
Pentru întărirea patriei, 
să întîmpinăm noul an 

cu toate obligațiile îndeplinite
Un vechi obicei izvorit 

din tradiția poporului nos- 
tru ne îndeamnă să pă
șim pragul noului an cu 
toate datoriile plătite.

In curind, ne vom aduna 
cu toții în jurul mesei săr
bătorești să întîmpinăm 
primii zori ai noului an. 
Cît de bine ne vom simți 
atunci dacă vom ști că ne
am făcut pe deplin fireasca 
datorie de cetățeni ai unei 
patrii libere, iubitoare de 
pace, achitîndu-ne obliga
țiile față de stat. Oare 
ne-am făcut noi această 
datorie de cinste ? Fără în
doială că mulți dintre noi 
pot spune din toată inima: 
Da ! Pentru întărirea pa
triei. noastre, pentru apă
rarea păcii am contribuit 
și vom contribui cu toată 
dragostea. Iată, de pildă, 
cu cîtă bucurie — gîndin- 
du-se la fantele sale pildui
toare — citește acum aceste 
rînduri Neamțu Constaatin, 
țăran muncitor din comuna 
Udești, raionul Suceava. 
El s-a achitat din vreme de 
toate obligațiile fată de 
stat. Pe lista fruntașilor la 
colectări din comuna U- 
dești a fost pus la loc de 
cinste. El a ales din pri
mele roade culese cele mai 
frumoase boabe si le-a dat 
cu dragoste. Dar oare 
Neamțu Constantin ne 
poate spune numai atît 
desore faptele sale de bun 
cetățean al patriei? Nu! 
Să-și amintească el si tot 
satul cînd spre baza de re
cepție a plecat în aceeași 
după amiază căruțele în
cărcate cu cotele gospoda
rilor Camilar A. Constan
tin, Camilar Vespasian, 
Ciobotani I. Gheorghe, Boi- 
cu A. Dumitru. In dimi
neața acelei zile, Neamțu 
Constantin stătuse înde
lung de vorbă cu cei patru 
gospodari arătîndu-le im
portanța predării cotelor 
către stat.

Bucuria datoriei îndepli
nite ne este împărtășită 
și de țăranii muncitori din 
comuna Balota, raionul A- 
maradia. Planul de colec
tări al comunei l-au înde
plinit în proporție de sută 
la sută. Cu aceeași mîn- 
drie patriotică au intitulat 
și țăranii muncitori din co

Raionul Lâpuș a terminat ccleciări'e 
de produse vegetale

In urma muncii poli
tice desfășurate în rîn- 
durile țărănimii munci
toare și a măsurilor or
ganizatorice luate de or
ganele de stat, țăranii 
muncitori din raionul Lă- 
puș, regiunea Baia Mare,

Regiunea Stalin a îndeplinit planul 
de colectare la produsele agricole

Printr-o bună muncă de 
organizare și lămurire din 
partea activiștilor de par
tid, salariați'lor organelor 
de colectare și a sfaturi
lor populare, în regiunea 
Stalin se obțin succese tot 
mai mari. Așa s-a reușit 
ca în zilele acestea să 
se îndeplinească în în
tregime și înainte de ter
men planul anual de co

muna Războieni, raionul 
Cluj, scrisoarea pe care ne- 
au trimis-o la redacție: 
„Succese frumoase în mun
cile de colectări". Pînă a- 
cum procentul îndeplinirii 
planului de colectări în co
muna lor a atins următoa
rele cifre: grîu sută la sută, 
porumb o sută unu la sută, 
cartofi o sută trei la sută, 
alte boabe o sută patru la 
sută, floarea soarelui o 
sută doi la sută, carne o 
sută șaisprezece la sută. 
„Noi cei din comuna Răz
boieni — scrie mai de
parte în scrisoare — știm 
că de îndeplinirea planului 
de colectări depinde îmbu
nătățirea aprovizionării oa
menilor muncii de la orașe 
și sate. Și mai înseamnă 
ceva scump pentru noi. în
tărirea puterii de apărare a 
patriei noastre, a cuceriri
lor poporului nostru mun
citor".

Acum, cînd fiecare zi, fie
care ceas care ne mai des
parte de noul an sînt nu
mărate, să ne gîndim mai 
mult ca oricînd la obliga
țiile noastre față de stat. 
Dacă noi ne-am achitat din 
vreme cotele, impozitele, 
dacă am respectat întocmai 
contractele încheiate cu 
statul, să nu ne mulțumim 
cu atît. Să le reamintim tu
turor de minunatele înfăp
tuiri pe care le-a făcut sta
tul de democrație populară 
pentru ei, pentru copiii lor. 
Să le reamintim de școala, 
de căminul cultural, de ci
nematograful și de alte 
construcții ridicate în anii 
din urmă. Să le arătăm că 
aceste înfăptuiri nu s-ar fi 
putut realiza dacă munci
torii de la orașe n-ar fi 
muncit cu dragoste și con
știinciozitate. Aceeași dra
goste pentru îndeplinirea 
îndatoririlor ni se cere și 
nouă, oamenilor muncii de 
pe ogoare. Și acum mai 
mult ca oricînd, cînd impe
rialiștii anglo - americani 
vor să dezlănțuie un nou 
măcel, trebuie să ne gîndim 
la obligațiile noastre. De 
felul cum ne vom face da
toria noastră de cetățeni, 
va depinde întărirea patriei 
noastre dragi, întărirea și 
apărarea păcii, bun atît de 
scump vieții noastre paș
nice constructive.

au îndeplinit planul de co
lectare la produsele vege
tale.

Fruntașe în acțiunea de 
colectare sînt comunele 
Făurești, Copalnic-Mînăș- 
tur, Dumbrava și Rogoz.

lectare la toate produsele 
agricole.

