
AL In pag. a 8-a

PE PLAIURILE

ȚÂRII MELE
Revistă săpfămînală a Așezămintelor culturale

TRĂIASCĂ a xviia 
ANIVERSARE A 

REPUBLICII POPULARE ROMlNE

LUCRĂRILE
CELEI DE A VII-A SESIUNI
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

J

Sîmbătă dimineață, la Palatul Marii 
Adunări Naționale au început lucrările 
celei de a 7-a sesiuni a celei de a 
4-a legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

Deputății au primit cu puternice a- 
plauze pe conducătorii partidului și 
statului. In loja din dreapta au luat 
loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghioroș, Ale
xandru Birlădeanu, Dumitru Coliu, 
Leonte Băutu, Leontin Sălaj an, Mihai 
Dalea, Gheorghe Gaston Marin, Gogu 
Radulescu, Constantin Tuzu.

In loja din stingă au luat loc tova
rășii : Avram Bunaciu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, 
membrii Consiliului de Stat

La sesiune sint prezenți, in calitate 
de invitați, conducători ai instituțiilor 
centrale, ai organizațiilor obștești, evi- 
dențiați in producție din întreprinderi
le bucureștene, oameni de știință și 
cultură, ziariști romini și corespondenți 
ai presei străine. La sesiune asistă 
șefii misiunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Romină.

Președintele Marii Adunări Naționa
le, tovarășul Ștefan Voitec, a deschis 
lucrările sesiunii.

Marea Adunare Națională a aprobat 
în unanimitate următoarea ordine 
de zi:

— 1. — Darea de seamă asupra în
făptuirii planului de stat pe anul 1964

și cu privire la planul de stat pe anul 
1965.

2. — Proiectul de lege pentru apro
barea bugetului de stat pe anul 1965.

3. — Proiectul de lege pentru modi
ficarea articolului 25 din Constituția 
R. P. Romine.

4. — Proiectul de lege pentru modi
ficarea articolelor 11 și 12 din legea 
nr. 9 din 1952 pentru alegerea depu- 
taților in Marea Adunare Națională.

5. — Proiectul de lege pentru rati
ficarea decretelor normative emise de 
Consiliul de Stat al Republicii Popu
lare Romine intre sesiunile M.A.N.

La punctul 1, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, a prezentat Darea de seamă 
asupra înfăptuirii planului de stat pe 
anul 1964 și cu privire la planul de 
stat pe anul 1965.

La punctul 2, tovarășul Aurel Vijoli, 
ministrul finanțelor, a prezentat din în
sărcinarea guvernului raportul cu pri
vire la Proiectul de lege pentru apro
barea bugetului de stat pe anul 1965.

In continuarea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale, luni, depu
tatul Tudor lonescu a prezentat rapor
tul Comisiei economico-financiare a 
Marii Adunări Naționale asupra pro
iectului de lege pentru aprobarea bu
getului de stat pe anul 1985. A inceput 
apoi dezbaterea generală la Darea de 
seamă asupra înfăptuirii planului de 
stat pe anul 1964 și cu privire la 
planul de stat pe anul 1965, precum 
și la proiectul de lege pentru apro
barea bugetului de stat pe anul 1965.
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In timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale

Frate de dincoace și de dincolo de Olt, trebuie să-mi încep urările 
cu tine și cu dumneata.

Albina face miere, tu ne faci plinea strădaniei tale pe ogoare. Tu 
ești și mierea și plinea, tu ești sufletul nostru, tu ești nădejdiile noastre, tu
ești țara, tu ești poporul. Dă-mi voie, de Anul Nou, să te string în brațe 
șt să te duc cu mine prin zodii și bucurii.

Al tău din toată inima,
TUDOR ARGHEZI
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m întîlnit adesea, numeroase grupuri de colecti
viști străbătînd drumurile patriei cu elegantele 
autocare ale Oficiului Național de Turism. Oa
menii aceștia, dintre care unii nu știau pînă a- 

cum 15—20 de ani cum arată comuna vecină iar cu 
orașul dădeau ochii numai cină le venea vremea să 
plece la armată, emit astăzi dorința legitimă de a cu
noaște impetuoasa dezvoltare a țării. Căminele cultu
rale organizează un alt gen de călătorii. Este vorba de 
călătorii imaginare pe hartă.

In aceste zile premergătoare sărbătorii de la 30 De
cembrie, căminele culturale popularizează realizările 
înfăptuite pe meleagurile patriei.

Colectiviștii argeșeni din comuna Călească, instalați 
comod în sala căminului au văzut cu ochii minții 
multe înfăptuiri. In față aveau o hartă pe care urmă
reau firul vorbelor profesoarei Anca Bărbuleseu ce-i 
purta prin gospodăriile agricole colective fruntașe din 
regiune. Pe aripile gîndului au fost la Stoicănești, Vă
leni, Călinești, Crîmpoaia bucurîndu-se și invățind din 
experiența fruntașilor.

Nu de mult, în același cadru, au avut prilejul să cu
noască noile centre industriale ale patriei. In timp ce
directorul școlii, Nistor Bărbuleseu, le arăta pe hartă
și le vorbea despre Onești, Săvinești, Luduș sau Nă
vodari, corul interpreta, ca fond muzical, melodii din 
folclorul regiunii pe care o parcurgeau.

Călătoriile pe hartă au devenit o formă de activi
tate încetățenită în multe locuri și îndrăgită de spec
tatori pentru bogăția faptelor de care iau cunoștință.

Grandiosul buchet de înnoiri înfăptuite în anii de 
democrație populară, stîrnesc un firesc sentiment de

O REPETIȚIE
mîndrie patriotică, l-am auzit pe colectiviștii din co
muna Oarja, raionul Pitești, vorbind cu entuziasm și 
competență despre aceste realizări in cadrul unui con
curs „Cine știe — cîștigă" organizat la căminul cultu
ral. Anghel Nedelea, Victoria Pătrașcu și Mihai Stefan 
răspundeau la întrebările examinatorului prin cifre și 
fapte exacte care dovedeau o documentare atentă și 
îndelungată motivată nu numai de acest concurs ci in 
special de setea lor de a afla victoriile obținute pe 
frontul muncii pașnice de către poporul romîn. Din 
întrebare în întrebare s-au apropiat și de realitățile 
comunei lor. Unul din concurenți a arătat că în ultimii 
doi ani la gospodăria agricolă colectivă „ă Martie" din 
Oarja s-au făcut patru grajduri, o puierniță, o ma
gazie de cereale, un patul, o maternitate pentru scroafe 
și un lac de acumulare pe o suprafață de 35 hectare. 
O dată cu baza economică s-au creat noi condiții de 
trai. în centrul satului două clădiri mari — școala și 
căminul cultural — stau mărturie a setei de cultură 
care astăzi și-a găsit împlinirea. Casele noi, obiectele 
moderne de utilitate casnică vindute prin cooperativă 
sint încă o dovadă a buneistări. înfăptuirile locale au 
completat uriașul tablou al dezvoltării patriei noastre, 
înfățișat cu prilejul concursului.

Manifestărilor culturale amintite pînă acum li se 
alătură conferințele, filmele prin care căminele popu
larizează în tot cursul anului, dar în aceste zile mai cu 
deosebire, realizările regimului democrat-popular.

A. CROITORU

CON5T*»TlN PSignt*

SI 
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credeau 
în LUMINA

♦

V__ - J
„Tn întunericul nopții de la 

Dofțana, tovarășii noștri mai 
mari au învățat și pe alții să 
creadă-n lumină. Și lumina a- 
ceasta se revarsă astăzi din 
plin asupra patriei mele* — 
notează Constantin Prisnea 
într-una din paginile cărții 
sale, recent apărută la Edi
tura pentru literatură. Titlul 
volumului sugerează el însuși 
ideia călăuzitoare o scriito
rului interesat să realizeze 
un amplu eseu despre Romî-

— Tu ai ideea ta : orătăniile.
— Am. Că n-ai să înțelegi ni

ciodată. Că nu era vorba de po
iata mea. Că nu pentru mine ți
neam să cresc puzderie de pă
sări. Deschide și tu ochii, umblă 
și tu pe ia atte gospodării. Par
că n-ai citi gazetele, nu vezi cum 
se gospodăresc alții... ăi de la 
Săveni. de la Ceacu și alte gos
podării.

— Or fi mai brezi deeit noi
— Or fi. Și de cei ei da și noi 

nu ? Nu e și de datoria noastră 
să ne ținem de rînd ?“

Discuția aceasta n-am sur
prins-o la sediul gospodăriei co
lective ci la căminul cultural 
din comuna Țînțăreni, raionul 
Filiași. Echipa de teatru repetă 
piesa Asta-i nora care-o vreau, 
de Radu Boureanu.

— Alegerea piesei cit și a inter - 
preților ne-a preocupat mult, 
ne-a spus instructorul formației 
— Mihai Vlăduț, intr-o pauză a 
repetiției. Neam oprit la piesa 
Asta-i nora care-o vreau pentru 
că in ea, așa după cum ați văzut, 
e vorba de creșterea păsărilor, 
problemă căreia, la ora actuală, 
gospodăria colectivă ii. acordă o 
mare atenție. Ca să asigurăm o 
mai bună interpretare a piesei

Notă de lectură 

Constantin PRISNEA:

„Șl NOAPTEA CREDEAU ÎN LUMINĂ"
nia contemporană. Măreția 
Romîniei socialiste este urmă
rită ca un proces firesc în 
dezvoltarea ei istorică. Scriito
rul îmbină fericit descrierea 
marilor realizări ale prezen
tului cu eforturile spirituale 
ale poporului romîn de-a lun
gul veacurilor, alcătuind e- 
lemente ale unei noi „Romînii 
pitorești". Vechile așezări de 
cultură capătă o nouă strălu
cire și semnificație în anii 
noștri. Alături de ele, se ridi
că monumentele industriei so
cialiste. Este sugerat procesul 
istoric străbătut de țara noas
tră, efortul colectiv al oame
nilor muncii care au preluat 
și desăvîrșesc, în noile condi
ții istorice, opera de înălțare 
a Romîniei socialiste.

