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semn anume motorul tractorului și batoza 
Pe aria satului Podari din regiunea Cra-
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} Tot mat multe mașini și
| unelte agricole produce in- 
? dustria noastră. Rod al 

oamenilor muncii din in
dustrie, ele sînt dovada 
prețiosului ajutor pe care îl 

■ dă cla,a muncitoare țără
nimii muncitoare, pentru 

' mecanizarea agriculturii și 
' obținerea de recolte bogate. 

Fotografia alăturată în
fățișează o parte din batozele fabricate de harnicii muncitori de la uzinele ,,T. Via- 
dimirescu" din București.

Brigada artistică de agitație 
în timpul treierișului

Ca la un 
au amuțit,
iova, e timp de repaus. După muncă și odihnă.

De odată o veste face cu iuțeală înconjurul ariei. 
„Vine brigada artistică de agitație !“ Cît 
treaga arie se pune în mișcare.

Programul dură preț de un ceas. Pînă 
apoi, glumele și strigăturile învățate de 
brigăzii n-au contenit. In ziua aceea munca a mers cu 
mai mult spor.

Dar nu numai în Podari căminul cultural s-a îngri
jit de organizarea brigăzii artistice de agitație. La 
Băilești, Dobrun, Vinjuleț, Butoești, și în alte comune 
brigăzile artistice de agitație au prezentat programe 
artistice pe ariile de treier și au ținut convorbiri asu
pra evenimentelor de politică internă și internațională.

O brigadă artistică de agitație este îndrăgită de ță
ranii muncitori pentru că ea vine la fața locului, acolo 
unde de dimineața și pînă seara, iar în unele locuri 
chiar și noaptea, se dă bătălia pentru terminarea treie- 
rișului la timp. Fiind alcătuită din cei mai buni cîn- 
tăreți vocali, instrumentiști, dansatori, recitatori, hu- 
moriști, brigada prezintă programe scurte, vioaie, în
veselind întreaga asistență Zile întregi un asemenea 
program nu se uită, mai ales cînd strigăturile și ghi- 
citorile sînt legate de munca și viața lor. Rîd frun
tașii. Se îndirjesc cei rămași în urmă și pe care i-au 
usturat glumele. Munca ia avînt.

Dar oamenii muncii de pe arie simt nevoia și de alte 
noutăți. Informarea asupra evenimentelor de politică 
internă și internațională. Bine orocedează brigada ar
tistică de agitație din comuna Episco.pîa Bihorului, re
giunea Oradea. Aceasta și-a organizat astfel munca 
pe arie încît informarea politică, munca cu cartea este 
una din preocupările sale de frunte. Conferențiarul bri
găzii face expuneri asupra celor mai noi evenimente 
din țară și străinătate Se pun întrebări, se poartă dis
cuții, se citesc in grup broșuri și ziare, se ascultă cele 
mai noi știri la radio sub umbrare.

Trebuie spus însă că numeroase cămine culturale cu 
mari posibilități nu s-au învrednicit să organizeze ast
fel de brigăzi; Printre acestea se numără și căminul 
cultural din comuna Drăgănești, raionul Alexandria.

Țăranii muncitori s-au obișnuit ca munca lor să fie 
împletită cu cîntece și veselie. Să fie informați cu cele 
mai proaspete știri din țară și de peste hotare. Ei se 
întrec pentru a da poporului muncitor mai multă 
pîine. Căminele culturale sînt obligate să le asculte 
cererea; să fie la înălțimea cerințelor. Mai mult, acti
vitatea culturală trebuie să fie astfel organizată încît 
să fie cu un pas înaintea cerințelor.

seara tîrz’u 
la membrii

lin cinstea celei mai dliraaî sărbători
Darul învățăturii

Intovărășitii din comuna 
Făcăeni, raionul Fetești, au 
îndrăgit tot mai mult că
minul cultural. Ei au apli
cat anul acesta pe ogoare 
o nouă metodă agrotehni
că pe care au învățat-o din 
broșurile și -revistele citite 
la cămin. Au semănat în 
cultura de primăvară 8 hec
tare cu orz iarovizat. A- 
cum, după treieriș, dărni
cia *pămîntu'.ui lucrat bine 
și înbr-un chip nou, s-a vă
zut destul de limpede. De 
pe suprafața cultivată cu 
orz iarovizat s-au obținut 
16.000 kg. boabe, adică în 
medie 2.000 kg. la hectar.

comună cotele datorate sta
tului, se află tot timpul pe 
arie în mijlocul țăranilor 
muncitori.

Pînă acum, la cele patru 
arii din această comună, 
s-au treierat păioase'.e de 
pe circa 300 hectare. Bi- 
chi Andrei, Ignat Traian și 
multi alți țărani muncitori 
care au fost fruntași la se
ceriș și dezmiriștit sînt 
fruntași și la predarea co
telor

Lumină în sat

In anii puterii populare 
s-a schimbat și fața sa
tului Boroaia, raionul Făl
ticeni. Nici nu s-au terminai 
in întregime lucrările pentru 
electrificarea satului și o 
nouă realizare, aceea a ra-' 
dioficării caselor țăranilor 
muncitori, va fi* curînd în
făptuită.

Alexandru Țărănițl 
corespondent

Comunicat

Zile de întrecere 
în Sîntondrei

La cele patru arii de 
treier din comuna Sîntan- 
drei, raionul Oradea, e fier
bere mare. Țăranii munci
tori se întrec care mai de 
care să fie fruntași la 
treieriș și predarea cotelor 
către stat.

Deputatul Andrei Pop, 
care și-a predat primul din

In ziua de 2 august 1954 a avut loc ședința plenară a 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.

I. Plenara a aprobat următoarea ordine de zi a celui 
de al .ll-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn, 
convocat pentru ziua de 30 octombrie 1954 :

1. Raportul de activitate al C.C. al P.M.R.
2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie a P.M.R.
3. Directivele celui de al ll-lea Congres al P.M.R. cu 

privire la dezvoltarea agriculturii in următorii 2-3 ani.
4. Raport cu privire la modificarea Statutului P.M.R.
5. Alegerea Comitetului Central și a Comisiei Cen

trale de Revizie a P M.R.
II. Plenara a aprobat proiectul de statut modificat al 

Partidului Muncitoresc Romîn și proiectul Directivelor 
Congresului al ll-lea al P.M.R. cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2-3 ani.

III. Plenara a aprobat normele de reprezentare la al 
ll-lea Congres al P.M.R.

In vremurile de tristă aducere 
aminte ale stăpînirii burghezo- 
moșierești, numărul lăcașurilor 
de cultură de la sate era foarte 
mic. Ceva mai mult, chiar și cele 
existente, în loc să fie puse in 
slujba poporului, serveau intere
sele clasei exploatatoare.

Astăzi însă, cînd omul și ne
voile sale stau în centrul tuturor 
preocupărilor regimului nostru 
demoM^Bopular, s-a făcut o a- 
devărîw|^Toâfură și în ceea ce 
privește opera de culturalizarea 
maselor.

Graficele de față ne arată că 
numai în perioada dintre anii 
1948—1953 s-au construit și a- 
menajat pn număr de cămine cul
turale, case de citit și biblioteci 
cu mult mai mare decît a făcut 
burghezia în zeci și zeci de ani.
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Prinsă în lumina reflectoarelor, pe scenă apăru 
o tînăiră țărancă muncitoare îmbrăcată într-un 
minunat costum național. Era prezentatoarea de 
programe Iliant Ioana din comuna Dărmănești, 
raionul Ploești. O clipă parcă se pierdu cu firea. 
Mai prezentase ea programe, dar acolo, în co
mună la ea. Aici, la faza regională, simțea asu
pra ei sute și sute de priviri. Iși reveni insă în
dată, și vocea ei se făcu auzită.

— Ascultați acum cântecul „Viață nouă", exe
cutat decorul căminului cultural din Dărmănești. 
Cel care a făcut acest cîntec parcă s-a gîndit 
și la viața nouă de pe meleagurile noastre, unde 
avem astăzi, bunăoară în satul Mărgineni, ce 
ține de comuna noastră, o întovărășire agricolă. 
Cântecul e închinat fruntașilor în muncile de re
coltare, care au smuls pământului cu 3-400 kg. 
mai mult la hectar decît cei ce au muncit indi
vidual.

După ce ultimile note ale melodiei se pierdură, 
urmară coriștii din Cozieni, raionul Cizlău, care 
au venit la faza regională cu sufletele pline de 
bucurie că în cinstea zilei de 23 August vor da 
prima serbare în noul local al frumosului lor că
min cultural. Fiecare cărămidă'a fost pusă cu 
dragoste pentru a înălța lăcașul lor de lumină, 
la care nici, să viseze nu cutezau pe vremea cînd 
pe aici huzureau ^i asupreau fără milă boierii 
Cozianu și Boroianca.

Poate mai mult încă decît repertoriul celor din 
Cozieni, au plăcut cântecele coriștilor din Posești, 
raionul Teleajen, fruntași pe scenă, ca și la re
coltat și dezmiriștit, cum sînt Gh. I. Grigore, A. 
Goicea, Gh. Militaru.

A fost anunțat apoi taraful de 26 persoane din 
comuna Jilavele, raionul Urziceni. Mîinile lui 
Barbu Gheorghe și Năsturică Alexandru zboară 
pe strunele țambalelor, umplînd sala de melodii 
armonioase. Viorile, acordecanele, toba, clarine
tul, mânuite cu pricepere de către artiștii instru
mentiști, se unesc într-un singur glas, z&nd cu 
căldură „Stînga", „Hora“, „Brîul", cîntece dragi 
poporului nostru.

„Foaie verde de sulfină 
Vino bade-n sat la mine 
Să-mi vezi satul primenit 
Primenit și înnoit..."

Se aud după aceea două glasuri tinere. Sînt 

surorile Boric, soliste vocale ale căminului cul
tural din comuna Monteorul, raionul Buzău. Pe 
chipurile lor citești bucuria vieții noi, libere.

— Urmează Popa Angliei din satul Cazota, 
raionul Pogoanele, — vestește prezentatorul.

Cu mult suflet recită el poezia „Preluare" de 
A. Toma. Ascultătorilor li se pare că văd în fața 
lor munții, apele, câmpiile, bogățiile patriei noa
stre, azi ale întregului popor.

Cortina se trage ușor... După pauza scurtă, 
sub lumina reflectoarelor apare echipa de fluie
rași din comuna Bertea, raionul Telepjen, care 
însă e întrecută apoi de cea din Cătina, raionul 
Cislău. Ilie Popescu, cel mai vîrstnîc și cel mai 
bun fluieraș, e și făuritor de stihuri populare. 
Dar nu numai pe scenă e cel mai bun, ei și în 
munca sa de fiecare zi. Cooperativa din Cătina, 
în caire lucrează, e fruntașă pe raion la achiziții.