Dar țăranii muncitori 
din această regiune nici la 
predarea produselor iani- 
male nu vor să se lase 
mai prejos. In cîteva zile 
ei vor reuși să se mîn- 
drească de-a binelea ca 
fruntași la colectare pe în
treaga țară. „

tAâflfâjnina&x,
a afesiămtâe&f* eaflutafe

ANUL 57 Seria ll-a Nr. 364 8 pagini —15 bani Miercuri 15 decembrie 1954

In satele țării noastre, întruniți în mitinguri, țăranii muncitori protestea
ză cu hotărîre împotriva reînvierii militarismului german și aprobă întrutotul 
declarația guvernelor statelor participante la Conferința de la Moscova.

Fotografia înfățișează un aspect de la un asemenea miting care a avut 
loc la căminul cultural din comuna Budești, raionul Oltenița. r

G
Frontul păcii și democrației este de neînvins

Pe ulițele ce duc spre 
centrul satului, grupuri, 
grupuri de cetățeni se în
dreaptă spre școală. Se a- 
nunțase că aci va avea loc 
adunarea satului legată de 
lucrările Conferinței de la 
Moscova a țărilor europe
ne.

Vremea nu te prea îmbia 
să părăsești căldura casei. 
Dar, poți sta locului cînd 
se discută o asemenea pro
blemă care privește viața, 
viitorul, pacea? In satul a- 
cesta din șesul Dunării ca 
și în multe altele din țara 
noastră și-au lăsat urme a- 
dtnci grozăviile războiului.

De ce și-a lăsat mina 
jertfă pe cîmpul de luptă 
Ion Danciu? De dragul cui 
și-a pierdut soțul și fecio
rul în primul și al doilea 
război, Stana N. Ion? In a- 
tîtea și atâtea case din sa
tul Poiana, raionul Drăgă- 
nești, războiul a adus jale 
și nenorocire.

In această primă jumăta
te a veacului al XX-lea, 
marii bogătași au asmuțit 
în două rînduri, la pradă, 
militarismul german asu
pra Europei. De două ori 
popoarele Europei au tre
buit să îndure cizma cotro
pitorilor. De două ori în mai 
puțin de 50 de ani, însuși 
poporul nostru a cunoscut 
din greu amarul ocupanți- 
lor militariști germani

Peste sală s-a așternut 
liniște. Cuvintele învățăto
rului Vintilă Ion, merg la 
inimă fiecăruia din mulți
mea ascultătorilor. Cu toții 
își dau seama de noua 
primejdie care amenință 
popoarele Europei prin pu
nerea pe picioare, în Ger
mania apuseană, a milita
rismului.

Acordurile încheiate la 

Paris de cercurile condu
cătoare a unor țări apuse
ne, împinse îndeosebi de 
cercurile războinice din 
Statele Unite ale Americii, 
netezesc calea războiului. 
Alianța lor războinică este 
îndreptată în primul rînd 
împotriva Uniunii Sovie
tice șî a țărilor de demo
crație populară din Europa.

— Eu după cite înțeleg 
cred că — s-a ridicat la cu- 
vînt Ion I. Drăghiceanu — 
cercurile conducătoare din 
Franța, Anglia, în cap cu 
cele din America încearcă a 
se juca cu focul. Numai că 
cel care se joacă cu focul 
poate ușor să se ardă el 
însuși. Nu același lucru a 
făcut la rîndul lui și Hit
ler? Sfîrșitul, știm cu toții 
care i-a fost. Să ia aminte 
cei ce calcă pe urmele lui.

Gheorghe Văleanu a 
vorbit despre munca paș
nică a oamenilor din satul 
lui. El a arătat cum, atît 
colectiviștii, întovărășițil,

Mitinguri în satele regiunii Iași
Vestea că cercurile agre

sive din occident se grăbesc 
să înfăptuiască planul reîn
vierii militarismului ger
man a fost primită cu mul
tă indignare în satele din 
regiunea Iași, care cu ani 
în urmă au suferit cumplite 
distrugeri din partea hoar
delor hitlerfete.

La mitingul care a avut 
loc duminică în sala cămi
nului cultural din comuna 
Vînători au participat sute 
de țărani din satele Vînă
tori și Vulturi. Printre cei 
care au luat cuvîntul a fost 
și țăranul muncitor Nicolae 
Gabrielescu din satul Vul
turi* 

cît și ceilalți țărani mun+ 
citori din sat au prins a 
trăi și a se bucura de o via* 
ță nouă, liberă.

— Ni-e dragă paced 
pentru că cunoaștem de 
cîțiva ani încoace bucuria 
unei munci plină de rod. 
Ni-e dragă pacea pentru că 
în orînduirea noastră de- 
mocrat-populară cunoaștem 
prețuirea omului simplu, 
oropsit atîta vrefne în t're-> 
cut. Vom ști însă la nevoie, 
să apărăm pacea, cuceririle 
noastre socialiste. Cine se 
va încumeta a se măsura 
cu forța popoarelor libere^ 
stăpîne pe soarta lor, va fi, 
izbit cu strășnicie.

In cuvîntul lor, alțl 
vorbitori au arătat datoria 
ce revine fiecărui om din 
sat de a munci cu mai mul-* 
tă stăruință și pricepere 
pentru ca în anul viitor să 
obțină recolte tot mai mari 
la hectar, pentru a întări și 
mai mult patria.