Construcția cărții pune me
reu în paralel trecutul cu pre
zentul : prin alternarea pei
sajului ; prin biografii și por
trete umane ; prin confruntări 
de texte vechi și noi, apelînd

frecvent la citate din operele 
clasice ale literaturii romîne 
și străine, la documente și 
arhoologie, sau prin grăito
rul limbai al cifrelor. Constan
tin Prisnea evidențiază ast
fel ideia unei continuități 
profunde, de esență, între e- 
forturile generațiilor care 
s-au succedat pe pămîntul ro- 
mînesc, între aspirațiile și 
luptele duse de ei altădată și 
înfăptuirile contemporane. 
Este mărturia fierbinte a u- 
nui contemporan, dintr-o pers
pectivă pe care, parafrazînd 
o numire tehnică, am putea-o 
compara cu zborul unei pă
sări. Orizontul geografic și 
istoric e vast și văzut cînd în 
spații largi, cînd în amănun
tele cele mai expresive. Scrii
torul e plin de lirism, publi
cistul are ochi bun, dar și me
moria ageră Peisajul țării îi 
trezește mereu asociații, îi 
deșteaptă amintiri, iar aces
tea se verifică, se multiplică in

am căutat ca rolurile să fie pe 
măsura aptitudinilor artiștilor a- 
matori și, pe cit posibil, înrudite 
chiar cn preocupările din viața 
lor.

Pauza a luat sfîrșit. Interpreții 
își reiau locurile. Se repetă scena 
în care colectivista Voica are o 
discuție aprinsă cu brigadierul 
Simion despre creșterea păsări
lor. Prin fiecare replică, prin fie
care gest, colectivista Ioana Opri- 
țoiu (interpreta lui Voica), caută 
să convingă ce venituri ar fi a- 
dus acest sector gospodăriei co
lective dacă i s-ar fi dat de la 
început importanța cuvenită. Ioa
na Oprițoiu interpretează cu mult 
firesc rolul. „Parcă ar fi la o a- 
dunare a gospodăriei noastre" — 
îmi spune colectivista Maria A- 
vram care așteaptă să intre în 
scenă. Ea îmi relatează în grabă, 
că în unele adunări generale, 
Ioana Oprițoiu a vorbit despre 
necesitatea creșterii păsărilor in 
gospodăria colectivă. Peste puțină 
vreme, sătenii vor avea prilejul 
s-o asculte din nou, dar de data 
asta vorbind de pe scena cămi
nului cultural, ca interpretă a 
crescătoarei de păsări — Voica.

Brigadierul Simion (colectivis-

ceea ce cade mereu sub pri
virile entuziastului și sfăto
sului călător. Istoria conden
sată a unor cetăți ce dăinuie 
din perioada dacilor și roma
nilor și a uriașelor hidrocen
trale de la poalele munților 
Carpați ; eseul critic des
pre mînăstirile din Moldova, 
monumente unice în această 
parte a lumii și filmul însu- 
flețitor al concursurilor artiș
tilor amatori, la care iau par
te în fiecare an sute de mii de 
oameni din toate domeniile 
de activitate ; urmele de cul
tură antică păstrate la mu
zeul din Constanța, și tabloul 
gospodăriilor agricole colec
tive, aflate azi la aproape un 
deceniu și jumătate de exis
tență ; povestea tradiționalu
lui tîrg de pe muntele Găina, 
și amintirea luptelor pentru 
dreptate socială și națională 
dusă de iobagii romîni din 
Transilvania — astfel de epi
soade, tablouri, scene, evocări 
se întregesc, se leagă înfr-o 
povestire unitară, care se cite
ște cu interes și plăcere. Toc
mai în această viziune stă 
originalitatea cărții lui Con
stantin Prisnea, scrisă alert, 
cu o imagistică bogată, atrac
tivă pentru toți cititorii.

CORNEL POPESCU 

tul Dumitru Cluceru) nu se lasă 
ușor convins. El susține cu îndîr- 
jire că veniturile gospodăriei pro
vin numai din cultura plantelor 
de cîmp.

La un moment dat, instructorul 
Mihai Vlăduț, care le-a urmărit 
atent jocul, îi oprește.

— Aici, Dumitre, să rostești re
plica cu mai multă ironie. Tu nu 
te-ai convins încă de avantajele 
creșterii păsărilor.

Instructorul este exigent. Ade
seori el dă indicații care definesc 
mai bine mesajul piesei și evo
luția personajelor în desfășura
rea acțiunii.

Pe scenă apare și Trandafir, 
președintele gospodăriei colecti
ve. Apropierea de oameni, rezol
varea unor probleme ce se ivesc 
în munca gospodăriei și a colec
tiviștilor, calmul și' înțelegarea 
cu care intervine, sint aduse în 
scenă cu naturalețe de Constan
tin Koșcuiescu. Este și firesc : 
Roșculescu este președintele gos
podăriei colective din comuna 
Țînțăreni. Teatrul a devenit pen
tru ci o pasiune. Deși este prins 
de atitea treburi la gospodăria 
colectivă, Roșculescu își găsește 
timp și pentru teatru, neiîpsind 
niciodată de la repetiții. In cei doi 
ani de cînd e în echipă a mai in
terpretat rolul președintelui și în 
piesele Smeoaicele și Neamurile, 
în toate a fost, cum s-ar spune, 
în pielea personajului.

După terminarea repetiției am 
discutat din nou cu instructorul 
formației. De la el am aflat că 
echipa, în afara spectacolelor ce 
le va prezenta în comună va face 
deplasări în satele și comunele 
învecinate. Pînă la primul spec
tacol, numeroasele repetiții pe 
care Ie va găzdui scena căminu
lui cultural, vor da prilejui artiș
tilor ama,tori să-și ridice nivelul 
de interpretare.

Formația de teatru din Țînță
reni, nu se mulțumește să se 
pregătească și să dea spectacole 
numai cu ocazia concursurilor, ci 
are o activitate permanentă. Pa
ralel cu repetițiile Ia piesa Asta-i 
nora care-o vreau, de curînd, 
s-au distribuit rolurile piesei 
Șapte vaci slabe. Peste puțin timp 
vor începe repetițiile la această 
piesă.

MARIA CHIRCULESCU

V-ați reînnoit 
abonamentul 
la revista
ALBINA?
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CINTEC NOU
tSÎ

ÎN VECHEA „TARA//

ituat într-un colț al regiunii 
Hunedoara, raionul Hațeg sau 
„Țara hațegului' e cunoscut 
astăzi pînă la mari depărtări. 

Cu prezentul poate face ori cine 
cunoștință și pentru aceasta nu-i ne
voie nici măcar de-un ghid. Mărturie 
pentru vremile apuse acum douăzeci 
de ani depun bătrînii, monografiile 
sau statisticile. Din ele poți afla că pe 
o întindere de peste 1 920 km.p., în 
care se află 113 sate locuite de peste 
50 000 de oameni, înainte nu erau de- 
cît 4 sau 5 medici, că numărul școli
lor era de abia 60 și al cadrelor di-

s-a 
ce- 
so-

Vă place
satul nostru ? A

/n oricare comună te-ai duce se 
vor găsi destui localnici care 
să-ți pună o asemenea între

bare. Și întrebindu-te îți propun să 
le vizitezi satul, îți povestesc cîte 
construcții de folos obștesc s-au ridi
cat, cine și cind și-a construit casa în 
fața căreia te oprești privind-o cu 
admirație. Și nu se vor lăsa pină cind 
nu vei afla in amănunt despre con
tribuția cetățenilor la buna gospodă
rire și înfrumusețare a satului lor.

E destul să participi întimplător la o 
adunare populară, în care se dezbat 
probleme gospodărești, pentru a-ți da 
seama de schimbările petrecute în con
știința sătenilor, dragostea cu care 
vorbesc despre ceea ce s-a înfăptuit 
și răspunderea cu care dezbat pro
blemele gospodărești ale satului. La 
Tepești, raionul Oltețu, spre exemplu, 
la adunarea populară au luat parte 
peste 600 de cetățeni. După ce 
scos în evidență sprijinul dat de 
tățeni la ridicarea construcțiilor
cial-cultu’-ale din anii trecuți s-a tre
cut la votarea sumei de 50 600 lei pen
tru construirea, in anul viitor, a unui 
staționar de care oamenii au nevoie. 
Și pentru ca dorința lor să se înfăp
tuiască cit mai de grabă, participan
ta la adunare au hotărît să contri
buie fiecare cu cîte două zile muncă 
patetică.

Opiniile cetățenilor s-au făcut au
zite și în adunarea populară din co
muna Dozești. Cei peste 1 000 de par
ticipant au votat pentru 1965, con
struirea unei școli de patru ani pen
tru copiii celor din satul Tanislavi. 
In comuna Roșiile, printre construc
țiile social-culturale ce se vor ridica 
în 1965. se numără și o școală medie 
cu 8 săli de clasă. Cetățenii aflați în 
adunarea populară nu numai că au 
aprobat propunerea, dar s-au și anga
jat să facă fiecare cîte cinci zile 
muncă patriotică.

S-ar putea da foarte multe exemple 
despre entuziasmul cu care sătenii 
și-au propus obiectivele pentru anul 
viitor, obiective care le va face viața 
tot mai frumoasă.

dactice de nici atît pentru că un în
vățător preda și la cîte două sau chiar 
mai multe școli, exista un singur că
min cultural, iar biblioteci și cinema
tografe nu existau deloc.

Semnificativ zilelor noastre sînt pro
fundele transformări ce au avut loc pe 
întreg cuprinsul patriei. In raionul 
Hațeg ele se afirma ca pretutindeni. 
Pentru exemplificare recurgem la aju
torul cîtorva cifre și fapte : în cei 
douăzeci de ani s-au dat în folosință 
aici 3 spitale dotate cu aparatură și 
utilaj modem ; numărul medicilor și 
al cadrelor cu pregătire medie sani
tară depășește cifra de 150 ; în 83 de 
sate 
unde 
dau 
pînă 
scriitori de la Cluj, cu artiștii Teatru
lui de Stat din Petroșani ori ai Estra
dei de la Deva ; cele 11 biblioteci co
munale pun la dispoziția oamenilor 
mai bine de 70 000 volume ; la 29 de 
cinematografe sătești colectiviștii i-au 
îndrăgit 
Golcea 
alții.

Acolo 
întunericul, acum se întind șosele as
faltate ce străbat raionul de la Ruși 
pînă la Baru Mare și din Hațeg pînă 
la Pasul Zeicaniului, hotarul raionului 
cu regiunea Banat. Pe ele, număr în
semnat de autobuze fac legătura Ha
țegului cu Deva și cu cele mai înde
părtate sate din raion. In 59 de sate, 
pe cabluri și sîrmă, aleargă mii de 
volți ce-și revarsă apoi puterea în lu
mina becurilor din case și de pe ulițe. 
Începînd din 1950 s-au construit peste 
3 800 de case noi, cocioabele acope
rite cu paie ori șindrilă au rămas 
doar ca relicve ale trecutului.

