece ani de la înființare și care are vreo 3 200 hectare. Președinte la aceasta-i un vechi cunoscut de-al meu, tovarășul ion Doicin. El e președinte cam de pe cind e și gospodăria. G.A.C. „30 De-, cembrie” din Conțești a primit incă acum zece ani Premiul de Stat clasa a IlI-a pentru „buna organizare a muncii în gospodărie și pentru exemplara aplicare a regulilor agrotehnicii".Astăzi au 624 bovine, 131 scroafe fătătoare și 423 porci la îngrășat, 1 400 oi din care 740 fătătoare, un sector avicol în plină dezvoltare. A- nul acesta vor termina și construcția complexului avicol și cu aceasta au terminat toate construcțiile planificate pină-n 1965. Au patru camioane, două remorci, un autoturism.Facem cunoștință cu cîțiva colectiviști fruntași. Cu tovarășul Petre Ispas care este și secretarul organizației de partid, un tînăr vioi, care a intrat la vîrsta de 14 ani în colec

Formafia de dansuri a clubului uzinelor „Grivifa Roșie" din Capitală, în timpul unei repetifii.

tivă, cu constructorul Gheorghe Crăciun, care a intrat printre primii, cu Iordache Ioana îngrijitoare la viței și cu mulți alții.La căminul cultural, nou construit, dar care pare mic și neîncăpător față de sutele de spectatori îngrămădiți în sala de spectacole, pe scenă se află echipa de dansatori din comuna Bragadiru. Douăzeci de tineri și tinere din gospodăria agricolă colectivă „Drumul belșugului" interpretează o suită de dansuri, care a început cu un Brîu, a trecut repede la Pandelaș, apoi la o Piteșteancă. Dintr-însa prin- tr-o Băltăreață, la Alunaș și la Mo- căncuță, pentru ca apoi cu un Bu- geac și un Porumbel să termine cu o Floricică.Instructorul echipei este tovarășa învățătoare Ioana Paraschivescu.La Bragadiru există din 1944 și o formație corală cu 67 membri, din care 37 cadre didactice.După cei din Bragadiru am văzut și-am ascultat grupul de soliști vocali din comuna Bujoru. Drept să spun că flăcăiașul acesta, pe nume Nistor Va- sile, m-a vrăjit. Are o figură inteligentă și simpatică și un simț al ritmului în mișcare egalat numai de dicția lui perfectă.A cîntat două cîntece ciobănești: „Vin ciobanii printre munți” și „Zi bade cu fluera" cu vocea lui încă de flăcăiandru, cîștigînd aplauze entuziaste. Dar Vasilică s-a dovedit pînă la urmă și un dansator iscusit, căci cei din Bujoru ne-au prezentat și ei o echipă de dansatori. Asta în programul de dimineață. După-amiază am văzut și o parte din programul Conțeștilor. Echipa de dansuri de băieți care a executat Călușul, Brîul și Tărășelul. Apoi minunatul taraf al celor din comuna Pietroșani, care atunci cînd s-a dat jos de pe scenă pentru a face loc echipei de dansuri au cîntat cu atîta patimă și măiestrie încît parcă ridicau cu melodia lor pe dansatori în aer. Curgea apa pe dînșii. N-am putut decît să strig în gura mare : Bravo I Dansatorii au jucat cu atîta perfecție Geamparalele, o Horă, Lăutărescu și Bărbuncu, de parcă ar 