F. Gheorghe 
corespondent ,

„Cînd m-am întors de pe 
front — a spus vorbitorul 
•— mi-am găsit gospodăria' 
distrusă; femeia și cu cei 3s 
copii ai mei pieriseră în 
bothbardament. Astăzi cînd, 
aceleași hoarde de ieri în
cearcă să înalțe din nou' 
capul, nu putem sta cu mîi- 
nile încrucișate. Cu toți în- 
tr-o unire vom ști să răs* 
pundem cum se cuvine a- 
celor care ar mai îndrăzni 
să tulbure liniștea cămine-t 
lor noastre 1“

Alte mitinguri sătești ătf 
avut loc zilele acestea și ÎU 
comunele Rediu, Tătai^ 
Popricani și Cîrpiți* „



2 ALBINA

Toată atenția învățămîntului agricol de masă 
în opera de ridicare pe o treaptă 

mai înaltă a agriculturii o grijă 
deosebită se dă lichidării modului 
înapoiat de lucrare a pămîntului și
cHrFunS55r^hmSîv?cT*mașî^ 
nile și uneltele cțle mai perfecțio
nate care asigură obținerea de re- 
colte bogate și o productivitate spo
rită a anirrfelelor.

Pentru aceasta însă, țărănimea 
muncitoare ca și muncitorii agri
coli trebuie să cunoască cele mai 
noi cuceriri ale științei agronomice 
și să știe să folosească cu pricepere 
metodele înaintate care asigură re
colte sporite și produse animale 
mai multe și mai bune. Iată de ce 
problema calificării muncitorilor a- 
gricoli și a țărănimii muncitoare 
constituie o preocupare de seamă a 
muncii de propagandă agricolă.

încă din anul 1951, Ministerul 
Agriculturii a pornit la organiza
rea cursurilor agricole de masă, cu 
scopul de a contribui la o largă 
răspîndire a realizărilor științei a- 
gricole și ale practicei înaintate și 
ta Introducerea imediată a acestor 
realizări în producția agricolă.

Astăzi, mai ales, cînd eforturile 
întregului nostru popor sînt îndrep
tate pentru lichidarea rămînerii în 
urmă a agriculturii, cînd prevede
rile proiectului de Directive al celui 
de al II-lea Congres al partidului 
cu privire la dezvoltarea agricul
turii în următorii 2—3 ani trasează 
sarcini deosebit de importante pen
tru toate ramurile producției agri
cole, însușirea și aplicarea metode
lor înaintate de muncă devin o ne
cesitate grabnică.

In iarna aceasta funcționează di
ferite forme de învățămînt care cu
prind zeci de mii de muncitori agri
coli, colectiviști, întovărășiți și ță
rani muncitori cu gospodării indi
viduale. Astfel, pe lîngă cursurile 
agrozootehnice de trei ani, cursurile 
de trei luni și alte cursuri de cali
ficare ce se țin pe lîngă G.A.S., 
G.A.C., S.M.T. și întovărășiri agri
cole — organizate de Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii — mai 
sînt și cercurile agrotehnice — or
ganizate de Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii în colaborare cu Di
recția Generală a Așezămintelor 
Culturale din Ministerul Culturii. 
Cercurile agrotehnice funcționează 
în peste 2.900 de comune, cuprin- 
zînd cîte 25—30 de țărani munci
tori la fiecare cerc. In comunele 
unde nu există asemenea cercuri, 
sînt organizate cicluri de conferințe. 
Insă pentru buna desfășurare a în- 
yățămîntului agricol trebuie să-și 
dea contribuția atît organele agri
cole de la regiuni și raioane, cît și 
membrii corpului didactic și acti
viștii pe tărîm cultural.

de GH. PRICOP
Director G-ral, din Ministerul 

Agriculturii și Silviculturii

Țăranii muncitqri participă cu 
mult interes la diferite forme de 
învățămînt; ei sînt dornici de a cu- 

. noaște cit mai mult din. iuețodele 
științifice sovietice de lucrare a pă- 
mîntului și de creștere a animale
lor, ei vor să rupă cu neștiința din 
trecut în care i-a ținut regimul bur- 
ghezo-moșieresc și să devină oa
meni culți. Și pentru aceasta acti
viștii culturali trebuie să ducă o 
muncă rodnică în atragerea întregii 
țărănimi muncitoare la învățămîn- 
tul agricol de masă.

Iată exemplul țăranilor muncitori 
din comuna Cotmeana, regiunea Pi
tești : de curînd, ei au participat cu 
drag la deschiderea festivă a cercu
lui agrotehnic din comună și, deși 
la început au fost înscriși numai 16, 
la cerc participă acum, în mod ac
tiv 45 de țărani muncitori. Tot în 
aceeași regiune, în gospodăria co
lectivă din comuna Topoloveni s-a 

Nu e ușor să ții în brațe o varză care cîntărește nu mai puțin de 
8 kg. Și cînd te gîndești că a fost obținută de pe un pămint sărac de pe 
plaiurile Romei-Botoșanilor. Colectiviștii de aici însă au lucrat pămîn- 
tul după știință, au irigat locul și iată rezultatele, mii de kg. varză 
peste plan.

deschis cursul a nulei I la care par
ticipă 22 de curșanți. Și exemple 
de acestea sînt multe, în toate ra
ioanele tării noastre. Pretutindeni 
tehnicienii și țăranii muncitori s-au 
strîns iarăși laolaltă și au început 
să deschidă cursurile programate.

Rezultatele obținute în anii tre- 
cuți de cei care, însușindu-și noua 
tehnică, au introdus-o în munca lor 
din producție, constituie o dovadă 
a foloaselor participării la cursurile 
agricole de masă. Așa, de pildă, ță
ranul muncitor Cioacă Ion din co
muna Dornești, raionul Rădăuți, 
aplicînd cele învățate la cercul a- 
grotehnic, a obținut 7530 kg. car
tofi num./ de pe 30 ari, producție 
cu 500—1000 kg. mai mare față de 
cei care n-au aplicat metode înain
tate.