Cele 30 de gospodării colective ofe
ră nenumărate date și fapte. Avutul 
lor obștesc se ridică la mai bine de 
32 milioane lei.

Iată de ce ni se pare ceva obișnuit 
ca pe scenele căminelor culturale să 
răsune tot mai mult cîntecele în care 
este slăvită viața nouă din satele de 
pe întinsul patriei noastre.

...Oamenii joacă și cîntă pentru că 
în cei douăzeci de ani care au tre
cut de la Eliberare, partidul le-a creat 
condiții minunate de muncă și de via
ță, veselia a prins rădăcini acolo 
unde înainte era necunoscută.

Și oamenii trăiesc bine, sînt mîndri 
de acest lucru și se bucură. Se bucură 
și sînt recunoscători regimului nostru 
democrat-popular. O dovedesc cînte
cele, versurile auzite pe scenele că
minelor culturale din întreg raionul.

Cîntăreții pot ține loc de ghizi celor 
ce vizitează acum meleagurile hațe- 
gane. Le știu toate pe de rost pentru 
că sînt stăpînii a ceea ce s-a creat în 
partea locului drept imn vremilor pe 
care le trăim. Și creațiile acestora 
vorbesc despre tot ceea ce s-a schim
bat și a înflorit în cele două decenii.

căminele culturale sînt locuri 
colectiviștii merg cu drag și-și 
întîlnire cu conferențiari veniți 
și de la București, cu poeți și

pe Tudor, pe Codin., pe Ana 
din „Lupeni 29' și pe mulți

unde înainte trona noroiul și

MARIN GH. MARIN 
corespondent

PETRE FARCAȘIU 
corespondent

deschis 
spre cultura 

/nfr-una din seri, mai mulți 
colectiviști am fost invitați fa 
cămin la o întîlnire cu acti

viștii culturali din comună. De a- 
ceasta dată, eram chemați să ne 
spunem părerea despre manifes
tările la care am asistat, ce anu
me ne-a plăcut mai mult și ne-a 
fost de mare folos în munca și 
viața noastră, și ce ar mai trebui 
să facă căminul ca viața culturală 
a comunei să fie fot mai bogată.

In acele clipe cind țărani colec
tiviști ca și mine își spuneau păre
rea cu otita pricepere despre mun
ca căminului, începînd de la confe
rințele pe care le-au ascultat pînă 
la felul cum a fost interpretat un 
cînfec sau cum a jucat echipa de 
teatru mă gindeam cît de mult s-a 
transformat viața noastră, cît de 
mult ne-am transformat noi înși
ne.

Țăranii de ieri din comuna noas
tră au acum o viață îmbelșugată și 
posibilități mari ca să I 
să-_și satisfacă cît mai mult 
lor de cultură și frumos.

Eu lucrez de mulți ani la 
de animale a gospodăriei și 
obișnuit ca, aproape în 
seară, să trec și pe Io căminul cul
tural. Vin cu drag la cămin pentru 
că aici am prilejul să învăț multe 
lucruri folositoare. C;ne ar putea 
înșirui cîte conferințe științifice, po
litice sau agrotehnice am ascultat 
noi colectiviștii numai în acest an 
și care ne-au dezvăluit atîtea lu-

învețe, 
setea

ferma 
m-am 

fiecare

cruri interesante despre viață și 
ne-au ajutat atît de mult în muncă. 
Îmi plac foarte mult și programele 
artistice. In sat la noi sînt peste 
200 de colectiviști artiști-amatori 
care fac parte din numeroasele 
formații ale căminului. Și eu am 
un băiat și o fată care joacă în 
echipa de teatru. Nici 
vă spun cît de mult mă 
îi vad pe scenă.

De multe ori frec și 
bliotecă și mo înfîlnesc 
săteni care vin ca și mine să îm
prumute cărți de literatură de ști
ință și broșuri agrozootehnice. Ar 
fi greu să vă înșirui titlurile cărți
lor sau broșurilor legate de munca 
mea pe care le-am luat si citit de 
la bibliotecă și care mi-au fost a- 
tît de folositoare în îngrijirea ani
malelor. Dragostea de carte a de
venit un lucru firesc pentru colec
tiviști. Aș vrea să arăt 
sută de colectiviști de 
biblioteci personale și 
îmbogățirea acestora 
adevărată întrecere.

Intîlnirea la care am fost invi
tat și eu și de care am amintit și 
la începutul scrisorii ni se pare că 
grăiește de la sine despre adînci- 
le transformări culturale care s-au 
petrecut în anii regimului demo
crat-popular și în viata comunei 
noastre .

ION CATRINA 
colectivist, comuna Șuțești 

regiunea Galați

nu pot să 
bucur cină

pe la bi- 
cu multi

că peste o 
la noi au 
că pentru 
are loc o

SB

Comuna noastră se află pe șoseaua 
națională care leagă Bucureșt.ul 
de Craiova și e străbătută în 
toată lungimea ei de apa Căl- 

mățuiului care își formează cursul în 
cîmpia Boianului. De-o parte și de alta 
a Călmățuiului, pe vale, pe dealuri și pe 
platoul dealurilor, sînt așezate gospodări
ile oamenilor.

De cum pătrunzi în Mihăiești te în
tâmpină casele noi, frumoase, sănătoase, 
asemeni unor plante crescute pe un te
ren prielnic. în arhitectura și coloritul 
lor găsești ceva din ținuta caselor de 
la orașe. Numai în ultimii trei ani s-au 
construit peste patru sute. Faptul e des
tul de grăitor și oricine își poate da sea
ma de puterea economică a țăranului co
lectivist.

Prezentul comunei se oglindește și 
construcțiile social-culturale. Două
mine culturale — unul în Mihăiești și al
tul în Bușea — găzduiesc la manifestările 
organizate sute de persoane. Școala de 
azi nu mai este neîncăpătoare și chiar 
dacă devine avem posibilitatea să o lăr
gim. In 1965, de pildă, se va începe con
struirea unei școli de 8 ani. Toată lucra
rea va fi realizată în timp de doi ani și

în 
că-

numai prin contribuția voluntară a oame
nilor. Dispensarul sanitar și casa de 
nașteri sînt deservite de oameni cu pre
gătire superioară și medie.

Locul întîi pe raion și trei pe regiune, 
ocupate de comuna noastră în 1963 și 
1964 pentru rezultatele obținute în în
trecerea patriotică, pentru înfrumusețarea 
și buna gospodărire a comunei sînt edi
ficatoare în ce privește hărnicia oameni
lor și dezvoltarea gustului pentru frumos. 
Este, cred, necesar să amintesc aici de 
amenajarea celor două parcuri din fața 
căminelor culturale din Mihăiești și Buș
ea, rondurile de flori la fațadele caselor 
pe o lungime de 4 000 m, amenajarea 
șanțurilor pe o lungime de 12 000 m din 
care 2 000 șanțuri noi săpate. Cele peste 
200 loturi ajutătoare sau grădini familia
re model, cum li se mai spune, au con
tribuit mult la nota obținută în întrece
re. Printre cei care au dat dovadă de mai 
multă pricepere în armonizarea culturi
lor și îngrijirea lor se numără și colecti
viștii Dionisie Conea. Costel Iordan, Petre 
Stoicescu, Petre Delcea și alții.

Călmățuiul, care-și mînă apele prin co
muna noastră, ne-a obligat într-un fel să 
construim o serie de poduri cum sînt ce
le de Ia punctele Cergani, Bîldănești, 
Ploieșteni și Reaca. Și de data aceasta, 
prin munca oamenilor s-au economisit 
40 000 lei, adică atît cît ar fi trebuit la 
construirea lor. Nu mai vorbim de a- 
menajarea drumurilor: unul de la șoseaua 
națională, altul care duce la grădinița 
de copii sau cel din Bușea, care duce la 
terenul de sport.

Am avea încă multe de spus dacă am 
trece- în revistă toate înfăptuirile din co
muna noastră. Ținem insă, cu tot dina
dinsul, să relevăm o realizare, cu care, 
pe drept cuvînt ne mîndrim cu toții E 
vorba de electrificarea comunei, care s-a 
term nat în vara acestui an. în satul 
Bușea, deocamdată, s-a extins lumina pe 
o lungime de 2 km la gospodăria colec
tivă, la școală, la căminul cultural, 
primul trimestru al anului 1965 se va ex
tinde rețeaua pe toată comuna.

Mobilizarea maselor de oameni la 
țiunile de înfrumusețare și bună gospodă
rire a comunei s-a putut face deoarece 
toate lucrările efectuate au fost rezulta
tul unei largi consultări a locuitorilor și 
au răspuns unor cerințe reale ale lor. E 
vorba, pe Iîngă cele spuse, de podul din 
punctul Moșneni, construit în vară, și de 
piața din Mihăiești, care în anul ce vine 
va fi asfaltată și dotată cu mese de ci
ment

în

ac-

Sculptorul Ion Mihăescu din comuna Șopîrlița și meșterul olar Mitrică Viscol 
din Oboga, sînt cunoscuți creatori de artă populară în raionul Balș.

E de-ajuns să privești creațiile lor pentru ca să-ți dai seama de priceperea* 
pasiunea și gustul lor pentru frumos.

NICOLAE DUMITRA 
președintele comitetului executiv 

al sfatului popular Mibă’ești 
raionul Drăgănețti-Olt
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Cutreierînd satele Romîniei acum, cînd stă să por
nească Plugușorul, atît gospodarul colectivist cit 
și plugarul cuvintelor nu pot să nu mediteze cu 
gravitate la zilele scurse în acest an. Să 
le luăm pe rînd și să vedem cît măsoară fie

care dintre ele sau, și mai bine, să luăm o zi simbolică 
pentru un an întreg I Statisticianul ne ajută, iar cifrele 
trecute prin calculatoare reușesc să cristalizeze, într-o 
cifră-simbol, toată strădania și nădejdea unui popor. E 
o gospodărie uriașă, această mîndră gospodărie a țării, 
înnavuțită prin munca fiecărui muncitor, colectivist și 
intelectual, iar ca să desfășori toată comoara de bogăție 
a unui an ne-ar trebui coloane de cifre, cărți și tratate. 
Să pornim de la cîteva cifre mai mari : în 1964 ies zilnic 
pe porțile întreprinderilor : 57 tractoare, 48 autocamioane, 
850 aparate de radio, 210 televizoare, 325 frigidere, 300 
mașini electrice de spălat rufe, 650 tone de îngrășăminte 
chimice !...