fi făcut nu știu ce școală de coregrafie.Am părăsit întrecerea de la Conțești, luîndu-mi rămas bun și de la tovarășul Doicin pentru că voiam să facem o scurtă vizită și la gospodăria colectivă „23 August’’ din comuna Bragadiru. Gospodărie mare, cu 2 900 hectare, cu 11 brigăzi, cu un fond de bază de 5 600 000 lei. Aici președin- te-i tovarășul Radu Tudor deputat in Marea Adunare Națională. Și ei au două camioane, un autoturism. Pe vremuri și aici au stăpînit boierii. Negroponte avea moșie aici, pe la Afumați și prin alte părți. Aici avea peste 27 000 pogoaneȘi în jurul unui pahar de vin roșu, ce-i drept nu de prea mare calitate — oamenii îi zic molan —, iar tovarășul Gogu Bazavan, compozitorul — care-i de prin părțile locului — in franțuzească de baltă — spune că se cheamă molen ruj, am stat de-am tăifăsuit pînă noaptea tîrziu.Și oamenii își amintesc de familia lui Chițu, care era din șapte suflete și n-aveau decît un hectar și jumătate. Nimeni nu dădea doi bani pe Ion Chițu, ba îi mai scoseseră vorbă că-i leneș. Din 1958, după intrarea în gospodărie încă din primii ani, ai lui Chițu au devenit cu toții fruntași. Ion Chițu este azi șef de echipă.Apoi povestesc despre vîntoasa din primăvara anului trecut, care a rupt pomi, a dărîmat stîlpi de telegraf, a dezvelit casele de țiglă. Era noaptea. O ploaie de nu se vedea la doi pași, fulgere și trăsnete, de parc-ar fi fost sfîrșitul lumii. Pe vremea asta, că ți-ar fi fost milă să dai un cîine afară, brigadierul de cîmp Ion Olteanu a plecat de acasă și luînd în drumul său și pe Gheorghe Mitroi, pe Florea Boboc, Costea Gheorghe și Firică A- lexandru au alergat prin furtuna și ploaia care le biciuia trupurile sus pe deal la gospodărie. Au luat blăni late de scîndură și-au acoperit țigla de pe grajduri, din partea din care venea vifornița și ploaia și așa au salvat ei grajdurile gospodăriei.

Acuma, cum spuneam, au sute de taurine, porcine, ovine. Dar începuturile n-au fost ușoare. Rid și ei de greutățile de atunci.La gospodăria colectivă din comuna Fîntinele adunarea generală a colectiviștilor urmă să ia o hotărîre privind cumpărarea de animale.— Am început, ne spune tovarășul președinte Tudor Radu, să vorbim cu colectiviștii, cu fiecare în parte. Cînd vorbeai cu ei, toți erau de acord. Am convocat atunci adunarea generală. Cine putea să bănuiască că neîncrederea lor era atît de mare I Și în ședință au început să se îndoiască. Că asta e o treabă complicată, că trebuiesc bani mulți, construcții, grajduri, tocători, furaje. Că asta ne va obliga să ne îndatorăm și că trebuind să plătim, vom avea venituri mai mici la ziua-muncă. Ce mai la deal, la vale, nu aveau nici un chef. Geaba le-am explicat eu și alți tovarăși, demon- strînd cu cifre că din creșterea vitelor vom avea venituri mai mari și că vom putea da avansuri lunare tot a- nul... geaba. Pînă la urmă s-a găsit unul mai pișicher, mai hîtru care a făcut o propunere, care să „salveze" cică situația.— Noi, nu spunem să nu se cumpere, zicea el, dar vrem mai întîi să vedem proba. Să vedem dovada. Să cumpărăm o vacă, să cumpărăm un porc. Să vedem cît ne costă, să vedem cît le dăm de mîncare și cît produc. Dacă asta se va dovedi o treabă bună, pe urmă vom hotărî să cumpărăm cît ne vor ține baierile.Ce credeți ? Adunarea generală a hotărît să cumpere o vacă și un porc pentru experiență. Așa era să ajungem noi de rîsul raionului. In săptă- mînile următoare am luat oamenii și i-am dus la Ceacu, la Belitori, la Roșiori, la gospodăriile care aveau un sector zootehnic dezvoltat. Cînd au văzut ei cum stau acolo lucrurile și că sectorul zootehnic este productiv, dă venituri frumoase, întorși acasă au desfășurat chiar ei o muncă politică în rîndurile rudelor lor și peste vreo trei săptămîni am convocat o nouă adunare generală care a hotărît să se cumpere nu o vacă și un porc, de experiență, ci să cumpărăm un număr mare de vite. Acesta a fost doar începutul, pe urmă... pe urmă v-am povestit. Avem 560 taurine... 580 de porci... 1 400 oi...Intre timp moș Bazavan, care are șaptezeci și trei de ani, se încălzise și la rugămintea noastră ne-a recitat timp de aproape jumătate de ceas balade populare :La dealul barbatPe drumul surpat...Are o memorie formidabilă. Un ritm în recitare, care ne fermeca pe toți de față, legănat și abia șoptit.Bătrînul parcă rușinat făcu o pauză lungă. Apoi se adresă președintelui.— Bine, mă Tudore, ce făcui eu mă! Drumul stă fără călători. Se turnă din nou în pahare și bătrînul i se a- dresă din nou lui Tudor :— Hai, mă, zi și tu, mă !— Mai zi dumneata, moș Bazavane.Bătrînul își drese glasul și începu alt cîntec, de demult.Ședința noastră se cam lungise. La un moment dat am retezat-o. Era tîrziu. Ne-am luat rămas bun de la noii noștri prieteni. Ne-au poftit pe duminica viitoare la Smîrdioasa.— Vin acolo și cei din Cervenia și cei din Găuriciu. Ăștia călușari .Merită să-i vedeți.
CONSTANTIN PRISNEA