Intr-un joc plin de vioiciune, cu strigături și 
chiuituri, au intrat pe scena concursului dansa
torii căminului cultural din Dumitrești, raionul 
R. Sărat.

— Parcă ar fi argint viu — spuse un bătrânel, 
minunîndu-se de sprinteneala, priceperea și fru
musețea jocurilor locale, executate de dansatorii 
din Dumitrești.

— Drept e, am văzut noi lucruri frumoase, 
dar am fi putut vedea și mai frumoase, se auzi 
glasul unui activist cultural. Și omul avea drep
tate. Dacă la faza regională de |a Ploești ce s-a 
ținut la teatrul de stat și la cel de vară, au fost 
sumedenie de soliști, de coruri și dansuri, au lip
sit în schimb formele noi de activitate cultural- 
artistică. Prezentatori de programe, cititori artis
tici, recitatori, au fost puțini. De asemenea, nu 
s-au prezentat decît câteva dansCri cu temă care 
să oglindească viața nouă a satului. Disciplina 
a lăsat uneori de dorit. Greșit a lucrat însăși 
secția culturală a regiunii, care vestise începerea 
concursului la ora 8 și a început la 10. Pavoa
zarea a fost făcută în pripă, de mîntuială.

In general concursul a fost însă un izvor de 
bogate învățăminte, un examen pentru partici
pant, un prilej de afirmare a numeroaselor ta
lente din popor și a comorilor folclorului nostru, 
o sărbătoare a vieții culturale și artistice din sa
tele regiunii Ploești.

Gh. Bălan

Căminul cultura! din Tălmaci 
se pregătește pentru marea sărbătoare

Căminul cultural din comuna 
Tălmaci, raionul Sibiu, se pre
gătește să întîmpine sărbătoreș
te ziua de 23 August. Parcă ai 
intra în casa unei gospodine har
nice care se pregătește să-și în
frumusețeze locuința la venirea 
primăverii, o asemenea impresie 
îți face și căminul din Tălmaci 
in aceste zile premergătoare mu
rei sărbători.

Intr-un loc, un grup de acti
viste curăță pereții, altele in ur
ma lor îi dau cu var, altele spală 
geamurile. Ferestrele, dulapurile 
și scaunele au fost reparate din 
timp și peste tot își face toc o cu

rățenie desăvîrșită. Intr-o came
ră alăturată mai multi activiști 
lucrează la confecționarea mate
rialului de pavoazare: fotomon
taje, lozinci, panouri ele.

In același timp cu pregătirile 
gospodărești s-au luat măsuri 
ca sărbătorirea, zilei de 23 Au
gust să ducă și la o intensificare 
a activității cultural-educative. 
Biblioteca organizează o expozi
ție de cărți și un album cu tăie
turi din ziare pe temele: ..Realiză
rile obținute in anii regimului de
mocrat-popular în țara noastră" 
și „Lupta Uniunii Sovietice pen
tru eliberarea popoarelor și apă

rarea păcii". A început, de ase
menea, organizarea unei mici 
expoziții a cercului agrotehnic în 
care vor fi expuse comparativ 
plante din sectorul socialist și 
cel individual;. Tot în expoziție 
se va așeza și un panou mare 
cu fotografiile colectiviștilor, în- 
tovărășiților șl țăranilor munci
tori, fruntași în muncile de vară.

Echipele artistice ale căminu
lui se pregătesc cu intensitate re- 
petînd cîntece și jocuri in vede
rea măreței aniversări.

Constantin Banii

Toți au îndrăgit de o vreme scena. Și cimpoierul Petre Rusea din comuna Groșani-Slănic, raionul Teleajen, și Grigore Tache, 
căruia in comuna sa. Tirgșorul Nou din raionul Ploești, i se spune „orchestra" căminului, fiindcă-i zice in același timp și |a fel de frumos 
din frunză și din țiteră.

Feciorul Stelian. și tatăl. Constantin Giubernea, cintă in duet, unul din muzicuță, celălalt din frunză, minunate cîntece populare 
mmuent» de toți în comuna Broaște, raionul Cîmpina.
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OAMENII MUNCII DE PE OGOARE
LUPTĂ PENTRU PÎINEA POPORULUI

aria din BălceștiLa
Duduitul înfundat al batozei ră

sună pînă departe peste rîul Olteț. 
Stogurile din juir se micșorează 
mereu. Batoza lacomă înghite pe 
nerăsuflate snopii grei de rod. Sus, 
pe stogul cel mai înalt, flutură mîn- 
dru un steag roșu. In comuna Băl- 
cești-Craiova este prima zi de tre
ieri ș.

Dorobanțu Constantin și Stoica 
Marin sînt în întrecere de multă 
vreme. Aceasta a făcut să-i împrie
tenească și mai mult. Deseori își 
împărtășesc ei experiența lor de 
muncă, discută metodele noi agro
tehnice învățate din conferințele ce 
se țin la căminul cultural.

Rezultatele obținute de Doroban
ții și Stoica la culturile de grîu 
sînt printre cele mai bune din co
mună. Ei au obținut aproaipe de 
două ori mai mult decît ceilalți, 
cum a,r fi de pildă Petre Florea și 
Văsife Filip care au scos doar 350- 
400 kg |a hectar. Abia acum își dau 
aceștia seama ce greșeală au făcut 
nerespectînd regulile agrotehnice.

In fața gazetei de perete un grup 
de țărani muncitori citesc artico
lele proaspăt schimbate. Vîdu Flo
rea, președintele sfatului populair, 
făcu semn lui Dorobanțu și Stoica 
să se apropie.

— Sînteți evidențiați la gazetă 
pentru muncile la treieriș și colec-

IN CINSTEA CONGRESULUI COOPERAȚIEI
Crește capitalul social 

al cooperativei
In ultimii ani, cooperativa sătea

scă „Progresul" din Făget s-a dez
voltat mult. Aceasta se vede clar 
din creșterea capitalului social la 
aproximativ 500.000 lei și a numă
rului mare de noi membri înscriși 
— peste 2du numai in acest an. 
Azi cooperativa din Făget are peste 
4.400 membri cooperatori. Datorită 
dezvoltării gospodăriei anexe și a 
valorificării resurselor locale, coo
perativa din Făget are printre altele 
secție de sifonărie, cofetărie, centru 
de recepționat lapte, depozit de sare 
și ghețărie, secție de ceramică și 
olărit, etc. Aceste secții aduc coo
perativei însemnate beneficii. De 

tare. Vă felicit! le spuse președin
tele, strîngîndu-le cu căldură mîi- 
nile.

E pauză. Sub hambarul de lîngă 
chioșcul cu răcoritoare al ariei, la 
biblioteca volantă, s-au strîns mai 
mulți țărani muncitori. In mijlo
cul lor învățătoarea Liubova Ma
rinescu citește cu glas tare din 
broșura „Ce a dat regimul de de
mocrație populară țărănimii munci
toare". Ascultînd-o, Porojan Ion 
colindă cu gîndul prin comuna sa.

Ca de la cer la pămînt e deose
birea dintre Bălceștii de azi și 
Bălceștii de odinioară. Iată, pe u- 
liță și în case a pătruns lumina e- 
lectrică, „Lampa lui Ilici“. In ca
sele a peste 600 familii de țărani 
muncitori se aude muzică porni
tă de la stația de radioficare. El, 
Porojan lori, care pe vremuri slugă
rea pe' moșiile boierilor, azi are 
pămînt de la stat, muncește liber 
în țară liberă. In cei zece ani de la 
eliberare a muncit cu dragoste. Con
ferințele agronomilor ce le-a au
zit la căminul cultural l-au ajutat 
să culeagă roade bogate de pe pă- 
mîntuil său. De pildă, grîul din a- 
nul acesta l-a muncit de la semă
nat pînă la treierat, așa cum i-a ex
plicat agronomul Nicolaescu Gheor- 
ghe. Rezultatul? Aproape.1000 kg. 
la hectar. Față de alții și de vre- 

exemplu, în acest an cooperativa a 
înregistrat un beneficiu de peste 
100.000 lei.

De asemenea, punînd accent pe 
schimbul dintre oraș și sat, coope
rativa a distribuit de la începutul 
anului și pînă acum mărfuri în va
loare de aproape 5 milioane lei.

Straton Nicanor 
corespondent

Noi realizări în cinstea 
congresului

Cu fiecare zi ce trece cooperati
vele din raionul T. Severin obțin 
noi succese pe tărîm economic 
organizatoric în cinstea celui de al 
doilea congres al cooperației și a 

mea neprielnică, aceasta-i mult.
învățătoarea tăcu. Porojan Ion 

ceru să vorbească. Cîte nu are de 
spus. Dar acum nu e timp prea 
mult de vorbit. Socoteala și-o fă
cu repede.

— Iată eu cred că cel mai bun 
lucru ce-1 am de făcut este să răs
pund așa cum se cuvine ajutorului 
primit. Am de dat cotă de grîne și 
la toamnă de porumb. Eu vreau să 
dau acum — chiar azi — în cinstea 
lui 23 August atît cota de grîu cît 
și cea de porumb. Dau grîu în loc 
de porumb. Să fie pîine destulă 
pentru frații noștri de la orașe: 
muncitorii...

Se iau și alte angajamente. A- 
poi lucrul reîncepe.

Către seară, șase care încărcate 
ou grîu și orz porniră împodobite 
cu drapele spre baza de recepție. 
Dragomir Constantin prin cînte- 
cul său, face să răsune umbroase
le zăvoaie ale văii Oltețului: 

„Și-am pus roibul la căruță 
Și-am pornit .într-o fuguță 
Cu flăcăii satului 
Să dăm partea statului."

...Și așa, în fiecare zi convoaie de 
care merg spre baza de recepție. 
Țăranii muncitori din Bălcești își 
îndeplinesc cu cinste înalta datorie 
patriotică: predarea cotelor.

A. Băbeanu

zilei de 23 August. Pe trimestrul 
doi, cooperativele din cuprinsul ra
ionului au îndeplinit planurile la 
desfacerea mărfurilor cu 118 la 
sută.

Cu ocazia zilei record care s-a 
desfășurat de curînd, țăranii mun
citori din raionul T. Severin au 
cumpărat mărfuri industriale în va
loare de 80.000 lei și au depus la 
fondul social al cooperativelor 6^80 
lei. Cooperativa din comuna Hus- 
nicioara s-a evidențiat în mod 
special în această zi record, prin 
achiziționarea a 5.941 kg. grîu, 
5.366 kg. porumb, 4.270 bucăți ouă

și . și altele
Ion Grasu
corespondent

Fruntași în întrecere
Ca în toate comunele din patria 

noastră, Chemarea la întrecere a 
oamenilor muncii de pe ogoarele 
regiunii Constanța a avut răsu
net și în comuna Nanov din regiu4 
nea București. Avîntați în între
cere patriotică, țăranii muncitori 
din această comună au obținut în 
timp scurt rezultate frumoase. Prin
tre ei, în primele rînduri, în cam
pania de recoltare și treieriș se află 
Petre Nedelcu, Stan Mustață și 
alții. Țăranul muncitor Ovidiu Flă- 
mînzeanu a făcut cel dintîi dezmi- 
riștitul și cea de a treia prășită la 
bumbac.

