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Sărbătorirea celei de a 37-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie în Capitală

In după amiaza zilei de 
6 noiembrie, în sala Tea
trului de Operă și Balet 
al R.P.R. a avut loc o ia- 
dunare festivă prilejuită de 
a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. La această aduna
re au luât parte membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai 
guvernului, ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 
conducători ai organizații
lor obștești, activiști de 
partid, militari ai Forțelor 
Armate ale R.P.R., oameni 
de știință și artă, numeroși 
fruntași în producție.

Cu această ocazie a luat 
cuvîntul tovarășul Ghcor- 
ghe Apostol, membru în 
Biroul Politic și prim se
cretar al Comitetului Cen
tral al P.M.R., care a vor
bit despre însemnătatea is
torică mondială a Marii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie. După ce a ana
lizat condițiile internațio
nale în care popoarele lu
mii sărbătoresc în acest an 
ziua de 7 Noiembrie, vorbi
torul a arătat că poporul 
nostru întîmpină cea de a 
37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie muncind cu perse
verență pentru ridicarea ni
velului de trai în țara noas. 
tră, pentru construirea so
cialismului și apărarea pă
cii. Este deosebit de însem
nată sarcina pușă de partid 
în vederea ridicării agricul
turii noastre, verigă hotă- 
rîtoare pentru dezvoltarea 
și întărirea întregii econo
mii naționale și ridicarea

De 7
7 Noiembrie. Țărani mun

citori, colectiviști, fruntași 
în agricultură din Conțești, 
Săbăreni, Odobești, Bre~ 
zoaele și din alte comune 
din raionul Răcari au venit 
cu bucurie, mîndri de suc
cesele lor, să ia parte la a- 
dunarea festivă închinată 
celei de a 37-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. S-au adu
nat la căminul cultural 
„Nicolae Bălcescu" din 
Răcari, în sala împodobită 
cu flori. Delegații de mun
citori, colectiviști, țărani 
muncitori fruntași, au sa
lutat această dragă sărbă
toare.

Tovarășul Dumitru Pe
tru, prim secretar al comi
tetului raional de partid, a 
vorbit despre însemnătatea 
zilei de 7 Noiembrie și des
pre bucuria și succesele cu 
care au întîmpinat oamenii 
muncii din raion această 
măreață sărbătoare.

nive'.ului de trai al celor ce 
muncesc. Dezvoltarea agri
culturii este strîns legată 
de întărirea alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea 
muncitoare, sub conducerea 
clasei muncitoare, alianță 
ce stă la temelia puterii de- 
moorat-populare 
zintă chezășia 
socialismului în 
tră.

și repre- 
construirii 
{ara noaș-

★
Duminică dimineață, în 

Piața Stalin, a avut loc un 
miting al oamenilor mun
cii, la care au participat 
zeci de mii de cetățeni ai 
Capitalei. Steagurile roșii 
și tricolore, portretele ma
rilor dascăli ai omenirii 
muncitoare, Marx, Engels, 
Lenin și Stalin, ai condu
cătorilor Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și 
Guvernului Sovietic și ai 
conducătorilor Partidului 
Muncitoresc Romîn și Gu
vernului R.P.R. erau purta
te cu drag de cei prezenți.

Ora 10. Aplauze și acla
mații prelungite anunță 
sosirea tovarășilor Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza, Gh. Apostol, L. G. 
Melnikov, ambasadorul U- 
niunii Sovietice, și a celor
lalți tovarăși ce au luat loc 
în tribuna, deasupra căreia 
fluturau steagurile roșii, 
care încadrau un medalion 
uriaș înfățișînd pe Lenin și 
Stalin.

Se aud puternice urale în 
cinstea Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a Gu-

Noiembrie în Răcari
Și într-adevăr, nu puține 

sînt succesele obținute de 
oamenii muncii de pe o- 
goarele raionului Răcari. 
lată, de exemplu, țăranul 
muncitor Dichiu R. Vasile,

Aspect de la mitingul oamenilor muncii din București

Miercuri 10 noiembrie 1954

vernului U.R.S.S., în cin
stea prieteniei veșnice între 
poporul romîn și poporul 
sovietic.

Fanfara execută Imnul 
de Stat al R.P.R. și Imnul 
de Stat al U.R.S.S. Mitin
gul este declarat deschis. 
Ia cuvîntul tovarășul Chivu 
Stoica, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., 
prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. Cuvîn- 
tarea sa în care s-a arătat 
marea însemnătate a Revo
luției Socialiste din Octom
brie, a fost subliniată de 
nenumărate ori de aplauze 
și aclamații puternice. Vor
bește apoi ambasadorul U- 
niunii Sovietice la Bucu
rești, L. G. Melnikov. A- 
ceastă cuvîntare a prilejuit 
o nouă și puternică mani
festație de dragoste și recu
noștință față de marea U- 
niune Sovietică, față de 
gloriosul Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Oamenii muncii prezenți 
la mitingul din Piața 
Stalin au aprobat cu înde
lungate aplauze telegrama 
de salut trimisă Guvernu
lui Sovietic și Comitetului 
Central al P.C.U.S. Tele
grama a fost citită de Eroul 
Muncii Socialiste, ceferis
tul — mecanic cincisutist 
— Ștefan Lungu. Mitingul 
s-a încheiat într-o atmos
feră de bucurie și voioșie, 
în sunetele fanfarei — care 
a cîntat dansuri populare 
romînești și sovietice. Oa- !
menii muncii s-au prins ;
în hore largi, hore ale fră
ției și bucuriei.

din comuna Odobești, care 
în anul acesta a aplicat re
gulile agrotehnice întocmai 
la cultura sfeclei de zahăr 
și a obținut o recoltă de 
(Continuare în pagina 2-a)

Să folosim din plin 
zilele bune de muncă 

ale toamnei
Toamna se apropie de sfârșit Acum, din zori și 

pînăt-n faptul serii, gospodarul harnic își chivernisește 
cu multă pricepere fiecare ceas de lucru.

In cea mai mare parte a țării, a fost strînsă recolta. 
Dar din păcate mai sînt o seamă de comune unde adu
natul recoltei de pe cîmp a rămas mult în urmă. O 
bună parte din satele codașe sînt în regiunea Galați. 
Pe cîmp se mai zăresc lanuri de porumb neculese, tar- 

! laie de bumbac înălbite de puful alb. O asemenea tă
răgănare a strînsului recoltei păgubește țara, pe fă
râmi muncitori care nu se grăbesc cu această muncă. 
In alte părți ale țării nu s-a dat zorul cuvenit ia sco- 

1 sul și transportatul cartofilor și sfeclei de zahăr. Vre- 
! mea rea care poate veni de la o zi la alta, înghețul, 
1 poate să pricinuiască mari daune dacă prinde pe 
cîmp asemenea culturi.

Regiuni întregi și-au îndeplinit cu cinste angajamen
tul de a întîmpină marea sărbătoare a zilei de 7 No- 

I iembrie cu însămînțările terminate la vreme și in bune 
[ condițiuni. Cu îndreptățită mindrie privesc țăranii 
i muncitori întovărășiți din comuna Severinești, raionul 
! T. Severin, la grîul care, semănat la vreme, a înverzit > 
’ locul. Nu același lucru se poate spune despre țăranii v 
muncitori din comunele Caporal Alexa, Pilu și altele i 
din raionul Criș, regiunea Arad, unde însămînțările au 
rămas mult în urmă.

Terminind însămințările, țăranii muncitori au da
toria să treacă neîntîrziat la executarea arăturilor a- 
dînci, atât de trebuincioase culturilor de primăvară. Cu 
cit vom avea mai multe arături adinei, lăsate în brazdă 
crudă, cu atit mai bogată va fi recolta de porumb, grîu 
de primăvară și alte produse. în anul 1955.

Proiectul de Directive al celui de al Il-lea Congres 
al partidului pune in fața lucrătorilor din agricultură 
sarcina lărgirii suprafețelor agricole. In multe sate șl 
comune țăranii muncitori au și trecut la punerea în 
viață a prevederilor Directivelor. Așa, bunăoară. în 
comuna Mihăileni din raionul Dorohoi, s-au desțelenit 
peste 50 hectare. Prin părțile unde se cultivă vii și 
pomi, zilele de toamnă rămase sînt deosebit de pre
țioase. îngropatul viilor, aratu] în livezi, făcutul gro-*: 
pilor pentru pomi și viță de vie, ce urmează a fi plan- l 
tate, sînt lucrări care cer să fie grabnic duse la înde
plinire.

Zorul muncilor de pe cîmp, din grădini, livezi și vil, 
trebuie împletit cu împlinirea predării tuturor cotelor 
către stat. Sînt nenumărate comune din țară care-și 
fac o cinste de seamă numărindu-se printre fruntașe la 
predarea cotelor de cereale,carne și lapte. Țăranii mun
citori din satul Licuriciu de Sus, raionul Gilort, au 
realizat pînă în prezent planul de colectare a produ
selor vegetale și animale m proporție de 96 la sută. 
Ion Turcitu, Marin Murgășeanu și Hie Vlad din Ro- 
mîna, raionul Balș, sînt mindria satului. Ei au fost 
primii din sat care au dus la baza de recepție cotele de 
cereale pe întregul an 1954. Pilda lor trebuie urmată 
de toți țăranii muncitori.

Muncile de recoltare, insămînțatul culturilor de 
toamnă, toate celelalte lucrări agricole, precum și pre
darea cotelor vor trebui duse la îndeplinire cu toată 
hărnicia bunului gospodar. Nici o zi bună de lucru să 
nu rămînă nefolosită. Toamna este anotimpul cînd se 
socotește rodul agonisit intr-un an. Dar tot toamna 
este și vremea cînd la multe culturi se pune temelie 
trainică recoltei din anul viitor, lată de ce toate mun
cile de toamnă trebuie să fie executate în întregime.

Propășirea agriculturii noastre, creșterea buneistări 
în patria noastră dragă, așa cum ne învață partidul, 
depinde de fiecare om al muncii din agricultură.

Țărani muncitori, lucrați neobosit pentru îndeplini
rea tuturor muncilor de toamnă ! Folosiți din plin fie
care zi, fiecare ceas bun de lucru !

RAIAS
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De 7 Noiembrie Din trecutul de luptă pentru libertate al poporului nostru
la Răcari

(Urmare din pagina l-a)

51.600 kg. la hectar. De a- 
semeni, și Toma Marin din 
comuna Bîldana, care a 
însămînțat porumbul în 
cuiburi așezate în pătrat 
și a făcut și polenizarea 
artificială, a reușit să 
strîngă de pe un hec
tar 6.000 kg. știuleți. în
tovărășirea agricolă din 
Urziceanca a scos 27.000 
kg. cartofi la hectar, iar co
lectiviștii din comuna Co
lacii au recoltat anul aces
ta cu 700 kg porumb mai 
mult, la hectar decît au ob
ținut țăranii muncitori cu 
gospodării individuale din 
comună. Toate acestea s-au 
obținut aplicînd cu dragos
te și încredere regulile a- 
grotehnice, folositul meto
dele înaintate ale colhozni
cilor de cultivare a pămîn- 
tului. Datorită ajutorului 
agrotehnic sovietic, oame
nii muncii de pe ogoare din 
raionul Răcari au reușit să 
obțină recolte așa mari. 
Țăranii muncitori din ra
ionul Răcari s-au străduit
să întîmpine 7 Noiembrie 
și cu alte realizări. De pil
dă, țăranii din comunele 
Vrziceanca și Buftea și-au 
predat toate cotele în' pro
cent de 90 la sută. In cin
stea măreței zile, întreg ra
ionul a terminat însămîn- 
țările de toamnă. Dînd 
viață proiectului de Direc
tive, în întreg raionul oa
menii muncii au desțelenit 
pînă acum 220 hectare.