încercați să legați capetele timpului, încercați să înno- 
dați anul acesta, numai unul dintre anii construcției noas
tre socialiste, cu oricare dintre anii vechi, și veți vedea 
cum se înalță, sub privirile noastre uimite, priveliști de 
basm : pe cîmpia goală de pe valea Trotușului, lîngă 
Onești, s-a ridicat un gigant al chimiei ! în cîmpia Du
nării, lîngă Tumu-Măgurele se ridică un alt gigant al 
chimiei, de cîteva ori mai puternic ! La Craiova, lîngă 
Ișalnița, sau la Tg. Mureș, lîngă orașul cu același nume, 
se înalță alți uriași, stînd în cumpănă ca putere și capa
citate cu tot ce-au clădit pînă acum în acest domeniu 
nou al industriei mondiale ! La Galați se înalță un ceahlău 
ale oțelului, uriașul combinat siderurgic, față de care 
Hunedoara și Reșița vor părea niște pui. La Călărași a 
intrat parțial în funcțiune combinatul de celuloză și 
hîrtie. La Chiscani, o altă fabrică — prelucrează 
celuloza din stuf. La Suceava, un întreg combinat 
macină fagi, ulmi și stejari, transformîndu-i în mobilă 
și în hîrtie de cea mai bună clasă. Pînă și apele, riurile 
și izvoarele, își aduc darul lor de energie și putere în 
cămara de avuție a patriei. Argeșul, Topologul, Rîul 
Doamnei, Vîlsanul au fost oprite în loc. Aceste rîuri vor 
circula prin temeiuri subterane pînă la marea cetate din 
munte, din Cheile Argeșului, producînd energia electrică, 
atît de necesară industriei și agriculturii noastre. Bistrița, 
celebra Bistriță, coboară azi din treaptă în treaptă, miș- 
eînd o cascadă de hidrocentrale care va umple de soare 
Moldova. De curînd, a început epopeea cea mare a Du
nării. Este tot un eveniment al acestui an. De la Apolodor 
din Damasc, iscusitul constructor al împăratului Traian, 
și pînă azi, nimeni n-a cutezat să-i țină piept Dunării, 
în punctul unde puterile ei ating măreția supremă. Dar 
constructorii romîni și iugoslavi vor opri Dunărea în loc, 
ridicînd cu mîinile lor din talazuri, un soare veșnic, soa
rele energiei. Ei au și eoborit în adincul apelor, ca să 

scoată din talazuri acest soare. îl vor ridica pe umerii 
lor la suprafață, aurind Balcanii și Carpații, încălzind 
și luminînd două țări surori.

Cum au răspuns la tot acest tumult al construcției și 
vitejiei oamenii muncii de la sate?... Brazda a ținut pas 
eu uzina, cîmpia socialistă a devenit și ea un teritoriu al 
construcției și al cifrelor mari.

Agricultură însemna înainte sat, iar satul se confunda 
cu întunericul, cu nemișcarea și boala. în unelte, în cos
tume, în limbă și obiceiuri, satul ar fi trebuit să rămînă 
— după părerea guvernanților de ieri — în aceeași an
chiloză de bolnav, întins pe un pat cît și parcela indivi
duală de cîteva pogoane. Transcriem, spre edificare, un 
citat din „Enciclopedia Romîniei" din 1938, în care ni se 
dă o mostră despre „timpul și ritmul rural", în înțelege
rea oficială de ieri :

„Vehiculul care satisface, aproape în total, necesitățile 
de transport al economiei noastre rurale, este căruța... 
Utilitatea căruței nu trebuie privită, numai din punctul 
de vedere al deservirii nevoilor proprii ale săteanului, ci 
ea trebuie considerată și ca un important mijloc de că
răușie publică... Prețul său de transport este foarte redus, 
deoarece pentru țăran timpul nu contează".

Am transcris acest citat, servindu-1 cititorului ca pe 
o glumă bună de Anul Nou, propunîndu-1 eventual, ca 
pe un răvaș de plăcinte. Și aș fi curios, cum ar reacționa 
în seara revelionului, Vasile Neagu din Leordeni, colec
tivist fruntaș, autor a 380 zile-muncă notate în catastiful 
gospodăriei, cu 15 zile mai multe decît numără un an. 
Aș dori să văd zîmbetul familiei Lemnaru din Noieni, 
pe valea Tîrnavelor, care, cu numai trei membri, a depus 
într-un singur an, la gospodăria colectivă, munca a mai 
bine de 1 500 de zile, socotite din primăvară pînă în 
toamnă. A depus munca și a primit dobînda ei. „Timpul 
nu contează ?“

Dar țăranul nostru colectivist a învățat să țină pasul 
cu timpul țării, silind timpul să se supună măsurilor și 
planurilor lui. Pentru aceasta, colectivistul nostru a pri
mit instrumente și arme de luptă, la care timpul, vremea 
cu precipitațiile ei, a învățat să răspundă, astfel îneît 
sămînța să fie aruncată în pămînt cu nădejde. în 1964, 
numai în Dobrogea au funcționaj^>e ogoare nu mai puțin 
de 6 400 tractoare, cu 2 350 mai multe decît existau în 
1938 în toată Romînia. Și Dobrogea a răspuns la apel cu 
grînele și cu porumbul ei, cu turmele ei de vite, cu lîna 
și laptele, cu vinul și mierea, trebuitoare țării. în 1964, 
au funcționat în regiunea Iași 1 100 de combine, dar o 
asemenea cifră n-o mai putem raporta la nimic, pentru 
simplul motiv că în 1938, în regiunea dintre Prut și Jijia 
nu exista nici în fotografii o asemenea mașină.

Să alegem o zi ? Pe care s-o alegem din cele 366 de 
zile ale Republicii din acest an bisect 1964 ? Să lăsăm 
mai bine ca ziua să se aleagă singură, iar cea mai fru
moasă zi dintre toate este ziua ta, Patrie !

30 Decembrie ! Zi a speranțelor de veacuri. Pentru în- 
tîia oară, în istoria sa milenară, poporul romîn își dă 
dreapta și legiuita stare de popor stăpîn pe soarta sa, 
aruneînd de pe umeri povara coroanei regale și instau- 
rînd republica.

Cît este de atunci ? Plugușorul anului 1947 ne-a vestit 
cea mai mare bucurie din istorie, cu aceleași cuvinte tra
diționale, din bătrîni :

„Miine anul se-nnoiește, 
Plugușorul se pornește..."

Și plugușorul ne-a adus în dar vestea cea mare : Repu
blica Populară Romînă !

încă un an ! Nu putem să nu punem în fruntea urării 
noastre tradiționale, încă o urare pe care toți o purtăm 
în inimi :

Să ne trăiești Patrie, Republică Populară Romînă !

PAUL ANGHEL

M E R
u na dintre rubricile cele mai s 

iicative din ziarele apârute ii 
mile luni, e constituită de ini 

țiilc scurte. E vorba de nenumăratei 
sosite de la întreprinderi și de la sc 
legătură cu îndeplinirea planului îi 
de termen și cu realizarea de mari 
nomii. Ele vorbesc de succesele ob 
în anul ce expiră și constituie o ga 
a celor din 1965.

Aceste informații despre succesele 
nomiei noastre și cifrele privitoan 
realizarea bugetului de stat pe 1964 
făcut să-mi amintesc de cifrele de 1 
ale Bominiei de altă dată, care se i 
ia cu un deficit, an de an tot mai : 
Mi-au amintit de curbele de sacrific 
plicate de burghezie asupra salt 
muncitorilor și funcționarilor; în 1 
mi-a revenit, de asemenea, faptul u 
anul școlar 1931-1932, pe cind erai? 
țător, nu am primit salariul pe 8 lui 
s-au dat, în schimb, niște hirtii ni 
„bonuri de impozit'. Cum eu nu dat 
nici un leu ca impozit pentru că nu a- 
nici un fel de avere, am vîndut boi 
cu 45 lei suta, unui negustor din Gîi 
Adică, cu ajutorul guvernului de al 
jumătate din salariul meu pe opt li 
fost însușit de acel negustor necinstit, 
nu plătise dările către stat.

Așa era pe vremea stăpinirii burgl 
moșierești. Fabricanții, moșierii și n< 
lorii erau ajutați prin diferite legi să 
iască pe cei ce muncesc. Sute de m 
țărani, jecmăniți de perceptori, au pii 
ultima iîșie de pămint. Altor sute dt 
li s-au luat vitele din bătătură și boa 
din casă. Mii și mii de oameni au fo 
duși in sapă de lemn.

„Țara crapă de foame 1* scria 
Bogza cu treizeci de ani în urmă. Și 
vemanții nu se sinchiseau. Nu se îngri 
de industrializarea și electificar^Lț 
nu voiau să știe că agricultura 
stadiu foarte înapoiat, că în sate, nu

ZĂPEZILE
De Anul Nou pămîntul negru romînesc 
devine alb, ca zahărul pisat mărunt.
Copiii sorb răcoarea dulce din zăpezi 
și cheamă rodul primăverii prin sărut.

Pămîntul soarbe adine tot albul vremii 
reci, 

îl ține-n pîntec rupt de sfinte rădăcini 
și-și suie-n drum spre zările de aur vechi 
tot grîul legănat frumos de veșnic vînt.

Prefacerile din adine sînt amintiri, 
batozele răsfiră spice peste cîmp, 
e greu pămîntul de iubiri și de 

belșug. — 
dă zvon un greier în nemărginirea lui.

De Anul Nou ridic paharul de
Cotnari, —■ 

pămîntul romînesc îi dă culori de vis, 
copiii cheamă primăvara prin sărut, 
zăpezile sînt: puritate și nădejdi.