Ilie Frumosu 
corespondent 

——•----
0 comună 

unde se tărăgănează 
începerea treierișului

Desfășurarea treierișului în bune 
condițiuni depinde de organizarea 
ariei de treier, de transportul la 
timp al snopilor de pe cîmp la a- 
rle și de organizarea țăranilor mun
citori în cete.

In comuna Corunca din raionul 
Tg. Mureș însă nu se poate vorbi 
de nici una din aceste măsuri. Cu 
toate că în această comună orzul a 
fost secerat în întregime încă de 
la 5 iulie, iar secerișul griului este 
și el pe terminate, totuși, pînă la 
25 iulie nu se cărase pe arii nici 
un snop de orz sau de grîu. De fapt 
locul celor 2 arii de treier fusese 
fixat de mult, dar de organizat nu 
s-au organizat. Abia acum tovară
șii din conducerea sfatului au înce
put să se intereseze de materialele 
necesare pentru pichetele de incen
diu, precum și de confecționarea in
dicatoarelor pentru arii etc. Cui se 
datorește această tărăgănare a în
ceperii treierișului? Dacă ai să stai 
de vorbă fie cu tovarășul Pop Io
sif, președintele sfatului, fie cu No- 
ghi Bela, secretarul sfatului, sau 
cu agentul agricol Moldoveana Pe
tre, o să ți se spună că în comuna 
Corunca așa se obișnuiește, „Să în
cepem treierișul după ce s-a strîns 
de pe cîmp toată recolta de păioa- 
se".

Comitetul executiv al sfatului 
popular din comuna Corunca tre
buie să folosească toate posibilită
țile ca să organizeze cît mai grab
nic buna desfășurare a treierișului.

Matei Leantin 
corespondent

Munca culturală în sprijinul întăririi schimbului între oraș și sat
In ziua de 5 august, vor 

începe la București lucrări
le celui de al doilea con
gres al cooperației de con
sum din țara noastră. Uni
tățile cooperatiste întîmpi4 
nă acest eveniment cu suc
cese deosebit de importan
te. Așa de pildă, cooperati
vele din raionul Hațeg au 
îndeplinit planul pe luna 
iulie la achiziții în propor
ție de 113 la sută și la des
facerea mărfurilor în pro
porție de 117 la sută în 
numai 24 zile. Rezultate 
frumoase a întregistrat și 
cooperativa din comuna 
Hălchiu, raionul Stalin.

Țăranul muncitor Cons
tantin Bondoc din comuna 
Breasta, raionul Craiova 
a valorificat, în ultima vre
me, prin cooperativă 6.780 
kg. grîu, porumb și orz, 
precum și o însemnată 
cantitate de legume și zar
zavaturi de bună calitate.

Un sprijin deosebit de 

important la îndeplinirea 
planului de achiziții al coo
perativelor I au dat gospo
dăriile agricole colective. 
Gospodăria agricolă colec
tivă din satul Seceni, de 
pildă, a valorificat în tri
mestrul II prin cooperativa 
Vinga, raionul Arad, 20.000 
kg. grîu, 6.000 kg. secară, 
174 miei. Și exemple de 
acest fel sînt nenumărate.

La realizarea sarcinilor 
ce revin unităților coope
ratiste a contribuit în bu
nă măsură și activitatea 
culturală desfășurată în 
rîndurile țăranilor munci
tori de către căminele cul
turale și comisiile culturale 
de pe lingă cooperative. In 
scopul ridicării pe o treap
tă mai înaltă a muncii cul
turale în cooperație, au luat 
ființă pe lîngă cooperative 
comisii care organizează, 
îndrumează și sprijină toa
te acțiunile privind ridica
rea necontenită a nivelului 

cultural al activiștilor din 
cooperație și al țăranilor 
muncitori.

Comisiile culturale de 
pe lîngă cooperative în co
laborare cu căminele cultu
rale organizează manifes
tații artistice și conferințe 
cu caracter cooperatist din 
care țăranii muncitori pri
cep mai bine rostul coo
perativelor, sînt mobilizați 
să sprijine activitatea a- 
cestora. Așa de pildă, de 
curînd, comisia culturală de 
pe lîngă cooperativa Sur- 
dila Găiseanca, raionul Fi- 
limon Sîrbu, a organizat la 
căminul cultural din co
mună o conferință cu su
biectul „Ce foloase aduce 
țărănimii muncitoare va
lorificarea produselor a- 
gricole prin cooperativă”. 
Conferința a fost ascultată 
cu mult interes de aproape 
400 țărani muncitori. Du
mitru Pătrașcu, Constantin 
Bratosin, Stan Sterian, 

Manca Burada, Constantin 
I.N. Badora și alții s-au an
gajat să valorifice îndată 
prin cooperativă peste 1.400 
kg. de cereale și alte pro
duse.

O prețioasă contribuție 
la culturalizarea țărănimii 
muncitoare o dau și echi
pele de artiști amatori ale 
căminelor culturale și ale 
unităților cooperatiste. Ac
tivitate rodnică duce for
mația culturală a uniu
nii raionale Roman care 
cuprinde un cor, o echipă 
de teatru, și una de dan
suri cu peste 70 de persoa
ne. Această formație cultu
rală s-a deplasat aproape 
în toate comunele din raion 
prezenlînd pe scenele cămi
nelor culturale un bogat 
repertoriu artistic care cu
prinde subiecte legate de 
activitatea cooperației.

Căminele culturale și co
misiile culturale de pe lîn
gă cooperative au datoria 
de a atrage într-o măsură 
tot mai mare mase din ce 
în ce mai largi de țșrartt 
muncitori în jurul coopera
tivelor. In perioada ce ur
mează, ele trebuie să facă 
cunoscute țăranilor munci
tori lucrările celui de al 
doilea congres al coopera
ției de consum din țara 
noastră, să-i mobilizeze ta 
sprijinirea și mai puternică 
a cooperativelor, la tradu
cerea în viață a hotărîrilor 
congresului, în scopul in
tensificării schimbului de 
mărfuri între oraș și sat, at 
strîngerii alianței frățești 
între clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare.

I. ION IȚA
din Direcția Culturală 

Centrocoop



Trei voinici 
cu trei tractoare
Citid dăduse cornu-n floare,
Au sosit la noi in sat
Trei voinici cu trei tractoare 
Cum adesea i-ani visat.
l-am văzut pe lingă haltă 
Citid veneau ca niște zmei, 
Tineri, cu făptura-naltă, 
Cu mustățile-n tutei.
Duduind sub ei pămîntul. 
Tăind brazde-n lung și-n laturi, 
Și-nfruntind ploaia și vîntul 
Au brăzdat și peste haturi.
l-am văzut apoi deodată, 
Cum și-n horă la mijloc 
Fiecore cîte-o fată 
tnvîrtea cu-același foc.
Se cutremura văzduhul
C'nd toți trei strigau in cor: 
„Crească griu-na.lt cit stufu’. 
Azi nu-i al chiaburilor!"
Cînd au terminat de muncă 
Sărbătoare-a fost in sat 
Fetele cu flori de luncă 
Toate i-au întimpinat...

Scuturatu-s-au de ploaie 
Toți cireșii de pe coastă 
Cale niîndră, trei tractoare 
Au plecat din valea noastră.
Iar in zile de hodină
Vreo trei fete laolaltă, 
Nu cunosc din ce pricină, 
Se tot plimbă către haltă....

B. MUNTE

Program pentru brigăzile artistice de agitație
Poeziile, ghicitorile, strigăturile ca și materialul indicat mai jos 

pentru brigăzile artistice de agitație se află la îndemina fiecărui 
cămin cultural.

1) La arie — cîntec de Th. Bratu — „Cultura Poporului", anul IV, 
iulie 1954, Nr. 7, pag. 30.

2) Pățania lui Păun, monolog de Aurel Felea — „Cultura Poporu
lui", anul IV, iulie 1954, pag. 34.

3) De veghe la arie, poezie de A. Covaci — „Albina" Nr. 344 din 
28 iulie 1954.

4) Cîntec pentru colectări — muzică de Sabin Drăgoi, pe versuri de 
George Ciudan — „Cultura Poporului’’, anul III, Nr. 7, 1953.

Programul poate fi îmbogățit cu ghicitori și strigături legate de 
specificul satului. Se recomandă ca programul să fie întregit cu dansuri 
locale, cîntece și jocuri executate de soliști vocali și instrumentiști.

Unde-i cloșca ae pe cer ?
Unde-i carul mare?
— I-a-nșirat pe stîlpi de fier
Sfatul frățioare.
— Păi se poate asta ? Crezi ?
— Mergi la arie să vezi.

(BjB.oijppo'.a bijb)

Pleacă dirt sat în saci încărcată 
Și se-ntoarce în sat pînză-nflorată, 
Bocanci, plug, petrol, chibrit.
Hai, mai degrabă-ați ghicit ?

(}b;s oj^bo E}oo)

Taie lanul, strînge-n saci
Boabe grele și mășcate.
Paiele pachet le scoate.
Ține locu-a zeci de-oirtaci.
Doar o treabă nu mai face : 
Pîine la cuptor nu coace, (cuiquioa)

Ție îți dai!
Cine a spus că griul e doar pine
A spus pe jumătate adevărul. 
Că griul mai înseamnă și cărbune. 
Șt pînză și petrol și sare, zborul 
Spre zile-mbelșugate și mai bune.

Cum ești stăpin pe-ogorul tău plugare. 
Stăpin ești deopotrivă azi in țară, 
Pe fier, petrol, cărbune, aur, sare, 
Pe tot ce vezi și ce te înconjoară... 
Și-a ta e-ntreaga Patriei comoară.

Și cum i-e dat minerului s-o crească, 
Ori harnicului muncitor, și ție
Ți-e dat s-o faci în vreme să sporească. 
In lupta ce o dai mereu pe glie,
Pe glia asta-a noastră strămoșească.

Ieri, pe arie, Ion al Saftei
Tot striga în gura mare: 
„Nimenea să nu fumeze !"
Și trăgea dintr-o țigaire.

La batoză stînd de pază, 
Gheorghe, cel înalt cît pomul, 
Vrea să prind-orîce mișcare, 
Dar l-a prins pe dînsul somnul.