Dar, printr-o participare și mai 
largă a țărănimii noastre munci
toare la cursurile din acest an se 
vor obține noi succese în lupta pen
tru lichidarea înapoierii din agri
cultură, pentru obținerea de produse 
mai multe și mai bune, pentru ridi
carea nivelului cultural și material 
al poporului nostru.

~ ———— — — — —— g— j-j-j- j- r j j j i

Lucrări ale scriitorilor, 
de* fim ba maghiară din R.P.k.

Siito Andras: 
„MĂMĂLIGĂ CU BRINZA" 

— Editura Tineretului — i
Colecția Ogoare Noi i

In această schiță, autorul po
vestește în chip hazliu, întîm- 
plarea unui țăran muncitor cu 
gospodărie individuală care vine 
la tîrg cu produse din gospodă
ria sa, dar le vinde la preț pi
părat.

Revoltată, una dintre cumpă
rătoare se ceartă cu el. După 
ce-și vinde marfa, Antal Kele- 
men se duce să-și vadă fratele, 
muncitor la fabrică, ce se însu
rase de curînd. Pe drum, e fră- 
mîntat de întîmplarea de la piață. 
In clipa cînd deschide ușa casei 
fratelui său îi vine să intre în 
pămînt de rușine. Cumpărătoa- 
rea cu care avusese sfada în tîrg 
e noua lui cumnată, pe care n-o 
cunoscuse pînă acum. Aceasta 
îl invită să mînînce la ei mămă- 
liguță cu brînză. De aici o serie 
de întîmplări ce se desfășoară 
într-o singură zi, vin să-i arate 
lui Antal cît de mult le datorează 
el muncitorilor de la oraș, care-1 
sprijină necontenit pe țăranul 
muncitor. Antal a înțeles din a- 
ceastă întîmplare multe lucruri 
care îi vor fi de folos în viitor.

Mehes Gyorgy:
„SE ÎNALȚĂ ȘCOALA”
— Editura Tineretului —

1 
Luîndu-și subiectul dintr-o 

școală profesională de con
strucții, autorul ne face să trăim 
alături de micii eroi, toate fră
mântările acestora. Ii vedem pe 
copii la începutul anului despăr- 
tiți parcă în două tabere: deo
parte cei de la oraș, de cealaltă 
cei de la țară, care în primele 
zile Se obișnuesc greu ou viața 
zgomotoasă a orașului. Cu fie
care pagină citită, vedem mai 
adînc strădaniile ce se depun 
pentru ca copiii țării să aibă cît 
mai bune condiții de creștere și 
învățătură. Intîlnim a.ici șt copii 
care greșesc și dascăli cu deprin
deri vechi, care cred, bunăoară, 
că prin pedepse aspre pot crește 
„copii buni”. Dar îi întâlnim și 
pe ceilalți dascăli, inimoși, bine 
pregătiți, care fac cu pricepere 
educația vlăstarelor tinere. Cres- 
cînd copiii în dragostea de colec
tiv, ei le dovedesc în nenumă
rate împrejurări, puterea aces
tuia.

★ ★ ★ ★
De la început Nicolae 

Crîngeneanu a pus mult 
temei pe vorbele ingineru
lui Dode Alexandru. De cî
te ori îi dădea un sfat sau 
o părere, Nicolae Crînge
neanu nu sta să le mai 
cîntărească. Știa că ingine
rul nu-1 poate învăța de 
rău. In serile lungi de iar
nă, cînd îl întîlnea la co
lectivă unde se țineau lec
țiile cursului agrozooteh
nic, Crîngeneanu era numai 
ochi și urechi. Inginerul le 
arăta pe înțelesul lor cele 
mai bune metode de mun
că pentru obținerea roade
lor bogate. Vorbea atît de 
limpede și convingător, în- 
cît nu puteai să nu-i urme
zi sfaturile. Atunci a înce
put el, ca și alții, să-l pre- 
țuiască și să-1 îndrăgească 
pe inginer...
JLa început colectiviștii 

din Stoenești, raionul Ca
racal, nu vedeau rostul 
cursurilor agrozootehnice. 
Mulți nu se puteau împăca 
cu gîndul să stea în băn
ci cu caiete și creioane în 
față și să învețe ca școla
rii. Așa gîndeau la început. 
Cu timpul însă, s-au con
vins cît de prețioase sînt 
ceasurile pe care le petrec 
împreună, ascultînd învăță
turile inginerului.

Intr-o seară, prin februa
rie, ca de obicei, s-au adu
nat cu toții la sediul gos
podăriei să asculte o lecfîe 
despre cartofii iarovizați. 
Au aflat atunci în ce con
stă această metodă și cum 
se poate aplica la ei în co
lectivă. Și de îndată ce s-a 
ivit timpul prielnic, ingine

Puterea învățăturii
rul a început să le arate 
practic, pe teren, cum se 
seamănă cartofii iarovizați. 
Oamenii s-au arătat ne
răbdători să pună în apli
care această metodă. Ba 
unii dintre ei ca brigadie
rul Alexandru Pîrvu. colec
tiviștii Maria Pîrvu, Va- 
sile Dumitrescu sau Ion 
Trifu, au și început să du
că vorba în colectivă că 
vor semăna la vară cartofi 
iarovizați. Inginerul le-a 
promis sprijin și le-a dat.

Cînd a venit timpul pră- 
șîtului și a celorlalte mun
ci pe care le-au aplicat car
tofilor, el a fost pe ogor a- 
lături de colectiviști. Pră
șiți de patru ori cartofii au 
crescut mari și frumoși. La 
recoltare colectiviștii au 

adunat 20.000 kg. cartofi 
la ha.