ION BĂNUȚA

>__________________ _________

Duminică însorită de decembrie în comuna Năruja, 
raionul Focșani. Tineri și vîrstnici, dansatori și spec
tatori se îndreaptă spre căminul cultural unde se va 
desfășura un bogat program cultural-artistic închinat 

colectiviștilor fruntași
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mii de oa- 
ioame.

care a 
mult in 
nici nu 
exista.

mit sărăcie și întuneric, că 
Ini mureau literalmente de 
Bicele vremuri de restriște prin 
Lut poporul romin au intrat de 
Bneniul istoriei Celor mai tineri 
[vine să creadă că au putut
Idva, asemenea situații. Tinerii de astăzi 
li că belșugul crește cu fiecare an și 
foiesc că acesta este un ritm firesc. La 
pare început de an, adunările generale 
I gospodăriilor colective prevăd un 
In de mărire a averii obștești, care se 
■eplinește cu prisosință; sfaturile popu
le iși înscriu în plan ridicarea unui 
L dispensar medical, a unei școli sau a 
Iii cămin cultural; a unui magazin de 
Lperativă^au a unui alt edificiu. Se 
I măsuri pentru înfrumusețarea satelor, 
litru introducerea luminii electrice acolo 
|ie încă nu a pătruns. Se stabilește la 
Mkebuie să crească valoarea zilei mun- 
jm gospodăria colectivă. Și aproape 
btdeauna, în fiecare dintre unitățile e- 
homice, aceste prevederi sînt îndeplinite. 
Boul an 1965 se vestește și mai bogat 
realizări. Așa cum s-a putut constata 

1 lucrările Sesiunii Marii Adunări Na
tale, veniturile bănești ale populației 
r fi cu aproape 9 miliarde mai mari 
cît în 1964. O mare parte din bugetul de 
t va fi dedicată dezvoltării industriei 
tie și industriei construcțiilor de mașini ; 
kvoltării agriculturii și electrificării 
L 
iu crescut, în mod simțitor, fondurile 
Cesare pentru ridicarea nivelului de 
i material și cultural™ Aceasta inseam- 
că în anul 1965 vor fi mai multe și mai 

tie articolele de consum, activitatea cul- 
ală și de învățămint se va dezvolta 
r-un ritm mai puternic. Se vor mări po- 
ilitățile de apărare a sănătății

vor strădui să obțină producții mai mari. 
Este deosebit de impresionant să-i vezi pe 
colectiviști cum se îngrijiesc de bunurile 
obștești, dovedind că au ințeles înțelep
ciunea cuvintelor că de la „al nostru" vine 
„al meu* — dacă gospodăria obștească 
este puternică și gospodăria personală, 
a fiecăruia se întărește. In ultimii cr*^ co
lectiviștii din Stoicănești, regiunea Argeș, 
bunăoară, au învățat că nu trebuie să-șl 
încrucișeze miinile la piept, ca odinioară, 
așteptind milostivirea proniei cerești. Ei 
silesc pămîntul să dea recolte 
gate, fertilizînd anual, cu gunoi 
400—500 hectare, 
care socotesc că 
funcție, in primul 
rilor agrotehnice, 
tot pasul.

Dragostea cu care oamenii muncii de pe 
ogoare învață să lucreze pămintul într-un 
fel nou este pilduitoare și stimește admi
rație.

Desigur, nu este totul roz. Viața a do
vedit că în calea tututror intențiilor bune 
se ivesc tot felul de greutăți Impresionea
ză insă, în
care oamenii 
văzut pe membrii gospodăriei 
„23 August* din 
regiunea Ploiești, străduindu-se să aclima
tizeze o nouă rasă de parei care la ei nu 
dădea rezultate bune. în ciuda neîncre
derii unora, acest neajuns a fost înlăturai 
Am fost adine impresionat și de străda
niile celor din Badu Vodă, regiunea Bucu
rești, pentru construirea unui eleșteu în 
mijlocul Bărăganului Mii de hectare de 
pămînt au fost redate agriculturii prin 
terasarea coastelor neproductive din regi
unile Argeș, Ploiești, Galați, Dobrogea.

Nu încape îndoială că In noul an 1965, 
munca pentru obținerea de noi succese 
se va intensifica și vom merge mereu îna
inte. Oamenii sînt conștienți că puterea 
este in mina lor și totul depinde de ei.

ȘERBAN NEDELCU

Gospodăriile 
soarta recoltei 
rină, de calitatea lucră- 
le Intîlnești aproape la

mod deosebit tenacitatea cu 
luptă să le înlăture. I-am 

colective 
comuna Cîrligul Mare,

oameai-

!a răspuns la grija deosebită 
j^pl și guvernul o au față 
NFcontinuă a nivelului de trai al po- 
ului, oamenii muncii de pe ogoare se

pe care 
de ridi-

îmbelșu- 
de grajd 
colective 
este în

A căzut prima zăpada pe Diham

WAG 11/
itre purpură și-azur 
:ilă-ncepe calendarul I 
>e al cupelor contur I 
î cotnarului de aur I

Ic^i pocalul pentru cei 
pTcm de arșiță și vînturi 
munca lor mai mult temei, 

ă dea bogatele pămînturil

ru cei ce făuresc mașini, 
jelui, stînca o detună 
și scriu pe frunte de uzini.
să ne fie și mai bunăl

cei ce iscă frumuseți 
culoare. în mătasă 

trudei noastre cîntăreți 
să ne fie mai frumoasă!

TU
In

azi. pe soarta lui stăpîn, 
fffceas. întîiul gînd închină 
ii Muncitoresc Romîn 
a ne-o urcă în lumină!

VICTOR TULBURE

Inserarea™e liniște s-a lăsat în vie, odată cu
O umbră de vînt vine de undeva de pe Milcov 
și trece încet printre frunzele ruginii stîmind 
un foșnet abia auzit Nu știu de ce mi se pare 
că cele peste 40 de hectare de pe care izvorăsc

vinurile brigadierului Andrei Țîțîrcă, Riesling, Fetească, 
Pinot gris, Muscat ottonel, străbătute de șleauri cu pămînt 
moale, respiră cald, egal, ca un uriaș care se odihnește. 
S-a lăsat seara, cerul a coborît parcă mai jos alb-albăstrui, 
la cramă și la brigadă s-au aprins luminările, și liniștea a 
învăluit moale, mătăsoasă, toată întinderea șesului. Doar 
motorul care mișcă angrenajele cramei duduie uniform.

— Să mergem la mine, la brigadă — răsună glasul poto
lit al brigadierului Să ne odihnim și noi...

„T ji brigadă*1 înseamnă a doua reședință a brigadierului

mult „Ciupitul* a încetat vegetația și a lăsat hrana car» 
s-ar fi consumat „în sus“, să înzdrăvenească rădăcinile™ 
Ei, sînt multe de făcut la o vie... Dar am oameni de nă
dejde. îl am pe Ion Șerbu, pe Elena și pe Ștefan Boguschi, 
pe Vilmoș Farcaș, am oameni cu calificare înaltă. Ce cre
deți, cînd au venit ploile acelea fără sfîrșit, oamenii nici 
nu prea s-au sinchisit. Au intrat la cules. Au cules pe 
ploaie, fără s-o ia în seamă. Altfel recolta s-ar fi compro
mis. Ori noi nu sîntem obișnuiți cu... compromisurile... Și 
nu numai brigada noastră. Toate brigăzile gospodăriei™

— Brigada „Lunca Milcovului" a fost în frunte ?
— Desigur. Alături de brigăzile lui Gheorghe 

Constantin Muscă.
închinăm din nou paharele cu vin tînăr. Vin 

lui 1964. Un vin în care simți mierea soarelui

Giurgea și

din recolta 
și foșnetul

Undeva p
Un birou și un dormitor. La Andrei Țîțîrcă și biroul și 
dormitorul sînt în același timp și biblioteci ; biroul, biblio
tecă de specialitate : cărți despre viticultură și vinificație. 
Dormitorul, bibliotecă literară.

Omul acesta în vîrstă de 42 de ani, șef de brigadă la 
G.A.S. Florești-Focșani, este unul dintre cei mai buni meș
teri ai vinurilor. La el, vinul e mai întîi butuc de viță. H 
crește, îl îngrijește cum numai el știe, îl dezmiardă, îl deseîntă 
cu „farmece științifice", apoi îl duce în cramă, îl tescuiește, 
îl pitrocește și-1 trimite oamenilor să-1 toarne luminos și 
înmiresmat în pahare: „Să trăiești, prietene! La mulți 
ani !“... Urarea de viață lungă e cum nu se poate mai po
trivită de spus la un pahar de vin cel izvorît din mîinile 
lui Andrei Țîțîrcă. De asta o fac și eu, închinînd spre bri
gadier, gîndindu-mă la roada lui de anul acesta: cam 
12 000 kg de struguri la hectar, cu vreo 2 000 de kilograme 
peste planificare și angajament, deși vara a fost sece
toasă, și deși spre toamnă l-au îngrămădit ploile, ploi lungi, 
interminabile, putrede. Și seceta și ploile prea lungi nu-s 
dăurfătoare. Dar Andrei Țîțîrcă și cei 100 de oameni ai lui, 
au stat în permanență la post.

— în mai, seceta ne-a încetinit vegetația. Au dat alarma 
în brigadă. Irigare cu ultima apă a Milcovului 1 Și prașilă, 
prașilă repetată pentru păstrarea umidității în sol. Și a tre
cut și asta.

— Pe urmă 7
—Pe urmă a început să tînjească „Pinot gris*‘-ul. I-am 

administrat „ciupitul*™ Creștea alandala și consuma prea

viilor. Și vezi parcă strălucind luminile ochilor omului din 
fața ta.

— Iți place meseria de viticultor, tovarășe Țîțîrcă ?
— O moștenesc. Știți, la noi este un obicei. Mamele 

cînd își înțarcă pruncii, pun, pe masă vin, o carte, 
un creion, un ciocan și altele. Apoi îl lasă pe prunc să 
întindă mîna și să apuce un obiect. Se cheamă că obiectul 
pe care va pune mîna îi va sorti meseria. Eu m-am 
după... vin... Așa că...

— Dar după carte n-ai întins mîna ?
— Da, dar mai tîrziu... Acuma m-am obișnuit cu 

două : mi-e drag să fac vin după carte... Mi-e drag să 
struguri, să-i cresc, să-i îngrijesc, să-i transform în vin 
de soi... Am urmat o școală de maiștri viticultori. Și de 
opt ani muncesc aici, la Florești, pe malul Milcovului. Hei, 
cît vin am făcut eu în opt ani !...

...Cît soare ai adunat, tovarășe Țîțîrcă, în ciorchini, cită 
liniște și cîtă muncă ! Cu cîtă dragoste ai pitrocit în cupaie, 
amestecul dintre vinuri ca să obții buchet și frăgezime, 
și cîtă răbdare ! îmi dau prea bine seama de toate, gus- 
tînd din paharul pe care mi l-ai umplut. Iartă-mă, dar simt 
din mireazma lui, și foșnetul vîntului, și respirația uriașă 
a podgoriei, și zborul stelelor pe deasupra Milcovului, și 
căldura mîinii dumitale, tovarășe Țîțîrcă.