Frunză verde de' mohor,
La bădița, pe ogor,
După ce s-a secerat, 
Buruienile țin sfat.
Și tot zice-un mărăcine: 
„Noi aici o ducem bine 1“
Și zic paiele și ele : 
„Noi scăparăm de belele,
Că bădița lenevește, 
Cîmpul nu-1 dezmiriștește".

Tu știi că piinea care-acuma iese 
Din sat și pleacă spre oraș în care. 
Se-ntoarce tot în sat în pînză, piese, 
In cuie, zahăr, vase și pahare, 
In tablă, haine, seceri și tractoare.

De aceea care cu mășcate grîie 
Pornesc în zori cu cota către stat.
Dîrul Patriei mai grabnic pîine, ție 
Iți dai ce n-ai avut, ce ți-ai visat: 
Un trai mai bun și mai îmbelșugat.

V1NTILĂ ORNARU

Se aflase de cîteva zile că în 
satul Lunca de pe malul Dunării 
luase ființă cea de a 13 a briga

dă. Toți știau că în sat sînt 8 brigăzi 
ale colectivei și 4 ale S.M.Ț.-uîui. Ce 
fel și unde o fi atunci cea de a 13 a 
brigadă? se întrebau toți.

De dimineață ziua se arătase a fi 
mai puțin dogoritoare ca cele de pînă 
acum, ioana Răducanu, învățătoarea 
ce fusese primită de o lună candidată 
de partid, muncise cu tot sufletul spre 
a da primul spectacol al tinerei bri
găzi artistice de agitație exact în ziua 
fixată prin angajamentul ce șil luase 
în cinstea lui 23 August.

Sosise marea clipă. Pauza amiezii. 
Programul vestit printr-un megafon 
e alcătuit din cinci numere. Sala, e 
foarte mare: toată miriștea. Fundul 
decorului, e apa molcomă a Dunării 
și malul ei drept, înalt, dinspre partea 
Cernavodei. Spectatorii ocupă jocuri
le pe apucate cîtu-i airia.

„Bine v-am găsit, tovarăși
In muncă la treierat 
Strîngem astăzi griul nostru 
Pîine ■— pentru-oraș și sat. 
Frați sîntem cu muncitorii 
Și la bine și la greu 
Pentru piinea vieții noastre 
Vom lupta uniți mereu..."

Cîntecul de deschidere, executat de

/7zz /leu

toate cele șapte glasuri tinere îmbi
nate cu notele acordeonului lui Popi
că, elev tractorist la S.M.T., a fost viu 
aplaudat.

— Urmează un dans. O să vedem 
cum și-a pierdut chiaburul Ilie Cosîm- 
bete — boul și calul — anunță pre
zentatorul programului, Traian Coșo- 
van. Traian Coșovan e poetul satului. 
Dansul arăta cum vînduse chiaburul 
boul la tîrg, la Țăndărei și cum dosise 
calul la cumnată-su în satul vecin, ca 
să nu iasă la arat.

Vreo doi din cei ce stau turcește 
chiar tîngă dansatori, se îndoaie de la 
mijloc și hohotesc în rîsete.

Urmează acum cîntecul „Ionică Cîr- 
cotașul” pe melodia „Marinică zis 
codașul". De la primele cuvinte curta
te cu ton glumeț de Zinaida Robu 
toți recunoșcuseră în Iomcă-Cîrcotașul 
pe țăranul muncitor Ion Velicu ce 
șade într o căruță la umbra unui sal- 
cîni,4oți știu că Ion Velicu e fruntaș 
la odihnă și muncește cum îl taie ca
pul. — Ce agrominim ? Care agirocni- 
nim ? Dă-1 încolo de agrominim — 
spusese cu o seară înainte, cînd agen
tul agricol îl îndemnase să dezmiriș- 
tească. Un singur lucru îi place lui 
Ion Velicu : să-i trimită fecioru-su de 
la oraș, ba haine noi, ba încălțăminte 
sau bani, iar el să stea la umbra sal- 
cîmului și să duhănească.

— E rîndu'l lui moș Nistor — vesti 
prezentatorul de programe, venind cu 
un scaun pe căre i pofti pe cel anun
țat.

Moș Nistor spuse cîteva* zicale, a- 
poi trecu la ghicitori:

„Ce-i amară ca veninul 
Mult mai tare ca pelinul

de Vosile losif
Și ți o dă cînd tu n o ceri
Dar o bei și prinzi puteri ?“

Oamenii tac. Nu prea reușesc să 
ghicească. Ce-o fi ? „Sarea amară ? 
Zeama de nuci verzi ?...“

— Pentru mine e scrisă fraților, 
făcu stînjenit secretarul sfatului, care

înțelesese că e vorba de critică și că 
i se potrivea.

„Cu cin-se mîndrește satu’
C a gătat cu seceratu
Și-a luat chitanța-ntîi
Hai ghiciți-1 care îi ?“

— Marin Gherasim, Marin Ghera- 

Batoza își începe cîntecul ei. Cea de 
a 13-a brigadă ce luase ființă în sat 
pornește mai departe, în cătunul ve
cin, pentru a însufleți în muncă și j 

s:m — se aUzură ca într-un cor glasu- alți țărani muncitori care dau bătălia
rile groase ale bărbaților, amesteca- pentru pîinea poporului..

te cu ale femeilor și cele subțirele, ca 
niște fire de argint, ale copiilor.

„Două moșu-o să mai spună 
Ș-apoi gata, ziua bună. 
Cine sforăie de zor 
Cu dulău-n lănțișor 
De piciorul lui legat 
Sus pe arm din sat?”

— Asta ești tu, Nichifore — zice o 
femeie — eh, te știu artiștii c-alaltă- 
ieri noaptea, cînd ai fost de pază la 
arie, în loc să păzești aria, te-a păzit 
somnul pe tine.

— Mai spune, mai spune — se roa
gă o fetișcană, Viorica Tănase, ce 
credea că nimeni nu-i vede mîna uita
tă într-a colectivistului Mitu Florea, 
tînărul apicultor al colectivei.

„Cui nu-i pasă de zăvoare
Nici că bate ploaia tare 
Nici de-adîncul vadului 
Nici de gura satului ?“

Toți ochii se ațintesc asupra celor 
doi îndrăgostiți și nu se desprind de 
ei pînă ce moșul nu depănă ultimul fir 
al ghemului :

„Duminică la cămin
Vin cu sacul și mai plin".

Brigada încinse apoi săltărețul joc 
„Culesul roadelor".

Soarele strălucește puternic. Oame
nii se pregătesc de lucru. Brigada ar
tistică de agitație prezintă ultimul 
punct. Din piepturile celor șapte mem
bri ai brigăzii, cărora li se alătură și 
Ioana Răducanu și acordeonistul, iz
bucnește cu putere un cîntec de slavă 
pentru poporul sovietic.

„Toate florile de-om strînge 
De pe-al țării ntregjiotar 
Niciodată n-or ajunge 
Pentru a le trimite n dar 
Poporului sovietic ce ne-a eliberat 
Și lanțul asupririi pe veci

l-a sfărîmat.



Popas
îmi' culturale au o în- 
iuta... deosebită în susți- 
a campaniei agricole de 
i. Muncind cu dragoste și 
2od organizat. ele dau o 
nbuție de seamă la săvir- 

2 muncilor agricole la 
) și în bune condițiuni a- 
tehnice.
i aceste zile, cînd treierișul 
i toi, multe cămine cultu- 
depun o activitate rodnică 

lăruitoare la arii; aici ele 
iflețesc munca țăranilor 
ncitori, care alături de cei-

Sărbătoare^’ecoltei

au cerut ca în

nainte de începerea campa- 
i de recoltare și treieriș, 
im Gh. directorul căminu- 
culturpl din comuna Be

ți, rir'mul Adjud, împreună 
dep. ții și agitatorii din 
s-au adunat la căminul 

tural sfătuindu-se cum să 
rijine campania de recoltare 
treieriș.
„Să fim primii la seceriș, 
•ieriș, dezmiriștit și preda- 
i cotelor", aceasta a fost 
nferința pe care Ichim Gh. 
țint't-o apoi la căminul cul- 
ral în fața țăranilor munci- 
rt Grăjdeanu Gh. și-a luat 
si angajamentul că va fi 
imul la seceriș și dezmiriș- 
și angajamentul lui era an- 

ijamentul întregului sat. 
'emiștii, în frunte cu Pariș 
h. Nicolae, 
'ima zi de treieriș să pre- 
nte la arie un program ar- 
stic și piesa muzicală „Săr- 
îtoarea recoltei".
S-au împărțit rolurile și sea-

Căminul cultural
Pentru a sprijini și ajuta 

esfășurarea campaniei nun
ilor agricole de vară, condu- 
erea căminului cultural din 
imuna Mironeasa, regiunea 
ași, a întocmit un plan de 
luncă special. Și în aceste 
ile căminul cultural își des- 
ișoară activitatea mai mult 
2 arie. Sub umbrarul de la 
rie se află biblioteca volantă. 
Bibliotecara căminului, Ze- 

ovia Simion, împarte cu mul
ti atenție țăranilor muncitori 
roșuri jegate de campanie și 
'ovestiri despre viața nouă 

satele patriei noastre. Bu
rn Gh. directorul căminului

la căminele
lalți oameni ai muncii din țara 
noastră vor să intîmpine 
marea sărbătoare a poporului 
nostru — 23 August — cu noi 
și însemnate succese.

In reportajul de față sini 
arătate succesele pe care le-au 
obținut unele cămine cultu
rale in sprijinirea campaniei 
agricole de vară, precum și 
lipsurile care stînjenesc atîl 
activitatea căminelor culturale 
cît și buna desfășurare a 
coltatului, dezmiriștit ului 
treierișului.

re-
și

în■ ra la repetiții se muncea 
întrecere. Fruntașii la seceriș 
vroiau să fie și fruntași în pre-

■ gătirea programului artistic.
Și primele rezultate au prins a 
se vedea. Grăjdeanu Gh., Va- 
sile Șerban, Iosub Toader erau 
popularizați la panoul de o-

■ noare al satului. „Fruntași la 
seceriș și dezmiriștit", așa 
scria în dreptul lor. La ga
zeta de perete a satului țăra
nii muncitori puteau citi arti
colele „Să nu întîrziem căra
tul la arie" și „Să dezmiriștim 
la vreme". Clipa mult aștep
tată a sosit. La aria frumos 
împodobită cu lozinci, foto
montaje, artiștii amatori din 
Berești au prezentat piesa 
muzicală „Sărbătoarea recol
tei". Cînd melodia ultimului 
cîntec a încetat, altă melodie a 
prins să răsune pe arie. Era 
primul zumzet de batoză în 
sărbătoarea recoltei drept ur
mare a muncii culturale des
fășurată de căminul cultural.,

s-a mutat la arie
cultural și cel mai bun agita
tor din comună știe că pentru 
reușita campaniei un mare rol 
îl are munca de lămurire.