(OlfțlOMfMII DESPRE AL VII-LEA CONCURS• în comunele Bazna, Axen- te Sever, Alma Dumbrăveni și Brătei, raionul Mediaș, s-a desfășurat de curînd o serie de întreceri ale primei faze a celui de al VII-lea concurs al formațiilor artistice de a- matori.Suita de dansuri romînești și maghiare prezentată de cei 30 de dansatori ai formației din Blăjel a cucerit prin voi- ciunea interpreților, frumusețea costumelor și precizia execuției. Și formația de dansuri germane din comuna gazdă a zmuls aplauzele celor peste 800 de spectatori aflați în sala căminului cultural din Bazna.Din cele șapte brigăzi artistice de agitație care au concurat în comuna Alma Dumbrăveni, mai bine pregătită s-a dovedit a fi cea din satul Șmig. S-au mai remarcat fanfara din Dupuș și dansatorii din Daia. 

Sub orice critică s-au prezentat însă formațiile căminului cultural gazdă. Din cauza lipsei de interes a cadrelor didactice și a directorului de cămin, Vasile Hila, formațiile nu s-au ridicat nici măcar la nivelul concursului anterior.La Brătei au evoluat pe scena de concurs peste 300 de concurenți. Brigada artistică a căminului cultural gazdă a fost promovată în faza superioară a concursului, remarcîndu-se în special tema și originalitatea textului. Totuși, interpretarea mai trebuie îmbunătățită. Pentru a promova și mai departe, se impune o studiere mai perfectă a textului și o ilustrație muzicală adecvată, cu ritm și expresivitate în concordanță cu mesajul textului.Demn de relevat este faptul că în această etapă a concursu

lui fiecare cămin cultural s-a prezentat cu brigadă artistică de agitație și aproape toate u- nitățile culturale au adus în concurs formațiile cerute de regulament. Participarea masivă, conținutul programelor prezentate, creșterea valorii interpretative ca și alcătuirea de noi formații (corurile din Blăjel și Bazna, brigăzile din Idiciu, Daia și Dupuș, orches- stra din Proștea Mică, fanfara din Dirlos, etc) oglindesc pe deplin interesul deosebit manifestat pentru cel de al VII- lea concurs al formațiilor artistice de amatori.• 170 de formații artistice din raionul Pitești au luat startul in cel de al VII-lea concurs al formațiilor artistice de amatori. Printre ele se numără corurile de peste 100 de persoane ^in^ălinești, Vă