Adunarea festivă din 
Răcari s-a încheiat cu un 
frumos program artistic dat 
de echipa lucrătorilor din 
învățămînt. Cei care au 
luat parte la sărbătorirea 
zilei de 7 Noiembrie au vi
zitat apoi expoziția agrico
lă raională deschisă cu a- 
cest prilej.

Munca mecanizată și fă
cută după metode noi, știin
țifice, din gospodăriile agri
cole de stat, colective, înto
vărășiri sau de pe ogoarele 
țăranilor muncitori cu gos
podării individuale, este o 
mărturie vie a marelui a- 
vînt pe care l-a luat agri
cultura noastră în ultimii 
dni. Roadele acestei munci

In . fotografie vedem un grup de țărani munci
tori privind și minunîndu-se de frumusețea spicelor de 

păioase prezentate la expoziția agricolă raională 
din Botoșani.

închisoarea Doftana... Cetate a chinurilor și a 
morții, unde numeroși comuniști, luptători pentru 
cauza libertății poporului nostru au fost ținuți în lan
țuri grele, au fost bătuți, schingiuiți, uciși de slugoii 
bogătașilor ce stăpîneau țara în trecut. Dar temnița 
și chinul n-au putut infringe pe bravii oameni educați 
de partid.

Azi, muzeul Doftana este o mărturie a trecutului 
glorios de luptă al partidului clasei muncitoare. Pă
trunși de adîncă emoție pășesc acum mii de oameni ai 
muncii din țara noastră, în muzeul Doftana, oglindă

a luptelor și jertfelor poporului nostru pe altarul li
bertății, pe drumul cuceririi unei vieți noi, scăpate de 
mizerie și exploatare.

Iată un grup de vizitatori înscriind în paginile re
gistrului de la intrare cuvinte calde, de recunoștință, 
pentru partid, pentru eroii ce s>-au jertfit spre a dărui 
celor ce muncesc lumina vieții libere.

Fotografia din stînga: Intrarea cu frontispiciul 
„Penitenciarul Doftana”.

Fotografia din dreapta : Oameni ai muncii semnînd 
în registrul de la intrare.

cu cititorii revisteiLa sfat
De curînd, în comuna 

Hoghilag, raionul Sighi
șoara, redacția revistei 
noastre a ținut o consfătuire 
cu cititorii săi. In cadrul 
consfătuirii, unii țărani 
muncitori au arătat că re
vista a publicat o seamă de 
materiale bune și folositoa
re, scrise pe înțelesul lor. 
De pildă, țăranul muncitor 
Almășanu Simion a arătat 
că revista „Albina” l-a a- 
jutat să cunoască, săptă- 
mînal, evenimentele cele 
mai importante petirecute 
în țară și peste hota
re. Iar țăranul muncitor

Prin expozițiile agricole raionale
—■ pentru a fi cunoscute de 
cît.mai multi țărani munci
tori — sînt înfățișate îri 
multe din expozițiile agri
cole raionale care s-au des
chis în ultima vreme. De 
asemeni, și succesele obți
nute de crescătorii de vite 
sînt popularizate tot prin 
aceste expoziții.

Bîrzare Emanoil, a arătat 
că în primăvara acestui an 
a citit în revista „Albina” 
un material în care se ară
ta felul cum se poate în- 
sămînța porumbul așezat în 
pătrat. Citind acest mate
rial, Bîrzare Emanoil a tre
cut să însămînțeze și el, 
o parte de teren destinat 
culturii porumbului, în cui
buri așezate în pătrat. In 
toamna aceasta el a obținut 
o recoltă cu cîteva sute de 
kilograme mai mare față 
de ceilalți țărani munci
tori care nu au însămânțat 
după această metodă. Alți

■ir- ' -■ ■

Nu de mult, s-a deschis la 
Lugoj expoziția agricolă 
raională. Aici, harnicii oa
meni ai muncii de pe ogoa
rele raionului au înfățișat o 
parte din realizările lor. 
Bazarul colectiviștilor din 
Chizătău este mult admirai 
de vizitatori. Printre produ
sele lor se găsesc roșii în 
greutate de 350—750 gra
me bucata, sfeclă de zahăr 
de soiul „Mamuth", care 
cîntărește 6 kg. o căpățtnă. 
Colectiva „Bella Breiner" 
din Ghizela a expus ardei 
„cornul caprei" avînd cîte- 
17 bucăți pe o tulpină.

Și-au mai prezentat aici 
produsele și diferite întovă
rășiri. Mult cercetate sînt 
un soi de porumb hibrid și 
o nouă varietate de orz. A- 
ceastă varietate a dat anul 
acesta, în condiții de secetă, 
2.000 kg. la hectar. Amîn- 
două sînt expuse de întovă
rășirea din Lugoj. In altă 
parte a expoziției se pot ve
dea realizări din gospodă
riile agricole de stat. Ast
fel, gospodăria de stat din 
Buziaș a prezentat nume
roase soiuri de struguri ca 
„Mușcat Otonel", „Pinot 

cititori au vorbit despre fo
loasele pe care le-au avut 
citind materialele care înfă
țișau experiența colhozni
cilor sovietici.

Numeroși participant la 
această consfătuire au ară
tat că sînt unele probleme 
de care revista nu se ocu
pă decît foarte rar. Cei care 
au luat cuvîntul au făcut și 
propuneri deosebit de în
semnate. Țăranca munci
toare Moșoiu Paulina a 
propus revistei să publice 
mai multe materiale de la 
fruntașii în agricultură în 
care ei să-și împărtășească 
metodele lor de muncă. De 

negru", „Furminat" și „Ris. 
ling italian". Sectorul vi
ticol e atît de dezvoltat la 
acetastă gospodărie, încît în 
ultima vreme a devenit 
foarte cunoscută în întrea
ga regiune. O altă gospo
dărie de stat — cea din Lu
goj — a expus printre al
tele iarbă de Sudan înaltă 
de peste 3 metri și porumb 
de soiul „Phister", înalț de 
aproape 2,50 metri și cu 2-3 
știuleți pe fiecare cocean.

Vizitatorii se opresc în
deaproape la bogatele re
colte de răpită pe care le-a 
obținut colectiva din Căpăt 
(1.210 kg. la hectar).

Cu toate că „Asociația 
crescătorilor de păsări și a- 
nimale mici de rasă" din 
Lugoj a luat ființă doar de 
un an, totuși ea a obținut 
frumoase succese, O parte 
din aceste animale mici și 
păsări pot fi văzute la ex
poziție.

Țăranii muncitori au avut 
multe de învățat vizitînd 
expoziția, căci au aflat noi 
metode de lucru și au vă
zut realizările muncii știin
țifice.

asemeni, ea a propus ca 
revista să mai publice ar
ticole și sfaturi de la zoo- 
tehnicieni despre creșterea 
purceilor.

In cadrul consfătuirii 
s-au ridicat și probleme ale 
muncii culturale de la sate. 
Colectivistul Bubu Cons
tantin a arătat că țăranii 
muncitori din comună sînt 
dornici să citească o carte, 
să vadă manifestări artis
tice. dar aceste lucruri nu 
le pot avea întotdeauna. De 
multe ori biblioteca este în
chisă, iar în cadrul cămi
nului cultural nu se duce o 
rodnică activitate culturală. 
Directorul căminului cultu
ral, C. Goga, nu se inte
resează îndeaproape de 
munca culturală din sat.

Legat tot de munca cul
turală, învățătorul de la 
școala germană, Schazer, 
Atihai, a propus revistei să 
deschidă o rubrică în care 
să se dezbată problema 
„cum poate fi îmbogățită și 
mai mult munca culturală 
la sate”.

Revista, va începe de în
dată publicarea materiale
lor cerute de cititori în ca
drul consfătuirii.

Abonați-vă din timp la 
revista „ALBINA” pentru 
anul 1955. Costul unui abo
nament pe un an întreg 
este de lei 7,50. Abonamen
tele se fac prin oficiile poș<- 
tale și la factorii poștali.

Directori ai căminelor 
culturale, bibliotecari, res
ponsabili ai colțurilor roșii! 
îndemnați pe oamenii mun
cii de la sate să se aboneze 
la „Albina” în număr cît 
mai mare.

★ 'k

ABONAȚI-VĂ la ziarul 
„AGRICULTURA NOUA"

Abonamentele se primesc 
la toate oficiile poștale 
prin factorii poștali și difu- 
zorii voluntari din între
prinderi și instituții.
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Trăim
bucuria muncii înfrățite

Sînt doi ani de cind, după ce 
ne-am tot sfătuit, 34 țărani munci
tori, romîni și maghiari, am pus te
melia unei întovărășiri agricole, 
spre a ne. lucra pămînturile lao
laltă.

E drept că și înainte trăiam în 
bună înțelegere cu țăranii munci
tori romîni. Eu însumi mă ajutam 
deseori în muncă cu Moise Prejmă- 
reanu. Puneam eu o vită și el una, 
că n-aveam nici unul din noi două, 
și așa ne aram pe rînd peticele 
noastre de pămînt.

Cînd aveam o frămînta un ne
caz, o nevoie, la el alergam și în
totdeauna l-am simțit aproape, prie
ten.

De cînd muncim în întovărășire, 
prietenia dintre țăranii muncitori 
maghiari și romîni din Budila este 
și mai strînsă. Toamnele bogate ce 
ie avem de cînd sîntem în întovără
șire, ne arată că munca unită ne 
dă roade sporite,

împreună, înfrățiți în muncă, lu
crăm noi și la treburile de gospo
dărire ale comunei. Așa am făcut 
cînd ne-am electrificat comuna a- 
cum doi ani Peste 500 becuri elec
trice s-au aprins pe ulițe și în casele 
noastre. „Dacă am lumină electrică 
și munca mi-a fost cu spor în înto
vărășire, de ce n-aș lua și radio ?“ 
mi-am spus eu. Mi-am luat radio. 
Acum stau seara în fața lui, ascult 
muzică și fără să vreau mă duc cu 
gîndul în trecut, cînd fie că lucram 
pe moșiile boierilor romîni, fie că 
ne rupeam oasele muncind pe mo
șiile grofilor, noi, țăranii muncitori 
romîni și unguri din Budila, tot cu 
nimic ne alegeam.

Astăzi simt și eu că trăiesc ca 
un om. Muncesc, îmi achit îndato
ririle către stat cu dragă inimă,

Cît a cîștigat fruntașul Haralambie 
aphcînd regulile agrotehnice

Pe cînd mă aflam zilele trecute 
într-un grup de țărani muncitori — 
pe aria comunei Independența, ra
ionul Galați — am auzit și eu vor- 
bindu-se de Haralambie Costin.

— Dintre toți care au treierat ore
zul — zise unul din delegații de 
batoză — cel mai mult orez la hec
tar a avut Haralambie. El s-a do
vedit de fapt cel mai harnic în 
îngrijirea culturii orezului și iată-i 
răsplata : 5.460 kg. la hectar !

Am mai aflat atunci că acest 
fruntaș aplica agrominimul așa 
după cum îl învățau tehnicienii 
Munteanu Gheorghe și Rahier Ghil- 
son de la Rizeria „Steaua Roșie“ 
din Brăila, după cele auzite la con
ferințele ținute la căminul cultural, 
ca și după cele citite de el în cărțile 
agrotehnice. In felul acesta el a în
vățat despre punerea la încolțit a 
seminței de orez înainte de a fi se
mănată — pentru a-i scurta perioa
da de răsărire, despre plivitul de 
buruieni de cel puțin trei ori, des
pre inundatul orezului ta timp și 
multe alte lucrări. Haralambie le-a 
aplicat pe toate acestea, iar azi. 
rodul său bosrat i-a adus noi bucu
rii în casă. De pe cele 5.460 kg. 
orez predate statului, el a primit 
24.800 lei

— Din banii aceștia — i-a spus 
el nevestii — o să ne cumpărăm 
doi cai, de-ale îmbrăcăminții, o să 
ne reparăm casa și atîtea altele.