Ion Popovici, Vulpe loan și 
Gavril Vieru sînt primii în 
sat la dezmiriștit. Ei au folo
sit cu mullă dragoste sfaturile 
primite la cercul agrotehnic 
condus de Buduza Gh. Și cu
noștințele căpătate în timpul 
iernii, sînt împrospătate acum 
la arie. Peste cîteva zile în 
Mironeasa nu va mai fi nici 
un ogor nedezmiriștit.

O mare atenție acordă con
ducerea căminului cultural din 
Mironeasa popularizării la

culturale si•
panoul de onoare și la gazeta 
ariei a fruntașilor în muncă, 
a metodelor pe care et le folo
sesc. „Ceata de ieri a fost 
bine organizată", e un articol 
pe care țăranii muncitori ce

Brigada de agitație la arie
Brigăzile de agitație au un 

mare rol în desfășurarea cam
paniei de treieriș. Autnd un 
repertoriu legat de campanie 
ele sprijină și mobilizează pe 
țăranii muncitori pentru a 
termina la vreme strtnsul re
coltei.

O asemenea brigadă este 
aceea a căminului cultural 
din comuna Podari regiunea 
Craiova, condusă și organi-

Codași în muncă
Dar nu toate căminele cul

turale înțeleg să sprijine prin 
activitatea lor muncile agri
cole de vară. In comuna Ipa
tele, de exemplu, din raionul 
Negrești nu s-a ținut nici o 
conferință în legătură cu în
semnătatea dezmiriștitului. Nu 
li se arată țăranilor muncitori 
dece e necesar să dezmiriștea- 
scă. De aceea nu-i de mirare că 
la 28 iulie în Ipatele nu era 
nici un ogor dezmiriștit. Sece
rișul s-a terminat dar căratul 
la arie întîrzie. Va întirzia și 
treierișul cu toate că Ardelea- 
nu Valeriu directorul căminu
lui cultural și Bulgaru Dumi
tru secretarul sfatului popular 
susțin că vara încă n-a trecut. 
Pregătirile pentru treieriș se 
desfășoară in mod birocratic. 
De la sfatul popular raional a 
venit în Ipatele pentru a grăbi 
pregătirile pentru treieriș Dră- 
gulescu Mihai.. Patru ore a 
ținut „ședința fulger" cu toți 
deputății și responsabilii de 
sectoare. Pentru a doua zi 
el a dat îndrumări să se 
facă tabele de toii țăranii 
muncitori care au de cărat 
la arie și să-i planifice. A 
mai planificat cîteva ședințe 
de analiză însă despre munca 
culturală ce trebuie să se des
fășoare în această campanie

Un ajutor care trebuie dat grabnic
După cum am văzut, în 

satele unde căminele culturale 
și-au

campaniei agricole de vară o 
sarcină de frunte, muncile de 

făcut din sprijinirea recoltare, dezmiriștit și treie-

ariile unor comune
așteaptă rindul la treieriș îl 
citesc cu multă atenție. Apoi 
pleacă să vadă dacă au pre
gătite toate cele necesare ca 
treierișul să meargă repede.

zată de către Gh. Sandu direc
torul căminului cultural. In 
repaus ea prezintă la ane pro
grame artistice, dialoguri, cin- 
lece, strigături și ghicitori.

Cintecul „lleană de la Po
dari" a izvorît din inimile ti
nerilor din brigadă, ei l-au 
compus. Și curn să tiu placă 
cintecul cînd el vorbește toc
mai despre ei, despre munca și 
viața lor.

n-a suflat un cuvințel. In Ipa- 
tele nu li se arată țăranilor 
muncitori de ce e necesar să 
grăbească treierișul. Griul aș
teaptă pe cîmp iar cei de la 
sfat și căminul cultural stau 
în ședințe. învățătorii din sat 
au scris cîteva lozinci mobili
zatoare dar ele nu sînt afișate 
în comună ci stau uitate la 
sfatul popular. Cică le do
boară vîntul și se rup, spune 
Bulgaru Dumitru,

Și în comuna Buhăești ra
ionul Negrești situația e ase
mănătoare. Molan Gh. direc
torul căminului cultural nu 
are un plan de muncă al că
minului cultural în vederea 
sprijinirii campaniei de treie
riș. De conferințe își aduce 
aminte atunci cînd le primește 
de la S.R.S.C. Negrești,

Că treierișul se desfășoară 
cu încetineală, că în Buhăiești 
au dezmiriștit doar cițiva ță
rani muncitori, aceasta nu-l 
interesează pe el.

La aria din comună țăranii 
muncitori doresc ca în timpul 
pauzei să citească broșuri cu 
caracter agrotehnic, să asculte 
lectura unui articol din ziar, 
dar conducerea căminului cul
tural nu se ocupă cîtuși de 
puțin de asemenea probleme. 

riș se desfășoară în bune con
dițiuni. Acolo unde căminele 
culturale desfășoară o vie și 
permanentă activitate cullu- 
ral-educativă, țăranii munci
tori se silesc să fie fruntași ia 
predarea cotelor

Sînt însă cămine culturale 
care nici pînă acum, cînd sin- 
tem in toiul treierișului, n-au 
organizai la aru o vie activi
tate cultural-educativă. Așa 
stau lucrurile în raionul Ne
grești, unde activitatea cămi
nelor iulturale e cu mult in 
urma muncilor agricole. Acest 
lucru se datorează atîl cămi
nelor culturale cil și sfaturilor 
populare care dovedesc nepă
sare față de activitatea cultu
rală. O bună parte din vină 
pentru această stare de lucruri 
apasă pe umerii secției cultu
rale a sfatului popular al ra
ionului Negrești care lipsește 
căminele culturale de îndru
mare și control. Nu este îngă
duit secției culturale raionale 
Negrești ca timp de un an de 
zile să nu îndrume la fața lo
cului activitatea unor cămine. 
Bunăoară căminele culturale 
din Ipatele și Buhăești n-au 
primit din partea secției cultu
rale raionale în anul acesta 
nici un ajutor concret. Rezul
tatul acestei nepăsări din par
tea secției culturale raionale 
se poate vedea concret in co
munele sus amintite, unde 
munca culturală pentru spriji
nirea campaniei agricole de 
vară a fost dată cu totul ui
tării.

Pentru înlăturarea acestor 
lipsuri foarte dăunătoare e ne
cesar ca secția culturală a 
sfatului popular raional Ne
grești să ia de îndată măsu
rile cuvenite pentru activiza
rea căminelor culturale.

Țăranii muncitori care vor 
să-și îndeplinească muncile 
agricole la timp și în bune 
condiții agrotehnice, așteaptă 
de la căminele culturale tui 
ajutor prețios. Acest ajutor 
trebuie dat fără întîrziere.

Mihai Borza

Multă bucurie a adus cu ea la arie brigada 
artistică de agitație a căminului cultura] din 
Măcin, regiunea Galați.

Iată echipa de dansuri executînd o horă, (fo
tografia Nr. 1). E rindul solistului vocal să-și 
arate măiestria. Acompaniat de acordeon el 
cîntă cu multă însuflețire o melodie populară 
(fotografia Nr. 2). Un moment însemnat din 
activitatea brigăzii de agitație : cititul presei. 
Impărțiți în mai multe grupuri, țăranii mun

citori ascultă cu luare aminte știri în legătură 
cu desfășurarea ultimelor evenimente inter
naționale. (fotografia Nr. 3). După desfășura
rea scurtului program prezentat de brigada 

artistică, munca la arie este parcă mai spor
nică. In timp ce unii țărani muncitori își treie
ră de zor grînefe, alții, așteptîndu și rîndul, 
discută despre programul pe care l-au văzut 
mai înainte și le a plăcut atîta tuturor. (Foto
grafia Nr. 4).



al muncii U.T.M-ului
rință le-au dezvăluit cu 
mult curaj. Uniunea Tine 
retului Muncitor s-a pre
ocupat într-o mică măsură 
de atragerea tineretului să
tesc în rîndurile organiza
ției. Munca educativă în 
rîndul tineretului sătesc 
lasă mult de dorit. Nu 
s-au antrenat în destulă 
măsură tinerii pentru a 
participa în sălile cămine
lor culturale la conferințe 
pentru ca să se îmbogățea
scă cu noi cunoștințe ale 
culturii și științei agroteh- 
nice-, Organizațiile U.T.M. 
de lia sate n-au făcut tot ce 
s-ar putea, face pentru a 
găsi mijloacele cele mai 
atractive de antrenare a 
tinerilor la munca culturală 
de masă.

îndrumați de Partidul 
Muncitoresc Romîn, ur 
mînd cu sfințenie prețioa
sele indicații date de Hotă- 
rîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. cu privire 
la activitatea Uniunii Ti
neretului Muncitor, utemiș- 
tii participanți la conferin
ța pe țară și au luat anga
jamentul ca, înlăturînd lip
surile ce au frînat îr.tr-o 
oarecare măsură munca 
U.T.M.-ului, să depună toa
te străduințele pentru a 
merita marea încredere pe 
care o arată partidul clasei 
mumcitoare, organizației re
voluționare a tineretului.

or conducătoare
T. M.
Fodotr Alexandru, Farczadi 
Elisabeta, Făgărășanu Mi
oara, Găvruș Gheorghe, Iu
reș Ștefan, Leica Adam, Lo- 
dodici Iosif, Marinescu To
ma, Moldoveanu Zenovie, 
Nichita Iosif, Olteanu Mi
ron, Piucă Petre, Petrov,ici 
Alexandru, Soare Gh. Va
sile, Tiron Ecateirina, Voicu 
Andrei.

Lista membrilor Comisiei 
Centrale de Revizie : Bo- 
bocea Gheorghe, Crivei 
Gheorghe, Florescu Ema- 
noil, Lunga Iordana, Roșu 
Maria, Savin Stelian, Toth 
Ștefan, Teoreanu Ion, Tu- 
dose I. Dumitru.

ȘEDINȚA PLENARĂ 
A C.C. AL U.T.M.

Sîmbătă seara a a- 
vut Ioc ședința plenară a 
Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Muncitor, 
care a ales Biroul și Secre
tariatul G.C. al U.T.M.

Biroul C.C. al U.T.M.: 
•Maria Apostol, loan Cîircei, 
Constantin Cîrțînă, Dimi
trie Duca, Traian Dudaș, 
Ludovic Fazekaș, Vasile 
Florea, Gomei Fulger, Cor
nelia Mateescu, Gheorghe 
Petre, Vasile Pîrvan, Vir
gil Trofin, Cornel Vlad.

Membri supleanți: Con
stantin Drăgliici, Ioan I- 
lieseu, Ana Spiridon, Ma
rin Vasile.