Așa au început a • pune 
în aplicare colectiviștii din 
Stoenești primele învățătu
ri căpătate la cursul agro
zootehnic. Iar acum de cîte 
ori vine un oaspete să vi
ziteze colectiva, Crînge
neanu, și ca el. oricare, alt 
colectivist, nu uită să a- 
ducă vorba și despre car
tofi, ba te poftește să-i 
și vezi.

învățăturile căpătate la 
cursul agrozootehnic, i-a 
ajutat pe colectiviștii din 
Stoenești să îndrepte mun
ca și la ferma zootehnică 
ca și în alte sectoare de ac
tivitate.

Despre cursul agrozoo
tehnic al colectiviștilor îți 

vorbesc și țăranii muncito
ri cu gospodărie individua
lă ca Nane Mihail sau Va- 
sile Gheorghe, care au asis
tat deseori la lecții în colec
tivă. Anul acesta s-a des
chis la căminul cultural 
din sat un cerc agroteh
nic. Nane Mihail și Vasile 
Gheorghe se aflau chiar în 
față. Iși notau cu grijă în- 
tr-un carnețel cuvintele lec
torului. In sală, alți țărani 
muncitori ascultau cu a- 
ceeași atenție vorbele pline 
de învățăminte. Ascultap 
și-și notau tot. S-au con
vins acum că învățăminte
le acestea le vor fi de fo
los cînd vor pomi și ei la 
treabă, la fel ca cei din co
lectivă, care învață acum 
în anul II. Cu dragoste și 
voință vor ajunge și ei a- 
colo.

Doina lîiescu



-----  --------- ALBINA

Se apropie iarna, ge
rul și zăpadă. Păsările 
își vor căuta adăpost, 
loc de hrană și ouat. Co
lectiviștii din G.A.C. 
„Horia Cloșca și Cri- 
șan“ din comuna Bod, 
regiunea Stalin, au pre
gătit din timp crescăto
riile moderne, ca păsă
rile lor să iasă în pri
măvară grase și dînd o 
productivitate sporită.

Ștefan Mitrea își du
cea acasă în care vîrfuite 
bucate din belșug. Se îm
părțiseră veniturile mem
brilor întovărășirii „îna
inte” din comuna Valea 
Măcrișului, raionul Urzi- 
ceni. Era mulțumit, nespus 
de mulțumit de rezultatul 
muncii sale. Pe una din uli
țele comunei l-a oprit Radu 
M. Radu, un țăran munci
tor, harnic, dar care nu 
voise nici în ruptul capului 
să intre în întovărășire-

— Măi Mitreo ! Dar cîte 
bucate mai duci tu acasă?

850 hectare ]
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Trecui adineauri pe la 
poarta ta și văzui o gră
madă mare, iar acum carul 
ți-e din nou plin.

— De, — îi răspunse Mi
trea — unde-s mulți pute
rea crește. Și crezi poate 
că am terminat de adunat

Muncesc laolaltă în asociație agricolă
Intre cei care rareori lip

sesc de la căminul cultural 
cînd se vorbește acolo de
spre chipul cum trebuie 
muncit pămîntul spre a se 
obține roade sporite, este si 
țăranul muncitor Ianoș 
Gașpar.

Toți din Araci știu că el 
a obținut anul trecut peste 
24.870 kg. sfeclă de zahăr 
la hectar. Toți i-au văzut 
strălucind pe piept Ordi
nul Muncii, înaltă prețuire 
a strădaniilor sale. De a- 
ceea cuvîntul lui are greu
tate.

Cînd directorul căminu
lui cultural a citit punctele 
proiectului de Directive, 
Ianoș era în față, alături 
de Vasile Deneș și Alexan
dru Brînduș, și ei oameni 
cu mare dragoste de mun
că. S-au uitat unul la altul,

Cîteva date grăitoare
partea ce mi se cuvine? Ba. 
Mal am de adus acasă po
rumb, floarea soarelui... 
Radu nu l-a lăsat pe Mitrea 
să plece atît de repede. Au 
stat de vorbă pînă seara 
tîrziu Mitrea i-a destăinuit 
în seara aceea lui Radu 
multe despre munca înto- 
vărășiților, despre hărnicia 
lor. A înțeles atunci Radu 
de ce întovărășirea a scos 
2.400 kg- porumb la hec
tar, 1.150 kg. floarea ' soa
relui la ha. și alte recolte 
mult mai mari decît cele a

dunate de el. A înțeles 
atunci Radu, de ce Mitrea, 
care are același pămînt ca 
și el, și-a umplut magazia 
cu bucate, în timp ce el a 
cules numai 600 kg. floa
rea soarelui la ha. și 800 
kg. porumb la ha.

făcînd ochi mari, a mirare, 
cînd cititul a ajuns la punc
tul unde e vorba de asocia
țiile agricole.

„Cine se dă înapoi de la 
roade mai multe? a spus 
atunci Gașpar.

N-a mai trecut mult și 
toți trei au făcut cerere de 
înscriere în asociație. De 
curînd, în sala căminului 
cultural unde se aflau nu
meroși țărani muncitori 
din Araci și comunele în
vecinate, a avut loc inau
gurarea asociației. Astăzi 
18 familii de țărani munci
tori de naționalitate ro- 
mînă și maghiară, cot Ia 
cot, pregătesc creșterea 
producției la hectar, îmbu
nătățirea vieții lor, pentru 
ca asociația agricolă din 
Araci să fie pildă pe întreg 
raionul Stalin.