Haralambie Costin desprinse a- 
poi din proiectul de Directive o sar
cină măreață pentru el :

— O să ridic continuu producția 
la hectar 1 Din proiectul de Direc- 

între primii. Oamenii cu care mun
cesc alături mă prețuiesc. N-am să 
pot uita niciodată clipa cînd am 
fost ales deputat. Romînii și ma
ghiarii din circumscripția mea au 
găsit cu cale că merit încrederea 
lor. Eu mă străduiesc de aceea să 
le fiu tot mai de folos, să răspund 
așa cum se cuvine cinstei ce mi-au 
făcut-o alegîndu-mă printre cei 9 
deputați maghiari, 10 romîni și 2 
romi, ce conduc treburile obștești 
ale comunei.

Copiii, tinerii maghiari, ba și 
vîrstnicii ce au dragoste de carte, 
sînt îndrumați deopotrivă cu cei 
romîni spre școli înalte. E o plăcere 
să vii la noi, la căminul cultural, 
să auzi ba cîntece și jocuri romî- 
nești, ba din cele ungurești. Ce de
parte sînt anii aceia cînd boieri și 
grofi căutau să ne asmuță pe unii 
împotriva celorlalți, spre a ne putea 
asupri mai bine.

Azi ducem o viață nouă. E drept 
că muncesc mult. Dar am un trai 
îmbelșugat și eu și familia mea. 
Mi-am cumpărat o vacă cu lapte, 
oi, un porc. Mi-am făcut trei cos
tume de haine bune. Pătulul și ma
gazia gem de greutatea bucatelor. 
Mulțumirea mea fără seamăn se în
dreaptă în primul rînd spre partidul 
clasei muncitoare.

In patria noastră scumpă, Repu
blica Populară Romînă. simt că duc 
un trai tot mai bun. Și această 
bucurie o simt și ceilalți țărani 
muncitori romîni, unguri și romi 
din comuna mea. E cu adevărat 
bucuria muncii înfrățite.

Godri Samoilă
membru în întovărășirea agricolă 

„Drumul Socialismului" 
și deputat în sfatul popular 

din comuna Budila, raionul Stalin

tive eu am învățat că pentru aceas
ta este necesar să-mi pregătesc din 
timp terenul cuitivabil, să-i dau în
grășăminte îndeajuns și să-i aplic 
toate metodele agrotehnice înainta
te, lucrări pe care eu nu le-am fo
losit pînă acum în întregime

Anicuța Mihail 
corespondent

ÎNDRUMAȚI DE ȘTIINȚA 
AGROTEHNICĂ

In ultima vreme agronomul 
de sector Ion Crăsneanu, a 
venit deseori pe la întovă

rășirea din satul Urlați, raionul 
Huși. Sfaturile sale prețioase 
i-au ajutat mult pe întovărășiți. 
El le-a vorbit, printre altele, des
pre pierderile însemnate pe care 
le poate aduce după sine întîrzi- 
erea semănatului. Ca urmare, în 
seara zilei de 29 octombrie, înto- 
vărășiții au terminat însămînță- 
rile, semănînd chiar peste plan 
7 hectare cu grîu. Și pentru ca 
rodul să fie cit mai bogat în anul 
viitor, ei au muncit pămîntul așa 
cum spune agrotehnica : au se
lecționat și tratat semințele șt 
le-au semănat în fineturi încruci
șate.
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Și în comuna Cocioc din raionul Snagov, proiectul de Directive 
a prins viață. In fotografie se văd primele brazde răsturnate din izla
zul de 60 hectare planificat a fi redat agriculturii.

La poalele
oamna — anotimpul cînd se 
cuibăresc în pămîntul-mu- 
mă rădăcinile pomilor. In 

această toamnă care a luat în gri
jă recolta lui 1955, a început înră
dăcinarea, adică îndeplinirea pre
vederilor proiectului de Directive 
al celui de al 11-lea Congres al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2—3 ani.

Nu-i regiune, nu-i raion, sat ori 
cătun, în care minunatul program 
să nu fi început a-și înfige rădă
cinile și a prinde viață. Să mergem, 
cititorule, prin unul din zecile de 
raioane ale țării — Novaci...

De la cîmpia neagră și aburindă 
ca o masă gata de ospăț și pînă 
la creștetul Parîngului, care stă 
ca stăpînul in capul mesei, a înce
put să prindă rădăcini programul 
de grabnică înflorire a agriculturii

Iată-i aici în adunări și sesiuni 
pe fiii cei mai buni ai acestor Io 
curi, cum propun și cad de acord 
printr-o simplă ridicare de mînă. 
asupra aducerii la viață a pămîn- 
turilor lăsate de mult pradă spini
lor

Iată-1 pe Călinescu Nicolae din 
Polovragi- Păcat că nu poate ve
dea orice neîncrezător lumina fetii, 
hotărîrea și zîmbetul său din clipa 
cînd s-a ridicat și a propus desțe
lenirea a 45 hectare pămînt plin de 
spini și negară sîrmoasă. care prin 
iulie taie buzele vitelor.

Cine știe cînd vor mai trăi ase
menea clipe tovarășii din Pociova- 
liștea. ca acelea pe care le trăiesc 
acum, cînd hotărăsc construirea u- 
nui canal de irigare pe malurile

CU 97 HECTARE MAI MULT 
DECÎT PLANUL

tua de 3 noiembrie a fost 
pentru țăranii muncitori 
din comuna Chilia Veche, 

raionul Tul cea, o adevărată zi 
de sărbătoare. La sfatul popular, 
responsabilii de sectoare au ves
tit în seara acelei zile că însă- 
mînțările au luat sfîrȘit pe în
treaga comună . se însămințase- 
ră, în afară de 685 hectare grîu 
și secară cit prevedea planul, 
încă 97 hectare. La realizarea 
cifrelor de mai sus au contribuit 
in mare măsură comuniști și de
putați ca Ustinescu Dumitru. 
Marcu Petrenco, care în perioa
da lucrărilor agricole de toamnă 
au arătat țăranilor muncitori im
portanța executării la timp a in 
sămințărilor. Printre țăranii 
muncitori ce și-au depășit supra
fețele ce le aveau în plan de tn- 
sămînțat. se numără și Roșu Ni

Parîngului
rîului Galbenii, și curățirea de pă- 
lămidă și scaieți a 30 hectare,

Iată-i și pe deputății din comu
na Novaci care nu sînt mai puțiij 
mișcați cînd propun desțelenirea 
celor 8 hectare de pămînt care 
aparțineau școlii, ca să fie cu
rățite și să se intre cu plugul în ele. 
Nu degeaba se spune: picătură cu 
picătură se face lacul mare. 8 
hectare de ici, 8 de colea, 10 de din
colo, s-au strîns peste 400 pe în
tregul raion.

Acestea s-au petrecut prin luna 
octombrie și se petrec și astăzi. 
Pînă acum, peste 100 hectare au și 
fost smulse din ghiiarele spinilor și 
pălămidei.

Va veni primăvara. Vremea în 
care soarele se repede să smulgă 
plapuma de zăpadă de pe trupul 
pămîntului, trezindu-1 prin împun
sături de raze. Primăvara — vre
mea cînd rădăcinile se prind întru- 
totul, cînd rădăcinile mărețului 
program se vor prinde cu miile de 
fire ale celor peste 60 hectare de 
pomi noi puși în raion, în firișoa- 
rele celor 102 hectare viță de vie 
de cele mai bune soiuri. Castani și 
salcîmi vor acoperi coastele golașe 
ale dealurilor. Nuci, înșiruiți ca niș
te copii ieșiți proaspăt de la grădi
niță se vor înălța de-a lungul celor 
vreo 30 km. de șosea Novaci- Tg. 
Jiu.

Da, și în raionul Novaci sînt nu
meroși oameni harnici, oameni mi
nunați, care au început înrădăcina
rea, tălmăcirea în fapte, a proiectu
lui Directivelor celui de al II-lea 
Congres al partidului.

Ion Gheorghe

colae, care și-a mărit suprafața 
semănată cu grîu cu încă 2 hec
tare. Costin Alexe și alții

PREGĂTESC TERENUL 
PENTRU ÎNSAMÎNTARILE 

DE PRIMĂVARA
e îndată ce au terminat se
mănatul celor 40 hectare 
cu grîu planificate, mem

brii gospodăriei . agricole colec
tive ..Viață Nouă" din comuna 
Sagna, raionul Roman, au în
ceput arăturile adinei de toamnă 
Pînă mai zilele trecute et au a- 
rat o suprafață de 33 hectare, 
pregătind astfel terenul în ve
derea insămînțărilor de primă
vară. Colectiviștii Ambăruț An
ton, Aruxandrei V., Divili Lau- 
rențiu, Andieș Emil, Gulai Ber
nal, au muncit cu deosebit sîrg 
în această perioadă, fiind un 
exemplu pentru ceilalți colecti
viști.
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Urcan mergea totdeauna cu frun
tea sus, căci nimeni n-avea a-1 a- 
răta cu degetul: uite, ăsta, așa și 
pe dincolo. Dacă bărbatul n-are la 
douăzeci ani putere, la treizeci min
te și la patruzeci un rost, apoi nu-1 
bărbat. Urcan avusese la douăzeci 
ani putere cît trei, la treizeci min
te cît șase, iar la patruzeci un rost 
■— atîta cît poate să aibă un mij
locaș care nu s-aruncă nici prin
tre cei dintîi, dar nu rămîne nici 
coada cozii. Casa lui sporește vă- 
zînd cu ochii, iar de cînd s-a hotă- 
rît măritișul Floricăi — mîndria lui 
tea mare și neprețuită — cu Mihu, 
Urcan înflorește de fericire. Mihu 
era ridicat din calicime, dar acum 
flăcăul avea o leacă de pămînt de 
la împroprietărire, era membru de 
partid, deputat în sfatul popular al 
comunei.
- Și care tată cu dragoste către 
fiica lui și cu grija unui stîlp la bă- 
trînețe nu-și dorește un ginere care 
să aibă deschise căile vieții ?

Urcan îl îndrăgise pe flăcău, poa
te și în dorul băiatului mai mare 
ce i murise pe front.

Pe la începutul Iui octombrie, Mi
hu și Florica au făcut cununia ci
vilă. S-a nimerit să fie față și pri
mul secretar al comitetului raional 
de partid, și asta-1 bucură peste 
măsură pe Urcan. Se gîndea că la 
nuntă o să vină tot oameni cu vază, 
spre cinstea casei vechi și a celei 
noi. Primul secretar, sigur. Apoi, oa
meni din comună,—că slavă dom
nului, la așa ceva vin ei și priete
nii, dar și neprieteni, măcar să cîr- 
tească. Hotărîră nunta pînă către 
crăciun, să termine și Mihu trebu
rile grabnice ale însămînțărilor de 
toamnă și ale colectării. Se întîm- 
plă, însă, și un necaz : lui Urcan îi 
muri porcul, un porc mare și gras, 
pe care-l ținea pentru la nuntă A 
umblat Urcan încoace, încolo, să 
cumpere altul — căci nu se putea 
să ridice așa nuntă mare fără să 
ai un porc cum se cade — dar n-a 
găsit la fel și nici atîtea parale cît 
îi cereau nu avea. Tocmai cînd se 
întorcea tare necăjit de la tîrg, se 
întîlni nas în nas cu Istrati. Deși 
vecini, gard în gard, Istrati nu-i 
tăia calea, știindu-1 socru al depu
tatului. Dar acuma veni de-a drep
tul la Urcan :

— Ce-am auzit să fie cu noroc.
— Să dea dumnezeu.
— Și pe cînd nunta ?
— Către crăciun.
— Uite ce am vrut să-ți spun : 

N-ai vrea să-mi vinzi și mie ce
va ? Iți dau pe loc un porc, tot ți-a 
murit al d-tale și-ți trebuie la nun
tă. Un porc pe cinste 1 Nu-I iei din 
tîrg nici c-un miar opt sute 1 Inii 
dai pe el 14 saci...