Secretariatul C.C. al 
U-T.M.: Cornel Fulger, prim 
secretar; Virgil Trofin, se- 
oretar; Gheorghe Petre, se
cretar; loan Cîrcei, secre
tar; Ludovic Fazekaș, se
cretar; Cornelia Mateescu, 
secretar.

Către un nou avînt
Zilele acestea, la Bucu

rești, în Sala Sindicatelor, 
tineri din toate colțurile 
țării, reprezentanții cei mai 
de frunte' ai tinerimii 
noastre au analizat munca 
lor și munca întregii orga
nizații U.T.M. In cursul 
conferinței pe țară a U.T.M. 
a reieșit mai bine ca oricînd 
seriozitatea și entuziasmul 
cu care tinerii noștri știu 
să-și analizeze activitatea, 
curajul cu care dau la i- 
vealâ Unsurile Este potri
vit tinereții ca ori de cite 
ori se ivesc greutăți să 
crească dîrzenia. să se nas
că noi calități morale ale 
tineretului. Așa s-a întîm- 
plat și în anii din urmă, 
cînd construcția vieții noi 
în țara noastră a pus de 
multe ori în fața tineretu
lui probleme care-i depă
șesc vîrsța, dar nu-i în
trec capacitatea, puterea 
creatoare a entuziasmului 
lor.

Așa cum au arătat dele
gații la conferință, tinere
tul nostru a obținut, în 
anii ce au trecut, suc
cese însemnate. îndru
mați îndeaproape de co
muniști, sfătuit» părintește 
de aceștia, tinerii noștri 
au învățat cu pasiune din 
cărți și din viață, din ex
periența tineretului so
vietic.

Dar în munca U.T.M.- 
ului, pe lingă o seamă de 
realizări deosebite, au e- 
xistat și multe lipsuri, pe 
care participanții la confe-

Aleqerea organe! 
ale U.

Lista membrilor C.C. al 
U.T.M. : Alecti Costică, A- 
posto! Maria, Ambruș 
Gheorghe, Amariei Con
stantin, A'.exovici Antoa- 
neta, Airdeleanu Constan
tin, Albarth Francisc, Bor- 
duz Lazăr, Baciu Maximi
lian, Bucur V. Ioan, Cîrcei 
Ioan, Cîrțînă Constantin, 
Chirilesc-u Niculae, Chiciu 
Niculiță, Cotigă Ioan, Col- 
bu Emilia, Katoka Anton, 
C-împeanu Valentin, Dudaș 
Traian, Duca P. Dimitrie, 
Drăgliici A. Constantin, 
Dobrescu Miu, Deșliu Dan, 
Eimi'lian Petiria, Fulger Cor
nel, Fazekaș Ludovic, Flo
rea Vasile, Florea Aurel, 
Gavrea Iosif, Goldi Agne
ta, Goldstein Iosif, Harog- 
sin Maria, Iliescu Ioan, la
comi Ioan, Iozsa Chizela, 
Iordache Gheorghe, Ma- 
teescu Cornelia, Munte 
Dinu, . Moțiu Aurel, Ma
tache Gabriela, Mezei Ana, 
Man T. Ioan, Micota Gheor
ghe, Petre Gheorghe, Pîr- 
van Vasile, Po>p Gheorghe, 
Petre C. Ioan, Radu Con
stantin, Radu P. Gheorghe, 
Ristache Florea, Spiridon 
Ana, Sîrbu Dragomir, Smă- 
răndeanu Simion, Stoicu- 
lescu Marin, Sucioaia Con
stantin, Șandru Maria, Si
mion Dumitru. Trofin Vir
gil, Trifan Rodica, Tincu 
Anton, Vlad Cornel, Vasile 
Marin, Vereș Nicolae, Ve
res Olga, Zambilă N. Con
stantin.

Lista membrilor supleanți 
ai C.C. al U.T.M.: Bogdan 
Marna, Copil Maria, Costea 
Gavril, Doroftei Victoria,

Din Patria Constructorilor Comunismului
Deschiderea Expoziției Agricole Unionale a U. R, S. S.

Unul din cele 16 pavilioane ale Republicilor Unio
nale, unde colhoznicii din R.S.S. Carelo-Finlandeză 
și-au adus, pentru a fi expuse, cele mai bune și mai 
frumoase produse obținute de ei pe drumul fericirii 
și al buneistări.
La 1 august s-a deschis, 

la Moscova, Expoziția A- 
gricolă Unională. Nume
roasele pavilioane ale ace
stei expoziții vor fi vizita
te de milioane și milioane

Pe o arie mecanizată
Prin lanul întins ou grîu 

auriu înaintează o combină, 
condusă de combinerul 
Grigori Șapoval. împreună 
ou ajutoarele sale, el și-a 
luat angajamentul să stirîn- 
gă în 14 zi'le de lucru re
colta de pe o suprafață de 
450 hectare. Grigori Șapo
val își îndeplinește cu cins
te angajamentul, strîngînd 
zilnic recolta de pe cel pu
țin 30 hectare. Tot atîta re
coltează și celelalte două 
combine care lucrează pe 
ogoarele colhozului „Ma
lenkov" din regiunea Dne
propetrovsk (Ucraina). 
Grînele se scurg într-un 
șuvoi necontenit pe arie.

Să vedem acum cum se 
prelucrează boabele. Din 
coșul combinei, boabele se 
descarcă din mers în auto
camioane și în căruțe și se 
transportă la arie. Aici ele

Noi succese în dezvoltarea economiei naționale
Vestea îndeplinirii pla

nului de stat pe semestrul 
I al acestui an este primită 
cu multă bucurie și mtn- 
drie patriotică de toți oa
menii muncii din patria 
noastră care se întrec să 
intîmpine cu noi succese 
cea de a 10-a aniversarea 
vieții noastre libere.

Realizările dobîndite în 
cele șase luni oglindesc 
strădaniile muncitorilor, 
țăranilor muncitori și in
telectualilor înaintați, în 
lupta lor pentru a da viață 
hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din august 1953. 
Așa cum arată cifrele și da
tele comunicatului, planul 
producției globale a fost în
deplinit pe întreaga indus
trie socialistă în proporție 
de 100,14 la sută, cu toate 
condițiile grele ale viscolu
lui din iama trecută. Pro
ducția bunurilor de larg 
consum a crescut la princi
palele produse. 

de cetățeni sovietici cît și 
de nenumărați oaspeți ve- 
niți special de peste ho
tare.

Expoziția are patru sec
țiuni mari. Prima sec-
= ★ ★ =

Corespondență specială pentru revista
se varsă într-o groapă de 
recepție, făcută ca un coș 
mare și prevăzută la fund 
cu o mică deschizătură, pe 
sub care trece banda unui 
transportor. Pe banda tran
sportorului boabele ajung la 
agiregatul de triere, care se 
compune din vînturătoiri 
împerechiate, prevăzute ou 
o garnitură de site necesa
re pentru curățatul boabe
lor. Transportorul aduce în 
aceeași vreme boabele la 
toate vîntuirătorile.

Agregatul de triere este 
montat pe un cadru cu roți, 
pentru a se putea deplasa 
pe arie sau de pe o arie pe 
alt a, cum și pentru a du
ce boabele curățate la auto
camioane.

Din coșul mic boabele 
ajung ou ajutorul unui 
elevator cu cupe îri co
șul mare. Acesta, care

Ca o urmare a măsuri
lor luate de Partid și Gu
vern pentru ridicarea pro
ducției agricole la nivelul 
dezvoltării industriei și 
pentru o cît mai bună a- 
provizionare o oamenilor 
muncii, în acest semestru, 
S.M.T.-urile și gospodă
riile agricole de stat au 
primit 1509 tractoare și un 
mare număr de utilaje a- 
gricole. Numărul gospodă
riilor agricole colective a 
ajuns la 2045 insumînd 
o suprafață arabilă de 
742.000 ha., iar numărul 
întovărășirilor a ajuns la 
2344 cu o suprafață ara
bilă de 272.000 ha. cuprin- 
zînd 118.000 familii.

Țăranii muncitori colec
tiviști, întovărășiți și cei cu 
gospodării individuale au 
obținut recolte bune în ur
ma aplicării metodelor a- 
grotehnice. In acest semes
tru au sporit suprafețele în- 
sămînțate cu plante prăși- 

ție este formată din cen
trul expoziției și cuprinde 
29 pavilioane republicane ș? 
zonale. Aproape o pătrime 
din întregul teritoriu al ex
poziției îl ocupă secția pen
tru cultivarea plantelor Ea 
cuprinde 16 pavilioane ale 
diferitelor ramuri agricole, 
loturi demonstrative, per
dele forestiere de protecție 
și o grădină miciurinistă. 
A treia secțiune este con
sacrată creșterii animale
lor Aci există 64 de insta
lații : construcții tip, plat
forme pentru prezentarea 
animalelor, ferme, etc. A 
pafa» secțiune, consacrată 
m^mizării, are ce! mai 
mare pavilion din toată ex
poziția.

Această expoziție va con
stitui pentru milioanele de 
vizitatori un nou prilej dea 
învăța din experiența minu
natei agriculturi sovietice. 
Pe drept cuvînt se poate 
spune că după mărimea și 
varietatea ei, această expo
ziție este prima din lume.

Albina"
are un volum de aproape 
10 tone, este amenajat în 
așa fel încît sub deschizătu
ra lui poate veni un auto
camion.

Toate mecanismele de pe 
arie — transportorul, agre
gatul de triere, elevatorul—• 
sînt puse în mișcare cu aju
torul unor motoare electrice. 
De aceea, de la descărcarea 
boabelor în groapa de re
cepție și pînă la încărcarea 
lor în autocamioane, toate 
operațiile sînt mecanizate. 
Aici lucrează, foarte puțini 
oameni. Toată aria este de
servită de șase femei, con
duse de tînăra și energica 
colhoznică Evdokia Saman- 
dros, care prelucrează zil
nic peste 100 tone de boa
be.

I. KIRILENKO 

toare în cuiburi așezate în 
patrat pe o suprafață de 
opt ori mai mare decît în 
primăvara anului trecut.

Prin unitățile comerțului 
socialist au fost vîndute 
mărfuri cu 13,1 la sută mai 
mult decît în semestrul t 
al anului trecut. Au crescut 
veniturile medii ale munci
torilor și țăranilor munci
tori.