In seara aceea, după dis
cuția avută cu Mitrea, Radu 
s-a frământat multă vreme- 
Cu toate că se înoptase de-a 
binelea tot nu se putea ho
tărî să plece acasă. Avea 
remușcări. Ii era necaz că 
fusese neîncrezător, șovă
ielnic. Pe nesimțite pașii 
l-au purtat spre casa prie
tenului său Ion Streina. 
Simțea nevoia să împărtă
șească și altcuiva- gîndurile 
sale, dar în special hotărî- 
rea sa de a intra în întovă
rășire... Și asemeni lui 
Radu, din ziua aceea mulți 
țărani muncitori din Valea 
Măcrișului au hotărît să 
pornească pe drumul mun
cii în comun.

Așa a cîștigat întovără
șirea din Valea Măcrișului 
zi de zi alți gospodari har
nici, cu dragoste de muncă. 
Prin munca vrednicilor în
tovărășiți recoltele au cres
cut an de an. Aplicînd în
tocmai regulile agroteh
nice, numai la floarea soa
relui, de pildă, producția 
medie la hectar a crescut de 
la 700 kg. cît au adunat în 
1952 pînă la peste 1.000 
kg. cît au scos acum. 
Anul acesta întovărășiții 
au muncit cu mai multă 
hărnicie. Ei au recoltat, 
cu toată vremea nefavora
bilă, 1.600 kg. grîu la ha., 
30.000 kg. sfeclă de zahăr 
la ha. și alte recolte mari. 
Iar acum nu de mult pen
tru ca anul ce vine să le a- 
ducă belșug mai mare, în
tovărășiții din Valea Mă
crișului au semănat aproa
pe 400 ha. cu grîu în rîn- 
duri încrucișate.

Se pot spune încă multe 
despre hărnicia întovărăși- 
ților din Valea Măcrișului. 
E de ajuns numai să ne în
toarcem cu ani în urmă, la 
înființare, să vedem cu ce 
și-a început atunci activita
tea și s-o privim și acum- 
In privința aceasta putem 
da numai cîteva cifre deo
sebit de grăitoare: la înce
put, în 1952. întovărășirea 
din Valea Măcrișului avea 
40 de familii și 49 ha. pă
mînt, iar astăzi a ajuns la 
290 de familii și 850 ha 
pămînt. Aproape dot sătulă 
pornit pe drumul muncii în 
comun,

D. Bejenaru 
corespondent

Gospodăria colectiva 
ne-a deschis calea spre bunăstare

De patru ani încoace s-a 
plămădit în satul nostru o 
familie mare, unită. E 
vorba de gospodăria noas
tră colectivă „7 Noiembrie". 
Ea a crescut aidoma ca și 
voinicul din poveste. La 
început ne-am înscris 52 
de familii cu cîteva perechi 
de boi și cai neputincioși. 
Acum sîntem 160 de familii 
cu 515 ha. teren arabil. 
Grija noastră este să apli
căm pe scară tot mai largă 
metodele colhoznicilor so
vietici. Toate lucrările prin
cipale ca: dezmiriștitul, a- 
rătura adîncă de toamnă, 
folosirea îngrășămintelor, 
semănatul griului în rîn- 
durj încrucișate, a porum
bului și florii soarelui în 
cuiburi așezate în patrat, 
căutăm să le facem la timp 
și pe suprafețe cît mai în
tinse- De aceea' în fiecare 
an producția la grîu și alte 
culturi a crescut între 
100—150 kg. la ha. A- 
nul acesta griul a dat 1.800 
kg. la ha., iar la porumb arn 
scos o producție medie de
4.310 kg. știuleți la ha., cu
2.310 kg. mai mult ca în 
1951.

Iată cum am obținut o 
recoltă mare la porumb. 
Anul trecut, în toamnă, pă
mîntul l-am arat la 25 cpi. 
adîncime. In primăvară 
i-am dat numai cu cultiva
torul. După aceea toate cele 
60 ha. de porumb le-am se
mănat în cuiburi așezate în 
pătrat. Odată cu semănatul 
am pus la fiecare cuib și 
cîte o mînă de gunoi ames
tecat cu îngrășăminte chi
mice. Brigada a treia de 
cîmp, condusă de Ciak 
Emerik, care a prășit po
rumbul‘de patru ori în lung 
și în curmeziș și a aplicat 
și polenizarea artificială, a 
reușit să scoată de pe 9 ha. 
7.300 kg. știuleți la ha.

Cu aceeași încredere a- 
plicăm metodele înaintate 
și în sectorul zootehnic. 
Numai din vînzarea ani
malelor contractate cu sta
tul noi am obținut anul a- 
cesta un venit de 356.000 
lei. In curînd, vom mai pre
da la baza O.R.AC.A. din 
Satu Mare încă 30 de porci 
puși la îngrășat. De ase
meni, și din vînzarea celor
lalte produse agricole și a

Munca colectiva - izvor de bogăție
• Anul acesta colectiviștii din Berveni, regiunea 

Baia Mare, au contractat cu statul să cultive cînepă pe 
260 de ha. La predare, au primit 3.165.000 lei. Tot de 
pe urma cultivării cînepii colectiviștii au mai primit 
2059 kg. fire-bumbac și 31.702 metri țesături. Iată cum 
poate deveni milionară, o gospodărie colectivă.

• Pentru, cantitățile mari de produse ca : 10 boi, 
8 porci, lînă merinos, lapte și legume contractate 
cu cooperativa, colectiviștii din Sălacea, regiunea Ora
dea, au primit din partea statului un autocamion 
„Csepel" de 3 tone.

• Aplicînd regulile agrotehnice, membrii gospodă
riei agricole colective „Steaua Roșie" din comuna 
Storobăneasa, regiunea București, au recoltat în 
toamna aceasta 4.300 kg. porumb boabe la hectar.

nimale, am avut un venit 
de 369.206 lei.