leni și Racovița, recent reorganizate. în multe comune, printre care Braduri și Oarja, s-au înființat coruri noi. De asemenea, în raion sînt și șapte noi tarafuri (cele din Că- teasca, Racovița, Leicești etc.). Un sprijin deosebit le-a dat formațiilor artistice Casa regională a creației populare Argeș prin materialele puse la dispoziție, cît și prin îndrumările date de metodiștii aflați în aceste zile în mijlocul con- curenților. Primele spectacole în comunele Moșoaia, Mareș, Drăganu și Davidești s-au bucurat de un deosebit succes.• în comuna Luncoiul de Jos, raionul Brad, s-a desfășurat de curînd, cu participarea gazdelor și a formațiilor din satele comunei Vălișoara, faza intercomunală a celui de al VII-lea concurs. Mai bine dg 400 de. spectatori au urmărit evoluția brigăzilor artisti

ce de agitație, a formațiilor corale și de dansuri, a soliștilor vocali și instrumentiști. S-au remarcat brigada artistică de agitație din Luncoiul de Jos (instructor Maria Be- nea), cu programul intitulat „La sfîrșit de săptămînă, cîntec, joc și voie bună“ și corul din Vălișoara, instruit de Elena Hîrza. „Învîrtita", „Țarina Abrudului”, „Bătuta ca pe Ia noi“, interpretate de tinerii dansatori din Dealul Mare și Luncoiul de Jos, au stîrnit a- plauzele spectatorilor. Elena Dud și Rodica Benea (voce), Trofin Suciu și Nicoiae împărat (acordeon), Ioan Oniea (flu- ier), s-au dovedit cei mai talentat dintre numeroșii soliști prezenți.
MARCEL GRIGORIU, I. GR. 
MIRESCU, FLORIN BENEA 

corespondenți
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In cadrul unei conferințe de presă, președintele S.U.A., Kennedy, referindu-se la mersul tratativelor cu privire la interzicerea experiențelor nucleare, a afirmat că speranțele lui în încheierea unui tratat în această problemă „s-au atenuat". 'Dacă cercetăm însă evenimentele vedem clar că „speranțele" guvernului S.U.A. se îndreaptă nu spre încheierea unui tratat privind interzicerea experiențelor nucleare și cu atît maj puțin de dezarmare generală și totală, ci spre tărăgănarea tratativelor, spre continuarea nestingherită a cursei înarmărilor nucleare !;La Conferința celor 18 state pentru dezarmate poziția delegaților occidentali este caracterizată prin rigiditate, vădind lipsa dorinței de a se ajunge Ja înțelegere. In prezent, de pildă cînd se discută asupra primei etape a dezarmării, poziției țărilor socialiste ca încă în această etapă să se pună capăt pentru totdeauna pericolului nuclear, i se opune planul american sprijinit de ceilalți delegați occidentali, plan care prevede ca în prima etapă a dezarmării armamentele și vehiculele de ducere la țintă a armelor nucleare să fie reduse doar cu 30 la sută. ■Luînd cuvîntul la cea de a 112-a ședință plenară a conferinței Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Romîne a exprimat poziția delegației noastre arătînd că „trebuie să se re
curgă nu la jumătăți de măsură, ci Ia măsuri radi
cale, singurele de natură să curme imensa primej
die nucleară".Trezește îngrijorare și activitatea diplomatică intensă pe care o desfășoară S.U.A. și alte puteri occidentale pentru traducerea în viață a planului de creare a așa-ziselor forțe nucleare multilaterale ale N.A.T.O. Conștienți de pericolul pe care acest plan îl reprezintă pentru pacea omenirii, mii de reprezentanți ai intelectualilor, ai organizațiilor sindicale și ai altor organizații obștești din R. F. Germană au semnat un apel în care protestează împotriva tentativei de a pune arme atomice în mîinile revanșarzilor de la Bonn.Politica continuării cursei înarmării atomice, ca și a susținerii unor regimuri falimentare întînapină o tot mai puternică opoziție și din partea poporului american însuși. într-un articol al cunoscutului sociolog american — Lewis Mumford — se arată că „începînd din 1945, guvernul american cheltuiește o mare parte din energia națională pentru pregătirile în vederea distrugerii oamenilor pe scară largă. A- ceastă politică stranie — subliniază Mumford — este prezentată drept o metodă științifică fundamentală pentru consolidarea păcii generale și a securității naționale. Dar este absolut clar că ea a suferit un eșec total în atingerea acestor țeluri..."* i'Marea grevă a celor 228.000 de mineri francezi a ajuns în cea de a patra săptămînă. încercările autorităților de a sili pe mineri să reia lucrul s-au, dovedit zadarnice. Valul de greve continuă să se extindă, cuprinzînd și alte ramuri ale economiei franceze.Greva minerilor francezi relevă mai multe aspecte semnificative nu numai pentru Franța, ci pentru toate țările așa-zisei comunități economice europene (a cărei membră de vază este și Franța). Ea arată că Piața comună nu-i poate feri pe mono- poliștii europeni de mari zguduiri sociale. Minerii francezi arată lumii întregi că nu se împacă cu perspectiva mizeriei, a bunului plac al societăților carbonifere și cu cea a șomajului de masă — urmare a politicii Pieței comune de închidere a minelor „nerentabile*. Solidaritatea oamenilor muncii din Franța și din alte țări, cu cauza dreaptă a minerilor greviști arată că, comunitatea de interese a clasei muncitoare este mai puternică decît manevrele duse ani de-a rîndul de monopoluri, pentru a dezbina și a nimici astfel mișcarea muncitorească.