Astăzi, cînd pe întreg 
cuprinsul țării freamătă 
v:ața nouă constructivă, să 
facem ca roadele muncii 
noastre libere să fie încu
nunate de tot mai multe 
succese pentru înflorirea 
patriei, pentru binele între
gului popor muncitor. In 
întimpinarea celei de a 
10-a aniversări a eliberării 
patriei, să desfășurăm larg 
întrecerea pentru recolte 
bogate, pentru asigurarea 
plinii poporului muncitor.
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Declarația Guvernului Republicii Populare Romine 
cu privire la rezultatele conferinței te la Geneva

Calea către o Europă unită

La 21 iulie, conferința de 
la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe a luat 
sfirșit prin semnarea acor
durilor privind încetarea 
focului și restabilirea păcii 
în Indochina. Rezultatele 
acestei Conferințe consti
tuie un eveniment interna
țional de o însemnătate 
deosebită interesind pro
fund toate popoarele care 
doresc pacea și stabilirea 
unor relații normale de co
laborare și bună înțelegere 
între state. Prin acordurile 
semnate s-a pus capăt unui 
război care însîngera de 
opt ani popoarele din In
dochina și poporul francez 
și constituia un motiv de 
încordare internațională; 
s-a recunoscut lupta eroică 
a popoarelor din Indochina 
pentru libertatea și inde
pendența lor națională; 
s-au creat condiții pentru 
unificarea națională a Viet
namului în conformitate cu 
aspirațiile poporului viet
namez ; au fost împiedicate 
planurile cercurilor agresi
ve din Statele Unite ale A- 
mericii care urmăreau ca 
focul războiului să cuprin
dă' și alte popoare și țări 
din Asia.

Guvernul și poporul ro- 
mîn salută cu adîncă bucu
rie restabilirea păcii în In
dochina. marele succes al 
popoarelor Indochinei în 
lupta lor pentru pace, li
bertate și independență na
țională și urează eroicului 
popor vietnamez deplin suc
ces în munca pentru re
construcția grabnică a pa
triei sale și pentru o feri
cită dezvoltare în condiții 
de pace a economiei și cul
turii sale naționale.

Guvernul și poporul ro- 
mîn văd în rezultatele Con
ferinței de la Geneva o 
confirmare puternică a jus
teței principiilor promovate 
în relațiile internaționale 
de Uniunea Sovietică, pri
vind reglementarea tuturor 
litigiilor dintre state pe ca
lea tratativelor și coexis
tența pașnică a țărilor cu 
regimuri sociale diferite, 
principii vitale pentru în
treaga omenire și după 
care se călăuzește în po
litica sa externă și Repu
blica Populară Romînă.

Eforturile delegației U- 
niunii Sovietice, ale Repu
blicii Populare Chineze au

Un nou act provocator al imperialiștilor americani
In ultimele zile cercurile 

războinice americane, furi
oase că. nu au putut împie
dica încheierea acordurilor 
de la Geneva, au trecut la 
o nerușinată provocare îm
potriva R. P. Chineze. Pen
tru această provocare au 
luat drept motiv inciden
tul petrecut cu avionul de 
transport englez, incident 
asupra căruia însuși gu
vernul englez s-a declarat 
de acord ou explicația da
tă de nota chineză.

Alingînd culmile fățărni
ciei și motiv’înd că vor să 
salveze victimele de pe bor

dus la Conferința de la Ge
neva la hotăriri de mare 
importanță bazate pe a- 
ceste principii, care în
seamnă o mare victorie a 
forțelor păcii și o infringe- 
re serioasă a forțelor răz
boiului.

Guvernul francez a con
tribuit la încheierea cu suc
ces a lucrărilor Conferinței 
prin poziția sa orientată 
după interesele naționale 
ale Franței și de luare în 
considerație a intereselor 
popoarelor din Indochina.

Conferința de la Geneva 
a arătat că a crescut izola
rea internațională ă cercu
rilor agresive din Statele 
Unite ale Americii care au 
acționat nu pentru succe
sul lucrărilor comune ale 
U.R.S.S., R. P. Chineze, 
Franței, Angliei, Republicii 
Democrate Vietnam, în
dreptate în scopul înce
tării vărsării de sînge în 
Indochina, ci au uneltit îm
potriva restabilirii păcii.

Acordurile încheiate ara
tă că țări cu regimuri so
ciale diferite pot să ducă la 
bun sfîrșit și să rezolve în 
mod pozitiv problemele liti
gioase dintre ele, dacă se 
manifestă spirit de înțele
gere și o reală recunoaște
re a intereselor reciproce.

Conferința de la Geneva 
a arătat cit de necesară și 
folositoare este recunoaș
terea dreptului Republicii 
Populare Chineze ca mem
bru al Organizației Națiu
nilor Unite și a rolului de 
seamă al marelui popor 
chinez în reglementarea 
problemelor internaționale 
și în consolidarea păcii în 
lume. Acest rol este recu
noscut astăzi de covîrși- 
toarea majoritate a omeni
rii. Cu atit mai clar apare 
faptul că politica Statelor 
Unite ale Americii față de 
marea Republică Populară 
Chineză este o politică de 
subminare a păcii, contrară 
intereselor fundamentale 
ale omenirii.

In lumina rezultatelor 
Conferinței de la Geneva 
apare evident că este 
timpul să se pună capăt 
politicii de d’scriminare pe 
care Statele Unite ale A- 
mericii o duc în politica :n- 
ternațională și prin care 
împiedică intrarea în Orga
nizația Națiunilor Unite a 
unui număr de țări, prin

dul avionului englez, o în
treagă unitate navală de 
război a flotei americane 
compusă din 2 vase port
avion și mai multe distru
gătoare, a fost trimisă în 
apele din apropierea insulei 

‘Heinan. Această unitate 
navală a trecut la acțiuni 
agresive și provocatoare. 
De asemeni mai multe a- 
vioane americane au zbu
rat fără nici un drept dea
supra teritoriului chinez, 
chiar atacînd două avioa
ne chineze și doborîndu-le. 
Avioanele americane au 
mitraliat două vase comer

tre care și Republica Popu
lară Romînă

Guvernul R e p u b 1 i c ii 
Populare Romine consideră 
că rezultatele Conferinței 
de la Geneva, contribuind 
la micșorarea încordării in
ternaționale, au creat noi 
posibilități favorabile re
glementării pozitive, satis
făcătoare, a problemelor 
nerezolvate ca încetarea 
cursei înarmărilor, inter
zicerea armelor atomice și 
cu hidrogen de distrugere 
in masă, rezolvarea pro
blemelor coreeană și ger
mană.

Guvernul Republicii 
Populare Romîne consideră 
că este necesară și posibilă 
reglementarea grabnică a 
chestiunii unificării paș 
nice a Coreei, pentru care 
s-au străduit delegațiile 
U.R.S.S., R.P. Chineze și 
Republicii Populare Demo
crate Coreene și care a 
fost împiedicată de delega
țiile altor guverne și în 
special a guvernului S.U.A.

Au crescut și mai mult 
posibilitățile realizării unui 
sistem de securitate colec
tivă în Europa și de re-, 
glementare pe o bază paș
nică, democrată, a proble
mei germane. Un pas de 
cea mai mare însemnătate 
în această direcție îl repre
zintă Nota Guvernului 
U.R.S.S. din 24 iulie adre
sată guvernelor Franței, 
Angliei și S.U.A. prin care 
se propune convocarea unei 
conferințe a tuturor state
lor europene care vor să 
participe la ea în scopul 
unui schimb de vederi cu 
privire la crearea sistemu
lui de securitate colectivă 
în Europa.

Guvernul Republicii 
Populare Romîne își decla
ră acordul său deplin față 
de această propunere, cu 
convingerea că realizarea 
ei poate duce la noi pași 
spre întărirea păcii în 
lume.

Mergînd mai departe, cu 
hotărîre pe drumul colabo
rării internaționale. Gu
vernul Republicii Populare 
Romîne declară că și de a- 
cum înainte nu va precu
peți nici un efort pentru 
a și aduce contribuția sa la 
cauza destinderii încordă
rii internaționale, a asigu
rării securității colective și 
a consolidării păcii.

ciale poloneze și un vas de 
escortă chinez. Mai tîirziu, 
însuși comandantul flotei 
americane din Pacific, a- 
miralui Slump, a recunos
cut că avioanele americane 
primiseră ordinul criminal 
de a deschide focul chiar 
dacă nu vor fi atacate.

Oamenii cinstiți din toa
te țările, întreaga opinie 
publică, s-au revoltat în 
fața acestui nou act bandi
tesc al cercurilor războinice 
din America, care vine 
tocmai înt>r-o perioadă în 
care se depun atîtea stră
duințe penlru îmbunătățirea 
situației internaționale. I

Succesele care au fost 
dobîndite la conferința de 
Ia Geneva îndreptățesc po
poarele lumii să ceară gu
vernelor să meargă mai 
departe pe calea tratative
lor pentru a soluționa și 
celelalte probleme rămase 
încă' nerezolvate. Dînd glas 
acestei dorînți firești a po
poarelor. guvernul Uniunii 
Sovietice, intr-o notă adre
sată guvernelor Franței, 
Marii Britanii și S.U.A., 
propune ca în vederea u- 
nui schimb de păreri în 
problema creării unui sis
tem de securitate colectivă 
în Europa, să se convoace 
în următoarele luni o con
ferință a tuturor statelor 
europene care vor dori să 
participe la ea, precum și 
a Statelor Unite ale Ame
ricii. De asemeni, guver 
nul sovietic consideră că 
este de dorit ca Republica 
Populară Chineză să trimi
tă la această conferință un 
observator.

Dovadă că nona propune
re sovietică este înteme
iată și corespunde necesi
tății imediate, o prezintă 
interesul cu care a fost pri
mită în cele mai diferite 
cercuri politice. Ziarele bur
gheze, ca și oameni politici, 
au fost nevoiți să recunoas
că că noua propunere so
vietică îi pune intr-o grea 
încurcătură pe cei ce nu 
vor să contribuie la des
tinderea situației interna
ționale. Ziarul burghez din 
Franța „Le Monde", co- 
mentind propunerea so
vietică scrie printre al
tele că „se cere unifica
rea Europei înainte de a 
ne gîndi la unificarea ar
matelor ei și unificarea 
Germaniei înainte de a o 
înarma".

Intr-adevăr, este mai lim
pede ca oricînd că situația 
internațională ingădue să 
se rezolve orice problemă 
litigioasă pe calea tratati
velor, cu o singură condi
ție : să existe dorință de în
țelegere din partea tuturor 
guvernelor.

Și atunci să vedem de 
ce s-au opus reprezentan
ții puterilor occidentale, la 
conferința de la Berlin, pro
punerii istorice a Uniunii 
Sovietice de a se încheia un 
tratat european cu privire 
la securitatea colectivă în 
Europa. Un asemenea tra
tat înlătură existența de 
blocuri de țări opuse. Res- 
pingînd această propu
nere, reprezentanții puteri
lor occidentale au arătat 
că nu doresc realizarea u- 
nei Europe unite, în stare

Greve în țările capitaliste
Tot mai multe sînt cazu

rile cînd oamenii muncii 
dim țările capitaliste înce
tează lucrul, cerbul îmbu
nătățirea condițiilor de 
trai.