Urcan se feri să-i răspundă de
odată. Ce-o să zică Mihu cînd o 
auzi de tî-rgul lui ? Avusese cu to
tul 60 saci cu porumb, 30 îi dăduse 
unui din Călmățui în contul unei 
datorii pentru o vacă de lapte și 
niște materiale ce-i trebuiau la casă 
și hambar. Ii rămăsese 30 saci. De 
aici, trebuia să scoată 7 pentru 
cotă. Acuma, Istrati îi cerea 14. Cu 
ce mai rămîne? Și ce, parcă numai 
porc trebuie la nuntă ?

— De, ce să zic? Să mă mai gîn- 
desc, domnule Istrati. Nici pe mine 
nu mă dă porumbul afară din ca
să...

— Bine, gîndește-te și diseară 
îmi spui.

Urcan mai umblă ce mai umblă 
wintre oameni să vadă cum merg 
irețurile și socoti că a nimeirit-o 
)ine cu Istrati. Acasă, avea pus în 
saci porumbul gata de urcat în că
ruță și de mers la baza de recepție. 
Dar își zise Urcan: „Dacă mai zăbo-

Povestire 
de P. A. CARAIOAN

vesccu porcul, nu-I mai iau cu atît. 
Zăbovesc mai bine cu cota. Ii dau 
lui Istrati porumbul, el îmi dă por
cul și sînt mai cîștigat. Ce cumpăr 
acum cu 14 saci, peste o lună nu 
pot să mai iau. Nu s-o face gaură-il 
cer că eu, Urcan, zăbovesc cu cota. 
Oi da-o mai tîrziu. Dar trec hopul!“ 
Așa se socoti el și seara bătu la 
ușa lui Istrati:

— Uite, domnule Istrati, venii 
să-mi dai porcul. Porumbul îl iei 
d-ta pe din dos, că... de ! Să nu mai 
vadă Oamenii.

— Știam eu că prietenul la ne
voie se cunoaște ! rise Istrati. — 
Dar ia ascultă, de vin n-ai nevoie 
pentru nuntă ? Am un vin... puterea 
ursului, la 4 lei chilul.

— De, aș avea... Dar la 4 lei... 
cam scump.

— Ne-nvoim noi. Un chil de vin 
pe trei de porumb, — dacă ai în ce 
să-l pui. Dacă n-ai, îți împrumut 
eu vase și-mi dai... șase saci, pe 
cincisorezece deca.

— Fie, domnule Istrati. Cu vase
le d-tale.

— Dar vinul ți-l aduc poimîine. 
că nu-1 am aici. Porumbul, dacă 
te-ncrezi, dă-mi-1 acum tot. Că eu 
mîine îl pornesc la tîrg și de-acolo 
îl urnesc pe finul către vie să aducă 
poimîine vinul.

— Fie, domnule Istrati.
Și așa se făcu că pînă-n noapte 

Urcan se îmbogăți cu o scroafă de 
toată frumusețea și cu promisiunea 
a cincisprezece deca de vin, dar să- 
îăci cu 20 saci de porumb din cei 
30 ce-i mai avea. In noaptea aceea, 
Urcan mai mult nu dormi decît 
dormi, tot gîndindu-se pe de o par
te dacă a încheiat bun tîrg cu Istra- 
t>, pe de altă parte la ce va zice 
Mihu cînd va afla de afacerea lui. 
In zori, se duse să vadă ce face 
scroafa. Dar abia ieși din casă... 
și-și puse mîinile în cap de ce văzu: 
scroafa ieșise din cocină, se scăr- 
pinase de cotețul rațelor cîrmindu-1 
pe-o rină și terfelise vreo șase-șap- 
te păsări care-și trăgeau sufletul 
într-o baltă de sînge, iar scroafa ni
căieri !

— Cătălină 1 Ia vin’, că nu știu 
ce-i cu porcul ! zise și porni în că
utarea scroafei. O găsi după niște 
scînduri, întinsă la pămînt, cu ritul 
s.ib gardul lui Istrati.

— Al dracului animal,, doamne 
îartă-mă, tot la chiabur trage I

Zmuci din stivă o scîndură și-o 
pocni zdravăn peste spate. Scroafa 

La căminul cultural, pe seară. 
Joacă șah o fată și-un flăcău.
O întreabă dînsul într-o doară:
— Cum e treaba în sectorul tău ?

— Păi se poate să nu știi ? Păcat I 
Doar se știe că sîntem în frunte.
... Șah! Așa!... Mai mută de ai unde' 
Iacă na, Marine, că ești mat.

li întoarse fata întrebarea
Cînd îl vede că s-a încurcat:
—Ei, dar voi cum stați cu-nsămin (area ?
— Cum stăm noi?... (roșește). Iar e mat.

Fata îi vorbește înciudată:
— Na! Ziceai să joc pe sărutări
— Nu mai joc cu tine niciodată 
Pin’nu te fac mat... la-nsămințări.

CORNELIU ȘERBAN

gemu, dar nu se clinti. Urcan o 
lăsă și plecă să-i aducă un obroc 
de grăunte. Insă scroafa nici nu se 
uită.

— Vrei să te cîrpești și mai rău 
te rupi 1 se necăji Urcan. O fi bol
navă sau ce dracul o fi avînd, 
doamne iartă-mă 1

Ii întinse iar obrocul cu boabe 
dar scioafa gemu și încercă zadar
nic să se întoarcă.

— Ii bolnavă ! Așa făcea și por
cul meu cînd a murit 1 Să vezi că 
m-a tras Istrati pe sfoară !...

In vremea asta ieșise din casă 
și Cătălina și Florica, și amîndouă 
se uitau neputincioase cînd la 
scroafa lățită pe jos, cînd la prăpă
dul de lîngă cotețul rațelor. Urcan 
se așezase pe-o buturugă și privea 
la scroafă, cu capul în palme.

— Mă duc să-l iau de gît pe Is
trati, să-l tîrăsc aici 1 se-nfurie Ur
can.

Dar abia făcu cîțiva pași și se 
opri. Pe drum se auzea mare cear
tă. Ascultară cîteștrei. Părea să fie 
Mihu și Stelea clopotarul.

— De ce n-ai dat cota ? întrebă 
Mihu. Te tot plîngi, și d-ta, ca și 
Istrati, că n-ai porumb pentru cotă. 
Dar ca să vindeți la Ploiești aveți 
porumb 1

— Porumbul n-a fost al meu ! Eu 
n-am porumb 1 striga Stelea. Și dc- 
aș avea, e treaba mea ce fac cu el! 
Iar tu să-ți vezi de-ale tale 1 Ce, nu
mai eu n-am dat cota ? Nici socru- 
tău n-a dat-o. Pe el de ce nu-1 ...lă
murești ? Fiindcă ți-e socru ? Lasă, 
tovărășelule, om pune și noi o vor
bă unde știm și n-o să-ți fie moale!

— Vorbește unde vrei și ce vrei, 
dar eu te îndemn să duci cota 1 i-o 
reteză Mihu.

Urcan, Cătălina și Florica păli
ră. Se uitau buimaci unul la altul 
fără să deschidă gura. Deodată, 
Florica începu să p'îngă și țîșni de 
lîngă părinți fugind în casă.

Cînd ajunse în dreptul porții lor, 
Mihu îl strigă pe Urcan și-i spuse:

— Tată, să vii și d-ta la ședință 
la sfat, azi pe la 10. A venit și to
varășul prim secretar de Ia raion. 
Și te-a mai rugat nea Dumitru 
să-i dai și lui mîine căruța, că vrea 
să-și ducă cota.

— Dar ce-ai de ești așa, nu știu 
cun*. ? se făcu Urcan a nu avea ha
bar de cele ce auzise.

— N-am nimic. Ia, unii întîrzie 
cu cotele... Sănătate bună I

Urcan, palid, privi lung după tî- 
năr. De ce nu l-a luat Mihu și pe 
el la rost ? Băiatul s-a încrezut în 
el și el uite ce face! Impleticindu- 
se pe picioare, se duse în casă. Se 
opri în prag. Florica plîngea, baba 
plîngea.

— Ho! Ajunge! le strigă bătrî- 
nul, și se duse în grădină. Scroafa 
abia își mai trăgea duhul. Călcînd 
în dușmănie, se îndreptă spre gar
dul lui Istrati și strigă cît putu :

— Domnule Istrati 1 Domnule 
Istrati ! Ia vin puțin !

Abia tîrziu se arătă și Istrati:
— Dar ce s-a întîmplat, vecine?
— Mi-ai făcut-o, domnule Istra

ti. Scroafa a fost bolnavă și trage 
să moară !

— Ce spui dumneata, vecine ? 
Scroafa era sănătoasă tun! La d-ta 
s-a îmbolnăvit. S-a luat molima de 
la porcul care ți-a murit.

— Ce tot îndrugi acolo, dom’le ? 
M-ai hoțit 1 Să-mi dai înapoi po
rumbul că altfel nu știu ce fac!

— Păi de unde să ți-l dau ? Nu 
ți-am spus că-1 trimit ? De două 
ceasuri au plecat căruțele.

— Mie să-mi dai porumbul și 
să-ți iei hoitul ăsta din curtea mea, 
că altfel....

— Altfel ? Ia lasă neică, întoar
cem și noi foaia. Știm noi cum 
merg treburile și pe la matale.

Și Istrati trînti ușa, intrînd în 
casă. Zadarnic mai strigă Urcan pe 
la gardul chiaburului, că acela nu 
mai ieși afară.

Urcan ajunse tîrziu la ședință și 
fiind odaia sfatului ticsită de lume, 
se ghemui mai lîngă ușă, doar de-o 
scăpa și mai nevăzut. Nu-i era gîn- 
dul la ce spun oamenii... Deodată 
tresări. Tocmai vorbea fratele lui 
Ste'.ea :

— Tovarăși, cum v-am spus, mă 
trimite Istrati cu porumb să-l vînd 
la Ploiești, la piață. Ii zic : Da bi
ne, nașule, d-ta zici că n-ai porumb 
pentru cotă și vinzi Ia piață ? — 
Da’ el : Ești prost, mă Dumitre! 
Am găsit aseară unul mai prost ca 
tine, mi-a dat sacii ăștia și eu i-am 
dat o scroafă care nici nu știu dacă 
o trăi pînă-n ziuă! Dac-am văzut 
așa, eu am venit cu porumbul aici 
la sfat. Da’ cine-i prostul de care 
zicea- Istrati ? Noi trebuie să-l aflăm 
tovarăși !

Urcan simți că toată lumea aceea, 
cu odaie cu tot, se învîrte ca-n- 
tr-o comedie. Erau în joc și cinstea 
lui, dar și a ginerelui. Cum o să 
stea Mihu în fața tovarășilor lui 
c-un așa socru ? Vînăt de mînie, își 
făcu loc cu coatele și ieși în fața 
oamenilor:

— Măi fraților, măi tovarăși 1 
Prostul ă'.a sînt eu, eu, Vasile Ur
can I

Și Urcan povesti totul din fir în 
păr.

— Așa, măi fraților și măi tova
rășilor I Eu am să duc mîine cota, 
că mai am ceva porumb. Cu chia
burul mă judec eu, n-aveți grijă. 
Eu spun că dacă omul n-are la 
douăzeci de ani putere, la treizeci 
minte și la patruzeci un rost, nu-î 
om. Și uite, m-am lăsat prostit la 
cincizeci și șapte 1 Noroc că văd 
acum mai limpede, cu mintea cea 
de pe urmă...

Primul secretar al raionului veni 
lîngă Urcan și-l îmbrățișă. Văzu că 
bătrînul are ochii înlăcrimați. Glu
mi, să-l mai înveselească :

— Ei, tovarășe Urcan ! E bună 
și mintea cea de pe urmă, numai 
să vie la vreme... Dar la nuntă tot 
vin, nu scapi de mine.