Odată cu creșterea pro
ducției de cereale la hec
tar, precum și cu dezvolta
rea fermelor zootehnice a 
crescut și valoarea zîlei- 
muncă. De exemplu, în 
1952 s-au împărțit pentru o 
zi-muncă cîte 6,800 kg- 
de cereale. In acest an 
noi vom primi cîte 10,700 
kg. cereale și cîte 3,50 
lei pentru fiecare zi- 
muncă. Cu veniturile pri- 
mite în anii trecuți, mulți 
colectiviști și-au cumpărat 
în gospodăriile lor perso
nale vaci bune de lapte, ol 
și porci de rasă. Pînă acum 
aproape 30 de familii prin
tre care Marton Alexandru, 
Nagy Ștefan și alții și-au 
ridicat case mari, frumoase 
acoperite cu țiglă roșie. Co
lectivistul Sici Valentin și-a 
pus de gînd să-și cumpere 
mobilă nouă, un aparat de 
radio și o bicicletă. Și-și 
va cumpăra negreșit, fiind
că în curînd va primi veni
tul pentru cele 1.120 zile- 
muncă făcute înpreună cu 
nevasta și feciorul. Văzînd 
cum gospodăria colectivă 
ne-a deschis calea spre 
bună stare, mulți țărani 
muncitori ca Simion Iosif, 
Silea Iosif, Tarea Valentin 
și alții doresc să fie primiți 
în rîndurile noastre.

Este adevărat că noi, co
lectiviștii din Agriș am fă
cut un mare pas înainte. 
Dar nu ne mulțumim cu a- 
tît. In anul oe vine, vom 
însămînța în cuiburi așe
zate în pătrat toate supra
fețele pe care le vom cul
tiva cu porumb și floarea 
soarelui. La aceste culturi 
vom aplica și polenizarea 
artificială. In același timp 
pentru fermele zootehnice 
vom mai cumpăra încă 250 
oi, 10 vaci cu lapte, 10 
scroafe de rasă și 3 perechi 
de boi. Vrem ca în scurt 
timp să facem din colec
tiva noastră o gospodărie 
milionară, iar colectiviștii 
să devină toți oameni în
stăriți.

POPP ANTON
Președintele G.A.C. „7i 
Noiembrie" din satul 

Agriș, raionul Satu 
Mare



Hai 1 Hăi!
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Lipiți-vâ de perdele
Și-ascultați vorbele mele
S-auziți ce-a mai spus Badea Bucșan.»

Aho 1 Aho! copil și frați 
Stați puțin și nu mînați, 
Lîngă boi v-alăturați 
Și cuvîntul mî-ascultați I 
S-a sculat mai an 
Bădica Bucșan, 
Și-a-ncălecat pe-un cal năzdrăvan, 
Legat tot din fier din Călan, 
La poalele Tîmpei închipuit 
Răscroit și făurit.
După meșterii de la răsărit. 
De meșterii noștri mari, 
Cu mintea ageră și brațele tari. 
Hei 1 Ce mai cal năzdrăvan 
E și calul lui Badea Bucșan I 
Cînd o ia din loc.
Scoate pe nări foc. 
Cînd îi e sete, bea 
Aur negru sadea, 
Așa cum nu s-a mai aflat

De cînd e obiceiul de-a merge 
Spun adevărat, flăcăi ?.

Spui adevărat, t <

Hăi! Hăi!

Și-apol calul năzdrăvan a zburat 
Țara întreagă în lung și-n lat. 
Noi pe urmele lui am semănat 
Grîu ales și porumb curat..* 
Și-a crescut grîul, să vezi, 
Să vezi și să nu crezi, 
Cu spicul greu și-ndesat 
Cum pe la noi nu s-a aflat... 
Spun adevărat, flăcăi ?.

.Spui adevărat,
Hăi 1 Hăi I

Șl l-am zărit pe Badea Bucșan 
Călare pe calul cel năzdrăvan. 
Neobosit ca și-n ziua dintîi era 
Și așa cuvînta:

Aho ! Aho ! iubiți tovarăși, 
După-un an venirăm iarăși 
Prin cătun cu plugușorul, 
Să vestim în case sporul... 
Plugușor cu cinci brăzdare 
Cînd îl pui din zori să are* ( 
Pînă iese mîndrul soare , 
El răstoarnă largul șes 
Să răsară grîul des* 
Și 6ă fie la cules 
.Cu spic ’nalt și bobul plirf 
S-avem traiul mai senin, 
Nu «c-altdat cu plîns și chin* 
Plugușorul nostru drag 
Pe care-I vedeți în prag 
Nu e tras de șase boi, 
Ca acum un an sau doi;, 
Ci e tras de tfn plăvan 
Ne-ntrecut și năzdrăvan* 
Și plăvanul nărăvaș 
Ni-i trimis de la orașț 
Nu mănîncă fîn de vară* 
Numai flacără și pară. 
Și-l mînat de un flăcău 
Ce-i cunoaște rostul său', 
Un flăcău de-aici din sat 
Voinicel și învățat. 
De cînd fu Ia cătănld 
Ștîe astă meserie ț 
Și ni-i scump ca soarele 
C-a tăiat răzoarele 
Și rodesc ogoarele..* 
la mai sunați măi I