Studenți din Londra manifestînd pentru pace și dezarmare

Prăpădul incendii’orLa fiecare nouă minute ia foc o casă în Japonia. Așa ne arată statistica întocmită de pompierii niponi pentru cea de a doua jumătate a anului 1962. După prăpădul pe care-1 fac cutremurele, erupțiile de vulcani, taifunurile, inundațiile, molimile. iată că și incendiile se înscriu ca încă o pacoste care bîntuie această țară cu o populație atît de deasă și care, în majoritatea ei, trăiește în condiții din cele mai neomenești. Pe timpul în care a fost făcută numărătoarea pălălăilor, aflăm că au fost 29.000 de incendii, de pe urma cărora au pierit 553 de oameni, iar pa

gubele pricinuite se ridică la20 de milioane de yeni. Statistica nu ne arată ce măsuri
NOTE POLITICE

s-au luat ca să se ferească a- vutul și casele oamenilor de incendii.
Arme și pornografiiFuncționarii vămii din Ceylon au azvîrlit în mare 10.000 de reviste, pe care marinarii americani au încercat să le introducă clandestin, spre a le vinde populației. Bineînțeles

Conform tratatului de la Nassau, 
Anglia va achiziționa din S.U.A. ra
chete Polaris, al căror preț de-abia 
urmează să lie fixat.

— Acum ești pus la dispoziția mea.
(Desen de NIC. NICOLAESCU)

publicații pline de fotografii pornografice, glume scabroase și anecdote. De ce au fost ele aruncate în mare și nu arse, așa cum se obișnuiește cu o hir- țogărie de care vrei să scapi? Fiindcă americanii, ca să le ferească de o asemenea treabă, le-au îmbibat cu o soluție specială, făcîndu-le să nu ia foc. Deși revistele au fost stropite cu benzină și aprinse, nu au ars, așa că vameșii au trebuit să recurgă la altă metodă, a- ceea de a le arunca în mare.Sistemul imperialiștilor de a pătrunde în colonii este cunoscut. Ea se face prin misionari, sticle colorate, poliție, apoi armata de ocupație. Armele vin la urmă. Ele cuceresc coloniile. După cîte se vede însă americanii și-au mărit arsenalul, recurgînd la măscări menite să-i zăpăcească și mai mult pe indigeni.
Țapul ispășitorȘtiți cine este vinovat că rachetele americane, proiectate de la Cape Canaveral explodează prea des în aer ? Ne-o spune chiar presa americană : dispecerul stației de taxiuri din orașul apropiat Ostin. Cică el ar fi pricina căci, fără să-și dea seama, folosea o antenă radiofonică dublă, prin care transmitea șoferilor din stație comenzile pe unda pe care o foloseau și acei din Cape Canaveral, atunci cînd expediau în Cosmos rachetele lor.Fără comentarii !