Ridic paharul în lumina lămpii și închin :
— Să trăiești, prietene, la mulți ani, și în cinstea rîurilor 

de vin ce izvorăsc și vor izvorî din căușul palmelor du
mitale |

întins

amîn- 
cultiv

DRAGOȘ VICOL
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ALBINA

-j- n țara noastră, după Eliberare 
I se acordă o mare atenție asi- 
I gurării bazei energetice care 

permite dezvoltarea armoni
oasă a tuturor ramurilor eco

nomiei naționale. Astfel, prin realiza
rea și depășirea planului de 10 ani de 
electrificare și a sarcinilor prevăzute 
pentru anii 1960—1963, producția de 
energie electrică este de peste 10 ori 
mai mare decît în 1938.

Congresul al IH-lea al P.M.R., în 
Directivele sale privind planul pe 6 
ani, acordă un rol de seamă creșterii 
continue a electrificării tuturor pro
ceselor din economie și a consumului 
de energie de la orașe și sate. Planul 
șesenal prevede ca producția de ener
gie electrică în 1965 să fie de 18,5 mi
liarde kw h, ceea ce reprezintă o creș
tere de 2,7 ori mai mare decît în 1959.

Ca urmare a electrificării, gradul 
de mecanizare al producției și de în
zestrare cu energie electrică a muncii 
a crescut. S-au construit noi instalații 
energetice, dezvoltîndu-se și moderni- 
zîndu-se instalațiile existente. Au in
trat în funcțiune centralele termoelec
trice ■ Doicești, „Steaua roșie“-Sîn- 
georgiu, Paroșeni, Luduș etc., centra
la hidroelectrică „V. I. Lenin“-Bicaz. 
Se construiește hidrocentrala „16 Fe
bruarie"-Argeș.

Una din cele mai mărețe realizări 
o va constitui hidrocentrala „Porțile 
de Fier" de pe Dunăre, care se con
struiește în colaborare cu R.S.F. Iu
goslavia, hidrocentrală care va fi, 
după cea de pe Volga, cea mai mare 
din Europa, avînd o putere instalată 
de cca. 2 000 MW, producția anuală 
fiind de peste 10 miliarde kw h.

Progresele științifice și tehnice cer 
cantități mereu crescînde de energie 
electrică. Dar rezervele clasice de 
combustibil pentru producerea aces
teia sînt relativ limitate ; ele consti
tuie. de asemenea, materia primă pen
tru numeroase alte produse. De aceea, 
oamenii de știință își îndreaptă, din 
ce în ce mai mult atenția, spre creș
terea randamentelor generatorilor de 
energie existenți, spre descoperirea 
unor noi căi de obținere a energiei 
electrice.

Energia înmagazinată în nucleul 
atomic constituie una din sursele pen
tru producerea de energie electrică, 
în reactorul centralelor atomoelectri- 
ce. aburul fierbinte, încălzit de reac
țiile de fisiune nucleară, pune în miș
care turbinele electrice. Astfel de cen
trale atomoelectrice au fost construite, 
începînd din 1954. în U.R.S.S., S.U.A. 
Franța etc

Totuși rezervele radioactive nu sînt 
nici ele ineDuizabile, iar extragerea 
lor este o problemă foarte dificilă.

Producerea electricității în sisteme 
fixe, adică transformarea energiei pri
mare în energie electrică, fără a mai 
trece prin intermediul energiei meca
nice, este subiectul unei intense cer

ce țări în ultimii ani, datorită dezvol
tării astronauticii.

Astfel energia chimică se poate 
transforma în energie electrică nu nu
mai în elementele galvanice, care ne
cesită materiale relativ scumpe ca : 
zinc, plumb, mercur ci și prin pilele 
cu combustibil, în care energia chimi
că a combustibililor obișnuiți ca : gaz 
metan, petrol lampant, benzină, moto
rină etc. se poate transforma în ener
gie electrică. In 1959 s-a construit în 
Anglia un prim generator electric de 
acest tip. Avantajul acestor pile îl 
prezintă simplitatea, puterea mare pe 
unitatea de volum și puterea mare pe 
unitatea de greutate.

Fenomenele fotoelectrice în semi
conductor au început să-și găsească 
și ele aplicații în obținerea energiei 
electrice. Folosind, bunăoară, drept 
sursă energia solară, construirea bate
riilor solare a permis obținerea unui 
randament de aproximativ 10 la sută. 
Cu ajutorul bateriilor solare se pot 
realiza centrale electrice de diferite 
capacități. După cum afirmă academi
cianul sovietic N. Semenov, laureat al 
Premiului Nobel, prin acoperirea cu 
baterii solare, cu un randament de 
circa 15 la sută, a unei zecimi din su
prafața continentelor, s-ar putea crea
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In laboratorul de medicină expe
rimentală al Institutului de me
dicină internă al Academiei 
R.P.R., dr. Mircea Georgescu, a- 
jutat de asistenta medicală Ar- 
mina Pop, face o experiență cu 
un ciine pentru a urmări modi
ficările metabolismului hepatic 

Si] ujj

circa 100 000 de stațiuni electrice, fie
care din ele fiind egală, în ceea ce 
privește capacitatea electrică, cu una 
dintre cele mai mari hidrocentrale 
existente.

Plasma — această a patra stare de 
existență a materiei — printre nume
roasele sale utilizări va ocupa un loc 
de frunte și în energetica viitorului.

In acest scop, un număr din ce în 
ce mai mare de cercetători fizicieni și 
energeticieni din numeroase țări stu
diază convertizorii termoionici.

Convertizorul termoionic este alcă
tuit dintr-un tub ridat cu un oatod 
care încălzit pînă la 2 000—2 500 gra
de C, emite electroni ce sînt colectați 
de un anod rece. Electronii emiși de 
catod nu ajung însă în număr mare la 
anodul colector, datorită sarcinii spa
țiale negative care se crează în fața 
catodului. Pentru a reduce acest efect 
se reduce mult distanța anod-catod — 
cazul convertizorilor termoelectrici cu 
rid — sau se introduce în convertizor 
cesiu, metal cu potențial de ionizare 
scăzut, care la temperatura de 150-250 
grade C, creează o presiune convenabi
lă pentru ca atomii să se ionizeze în 
contact cu suprafața incandescentă a 
catodului. Legi nd catodul de anod 
printr-un circuit interior, ia naștere 
un curent electric. Randamentul teo
retic ce se prevede pentru acest fel de 
dispozitive este de 40 la sută, obți- 
nîndu-se pînă în prezent randamente 
de aproximativ 25 la sută. Pentru în
călzirea catodului se poate folosi ener
gia nucleară, gazul metan sau energia 
solară.

Dat fiind importanța acestor dispo
zitive, datorită randamentului mare 
față de celelalte, și la noi în țară, un 
colectiv de cercetători de la Institutul 
de Fizică-București condus de Acad, 
prof. dr. E. Bădărău, se ocupă cu fo
losirea amestecului de vapori în con

Institutul de fizică atomică București. Instalația de vidare și de gazare 
pentru contori de radiații și tuburi electrice de putere

OI CU PRODUCȚII 
MARI DE LINĂ

Prin aplicarea metodelor mo
derne de selecție la stațiunea 
experimentală Dobrogea s-au for
mat linii valoroase de oi din rasa 
Merinos de Palas, care dau cîte 
10,4 kg de lînă fiecare.

GREBLĂ MECANICĂ
în cursul anului 1964, colecti

vul de muncă de la Uzina de 
mașini agricole „7 Noiembrie" 
din Craiova a produs un nou lot 
de greble rotative destinate la 
lucrări de recoltare a finului.

Grebla rotativă romînească se 
distinge de cele realizate în alte 
țări prin faptul că este formată 
din două secții montate una în 
față și alta în spatele tractorului, 
în vreme ce acelea fabricate în 
alte țări sînt purtate fie în spate 
fie în fața tractorului ceea ce 
face să se înregistreze multe 
pierderi datorită călcării finului 
de către roțile tractorului.

SEMĂNĂTOARE COMBINATĂ 
PNEUMATICĂ

în țara noastră s-a introdus în 
fabricație în acest an o semănă

vertizorii termoionici, care mărește 
randamentul acestor dispozitive. Re
zultatele acestor cercetări sînt recu
noscute și apreciate și peste hotare.

Un alt tip de generator electric cu 
plasmă, care transformă energia ter
mică în energie electrică este genera
torul magnetohidrodinamic (M.H.D.). 
El constă dintr-un jet de gaz, puter
nic ionizat termic, ce este situat între 
polii unui magnet ale cărui linii de 
vîrf sînt perpendiculare pe direcția 
jetului. în cîmpul magnetic, sarcinile 
electrice de semn contrar se separă, 
fiind colectate de doi electrozi. Cu ast
fel de dispozitive se pot obține randa
mente de peste 60 la sută.

O atenție din ce în ce mai mare se 
dă în ultimul timp plasmei fierbinți. 
Utilizarea plasmei adusă la tempera
turi de sute de milioane de grade ur
mărește realizarea reacției termonu
cleare care constituie o sursă de ener
gie practic nelimitată. Dacă se încăl
zește o cantitate de deuteriu (hidrogen 
greu) la temperaturi de sute de mi
lioane de grade, vitezele termice pe 
care le capătă nucleele de deut^jji 
devin suficiente ca prin ciocnire să 
aibă loc spargerea lor și rearanjarea 
într-un mod diferit a protonilor și 
neutronilor, producîndu-se și degaja
rea unei mari cantități de căldură. 
Realizarea reacțiilor de friziune con
trolată ridică dificultăți legate de nes- 
tabilitatea plasmei în aceste condiții

Succese remarcabile în această di
recție au fost obținute la Institutul de 
Energie Atomică „Kurceatov" din 
Moscova, în Anglia și S.U.A.

Punerea la dispoziția omenirii a 
unui izvor de energie inepuizabil con
stituie viitorul energeticii.

ALEXANDRINA NECULA 
cercetător științific la Institutul de 

Fizică al Academiei R.P.R.

toare pneumatică pentru însă- 
mînțarea porumbului, fasolei so
ia, florii-soarelui, sfeclei de za
hăr. Pe teren plat, această se
mănătoare lucrează cu șase rîn- 
duri iar pe terenuri mai acciden
tate — pe două rînduri.

O dată cu semănatul, cu aju
torul acestei mașini se pot pulve
riza ierbicide pentru distrugerea 
buruienilor.