Fața bătrînului se lumină, ca 
cerul după o ploaie caldă de vară.
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Colhoznicii din arteîul agricol „Bogdan Hmelnițki“ din regiunea Cernovțî, 
R.S.S. Ucraineană, au lărgit mult în acest an culturile de legume, care ocupă a- 
cum o suprafață de 25 hectare. Aceste culturi se udă cu ajutorul unei instalații 
de ploaie artificială.

In clișeu: instalația de ploaie artificială din colhozul „Bogdan Hmel- 
nițki“.

Maeștrii pomiculturii
Livezile sovhozului „Kras- 

nîi sad“ încep numaidecit 
dincolo de stanița Bataisk 
din regiunea Rostov. Acest 
sovhoz este o mare gospo
dărie, în care pomii fructi
feri — meri, pruni, vișini, 
caiși, ocupă o suprafață de 
466 hectare.

Livezile sovhozului sînt 
împărțite în sectoare de 
cite 25 hectare, după varie
tăți. In felul acesta se face 
mai bine polenizarea și 
fructele din diferite sectoa
re se coc treptat, ceea ce 
ușurează culegerea lor și 
transportarea la fabricile de 
conserve.

Directorul sovhozului, 
Naum Vladimirovici Kava- 
lercik, ne spune că anul 
trecut sovhozul a obținut o 
recoltă de 16.000 kg. mere 
și 8.200 kg prune la hectar. 
Gospodăria a realizat un 
venit de 1.067.000 ruble. 
Pentru înfăptuirile sale 
sovhozul a primit dreptul 
de a participa la Expoziția 
Agricolă Unională.

Pentru ca pomii să ro-

Dupâ metoda lui Malțev
Colhoznicii din artelul a- 

gricol „Drumul spre comu
nism" din regiunea Mos
cova. studiază cu mult inr 
teres noul sistem de lucrat 
pămîntul propus de colhoz- 
nicul-savant inovator T. S. 
Malțev. Aici s-a hotărît să

Centrale telefonice automate în colhozuri
In satele colhoznice Tkvi- 

avi și Karaleti din raionul 
Gori (R.S.S. Gruzină), s-a 
terminat de curind constru>- 
irea unor centrale telefoni
ce automate. In scurtă vre
me se va începe construi

dească bine, este necesar 
ca polenizarea lor să se 
facă complet. In această 
privință joacă un mare rol 
albinele. Sovhozul are o 
prisacă proprie și în afară 
de aceasta, în fiecare pri
măvară își aduc prisăcile 
aici apicultorii din colhozu
rile învecinate. Anul trecut, 
de pildă, în perioada înflo
ririi s<-au aflat’ în livezile 
sovhozului aproape 800 de 
stupi de albine. Făcîndu-se 
bine polenizarea, s-a obți
nut o recoltă îmbelșugată 
de fructe.

Pentru obținerea de re
colte mari de fructe joacă 
un rol însemnat și perde
lele de protecție. înainte de 
a se sădi livezile sovhozu
lui, aici s-au sădit aseme* 
nea perdele de protecție, 
care ating acum o înălțime 
de 12 metri. Perdelele de 
protecție apără pomii fruc
tiferi de vînturi.

Printre copacii mari se 
văd în livezi rînduri de co
păcei tineri, proaspăt să
diți.

se aplice metoda lui Malțev 
pe un lot experimental de 
13 hectare, în cadrul unei 
brigăzi de cîmp.

Mecanizatorii au și înce
put să lucreze ogorul. S-au 
arat primele hectare. La 
primăvară se va insămința 
aici ovăz.

rea unei centrale telefonice 
automate in colhozul 
„Stalin“ din satul Heivani 
(raionul Gagri).

Pină la sfîrșitul acestui 
an se vor construi centrale 
telefonice inter-colhoznice 
în 15 colhozuri din Gruzia.

— Desimea pomilor din- 
tr-o livadă este una din 
condițiile obținerii unor re
colte mari — ne spune di
rectorul sovhozului. — Noi 
ne dăm silința să folosim 
cît mai rațional fiecare me
tru pătrat de pămînt.

Agronomul șef Iaroslav 
Lunev a sădit pe o supra
față de 75 hectare pruni în
tre rîndurile de meri și a- 
ceasta nu va reduce nicide
cum recolta de mere. In ur
ma muncii de îndesire a 
pomilor, sovhozul are acum 
pe o suprafață de 280 hec
tare, în loc de aproximativ 
40.000 pomi, cîți erau îna
inte de îndesire, 86.000 po
mi. In felul acesta va spori 
mult recolta de fructe pe 
aceeași suprafață de pă- 
mint.

... Multe lucruri intere
sante am văzut și am auzit 
noi în sovhozul „Krasnii 
sad“. Aici am făcut cunoș
tință cu o seamă de oame
ni minunați, ca, de pildă, 
brigadierele Perov, Alpatov 
și Tihonova și maeștrii po
miculturii Tokareva și Mai- 
danenko, care au obținut 
anul trecut cite 24.900 kg. 
mere la hectar. Am văzut 
cum se irigă livezile din- 
tr-un canal de distribuție 
din Marea de Azov, cum 
sînt îngrijiți copacii și cum 
se duce lupta împotriva 
dăunătorilor.

Și acum, cîteva cuvinte 
despre perpectivele livezi
lor sovhozului „Krasnii 
sad". Perspectivele acestea 
sînt uriașe. In anul 1960 a- 
proape toți pomii din sov
hoz vor da roade. Potrivit 
planului de perspectivă, 
sovhozul va da țării pină 
la 6 milioane kilograme de 
fructe și poame de calitate 
superioară.

D. PETROV
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In stepa kazahă
La comitetul regional de 

partid din Akmolinsk ni s-a 
arătat o hartă nouă a regi
unii, pe care erau trecute 
teritoriile a 27 noi sovho
zuri. Sovhozurile răsar aici 
în locuri pe unde rar a pă
șit picior de om. întinderile 
lor sînt uriașe. Stepa caza- 
hă pare cu adevărat nemăr
ginită.

Acum locurile acestea 
clocotesc de viață. Aici se 
ară zi și noapte. Milioane 
de hectare de noi pămînturi 
sînt puse în slujba poporu
lui sovietic. Fiecare sovhoz 
nou are cîte 20-30.000 hec
tare de pămînt arabil.

înființarea de sovhozuri 
pe pămînturile înțe'.enite re
prezintă o mare construcție 
a vremurilor noastre.

E greu de descris acum 
în toată măsura vreun sov
hoz oarecare de prin părțile 
acestea. Prea repede se 
schimbă aici totul. Se poate 
întîmpla să nu mai recu
noști aici ceea ce ai văzut 
abia cu o săptămînă în ur
mă. Pînă mai nu de mult 
locurile acestea erau pustii. 
Apoi au apărut sate de cor
turi. Acum răsar tot mai 
multe și mai multe case 
prefabricate.

In sovhozul Marinovski 
lucrează oameni veniți din 
regiunile Harkov, Dnepro
petrovsk, Jitomir, Voroși- 
lovgrad, Poltava, Odessa, 
din Leningrad, Kislovodsk 
și Alma-Ata. Sovhozul a- 
cesta s-a statornicit aici 
mai tîrziu decît vecinii săi 
— pe la mijlocul lui iunie 
din acest an. Dar în răstim
pul scurt care a trecut de- 
atunci oamenii au făcut 
multe și la arat și la cons
truirea satului lor. In legă
tură cu aceasta se cuvine 
să fie menționată munca 
rodnică a directorului sov
hozului, Anatoli VasilievFci 
Zaudalov, de fel din Stalin
grad, care este un foarte 
bun organizator. Hotărît și 
pretențios în muncă și în 
aceeași vreme deosebit de 
atent față de oameni, el și-a 
cucerit dragostea acestora.

Cu o deosebită însuflețire 
muncește aici tineretul, care 
constituie de altfel majori
tatea lucrătorilor. Comso- 

Pe întreg cuprinsul UniuniiSovietice, sute de mii și mi
lioane hectare se dau în folosință agriculturii prin 
desțelenire. In clișeu: lucrări de desțelenire în sovho
zul „Omski", din Siberia. Aici se vor putea cultiva ce

reale, legume și plante tehnice.

molistele R. Emelianova. A. 
Zamcii, E. Kleșnia, V. Ne- 
pociatova, P. Pașkova și 
L. Semionova au adresat 
prin ziarul „Pravda" o che
mare către alte tinere să 
vină să muncească pe pă
mînturile înțepenite. Chema
rea lor a găsit un larg 
răsunet printre tinerele 
din Moscova, Leningrad, 
Ucraina și din alte părți 
ale țării. In noile sovho
zuri au venit multe lucră
toare noi.

Aceeași muncă însufle
țită se vede și în sovhozul 
Kaikartî, care” este condus 
de Nikolai Maximovici Ma
montov. Aici lucrează oa
meni veniți din Ucraina, re
giunea Moscovei și Lenin
grad.

Odată cu succesele sale 
în producție, colectivul de 
aici realizează și multe lu
cruri interesante în viața 
obștească și culturală. Aici 
rulează adesea filme și vin 
artiști. S-au organizat, de 
asemenea, colective de ar
tiști amatori. Colectivul de 
dansuri a dat cîteva spec
tacole în sovhoz și în bri
găzile de tractoare și de 
cîmp.

...Lucrătorii din noile 
sovhozuri au îndrăgit ste
pele întinse și frumoase ale 
Kazahstanului. Pămînturile 
de aici sînt rodnice și cons
tituie un izvor nesecat pen
tru dezvoltarea a diferite 
ramuri de gospodărie. Aici 
sînt condiții deosebit de 
prielnice pentru culturile de 
cereale.

N-a trecut decît puțină 
vreme de cînd au apărut 
pe locurile acestea cele din
ții sovhozuri, pe care statul 
le-a înzestrat cu cele mai 
bune mijloace tehnice. Și 
iată că aceste mijloace teh
nice și munca însuflețită a 
oamenilor au și dat cele 
dintîi roade și roadele aces
tea sînt însemnate. Kazah- 
stanul a depășit planul de 
valorificare a pămînturilor 
virgine și înțelenite pentru 
recolta din anii 1954—1955.

înființarea sovhozurilor 
schimbă din temelii viața 
regiunilor de stepă îndepăr
tate.

V. PANKOV
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Sîntem la începutul cam
paniei lucrărilor de toam
nă în vii. Multe gospodă
rii au și pornit cu încre
dere să aplice regulile teh
nice viticole recomandate 
în această perioadă. Așa, 
de pildă, cunoscuta gospo
dărie agricolă de stat din 
Panciu, regiunea Bîrlad, 
care a obținut în fiecare an 
recolte din ce in ce mai bo
gate de struguri, a început 
zilele acestea îngropatul 
viei.

Iată în cîteva rînduri 
ce lucrări principale avem 
de făcut în acest timp la 
viile altoite și indigene:

Recoltarea coardelor al
toi. După ce s-au cules 
viile, de la fiecare butuc 
se taie cite 2—5 coarde — 
după vigoarea butucului — 
lăsînd însă coardele de rod 
necesare anului următor. 
Coardele altoi se fac apoi 
pachete de cite 100 bucăți 
și se stratifică peste iarnă 
în nisip jilav. In primăva
ră, aceste coarde vor folosi 
la altoire.

Completarea golurilor. 
Aproape în toate podgo
riile din țara noastră se 
găsesc însemnate goluri. 
Acestea au apărut nu nu
mai din cauza îmbătrînirii 
viței și înghețurilor, ci și

Fruntașii la colectări din comuna Daneș
Am bătut de cîteva ori 

în poartă, am strigat, dar 
în zadar. De după porțile 
mari, cu curtea împrejmui
tă de gard înalt, de cără
midă, nimeni nu-mi da 
nici un răspuns. Negă- 
sindu-1 pe Bîrsan Ilie, 
fruntașul satului — că pe 
el îl căutam — am plecat 
spre sfat. Soarele trecuse 
de asfințit și primele sem
ne ale serii începuseră să 
se lase. La sfat, în camera 
președintelui, lume multă. 
Printre ei am găsit și pe 
eroul meu, Bîrsan Ilie. La 
prima vedere părea a nu 
fi el. Figura-i tînără și veș
nic primitoare, nu lăsa să 
se vadă cele 70 de toamne 
trăite. Intru în vorbă cu el, 
spunîndu-i printre altele că 
l-am căutat și pe acasă și 
că aș dori mult să stăm de 
vorbă.