GH DINU
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Ca și în alte tari fasciste, în Portuga
lia lui Salazar mizeria și teroarea merg 
mină în mină. Țărănimea care reprezintă 
60 la sută din populația Portugaliei are 
de suportat dublul jug al fascismului și 
al robiei moșierești. Datele statistice ne 
arată că din pămintul arabil al tării 90 
la sută este in stăpînlrea moșierilor care 
reprezintă abia 6 la sută din populația 
rurală a Portugaliei Restul de 94 la sută, 
adică majoritatea populației din satele 
portugheze, au în proprietatea lor doar 1 
la sută din pămînt. Peste 500 000 de ță
rani portughezi nu au nici un petic de 
pămînt, iar alte sute de mii de familii 
de mici agricultori trăiesc de pe urma 
unor suprafe/e care variază de la jumă
tate de hectar pînă la 1-2 ha.

Nu-i de mirare faptul că în condițiile 
domniei latifundiarilor țăranii sărăciți și 
tlămînzifi nu pot contribui la creșterea 
producției agricole. Așa se explică de ce 
în ultimii ani agricultura Portugaliei se 
află în continuă decădere. Au crescut 
mizeria și foame
tea, iar ignoranta 
este mai adîncă ca 
oricînd. Mai mult 
de jumătate din populația tării este ne
știutoare de carte.

Poporul portughez nu se va împăca ni
ciodată cu mizeria pe care i-o hărăzesc 
guvernanții fasciști. In luna iunie a anu
lui trecut autoritățile portugheze au in
terzis ziariștilor străini să se deplaseze in 
regiunile Alentejo și cu deosebire în pro

vinciile Evora și tseja din sudul Portu
galiei, motivind că acolo ar avea loc ma
nevre militare In realitate însă, ceea 
ce aveau de ascuns aceste autorități 
erau tulburările în rîndurile argatilor de 
pe marile moșii, tulburări însofite de de

monstrații și greve 
la care au luat 
parte 85 000 de oa
meni. Aproape 100 

de conducători ai mișcării au fost ares
tați și aruncați în închisoare.

în ce privește manevrele militare, ele 
au avui loc in această regiune, dar după 
înăbușirea acestor tulburări și au durat 
aproape o lună, cu scopul de a intimida 
populația.

în ciuda terorii țărănimea ca și între
gul popor al Portugaliei continuă lupta 
pentru doborirea dictaturii fasciste, care 

dț 37 de ani tine tara în lanțurile mi
zeriei și ale terorii.

Această luptă a luat în ultimii ani o 
amploare deosebită. Ea se împletește azi 
cu lupta împotriva războiului, pe care co
lonialiștii portughezi îl duc în Angola, 
cu rezistenta împotriva trimiterii in a- 
ceastă colonie a unor noi contingente de 
soldați, siliți să lupte pentru o cauză ne
dreaptă în ciuda represiunilor, in ciuda 
creșterii valului de arestări, poporul Por
tugaliei este hotărît să pună capăt dicta
turii și prin aceasta mizeriei și ralului.

Lupta pentru libertate a poporului por
tughez se bucură de simpatia și spriji
nul tuturor celorlalte popoare și sîntem 
încredințați că ea va fi încununată de iz
bândă.