In Belgia, muncitorii de 
ia tramvaie au declarat 
grevă, făcînd să înceteze 
circulația tramvaielor în 
marile centre industriale.

La Paris am declarat

Acordul anglo - egiptean
La 27 iulie a fost semnat 

la Cairo acordul anglo-e- 
giptean cu privire la eva
cuarea Iff'upelor engleze din 

să prevină pericolul oricărei 
agresiuni. Pentru că tre
buie arătat că trăsătura 
cea mai însemnată a aces
tui tratat general european 
este că la el pot participa 
toate țările Europei, indife
rent de regimul lor social și 
politic și de asemenea sînt 
invitate să participe și SUA. 
Propunerea sovietică se ba
zează pe principiul care 
s-a dovedit a fi trainic, că 
țările cu economie capita
listă pot trăi și colabo
ra în mod pașnic cu țările 
cu economie socialistă.

Mulți se întreabă cum se 
va rezolva problema ger
mană în cadrul acestui tra
tat general european. Se 
rezolvă cit se poate de lim
pede : pină la unificarea 
Germaniei, atît R.D. Ger
mană cît și Germania occi
dentală vor avea reprezen
tanții lor în tratatul gene
ral european. Și este de la 
sine înțeles că participa
rea la acest tratat a am
belor state germane va u- 
șura unificarea lor, urmînd 
ca viitorul stat german să 
participe de asemenea la 
acest tratat De asemeni, 
problema austriacă, care 
este strîns legată de cea 
germană. își va găsi cu u- 
șurință rezolvarea prin în
cheierea acestui tratat.

Ce opun reprezentanții 
puterilor occidentale aces
tei propuneri sovietice, care 
este atît de limpede și atit 
de folositoare? Ei susțin 
blocul războinic al celor 
șase țări europene, pe care-1 
denumesc în mod fățarnic 
„comunitatea defensivă eu
ropeană". Deci este limpe
de că în locul unei Europe 
unite, imperialiștii ameri
cani și simbriașii lor din 
Europa apuseană vor să 
înlocuiască unitatea Euro
pei — care are 32 state, 
— cu o uniune militaristă 
a doar 6 state europene. 
Cei care resping nona pro
punere sovietică sînt tot a- 
ceiași care împiedică să se 
ajungă la un acord cu pri
vire la interzicerea armei a- 
tomice și la reducerea înar
mărilor, sînt acei care la 
Geneva au refuzat să sem
neze acordurile încheiate, 
adică capitaliștii americani.

Popoarele lumii susțin 
însă cu mult entuziasm 
noua propunere sovietică 
de a se convoca o conferin
ță a tuturor statelor euro
pene care ar urma să aibă 
ca rezultat lărgirea succe
selor obținute la Geneva, 
stabilirea unei păci trainice 
în Europa și în întrea
ga lume.

grevă muncitorii și tehni
cienii de la posturile de ra
dio franceze.

In satele Italiei de mij
loc, dijmașii .luptă pentrp 
îmb un ă t ă ț i r e a împ ărțîir 1 i 
produselor agricole și re
vizuirea contractelor. in 
provincia Livorno dijmașii 
au declarat o grevă de. 24 
ore, iair în provincia Pisa, 
o grevă de 48 ore.

zona Canalului de Suez. A- 
cordul a fost aprobat de 
parlamentul englez.



Au do toate, numai lumină nu!
In comuna Mînăștur, raio

nul Lăpuș, deși există motor 
și slîlpi, totuși nu-i lumină.

— Dar de ce-or fi pus taman 
aici lampa asta ?

— Păi ca să se vadă că-i gata 
instalația electrică...

Iar am nimerit ca Ieremia, dar 
nu cu oiștea-n gard, ci în gazeta 
de perete a comunei Cîlnicu din 
raionul Tg. Jiu și m-am uitat la ea 
c-« pisica-n calendar...

Citesc eu ce era scris acolo de la 
cap la coadă, de la coadă la cap, 
dar de priceput... clei. N-am pri
ceput nimic.

— Să știți că am sosit eu prea 
devreme pe aici, sau calendarul 
meu a luat-o cu 4 luni înainte...

Toate gîndurile acestea mi se în- 
vîrteau morișcă în cap, cînd aud 

pe un tovarăș, lingă mine, instru- 
ind o fată.

— Faci așa cum te am învă
țat. Reciți cu voce tare și să nu 
te fîstîcești. Ia să vedem cum 
merge.

Fata își potrivi glasul și începu 
cu voce caldă să recite:

„Noroc bun. Pe cîmpul neted 
Ies țăranii cu-a lor pluguri.“

Scrisori către „Albina"
Uff! Cit sînt de supărată! Șt 

asta din... pricina ta. Zău crede- 
mă. De 6 tuni n-am mai primit 
nici o revistă. Atît eu cit și alți 31 
țărani muncitori din Satulung, ca
res de asemenea abonați.

N-ar strica dacă tovarășii de la 
Oficiul raional P.T.T.R.-Șomcuța- 
Mare ar cunoaște zicala: „Cu o 
floare nu se face primăvară". 
Asia, pentru că singura măsură pe 
care au luat-o în urma reclamați- 
ilor noastre, a fost trimiterea unui 
număr al revistei pe adresa cămi
nului cultural.

Tu ce părere ai despre treaba 
aceasta ?

Alexandrina Surduc
Nota Redacției. Firește că te în

țelegem, tovarășă Surduc. Numai că 
nu.., înțelegem de ce nu... înțeleg și 
cei de la Oficiul raional P.T.T.R.- 
Șomcuța-Mare să-și facă datoria.

★
Cu toate că nu sînt decit un snop

(•3)

— Cum la dezmiriștit, tovarășe? 
La arat și semănat, că doar sîntem 
în plină campanie de primăvară,— 
răspunse fata. Eu însă nu mă las 
și zic :

— Păi cum, pe aici, prin Cîlnicu, 
abia se seamănă cînd în toată țara
★ " .. .......... ~ ★ 

de grîu îmi vine să plîng împreu
nă cu frații mei care au avut trista 
soartă de a se fi născut în comuna 
Giulești din raionul Sighet. Sînt 
trist că deși oamenii de aici sînt 
vrednici, își pierd rodul muncii din 
pricina președintelui sfatului popu
lar și' a secretarului, care In loc 
să se fi ocupat din vreme de ame
najarea ariei s-au ocupat... de tre
burile lor personale. Eu și frații 
mei stăm pe arie și ploile ne-au pă
truns pînă la inimă.

Umezeala și căldura ne-au în
colțit. Dacă nu și-or zmulge ei diiț 
rădăcini nepăsarea prindem noi ră
dăcini, așa că dragă Albinițo, s-ar 
putea cît de curînd, să găsești pe 
aria din Giulești o nouă recoltă și 
să-i feliciți pe tovarășii de la sfat 
pentru ispravă.

Un grup de snopi năpăstuițL 

secerișul e pe terminate ?
— Dacă nu crezi citește colo la 

gazeta de perete.
Abia atunci m-am dumerit că fa

ta avea dreptate. La gazeta de pe
rete scria : „Să grăbim muncile a- 
gricole de primăvară". Articolul, 
care purta data de 10 aprilie 1954, 
era semnat de învățătorul L. Bar- 
bonie. In calendar: 6 iulie 1954.

— Măi, ce încurcătură a naibii ! 
Ori eu sînt înainte cu calendarul, 
ori tovarășii care răspund de gaze
tă gîndesc ca melcul și umblă ca 
racul. Pînă la urmă m-am lămurit: 
țăranii muncitori din Cîlnicu, oa
meni harnici, și-au văzut de treabă, 
mergînd în pas cu vremea. Am au
zit că multi dintre ei după ce au 
strîns recolta au făcut dezmiriștitul.

Eu le-aș da un sfat oamenilor din 
Cîlnicu : să dezmiriștească și gaze
ta de perete, nu de alta, dar să nu 
rămîie... pîrloagă.

★ . . ★

Două recolte
Stan o ține-ntr-un oftat:
— Grîul mi l-am treierat
Dar din grîul meu cules
Cu nimic nu m-iam ales : 
Recolta-mi de pe-un hectar,
Uite icea la cîntar,
Nu e nici de-un sac măcar.
— Eu, măi Stane, drept să-ți spui 
Și cota la stat dădui
Și am grîu ehei, destul

Nici nu-ncape în pătul
Cu toate că am, știi bine,
Tot atît pămînt cît tine.
— Cum așa ?
— Păi iac-așa —
De n-ai grîu, e vina ta.
Tu sămînța n-ai tratat-o,
Țarina n-ai îngrășat-o.
Cînd grîul s-a ridicat
Nici la plivit n-aj intrat.
Acum vezi și ți-i necaz
Că grîul tău a rămas
Hrană bună, frate Stan,
Buruienilor din lan.

FLORIN 1ORDACHESCU
----•----

Nu e de glumit...
— Să organizăm transportul de 

la arii la magazii cît mai repede, 
spuneau muncitorii.

— Ce vă pripiți atîta ? Doar nu 
vine potopul — răspundea condu
cerea gospodăriei agricole de stat 
din Urleasca, raionul Brăila.

— Potopul nu, dar ploaia da1 
nu se lăsau muncitorii.

— Dacă vine, o să și stea. Apă 
de ploaie...

— ?/?
Și au tot stat tovarășii din condu

cere, neluînd nici o măsură. Ploaia 
insă a venit și a distrus ovăzul ne
ridicat de pe arie.

— Apă de ploaie au spus ei.
Noi le spunem însă: că cei ce glu

mesc în chipul acesta cu bunurile 
poporului pot intra la... apă.

DIN ÎNTÎMPLARILE LUI MOȘ ARDEI 05)
S.M.T. Horia din raionul Hîrșova are 35 batoze. Din acestea, pînă acum cîteva zile, doar 25 erau pe

(Desen de F. Calafeteanu)
arn șz numai 5 funcționau.

Un țăran muncitor care 
așteaptă să-și treiere griul :

Ați aț/its-o ieri abia.
Și gata, a obosit? 
Atunci, cînd veți treiera 
Snopii cîți i-am pregătit ?

Moș Ardei : Unul de la batoză : Moș Ardei :

Ieri stăturăm, azi iar stăm.
Zdravăn spor la treier, frate. 
Așa „zor" d,e o să dăm 
Pierdem grîul jumătate.

Foc în sat, sau ce-o fi oare ? 
Ce fugi așa, moș Ardei?
Iute mat ești de picioare
Din călcîi scaperi scîntei.

Fiindcă-ncet cum treierați 
V-apucă și iarna-aci 
Și n-aș vrea să degerați, 
Șubele vă pregătii.