— Veneam eu acasă — 
îmi spuse el — dar ceva 
mai tîrziu. Aștept să facă 
tovarășii de aici rezultatul 
muncii noastre de azi. Știți,

Mari avantaje de pe
De cînd și-a contractat 

boii, țăranul muncitor Cor
nea Petru din comuna Po
iana, raionul Caransebeș, 
i-a îngrijit cu multă aten
ție. La predare, el a pre
zentat doi boi de calitate 
extra-grasă, cu o greutate 
de 1-410 kg. Pentru aceas
ta, statul l-a răsplătit din 
plin. Petru Cornea a primit 
7.614 lei, de asemeni 3 kg. 
talpă, 7 fuse de piele și 650 
kg. porumb la preț oficial. 

neîngrijirii viei. Pentru a 
mări producția la hectar 
și a folosi orice palmă de 
pămînt — așa cum prevede 
proiectul de Directive — 
trebuie pornit de îndată la 
completarea acestor go
luri. In viile tinere, pînă la 
10 ani, completările de go
luri se fac cu butași de vițe 
altoite; în cele de 11—25 
ani golurile se completea
ză cu butași port-altoi în
rădăcinați, care se altoiesc 
mai tîrziu în verde sau us
cat; iar în viile mai bă- 
trîne completarea trebuie 
făcută prin marcotaj.

îngropatul viei. Deoa
rece viile altoite și indige
ne îngheață la temperatu
rile scăzute din iarnă, ele 
trebuie neapărat îngropate. 
In regiunile mai calde de 
la noi — unde se aplică 
tăieri scurte (la cep) — se 
face numai mușuroitul bu
tucului. Lucrarea de îngro
pat constă în culcarea coar
delor de-a lungul rîndului 
și acoperirea lor cu un strat 
de pămînt mărunt, de 15-20 
cm grosime.

Aratul și îngrășatul viei. 
Aratul adine la 20—25 
cm se faee printre riridu
rile de viță, de îndată ce 
s-a terminat îngropatul. O- 
dată cu arătura de. toamnă 
se face și îngrășatul viei, 
împrăștiind printre rînduri, 
înaintea plugului, gunoi de 
grajd în cantitate de 20-40 
tone la hectar. Peste iarnă,

S *

sîntem în întrecere la co
lectări cu cei de la Hoghi- 
lag, comună ce se află tot 
în raionul nostru, Sighi
șoara.

Am stat mult de vorbă 
cu bătrînul și fruntașul sa
tului, Bîrsan Ilie. In acest 
timp el mi-a povestit cu 
mîndrie că în fiecare an 
primele bucate pe care le 
culege le dă statului, cu 
drag.

— Și cum nu le-aș da — 
mi-a spus el — dacă statul 
mă ajută. Mărfuri în coo
perativă avem mai multe, 
semințe selecționate și u- 
nelte primim. Pe deasupra 
ne mai învață cum să și 
muncim pămîntul. Ș-apoi 
cîte alte ajutoare nu ne dă. 
Unui asemenea prieten, 
cum e statul, care îți dă a- 
tîta ajutor, îți este drag 
să-i dai cu toată inima, a- 
tunci cînd el îți cere.

Discuția noastră ar mai 
fi durat, dacă n-ar fi fost 
întreruptă de secretara 
sfatului, Lăcătuș Elena,

urma contractărilor
Din cota de carne i s-au 
scăzut 98 kg.

In ultima weme, numărul 
țăranilor muncitori care 
contractează animale cu 
statul a crescut mult în ra
ionul Caransebeș. Ca ur
mare, de la începutul aces
tui an și pînă în prezent 
s-au contractat 626 vite 
mari, 28 mînzați, 80 viței, 
107 porci, 454 oi și 594 
miei. Leon Bohatir

corespondent

.................. • ALBINA ...

NOTE POLITICE
„Ospitalitate” americană

arătura trebuie lăsată în 
brazdă negrăpată, în scopul 
de a reține mai multă ză
padă în vie. In plantațiile 
mici și cu rînduri dese, a- 
ratul adînc poate fi înlo
cuit prin săpatul adînc cu 
cazmaua (hîrlețul).

Lucrările de toamnă în 
viile hibrizi sînt tot atît 
de importante ca și în ce
lelalte vii amintite. Pen
tru sporirea producției vii
lor de hibrizi existente, tre
buie să aplicăm însă aces
tora lucrări de îngrijire 
mai bune ca pînă acum. 
Astfel, ele trebuie arate a- 
dînc printre rînduri, îngră
șate cu gunoi de grajd, iar 
vițele tinere mușuroite ca 
să nu înghețe.

Aplicarea tuturor măsu
rilor prevăzute în agromi- 
nimul viticol și în special 
aratul adînc de toamnă și 
îngrășatul pot aduce spo
ruri de recoltă chiar de pes
te 70 la sută. Folosind 
toate regulile agrotehnice, 
țăranul muncitor Dobre 
Lefter din comuna Ostrov, 
regiunea Constanța, a ob
ținut în toamna aceasta de 
pe 25 ari de vie, o recoltă 
de 2.312 kg struguri și 
1.000 litri vin. Exemple de 
podgoreni fruntași ca Do
bre sînt multe în țara 
noastră. Recolte bogate în
să pot obține toți podgore
nii, dacă aplică regulile a- 
grotehnice la îngrijitul vii
lor. Ing. V. Drăgușanu 

care intrase pe ușă. Venise 
să aducă situația colectări
lor pe comună.

— Stăm bine, am luat-o 
înainte celor din Hoghilag 
cu 45 procente — spuse se
cretara.

Bîrsan Ilie auzind cu
vintele secretarei, sări de 
pe scaun ca și ars.

— Bravo, vestea asta mă 
bucură. Acum pot pleca a- 
casă cu sufletul împăcat.

Rămăsesem singur cu 
președintele. Intr-un tîrziu 
el începu a-mi povesti des
pre munca lor cu colectă
rile.

— Unul din succesele 
muncii noastre se datorește 
în mare parte deputaților 
din comisiunile permanente 
care ne-au ajutat foarte 
mult. De pildă, noi am îm
părțit comuna pe sectoare, 
punînd responsabili chiar 
pe deputați. In fiecare sea
ră ei vin în fața comitetu
lui executiv și ne arătă re
zultatele muncii și greută
țile întîmpinate. Așa cum 
ne-iam organizat munca, ea 
a -dat roade. 90 la sută din 
planul de colectări pe co
mună a fost îndeplinit. O 
adevărată întrecere între 
țăranii muncitori s-a desfă
șurat în această perioadă 
In întrecere au ieșit nume
roși fruntași, ca Bendorfea- 
nu Nicolae, Cristea Alexan
dru și alții. Aș vrea să vă 
mai spun, în încheiere, că 
in munca cu colectările ac
tiviștii căminului cultural, 
în frunte cu directorul Ki- 
kernea, nu ne-au dat nici 
un ajutor. G. Roșu

Zarvă mare. Posturile 
de radio anunțau sosirea 
in Statele Unite ale Ameri
ca a orchestrei olandeze 
„Concertgebouw“. Afișe u- 
riașe, articole în ziare și 
multe alte forme de recla- 
\mă americană anunțau a- 
celași lucru. Deh! Organi
zatorii acestui turneu al 
orchestrei olandeze voiau 

\să încaseze cit mai mulți 
dolari.

In timpul acesta, membrii 
orchestrei erau nerăbdători 
să-și înceapă turneul in 
S.U.A. Căci după aseme
nea reclamă erau siguri că 

,li se va face o primire cum 
nu se așteptau. Și într-ade- 
văr, li s-a făcut o primire 
neobișnuită. Patru membri 
ai acestei orchestre, printre 
care și oboistul Stitijin, au 
fost opriți să intre- în țara 
„libertăților". Au fost învi- 
nuiți că... participaseră ac
tiv la mișcarea mondială

Așa a fost distrusă bătrîna pădure 
de lingă Munchen-Gladbach

Pe lingă Munchen-Glad
bach se întindea o pădure 
bătrînă ocupînd 400 hec
tare. Ocupanților englezi 
le-a plăcut mult locul și îm
prejurimile. Și ceea ce pla
ce stăpînului, sluga se gră
bește să-i facă poftele. Așa

s-a întîmplat și de astă- 
dată.

Comandamentul englez 
a. hotărit ca pe locul amin
tit să ridice cazărmi, te
renuri de instrucție, locuin-

^jție. Autoritățile guvernului 
J lui Adenauer s-au supus cu

Și negrul James Walker a rămas pe drumuri
James Walker din loca

litatea Tampa, statul Flo
rida, a servit zece ani ca 
preot in armata americană. 
Culoarea lui neagră nu t-a 
oprit pe afaceriștii ameri
cani să se slujească de el. 
După întoarecea lui din ar
mată se credea pus la adă
post de furia bandelor de te
roriști americani—susținute 
de bogătași—stăpinii Ame
rica. Dar intr-o noapte, ne
norocirea s-a abătut asupra 
lui. Cete de bandiți, plătite 
de afaceriști, nu l-au cruțat 
pentru „păcatul" cel mare 
de a se fi născut om de cu
loare neagră. S-a trezit în 
strigătele vecinilor: „Iți 
arde casa, James". Vîlvă- 
tăile focului au mistuit pî- 
nă-n temelii cocioaba in 
care se adăpostea familia 
preotului. Negrul James 

pentru pace. Cei ce au pă
truns însă in America au 
avut parte de o altă mani
festare de „ospitalitate" de
osebită. O agenție de tea
tru a cerut sechestrarea in
strumentelor.

Desigur că o seamă de 
membri ai orchestrei cu 
pricina își spun: „Încă o 
„vizită" de aceasta în 
S.U.A. și ne întoarcem în 
Olanda în costume de... 
baie".

multă plecăciune. Ce le pa
să lor că se distrug păduri 
și ogoare? Nici cele 300 
milioane mărci, costul a- 
cestor construcții nu-i pun 
pe gînduri. Omul de rînd 
din Germania apuseană 
mai trebuie să ducă în spi
nare și aceste angarale pe 
lingă cele multe sub pova
ra cărora este strivit.

La construcțiile de care 
am amintit și-au găsit 
moartea 12 persoane și al
te multe sute de persoane 
au fost rănite.

Este lesne de înțeles de 
ce imperialiștii americani 
și englezi au pus atîta zel 
în ticluirea acordurilor de
la Londra și Paris. Pe lin
gă faptul că ei speră să fo
losească pe omul din Ger
mania apuseană drept car
ne de tun în scopuri răz-

acestei țări, își bat joc de] 
populație și avutul ei.

Walker a. rămas pe dru
muri.

Astăzi a scăpat cu atît, 
dar mîine, ziua de mîine,, 
ce-i va mai hărăzi lui Wal
ker ? Deocamdată a scăpat 
cu viață, dar cit îi va fi.\

dat să mat trăiască ? In 
Statele Unite ale America, 
țara desmățului marilor 
bancheri, omul de culoare 
neagră la orice se poate 
aștepta, numai la bine nu. <



O măreață demonstrație a unității de nezdruncinat 
dintre poporul sovietic, partidul comunist 

și guvernul sovietic
Moscova și întreaga pa

trie sovietică s-a împodobit 
în chip deosebit. Gloriosul 
popor sovietic, constructor 
iscusit al comunismului, 
sărbătorește în acest an a 
37-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie.