PETRE MARCU
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UN OM CU „INIȚIATIVĂ"Ca responsabil al stației de radioficare din Vălenii de Munte, regiunea Ploiești, nu m-am împăcat niciodată cu unele lucryri. De pildă, cu faptul că ascultătorii s-au obișnuit ca la ore fixe să asculte un radiojurnal, un concert. o piesă de teatru. In privința aceasta, cei din Gura Vitioarei și Predeal-Sărari, a- flați în raza stafiei noastre, știau.jbimâoară că marțea și vinerea, la 19.30 punct, se puteau instala în fața difuzoarelor și așteptau ca vocea crainicului să anunțe titlul piesei, autorul, distribuția. Vă întreb eu : de ce trebuie să li se spună încă de la început, toate aceste amănunte De ce să nu-și frămînte mintea și să le ghicească singuri în decursul emisiunii ?Poate să admită așa ceva un om cu inițiativă ? Nu. Procedînd cu inventivitatea ce mă caracterizează, eu am găsit o soluție pe cît de simplă pe atît de eficace : dau drumul stației la voia întîmplării și... asta-i tct. Am căpătat o asemenea deprindere (experiența își spline cuvîntul) că reușesc să transmit orice piesă de teatru din punctul în care ascultătorilor le vine extrem de greu, aș putea spune chiar imposibil (dar nu vreau să mă laud), să afle numele personajelor și să mai înțeleagă ceva. Și să vedeți ce discuții se încing în fața difuzoarelor, de ți-e mai .mare dragul să le asculți. Fiecare are o părere personală și de multe ori fiecare înțelege altceva. Oare aceasta nu înseamnă o abordare creatoare a pieselor ?Pe la începutul anului luasem inițiativa de a transmite emisiunile în salturi.. începeam e- misiunea dimineața, lăsam o eră două să

funcționeze stația și apoi treceam la acumularea cantitativă a tăcerii timp de 8—9 ore în șir. După care urmau încă 2—3 ore de emisiune și iar făceam pauză. Și după cîte îmi amintesc, n-am primit pînă acum nici o plîn- gere din partea abonaților referitoare la oboseala cauzată de emisiunile prea lungi. (Alt gen de reclamații nu mă interesează, nu intră în sfera preocupărilor mele.)Acum, după cum bănuiți desigur, sînt în căutarea unor noi forme de valorificare a e- misiunilor stației noastre de radioficare. Am încredere în dezvoltatul meu spirit de inițiativă, așa că n-am să solicit ajutorul nimănui. Mă gîndisem într-o vreme să cobor în mijlocul beneficiarilor acestor emisiuni. Dar oamenii sînt atît de nerecunoscători încît, mai poți ști, poți avea surprize neplăcute și ar fi păcat ca „succesele" Înregistrate pînă acum să fie umbrite de cine știe ce aprecieri... nu, vă rog să nu pomeniți cuvîntul critică. Nu-mi place de loc cum sună.Stau cu plăcere la dispoziția oricui dorește să învețe din bogata mea experiență. Pînă în prezent nu s-a arătat nici un amator. Cum ? Spuneți că nici n-o să se găsească ? Ce tot spui dumneata acolo ? Măsuri ? Da’ de ce să se ia măsuri ? Ce măsuri ? Tovarășe, să ști că mă supăr. Nu, nici nu vreau să aud. Țac 1 Uite că am și închis emisiunea...
Responsabilul stației de radioficare ■ 

Vălenii de Munte

Pt. conf. D. PADURARU
corespondent

Cărînd la cîmp gunoi cu carul, Fruntași fiind pe-ntreg raionul, Colectiviștii șțiu că-n toamnă, Vor strînge roade cu... vagonul.
I. TERBESCU

E. Tractoristul fruntaș Gheorghe
P Popescu, de la S.M.T. Stîlpu,

1 regiunea Ploiești, își păstrează
1
Q

cu cinate locul pe panoul de
onoare.

R
A Pe panoul de onoare.Ca la nuntă; cu alai,
IVI L-a urcat o herghelie
& De vreo patruzeci de cai.'

Colectiviștilor din comuna 
Belitori, raionul Roșiorii de 
Vede, regiunea București.

------------- Tehniciană veterinară la... 0. C. L
— Nu vă supărați, tovarășa, 

poate cunoașteți unde e sediul 
gospodăriei colective ?

— Cum să nu? Colo, pe 
dreapta, casa aceea...