COMBINĂ UNIVERSALĂ 
DE RECOLTAT PLANTE 

FURAJERE

La Uzinele „Semănătoarea" din 
București s-a construit o nouă 
mașină denumită combină uni
versală de recoltat plante furaje
re pentru siloz.

Noua mașină este echipată cu 
dispozitive pentru recoltarea ier
burilor, lucernei, trifoiului, bor- 
ceagului, ierbii de sudan, sorgu
lui și porumbului pentru siloz, 
într-o singură oră, combina în 
agregat cu un tractor U-650 re
coltează și toacă între 9,5—13,5 
tone de porumb.
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„UN PARTENER ECONOMIC APRECIABIL"
R

omînia dispuse de bogate resurse naturale și in ultimii ani ea s-a dez
voltat toarte repede din punct de vedere industrial. Se știe că anul 
trecut ritmul acestei dezvoltări a fost printre cele mai ridicate din lume, 
iapt confirmat și de studiul comparativ publicat de Comisia Economică 

O.N.U. pentru Europa-.
Aceste cuvinte extrase dintr-un comentariu al posturilor engleze de radio 

mărturisesc interesul eu care sini privite dincolo de hotarele țării realizările pe 
care poporul nostru le ootioe pe tărimul dezvoltării economice. Acest interes 
este cu atît mai sporit, cu cit, pe măsura dezvoltării sale, Rominia joacă un 
rol din ce în ce mai activ in legăturile economice între țări, în comerțul inter
național. Romînia este o țară „care devine pentru occident un partener econo
mic apreciabil* scria nu de mult publicația franceză de specialitate „France et 
Europe industriale". Țări occidentale cu veche tradiție industrială au ce cum
păra din Romînia, din acea țară care nu mai departe decît acum 20 de ani era 
nevoită să importe pînă și ace de cusut...

Iată, de pildă, o familie de produse atît de căutate pe piața internațională 
a zilelor noastre cum sînt motoarele electrice. Baza acestei industrii a fost pusă 
în țara noastră în anii puterii populare și iată că azi motoarele și alte sorturi 
de echipament electric purtînd pe ele plăcuța „fabricat în R.P.R.' sînt exportate 
în patru colțuri ale lumii — în R.D. Germană și India, în Austria și Republica 
Arabă Unită, în Franța și Uniunea Sovietică, în Cehoslovacia și Turcia...

Se știe că alte produse romînești cum sînt, de pildă, instalațiile de foraj 
petrolier, au dus faima țării pînă departe în Argentina, R.P. Chineză sau Cuba.

Nou intrată în rîndurile țărilor constructoare de mașini, R.P. Romînă își 
cucerește treptat un binemeritat prestigiu prin sortimentul și calitatea produ- 
selm^pe care le oferă spre vînzare. Iată un fapt semnificativ : firma greacă „Eko- 

din Salonic a achiziționat în anii trecuți un număr de mașini de găurit 
de fabricație romînească. Clienții au fost atît de mulțumiți de funcționarea și 
randamentul acestor mașini, încît anul acesta firma din Salonic s-a grăbit să 
încheie noi contracte pentru cumpărarea de mașini-unelte romînești.

După cum se știe Cehoslovacia e o țară cu vechi tradiții în fabricarea ma
șinilor. Și iată că această țară importă azi din R.P. Romînă mașini-unelte pentru 
industria metalurgică și escavatoare, rulouri compresoare și mașini pentru in
dustria lemnului, transformatori de forță și remorci basculante. întreprinderile 
de comerț exterior ale R.P. Romîne expediază zilnic noi și noi comenzi în toate 
colțurile lumii. în Tunis pleacă produse chimice, spre Belgia sînt expediate pro
duse de lemn, în R.F. Germană se trimit confecții, spre Japonia vasele duc che
restea. Numărul țărilor cu care avem relații comerciale a depășit 100. Interesul 
pentru mărfurile romînești, pentru Romînia, e în creștere pretutindeni. în rețeaua 
comercială a lumii din ce în ce mai multe țări salută țara noastră ca pe un 
partener binevenit!

RADU ȚIULESCU Mașini romînești la Tirgul internațional de la Casablanca

Răsfoind presa străină

TRA NSFOR MĂ RILE
AGRICULTURII

ROMÎNEȘTI________

Intr-un amplu studiu purtînd a- 
cest titlu, geograful economist 
Jean Poncet, întreprinde în re
vista franceză Annales de Geo

graphic o interesantă analiză a ex
perienței Romîniei în transformarea 
socialistă a agriculturii și în crește
rea producției agricole.

Realitățile noi din țara noastră se 
impun din ce în ce mai mult aten
ției pe arena internațională. Specia
liști, oameni de știință cu renume, in
diferent de concepțiile lor politice, 
găsesc că experiența noastră în ridi
carea economiei merită să fie studia
tă. Agricultura romînească era cunos
cută înainte ca una din cele mai îna
poiate. Iată însă că succesele noastre 
în domeniul dezvoltării agriculturii 
încep să fie cunoscute și cei ce se o- 
cupă de aceste probleme nu pot să nu 
se întrebe : „Ce s-a petrecut în agri
cultura Romîniei că intr-un timp atît 
de scurt s-a produs o transformare 
atît de radicală și care sînt resortu
rile, cauzele acestei transformări ?“

Jean Poncet încearcă să răspundă 
la aceste întrebări cu obiectivitate.

Studiul cuprinde considerațiuni a- 
supra colectivizării agriculturii, pro
ces care... „trebuia necesar să urmeze 
din momentul în care devenise posi
bil ca această agricultură altădată 
înapoiată să fie echipată treptat în- 
tr-o manieră modernă". înfățișînd în 
mod convingător eforturile deosebite 
făcute de statul nostru pentru înzes
trarea agriculturii cu mașini și unelte 
moderne, pentru pregătirea cadrelor 
de specialiști, subliniind progresele 
obținute și de care... „populația rurală 
beneficiază pe larg"..., autorul nu 
poate să nu observe că schimbările 
în bine în agricultura țării noastre se 
datoresc noii orînduiri sociale, „noilor 
structuri economice și sociale".

Analizînd „indicii generali ai unei 

evoluții profunde în structurile și 
metodele agriculturii romînești", auto
rul face o seamă de constatări pri
vind reorganizarea științifică a agri
culturii romînești și repercusiunile ei 
asupra nivelului de trai al populației 
sătești. El scoate în evidență trecerea 
la o agricultură intensivă, generali
zarea unor varietăți mai bune și a u- 
nor metode agroeconomice mai rațio
nale, amenajarea sistematică a între
gului teritoriu național, programul 
vast de punere în valoare a terenu
rilor necultivate, măsuri care vor 
permite, după cum apreciază autorul 
„formarea unei economii rurale care 
să folosească la maximum resursele 
potențiale ale țării".

Pe plan social autorul face, de ase
menea, interesante observații. Consta
tările făcute în regiunea Argeș îl în
dreptățesc să conchidă : „Viața în sat 
s-a schimbat mult și numărul de case 
noi sau renovate, dezvoltarea înzes
trării sociale, școlare, sanitare, a elec
trificării etc., iată ce trebuie pus la 
activul transformărilor revoluționare 
survenite în satele romînești".

Al treilea și ultimul capitol al stu
diului se intitulează „Concluzii".

„La capătul acestui drum, ce am 
putut constata în ultima instanță ?“, 
se întreabă autorul. Și tot el răs
punde :

„Pe plan economic, progrese certe 
și continue ale înzestrării generale, 
privind în special mecanizarea tutu
ror lucrărilor la culturile cerealiere, 
precum și îmbunătățirea condițiilor 
de creștere a vitelor..." Cu privire la 
„rolul considerabil" al stațiunilor și 
gospodăriilor de stat Jean Poncet ob
servă '....„aceste stațiuni și gospodării 
nu sînt numai organisme de cercetări 
tehnice care ar stabili posibilități de 
dezvoltare artificiale și incompatibile 
cu condițiile economice și sociale ale 
țării, așa cum se întîmplă prea ade

sea, dacă nu aproape totdeauna, în 
țările „slab dezvoltate" din sfera ne- 
socialistă, ele sînt de asemenea și în 
special (mai ales de la reorganizarea 
și extinderea lor considerabilă în 
cursul ultimilor ani) exploatări pro
ductive de avangardă în adevăratul 
înțeles al cuvîntului, călăuzind și a- 
jutînd efectiv masa exploatărilor a- 
gricole pentru a le aduce la nivelul 
lor".

Autorul studiului din „Annales de 
Geographie", privind cu obiectivitate 
anumite probleme ce... „nu au putut 
fi încă complet rezolvate", subliniază 
în același timp existența unui... „u- 
riaș efort public pentru a remedia în 
mod concret inegalitățile și rămîne- 
rile în urmă ale dezvoltării rurale, 
pentru a egaliza și raționaliza condi
țiile înseși ale producției și pentru a 
compensa prin investițiile noi, prin 
cercetările și ajutoarele adecvate, di
ficultățile acesteia din urmă, tocmai 
acolo unde sînt cele mai mari".

Programul de televiziune
DUMINICĂ, 3 IANUARIE

19.10 Pentru copii și școlari: „Circul 
vesel*.

20.10 Mozaic muzical.

LUNI, 4 IANUARIE

19.10 Pentru copii : Pe luciul gheții.
19.50 Zile și nopți în alb — film do

cumentar.
20.00 Nu se poate fără dragoste — 

film.
21.15 Miniaturi instrumentale.

MARȚI, 5 IANUARIE

19.10 Pentru copii : în căutarea lui 
Moș Gerilă.

20.10 Emisiune de teatru : O familie 
îndoliată, comedie de Branislav 
Nușici.

In pauze : • Șah • Emisiune de știin
ță : Din tainele vieții peștilor (V) Re

chinii.

Același efort remarcă Jean Poncet 
și pe plan social unde „tendința ma
joră se îndreaptă, pe de o parte, spre 
dezvoltarea generală a condițiilor de 
viață și relațiilor sociale spre apro
pierea modurilor de remunerare și 
avantajelor de care se bucură diferi
tele categorii de oameni ai muncii, de 
la orașe sau de la sate; pe de altă 
parte, spre crearea, pentru țărănimea 
din toate regiunile, a înzestrării socia
le și colective de care ducea lipsă, 
școli, infirmerii, dispensare, spitale, 
electrificare, locuințe, cămine cultu
rale, baze sportive, biblioteci, cine
matografe, asistentă medicală gratu
ită, concedii de odihnă, cure, pensii 
etc.