6 noiembrie. La Teatrul 
Mare din Moscova s-au a- 
dunat muncitori fruntași 
din întreprinderile și de pe 
șantierele Moscovei, oame
ni de știință, de literatură 
și artă, reprezentanți ai or
ganizațiilor de partid și 
obștești, ostași ai Armatei 
Sovietice, miniștri, deputați 
ai Sovietelor Supreme ale 
U.R.S.S. și R.S.F.S.R. Iau 
parte delegațiile din țările 
străine care se află la Mos
cova, membri ai corpului 
diplomatic.

Ovații și aplauze înde
lungate anunță apariția în 
prezidiu a tovarășilor N. A. 
Bulganin, K. E. Voroșilov, 
L. M. Kaganovici, G. M. 
Malenkov, V. M. Molotov, 
A. I. Mikoian, M. G. Per- 
vuhin, M. Z. Saburov, 
N. S. Hrușciov, N. M. 
Șvernik, M. A. Suslov, P. 
N. Pospelov și N. N. Șa- 
talin.

Raportul cu privire la 
cea de a 37-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a fost rostit 
de M. Z. Saburov, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. Vorbi
torul a înfățișat uriașa în
semnătate istorică pe care 
o are Revoluția din Octom
brie pentru poporul sovie
tic, ca și pentru toate po
poarele lumii.

M. Z. Saburov a înfățișat 
în cuvîntarea sa marile re
alizări obținute de poporul 
sovietic în toate domeniile.

Poporul sovietic traduce 
în viață, cu entuziasm, mar
șurile luate de guvern și 
partid în ridicarea prin 
toate mijloacele a tuturor 
ramurilor agriculturii so
cialiste.

Succesele obținute în 
dezvoltarea industriei și a

griculturii au dus la ridi
carea continuă a buneistări 
materiale și culturale a 
oamenilor sovietici. Vorbi
torul a arătat că Statul So
vietic își închină întreaga 
sa politică internă și exter
nă intereselor maselor 
populare, cauzei păcii și 
securității popoarelor.

PARADA MILITARĂ 
ȘI DEMONSTRAȚIA 

OAMENILOR MUNCII 
DIN MOSCOVA

Piața Roșie pare în a- 
ceastă zi de 7 Noiembrie 
mai măreață. Pe fațada 
Aluzeului de Istorie, înca
drate în coroane aurii, stau 
înscrise cifrele : „1917“ și 
„1954“. Steaguri, pînze ro
șii și ghirlande verzi împo
dobesc clădirea din fața 
Kremlinului.

Mareșalul Uniunii Sovie
tice, N. A. Bulganin, minis
trul Apărării al U.R.S.S., 
trece în revistă trupele care 
iau parte la paradă, le sa
lută și le felicită cu prilejul 
sărbătoririi Revoluției din 
Octombrie. Puternice salve 
ale artileriei anunță început- 
tul parăzii militare. Defi
larea ostașilor Armatei So
vietice a oglindit succesele 
obținute în perfecționarea 
măiestriei de luptă, a ară
tat că forțele armate sovie
tice dispun de toate cele 
necesare pentru îndepli
nirea nobilii for misiuni de 
a sta de strajă muncii pași- 
nice a poporului sovietic.

Pline de voioșie trec prin 
Piața Roșie, salutînd pe 
conducătorii partidului co
munist și guvernului sovie
tic, coloane de oameni ai 
muncii, care poartă pan
carte care arată victoriile 
lor în muncă.

Parada militară și de
monstrația oamenilor mun
cii din Moscova au prile
juit o mărturie vie a unită
ții de nezdruncinat între 
poporul sovietic, partidul 
comunist și guvernul so
vietic.

I Popoarele lumii
La mii și zeci de mii de 

kilometri depărtare de hota
rele marii Țări a Socialis
mului, milioane de oameni 
simpli au sărbătorit cea de 
a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. In aceeași zi, în 
toate limbile pămîntului, au 
răsunat cuvinte de slavă 
pentru Țara Revoluției din 
Octombrie, pentru apără
toarea de nădejde a păcii 
în lume, Uniunea Sovietică.

PEKIN

La 6 noiembrie a avut 
loc la Pekin adunarea fes
tivă a reprezentanților vie
ții publice din capitala 
R.P. Chineze pentru sărbă
torirea celei de a 37-a ani
versări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. 
Cu acest prilej au rostit 
cuvîntări Sun Țin-lin, vice
președintă a Asociației 
pentru prietenia chino-so- 
vietică și P. F. Iudin, am
basadorul U.R.S.S. în R.P. 
Chineză. In încheiere, par-

Prin rezultatele lor, ale
gerile de la 2 noiembrie 
desfășurate în Statele 
Unite ale Americii au în
semnat o înfrîngere pen
tru partidul republican a- 
flat la conducere.

In Camera Reprezentan
ților, partidul republican a 
obținut 203 mandate, față 
de 232 mandate ale parti
dului democrat. In Senat, 
partidul republican va avea
47 mandate, în vreme ce 
partidul democrat va avea
48 mandate. întreaga pro
pagandă deșănțată și pli
nă de promisiuni fățarnice 
a republicanilor s-a dove
dit zadarnică.

De ce și-au dat votul lor 
alegătorii americani, mai 
degrabă democraților decît 
republicanilor ? Altă ale
gere n-aveau de făcut. 
Aceasta nu înseamnă că 
democrații sînt mai buni 
decît republicanii. Ce mi-e 
Rada-baba, ce mi-e baba-

au sărbătorit ziu
ticipanții au asistat la 
spectacolul „Lacul lebede
lor" dat de artiști sovietici 
care se află. în prezent în 
China-

VARȘOVIA

Tot în aceeași zi a avut 
loc la Varșovia ședința fes
tivă consacrată sărbătoririi 
zilei de 7 Noiembrie. In ma
rea sală a Teatrului polo
nez de stat s-au adunat 
fruntași în muncă din între
prinderile Varșoviei, oa
meni de știință, cultură și 
artă, generali și ofițeri ai 
armatei poloneze și alții. 
Raportul cu privire la cea 
de a 37-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a fost pre
zentat de Iozef Cyrankie- 
wiez, președintele Consi
liului de Miniștri.

MONTEVIDEO

La Montevideo, capitala 
Uruguaiului, a fost sărbă
torită ziua de 7 Noiembrie

Rezultatul alegerilor din
Rada. Și unii și alții sînt 
reprezentanți ai intereselor 
bancherilor, în pofida ma
selor largi populare. Atît 
republicanii cît și demo
crații, atunci cînd au fost 
la cîrmuire, au luat o 
seamă de măsuri și legiu
iri care în interiorul țării 
au dus la împovărarea oa
menilor muncii, Ia milita
rizarea economiei națio
nale, creșterea șomajului, 
și ruinarea agriculturii. Pe 
plan extern, și republicanii 
și democrații au dus o po
litică de înveninare a si
tuației internaționale.

Totuși cetățeanul ame
rican și-a putut da seama 
că în cei doi ani de guver
nare republicanii au dus po
litica celor mai reacționare 
și războinice forțe din Sta
tele Unite ale Americii. 
„Guvernul de miliardari” 
cum a fost denumit guver
nul lui Eisenhower, a in
tensificat cursa înarmări-

de 7 Noiembrie
priritr-o ședință solemnă. 
Președintele Institut ului jso- 
vieto-uruguaian pentru re
lațiile culturale, dr. Juan 
Carlos Bodano a citit un 
raport.

FARIS

La mitingul care a avut 
loc la Paris pentru sărbă
torirea zilei de 7 Noiembrie 
au participat zeci de mii 
de oameni. Participanții 
la miting au ascultat cu o 
deosebită atenție raportul 
prezentat de Jacques Du- 
clos. Cei prezenți la miting 
au salutat cu aplauze fur
tunoase declarațiile lui Du- 
clos că poporul francez nu 
va lupta niciodată împo
triva Uniunii Sovietice. In 
încheierea mitingului a a- 
vut loc un mare concert.

Nu există colț al globu
lui pămîntesc unde ziua de 
7 Noiembrie să nu fi prile
juit manifestații de dra
goste ale oamenilor simpli 
pentru măreața Uniune So
vietică.

S. U. A.
lor, a redus impozitele apli
cate societăților bogăta
șilor, a micșorat sub
vențiile pentru susține
rea prețurilor agricole și 
altele. Pe plan extern, po
litica republicanilor a pus 
la cale prin șantaj și ame
nințări alianțe războinice, a 
împînzit lumea cu sute de 
baze militare. Ducînd așa 
zisa „politică de pe poziții 
de forță”, republicanii au 
pus neîncetat piedici în ca
fea rezolvării problemelor 
internaționale.

Prin votul său, cetățea
nul american a respins po
litica antipopulară și răz
boinică a guvernului re
publican. încercările pro
pagandei americane de a 
da uitării rezultatele alege
rilor din 2 noiembrie, nu 
pot ascunde adevărul. Ale
gerile din Statele Unite ale 
Americii au arătat că ma
sele largi americane res
ping politica războinică 
a forțelor reacționare.

De vreme îndelungată 
cele 9 moașe (miniștrii de 
externe a 9 țări apusene) 
se căznesc să readucă pe 
lume un monstru, armata 
hit'.eristă nimicită în cel 
de-al doilea război mondial. 
Dar încă înainte de reînvie
rea. lui, moașele se gîn- 
desc ce denumire să-i dea 
pentru a ascunde cît mai 
bine chipul odios al „fătu
lui". Prima denumire sub 
care au căutat să-l ascundă 
a fost „comunitatea defen
sivă europeană14. Insă sub 
această denumire monstrul 
a murit în fașă, dat fiind că 
a fost de îndată recunoscut. 
Moașele însă nu s-au lăsat 
și s-au întîlnit la Londra 
pentru a porni din nou la 
lucru. La 3 octombrie s-a 
terminat conferința de la 
Londra a celor 9 miniștri 
de externe. Ce se întîmpla- 
se ? Găsiseră pentru mons
trul a cărui reînviere o 
pregătesc, un nume nou: 
„uniunea vest-europeană“.

NOUĂ MOAȘE ȘI UN MONSTRU
(Ce se ascunde în dosul acordurilor de la

Acum moașele își surîdeau 
fericite, spunînd: „Să ve
dem dacă-1 mai recunoaște 
cineva”. Și pentru a se a- 
sigura cît mai bine, au 
complicat» această naștere 
pe hîrtfe în acorduri care 
cuprind sute și chiar mii 
de pagini.

La 19 octombrie tocmeala 
reîncepe la Paris asupra 
problemelor rămase nere
zolvate la Londra. Tocmea
la se încinge tot mai taire și 
la Paris este nevoie să se 
adune 14 miniștri, repre
zentanți ai 14 țări membre 
ale blocului Atlantic. Ei au 
discutat primirea Germa
niei apusene în această 
grupare războinică. După 
cum vedem, monstrului de 
ieri, care renaște azi într- 
un chip și mai hidos, i se 
pregătește viitoarea familie: 
blocul Atlantic. Pregătirile 
se fac însă cît mai compli

cat, pentru ca puțini să-și 
poată da seama ce se pre
gătește.

Adevărul este că po
poarele și-au dat de îndată 
seama că în spatele volu 
minoaselor acorduri de la 
Londra și Paris nu se as
cunde decît un singur scop: 
reînarmarea cît mai grab
nică a Germaniei apusene, 
reînvierea monstrului — 
armata hitleristă. Și în

Londra și Paris?)
timp ce la Londra și Paris 
zgomotul nu mai contenea, 
în Germania apuseană ci
racii de ieri ai lui Hitler, 
eliberați din închisori, au 
început de pe acum să pu
nă pe picioare armata hit
leristă.

In toate colțurile lumii 
au avut loc puternice mani
festații împotriva reînvierii 
militarismului german. în
șiși unii oameni politici din 

chiar țările așa zisei „uni
uni vest-europene“ și-au a- 
rătat răspicat împotrivirea. 
Iată, de pildă, ce declară 
Archie Gemmel, membru al 
partidului laburist (An
glia), despre remilitariza- 
rea Germaniei : „Vom con
tinua lupta împotriva aces
tei politici primejdioase și 
reacționare".