— Mul/umesc ! Știți, eu nu 
sînt din Filiași...

Din vorbă în vorbă, aflu că 
fata aceea frumușică și foarte 
tînără. care mă îndruma, se nu
mește Marcela Teodorescu și ca 
este.,, tehniciană veterinară.

— Frumoasă meserie! exclam 
eu. — Ave/i sector zootehnic 
dezvoltat ?

— întrebați la gospodărie. Eu 
de unde să știu, dacă sînt octi-

— Ți-aș pune o întrebare. 
Dat fiind că ai la bază califica
rea de tehniciană veterinară 
crezi că e normal ca un tehni
cian veterinar să vîndă țigări ? 
Nu-i păcat de învățătura pe 
care ai acumulat-o ? Colecti
viștii au nevoie de dumneata 
la colectivă, nu la debit 1

— Și să-i las fără țigări ?
— Nu I Lasă-i fără debitant 

veterinar că s-o găsi Ia debit 
un debitant neveterinar I Și 
du-te la colectivă ca veterinar 
nedebitant!

.. — Acum, m-am obișnuit bici, 
e tîrziu 1

— Nu-i tîrziu 1 Mai bine un 
veterinar fost debitant, decît un 
debitant fost veterinar.

Am lăsat-o pe veterinară, că 
tocmai își făcea inventarul la 
debit. Poate, însă, că n-ar strica 
să-și facă și un inventar de 
conștiință profesională.

VALERIU FILIMON

(După o corespondență de la 
CAROL BORA)

In afară de biblioteca comunală 
în Făcăeni (Fetești) sînt 15 biblioteci 
de casă și 287 biblioteci personale... (Coresp. CONSTANTIN FRÎNCU).

;— Tot de la biblioteca de casă ai luat cartea ? — Nu ! De la biblioteca de-acasă !St
In comuna Smirdioasa (București), 

în ultimele săptămîni peste 100 de 
colectiviști și-a,u instalat difuzoare. (Coresp. IONEL TRIFU).

CAMERA 
INCUBATOR

G.A.C. din co
muna Puiești (Ol- 
tețu) a obținut un 
mare număr de 
pui din incubatoa
rele proprii. (Co- •resp. MARIN GH. MARIN). , >—

■— ... Băiat... Fată... Băiat...
(Desene de T. PALL)

pată cu țigările ?
— Fumezi prea mult i
— Eu ? Nuuu...
— Atunci ce iaci cu țigările ?— Le vînd !
— Asta-i bună. Păi dacă le 

vinzi, de ce le mai cumperi ?— Le vînd, tovarășe, că d-aia 
iau leafă !

— Stai că nu mai înțeleg ni
mic. Nu ești tehniciană ?

— Ba da. Am absolvit școala 
medie tehnică veterinară din 
Craiova

— Și vinzi țigări ?
— Da, la debitul nr. 79. Sînt... 

remizieră I
— Bine, dar profesia dumi- 

tale ?...
— Eh. creșterea animalelor 

îți dă prea multă bătaie de cap. 
Pe cînd aci:., un pachet de 
„Carpați". zece „Mărășești"— 
ia banii... poftim restul. Nu-i 
mai simplu ? Și ciștig destul de 
bine...

Rămîn perplex.

-uncertul prezentat de curînd de 
către Filarmonica de stat „Doina Ol
teniei" s-a bucurat de aprecierea una
nimă a celor peste 500 de colectiviști 
care au umplut pînă la refuz sala că
minului cultural.

Instantanee 
din comuna 
Leu-Oltenia

Sj
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— N ai un bilet în plus ?

(După scrisorile 
trimise de TOMA 
I. DUMITRESCU)Zilele trecute s-a 

deschis un curs cu 
o durată de 15 zi
le Ia care iau par- 
te brigadierii și 
șefii de echipă din 
cadrul celor două 
gospodării colecti
ve din comună.— Tăticule, vezi să nu mă faci de rușine I
(Desene de

y. VASILIU)
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