In final, autorul care și-a întocmit 
studiul pe baza unui bogat material 
statistic și a constatărilor făcute di
rect pe teren în cursul călătoriei sale 
în țara noastră în 1963, ajunge la 
concluzia că „In Romînia, agricultura 
socialistă a pornit bine".

JOI, 7 IANUARIE

19.10 Echipajul Val-Vîrtej primește 
oaspeți.

20.10 Meșteșug milenar.
20.30 Dragoste neîmplinită — film.

VINERI, 8 IANUARIE

19.10 Pentru copii : Din nou în Oră
șelul copiilor.

20.00 Săptămâna.
21.00 Emisiune de artă plastică : Lu

crări de artă monumental-decora- 
tivă.

21.20 Recital coregrafic.

SÎMBĂTĂ, 9 IANUARIE

19.10 Pentru pionieri și școlari: Al
bum de vacanță.

19.35 Aventurile lui Robin Hood 
(XIV) : Alchimista.

20.00 Directorul de scenă — comedie 
muzicală de W. A. Mozart.

21.00 în fața hărții.
21.10 Itinerar... prin galeria univer

sală a muzeului de artă al Repu
blicii Populare Romîne.

21.35 Muzică distractivă.



ROD DE ADR JOACA HORA

Cucuruz cu foaia-n sus 
Țucu-i ochii cui l-o pus f 
Că o pus sămință bună 
Precum cartea ne îndrumă. -7 • 
Tot coceanu-i cu treifrați 
Trupeși și alăturați. ~~ 
Trei știuleți pe un cocean — 
Rodul fi-va peste plaa.
Cîntă frunză, frunză sună - 
Rod de aur, voie bună!
Colectivă, să trăiești !
Tot mai mult să înflorești!

Cules de ION CAZAN de 
Ia Lazăr Aurelia, comuna 
Sîntana, raionul Tg. Mureș.

Frunzuliță iasomie 
Drag mi-e azi la ciobănie, 
C-avem turme de mioare 
Cu lina — fire din soare. 
Suflă vintu-n codrișor, 
Eu min turma la izvor 
Și privesc din munți cu fagi 
Peste-ntinsul țării dragi.
Văd in luminata zare 
Coșuri cu fumuri fuioare, 
Văd in mările de grine 
Intrecindu-se combine. 
Rodu-i mare-n holda deasă, 
Piine din belșug pe masă. 
Viață nouă-mbujorată 
A cuprins azi țara toată. 
Ne-ai adus o tu în prag 
Scumpule partid și drag.

Cules de L BRAGHEȘ, 
GA.C. Hărman. regiunea 
Brașov.

EOE M-AM ÎNTREBAT

ADES

Verde foaie de pe șes. 
Tot m-am întrebat ades 
Soarele din ce-i făcut ?
Tot din stele și foc mult. 
Viața noastră împreună 
Tot din stele și din lună. 
Tot din lună și din stele, 
Și din jarul doinii mele. 
Căci lumina ei curată 
Peste țară revărsată. 
Nu se stinge niciodată. 
Cine pe noi ne-a unit 
S-aibă drumu-n veci slăvit, 
Meargă numai printre flori 
Și-n cînt de privighetori.

Cules de NICOLAE RO- 
GOBETE, din comuna Cra- 
guiești, raionul Tr. Severin

Floare mindră și-o răsură 
Azi la noi in bătătură 
Joacă hora horelor 
Voinicii, voinicilor, 
Muncitorii holdelor, 
Sporul colectivelor.
Și toți joacă și toți cîntă. 
Fetele cu ei se-avântă 
De se duduie pămîntul 
Cînd se-nvîrt și sar ca vântul 
Și-n genunchi cind se așează

TTlmii-n crengi se-mbrățișează 
Sus pe cer luna se-oprește 
Și spre noi cu drag privește. 
Privește cu bucurie 
La a noastră veselie
Ce-a cuprins din munți la mare 
Țara noastră muncitoare.

Cules de ION CRUCEA- 
NA, de la Leana Ciofîrlă, 
colectivistă, comuna Moză- 
ceni-Deal, regiunea Argeș

SCUMPĂ SI BOGATA

TARA
9

Frunzuliță trei smicele, 
Mândru-i plaiul tării mele 
Ca și cerul plin de stele ! 
Frunzuliță micșunea, 
E bogată țara mea 
Ca lanul greu pe tarla ! 
Frunzuliță foi de laur. 
Munții noștri poartă aur 
Și oamenii mâini de faur ! 
Frunză verde bob secară, 
Mândră și bogată țară — 
Republică Populară !

Frunzuliță trei alune, 
Du-te dorule și spune 
Că ni-i țara-ntre hotare 
Grădină înfloritoare 
Și sînt oamenii voioși 
Ca și anii luminoși 
Și sînt zările senine 
Ca și inimile pline.
Frunzuliță foi de fag, 
Du-te dorule pribeag 
Și vestește peste zare 
Că ni-i munca sărbătoare 
Iară rodul ni-i cu spor 
Și-i al nostru-al tuturor !

Cules de C. BREAXU, 
comuna Scerdeni, regiunea 
Argeș.

Foicica ș-o lalea 
Face-m-aș o păsărea,
Lin eu să plutesc în vînt, 
Viața patriei s-o cînt. 
Face-m-aș un cuc moțat 
Ca să merg din sat in sat, 
Să cînt vara la răcoare, 
Infrățitele ogoare 
Să cînt holdele bogate. 
Și casele-ndestulate. 
Face-m-aș pasăre lină. 
Să cînt mindră prin uzină.

Viața nouă, ferieită
Ș-a mea patrie-nflorită.

Foicică ș-o lalea 
Faee-m-aș o păsărea 
Lin eu să plutesc în vint 
Viața patriei s-o cînt.

Cules de ION CORNEL 
VIȚU, comuna Brăhășești, 
raionul Tecuci

SUNA CODRULE 
DIN FRUNZA

Sună codrule din frunză 
Toată lumea să auză 
Că avem nuntă în sat 
Nuntă după recoltat 
Nunta vieții înflorite 
Nunta muncii înfrățite. 
Sună codrule din frunză 
Toată lumea să auză 
Azi e nuntă mare-n sat 
Dorul mândrii n-a mai stat 
Și-a fugit în goană mare 
Pe poteci numai cu soare 
Dorul meu l-a întilnit 
Și nu s-au mai despărțit 
Sună codrule din frunză 
Toată lumea să auză 
Joacă tineri cu cărunții 
Iată că s-au prins și munții 
Hai să facem horă mare 
Pentru-a noastră bunăstare.

Cules de MIRCEA RĂ- 
DESCU, de la Ancu D. An
gela, comuna Rucăr, re
giunea Argeș

JIULE, MI-E DRAG

DE TINE

Frunză verde trei sulfine 
Jiule, mi-e drag de tine, 
Că îmi porți în vălurele, 
Toate dorurile mele. 
Pe cîmpiile cu soare 
Scăldînd rodnice ogoare 
Și pe șesuri nesfârșite 
Printre holde aurite.
Pe plaiuri pline de flori 
Și cu turme de miori 
Și pe văi șoptesc izvoare 
Despre viața-nfloritoare. 
Glas de doină fermecată 
Pentru țara mea bogată.

Cules de NICOLAE RO- 
GOBETE. din comuna So- 
varna, regiunea Oltenia

FOAIE VERDE

A BOBDLDI

Foaie verde a bobului, 
Pe dealul Poborului 
Trece umbra dorului 
Către vatra satului 
La sediul colectivului 
Rod drag al partidului 
Ce-a crescut prin grija lui 
în tot lungul satului.

Și cit e satul de lat, 
Partidul a semănat 
Floare mindră-n bob de rouă 
Pentru viața noastră nouă. 
Viață nouă și bogată 
Cum n-a fost ea niciodată.

Și azi colectiva noastră, 
Crește ca și-o floare-n glastră 
Că partidu ne-a-nvățat 
Și pe toți ne-a luminat 
Să culegem rod bogat

Pe pămînt bine lucrat 
La un loc împreunat.

Și Iar verde de orez. 
Să vezi, să te minunezi 
Cum pe-ntinsele ogoare 
Ară azi mîndre tractoare. 
Conduse de feți frumoși / 
Mîndri, harnici și voioși. 
Care pentru plinea lor 
Și-a întregului popor 
Zi și noapte-s pe ogor.

Cules de P. BĂDESCU, 
din comuna Poboru, raio
nul Vedea

STREIULE, 

APĂ OGLINDĂ

Frunzuliță de susai, 
Ieri din munte cînd veneai, 
Streiule, tu spumegai 
Cîte nedreptăți vedeai.
Dar acum îmi curgi tot lin 
Că nu duci nici un suspin 
Și ești mulțumit în tine 
Că trăim și noi mai bine. 
Busuioc de lîngă grindă 
Streiule, apă oglindă 
între maluri azi doinești 
Viața nouă din Băiești 
Și-ți porți unda luminată 
Ca argintul de curată. 
Cînd cotești de Ciocîrlău 
Tu te uiți la satul mfu, 
Cu asfalt și cu lumină, 
Cum e floarea în grădină, 
Și privești ogoarele 
Ce-s mîndre ca soarele. 
Din Băiești pînă departe 
Nici un hat nu ne desparte, 
Iar ogoarele, cunună, 
Is izvor de viață bună.

Cules de ION MARI
NESCU de la Petru Sim^i 
satul Băiești, raionul Hațeg

TARA MEA^ J 
ÎNTINERITĂ

Verde verde de cicoare 
Luminează frate soare 
Republica mult iubită 
Țara mea întinerită 
Care-i azi în sărbătoare. 
Din hotare în hotare 
Și la munte și Ia mare, 
Și pe-ntinsele ogoare. 
Că tu soare ai văzut 
Cîte blocuri s-au făcut 
înalte pină la stele 
Luminoase ca și ele 
Școli cu clase luminoase 
Cu perdele de mătase 
Unde-nvață de cu zori 
Ai Republicii feciori. 
Satele mîndre gradine 
Și ca stupii de albine 
Strîns unite-n jurul lui 
Dragului partidului. 
Iar voinicii de flăcăi 
Urcă sus pe munții tăi 
Ca să strige să trăiască 
Republica Romînească. 
Viața crește și-nflorește 
Omul azi întinerește 
Și muncește mai cu spor 
Pentru viața tuturor 
în uzine, pe ogor 
Că-i partidu-ndrumător.

Cules de ION RADU 
FETEȘTEANU din Fetești, 
regiunea București.
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