Milioane de oameni sînt 
hotărîți să lupte pentru o 
Germanie unită și democra. 
tică în inima unei Europe 
capabile să asigure pacea 
tuturor popoarelor. De ace
ea, cele 9 moașe ale reîn
vierii armatei hitleriste în 
frunte cu moașa coman
dant — imperialismul ame
rican — trebuie să știe că 
popoarele văd cît de pri
mejdios este monstruosul 
militarism german, în ori- 
cîte scutece s-ar ascunde. 
Și n-ar fi rău ca bogătașii 
din apus să știe proverbul: 
„Copilul cu multe moașe, 
moare cu buricul netăiat 1“

Aurel Ralea



i.

Din neglijenta organelor comunale, școala elementară 
din satul Zmeu, raionul Tg. Frumos, stă cu acoperișul 
spart. Deși există materiale și largi posibilități locale, 
organele în drept au amînat reparația pînă în pragul ier
nii.

— Văd că șindrilă au in pod. De ce nu o pun pe aco- 
periș ?

— Ca să n-o ude ploaia.

„Torcălăul"...
Se cîntă după melodia 

„Ușor puiule, ușor".
Martie cînd a sosit 
El ofta că-i ostenit...
Vara că e cald spunea 
Și-n umbră se tolănea.
Toți lucrau la cîmp avan 
El, torcea ca un motan. 
Apoi, toamna, tot la fel, 
Se mai... odihni nițel.
Dar cind fu la împărțit 
Printre primii a venit. 
Mulți duceau, cum se 

cuvine, 
Carele acasă, pline.
El se-nghesuia mereu: 
Cite care s-aduc eu ?
Au rîs toți: — O roabă-adu 
C-ai să intri-n ea și tu l

Mircea Bonda

Sfatul popular al comunei Costuleni, regiunea lași, nu 
s-a îngrijit să asigure reproducătorilor comunali hrană 
și adăpost. Ovăzul de pe cele 12 hectare din lotul zooteh
nic nu a fost recoltat la vreme, scuturindu-se pe cîmp. In 
grajdul reproducătorilor plouă ca și afară.

Taurii : Noroc murgule, strănuți cam des l
Armăsarul: Des, că foarte rar... își amintește cineva de 

noi.

Sdmînță... rea
Ca să-ți înhami caii la 

plug și să mergi la însă- 
mînțat, îți trebuie doar cîte- 
va minute. Chiaburilor Se
cuii Constantin și Roman 
Ciolovicianu din Topo'.o- 
văț-Lugoj le trebuie pentru 
aceasta săptămîni în șir. 
Ba li se rup hățurile, ba e 
timpul plo:os, ba-i o sărbă- 
torică, ba le e sămînța rea...

Mai mulți țărani munci
tori din comună s-au hotă- 
rît să-i ajute pe chiaburi. 
Le-au înhămat caii și i-au 
trimis la însămînțat griul, 
fiindcă sămînța le e bună, 
dar sînt ei sămînță rea... 
de chiaburi.

Epigramă
Dumitru Vasile, gestio

narul cooperativei Șipote, 
raionul Iași, înșeală la cîn- 
tar.
De te ciupe cîte-un pic 
Și tu vezi, gestionarul" 
Jură: — Eu nu știu nimic 
Vinovatul e... cîntarul 1

(25)

Ce-am pățit in comuna 
Fundeni-Lieștl oi ține 

minte cit oi trăi. M-am dus 
intîi pe la sfatul populw. 
Acolo nimeni. Parcă ar fi 
știut că vin eu. Cind am 

V «eș/7 de la sfat vădmn indi- 
; vid mergind așa, la... trap. 
I — Bădie — zic eu — ta 
» stai nițel f
’ Ți-ai găsiți Omul fugea 
ț mai departe. Și pentru că 
’ n-aveam pe cine întreba 
I unde sînt cei de la sfat, o
• luai după el. II ajunsei cu 
, mare greutate.
• — Ce fugi măi omule 
| așa ? la spune, nu cumva 
» știi unde-l pol găsi pe pre- 
> ședințe ?
! — E ocupat Dină peste
‘ cap. Inpa-te pămînt! 
ț D-a a fug Ș: eu. să-nu dea 
I șl me cran Deva pogo-
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„Eroii”: Colectorii Mol- 
doveanu Ion și Costea Ni- 
colae, referentul Grădinaru 
1. Dumitru, din comuna 
Șendriceni, Moraru Dumi
tru, colector în Burdujeni 
și Ostafie F. Nicolae, refe
rent în comuna Dersca, 
toți din regiunea Suceava.

Acțiunea se petrece într-o 
sală de ședințe.

Moldoveanu: Tovarăși, 
după cum vă spuneam, si
tuația este critică...

Mai multe voci: Fără 
critică...

Moldoveanu: Fără, tova
răși, fără, că nici mie nu-mi 
prea convine... Totuși, stăm 
cam prost cu colectările I 
Dau cuvîntul colegului 
meu, Costea Nicolae, care 
va expune situația...

Costea: ...Situația, tova
răși e... cum să zic eu...

O voce : Proastă I...
Costea : Așa, tovarăși... 

Proastă 1 Și asta fiindcă 
nici noi, colectorii... De ce 
tovarășul Moraru Dumitru, 

pașe.
Pornirăm amindoi spre 

cîmp. Aici președintele, 
Răduțu Constantin, se cer
ta cu doi indivizi:

— Ești gros de obraz, 
Niță. Ce naiba, numai 2 
vedre de vin merită pămîn- 
tul ăsta?

Niță Cocei tăcu.
— Coane — sări cu gura 

celălalt — facem amindoi 
tamșa. Iți dau patru vedre, 
ce zici?

Răduțu Constantin zîmbi 
pe sub mustață.

— S-a făcut, Panaite. 
Bate laba cu neică și mîine 
să te „înfățișezi11 cu promi
siunea la mine. Acasă bă, 
nu la sfat. Că iar o să zică 
ăia că-i (in pe chiaburi în 
brațe.

— Păi bine nea Rădu- 
țule, așa ne fuse vorba ? 
Mie ce-mi mai rămînc?

O apă și-un pămînt 
(Scenetă)

de pildă, nici pînă astăzi 
nu și-a predat cotele ?

Moraru: Rîde hîrb de 
oală spartă 1 Și cine vor
bește? Costea, care nu și-a 
predat carnea, porumbul, 
cartofii... Aud ? Se supă
ră tovarășul Moldoveanu ? 
N-am ce-i face! Ce dacă-i 
prezidentul ședinței noas
tre? Mai mare rușinea... să 
nu-și predea cotele... tocmai 
el 1 La fel și referentul Gră
dinaru. Ia să-i dăm și lui 
cuvîntul...

Grădinaru : Tovarăși, eu 
unul îmi fac datoria. Cum 
vine cetățeanul de la bază 
cu obligația achitată, cum 
îl descarc din scripte... Da’ 
acu’, spuneți și voi. Des
carc pe alții și mă las pe 
mine... încărcat ?l Eu... de 
Ostafie m-aș lega, fiindcă 
el stă și mai prost. Te po
menești c-o fi luat exem
plu de la chiaburii Pintilie 
Vasile și Fusa Alexandru, 
de nu și-a predat cele 300 
kg. cartofi, carnea, laptele...

Intră în vorbă cel care ve
nise cu mine.

— Nu-i nimic, Stelică. 
Am eu grijă și de tine. Iți 
dau pămîntul din vale. Și 
(ie, Niță, tot acolo. Să 
fiți vecini- Ca-n zicală: 
unde-s • doi, puterea creș
te. Vă dau pămînt bun. 
...Din rezervele statului. 
Mă -ngrijesc eu. D-aia sim- 
(iți-vă și voi, că se apro
pie crăciunul... anul nou... 
Și cei patru precupeți, Ră
duțu Constantin — preșe
dintele sfatului — și chia
burii Stelian Pecheanu, 
Niță Cocei și Panait Teo- 
dorescu, porniră spre vale. 
Rămăsei uluit de cele vă
zute. Vasăzică așa merg 
treburile pe aici ? Mă luai 
după ei. Cind îi ajunsei, îl 
bătui pe umăr pe președin
te.

— Bădie — zic — am

Ostafie: Minte! Nu-i a- 
devărat I... Este vorba doar 
de 243 kg. cartofi, nu 300 I 
Și apoi știți că de curînd 
noi'am înaintat la raioane 
tabelele de restanțieri. Să 
ne spună cei din Șendrice
ni dacă sînt trecuți și ei în 
aceste tabele... Mîlc 1... Ni- 
ciunul nu suflă un cuvințel. 
Vedeți ? De aia, pentru că 
n-au obraz față de oameni.

Grădinaru : Nu-i adevă
rat I Voi sînteți niște pala
vragii, niște indivizi fără 
simțul răspunderii... (După 
aceste vorbe, Grădinaru 
sare de la locul său. Ceilalți 
fac |a fel. Gălăgie mare).

Moldoveanu: Liniște, fra
ților, liniște... Să vorbim 
deschis, între noi... Toți 
sîntem o apă și-un pămînt!

★
Din păcate această șe

dință n-a avut loc, deoare
ce „eroii** nici nu se gîn- 
desc la așa ceva. Nu vor 
să-și facă rău cu propria 
lor... gură.

și eu nevoie de ceva pă
mînt. Dau 5 vedre de vin.

Cind auzi asta, Răduțu 
se scărpina la ceafă. Prin
sese încă un „client" cre
dea el.

— Păi zi așa, jruișoru- 
le. De ce-ai tăcut pînă acu’? 
Dar dacă mai pici cu vreo 
gîscă, două... știi... vin săr
bătorile și pentru mine...îți 
mai lărgesc o leacă pămîn
tul. Vorba aia, unde-s 
cinsp’ce, douăzeci, mai 
merg vreo 2—3 hectare.

— Păi eu n-am decît 
2 hectare de pămînt.

— Cum ?! Atîta tot? Nu 
ești chiabur ?

— Nu.
— Atunci piei din fața 

mea, calicule.
— Am plecat — zic eu 

— dar ai să mai auzi de 
mine. Să nu uiți! Mă chea
mă IIie Poznașu.

Fără... ocol!
Au trecut mai bine de 

patru luni de cînd pe Ion 
Macavei, șeful ocolului sil
vic Baia de Criș, raionul 
Brad, îl muncește o între
bare: să-i dea lui Florian 
Colța din Luncoiul de Jos, 
cele 12 fire de brad pe care 
acesta le-a cerut pentru 
construirea casei, sau să-l 
mai amine ?

Iată o întrebare la care 
șeful ocolului ar putea răs
punde mai... fără ocol I

F. Benea 
corespondent

Avansul, 
scroafa și... purceii
— Am venit pentru scroa

fă. Aș vrea să...
— Contractezi I — sare 

vesel delegatul Agevacoop- 
ului. — Să-ți dăm bani I...

Cît ai clipi, țăranul mun
citor Ion Cirțu din Săcă- 
șeni-Carei, a luat un avans 
de 472 lei. După care omul 
s-a dus acasă, a luat scroa
fa, și-a plecat cu ea la... 
vier 1 Urmează apoi cîteva 
luni de așteptare. Ageva- 
coop-ul îl așteaptă pe Ion 
Cirțu să predea scroafa 
îngrășată, cum scrie la con
tract. Ion Cirțu așteaptă 
scroafa... să fete, cum și-a 

făcut e! socoteala. Și scroa
fa a fătat. Dar, scroafă cu 
purcei cine-ți primește la 
contractare? Avansul îna
poi ? Ehe, să fie sănătoși 
de cînd s-a cheltuit 1

Astfel, Ion Cirțu nu nu
mai că n-are de gînd să-și 
mai respecte contractul, 
dar chiar așteaptă să fie... 
felicitat. Și-ar merita-o. 
El crede că merită, căci 
puțini oameni fact dintr-o 
scroafă contractată și-un a- 
vans cheltuit fără rost, o 
adevărată... porcărie 1