Hăi, Hăi T

„Măi oameni buni, frații mei, 
Să-i dăm căluțului să mai bea țiței 
Și să pornim mai departe la drum. 
Ia-n priviți colo n zare acum 1 
In zare, măre, ce se arată ?
Se arată, să vezi și să nu crezi, 
Bălți întinse cu stufișuri verzi, 
Pîrloage din moși strămoși nemuncite, 
Pămînturi, de pir și scaieți-năbușite... 
Eu zic să pornim cu mic și cu mare 
Să facem din ele cîmpii roditoare... 
Ogoarele țării-n curînd să măsoare 
Peste zece milioane hectare...
Să prisosească-n ele grîul mășcat 
Și porumbul cum pe-aici nu s-a aflat 
De cînd e obiceiul de-a merge la urat. 
In loc de stuf, să crească orez 
Cît poți cu ochii să vezi 1
Să muncim ca din pămîntul sărac 
Să scoatem zăpezi de bumbac. 
Și pe unde rîd scaieții la soare 
Floarea soarelui să deie în floare..* 
Și pe unde e pir să răsară cartofii 
Maj grași decît pîntecul cofii...
Să plesnească podul și hambarele toate 
De atîta berechet de bucate...
Și din ce-ți strînge de pe ogor 
Să trimiteți și la fratele muncitor. 
Că și el vă dă cai de fier 
Cum pe ogoare se cer, 
Pînză, bocanci și toate cele 
De vă-mbrăcați cu ele”.
Să urmați vorba lui Badea Bucșan. 
Și cînd om veni la urat peste-un an, 
Să ne dați colaci rumeniți la -cuptor 
De pe noul vostru ogor.
Spun adevărat, flăcăi?
— Spui adevărat,

Și-auziți ce-a mai spus Badea Bucșan 
Călare pe calul lui năzdrăvan...
„Livezile, viile-s cam puțintele... 
Ce-am putea să facem noi pentru ele?.
Eu zic să sădim meri, peri și pruni
Din cei mai buni...
Să nu zicem nicicum că-i destul... , 
Să umplem dintr-un pom, un pătul!
Să curățăm pomii de azi înainte,
Să nu mai dea roada la viermi drept 

merinde 1
Să punem de-a rîndul viță de soi 
Să umplem dintr-un butuc un butoi. 
Și cînd oi trece cu murgul călare 
Să sclipească viile și livezile-n soare

Și plăvani ca ăsta, frate, 
Vin mereu la noi în sate. 
Vîră fierul, feții mei, 
In pămînt pîn-la grindei! 
Și-unde țelina-i mai veche 
Crește rod fără pereche. 
Fie vreme bună, rea, 
Și pe deal și pe vîlcea, 
Ară-ntr-una de cu zori 
Și dezgroapă la comori 
Incuiate-n zăcători. 
Argintul bumbacului 
S-o așternd vîntului

Cît e largul cîmpului. 
Și-om avea albe cămeși 
Cum e floarea de cireș. 
Unde se-ntindea o baltă, 
Floarea soarelui înaltă 
Crește, măi, ca niciodată. 
Pentru viață, pentru om, 
Are satul agronom.
Vine toamna mult bogată, 
Ară plugu-n țara toată. 
Cît îs arăturile
Pier de zor răsurile. 
Pe toate ponoarele

sex
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Să vezi și să nu-ți vie să crell 
Că-s la noi atîtea vii și livezi 1 
Și din ce-ți strînge în buți și panerașe 
Să trimiteți și la cei din orașe 
Că și ei vă dau cai de fier
Cum pe ogoare se cer, 
Pînză, bocanci și toate cele 
De vă-mbrăcați casa cu ele.
Și cînd om veni la urat în alți ani 
Sa ne dați vin bun în stacan, 
Să ne umpleți traista cu mere și prune 
Din cele ca mierea, zemoase și bune 1 
Spun adevărat, flăcăi ?
i— Spui adevărat,

Hăi 1 Hăi !i

„Murgul meu arde de nerăbdare 
Să vă dea imașuri pentru mioare 
Pentru vaci tărcate și tauri, 
Că vita la casa omului e aur.
Iți dă și lapte, îți dă și lînă 
Iți dă și carne dulce și bună 
Să facem ca-n basme și noi... 
Să n-aibe piciorul pe unde să calce 
De-atîtea vaci, de porci și de oi... 
Să fie așa cum nu s-a mai aflat 
De cînd e obiceiul de-a merge la urat. 
Și cînd om veni din nou cu uratul 
Să se mîndrească cu cirezile-i satul
Și din ce-or da cirezile se cuvine 
Să trimiteți și la cej din uzine 
Că și ei vă dau cai de fier 
Cum pe ogoare se cer, 
Pînză, bocanci și toate cele 
De vă-mbrăcați casa cu ele“.
Dacă-1 ascultați pe Badea Bucșan 
Așa o să fie. peste cîțiva ani.
Spun adevărat, flăcăi ?
— Spui adevărat,

Hăi 1 Hăi I

Vin semănătoarele
Și în brazdă-mj pun grăunte 
De la Dunăre la munte, 
De la mare la Sighet, 
S-avem pîine berechet. 
Iar în urma ăstui plug 
Crește lanul de belșug. 
Lan mășcat și legănat 
C-a fost bobul triorat.
Rodul spre pămînt se-ndoaie 
Și-o fi claie lîngă claie. 
Unde-i spicul, și merticul.
Și-om lega atîția snopi 
Cîte frunze cresc în plopi.
Ia mai urați măi 1

Hăi, hăi 1
Cînd o fi la treieriș 
Și apoi la măciniș, 
Să se-ntreacă morile
Cu privighetorile. 
Cîtă iarbă pe colină
Atîția saci cu făină. 
Cîte fire-n holda deasă
Atîția colaci pe masă ; 
Să stea vinul în butoaie
Cîtă apă pe pîraie. 
Și să golim la ulcele
Cîte raze cad din stele; 
Iar cît ni se-ntinde glia
Să uităm ce-i sărăcia 1 
Și noi mai urăm odată, 
Numai pace-n lumea toată 1 
Ia mai sunați măi I

Hăi, hăi 1



Evghenia Doliniuk și elevele ei
Am aflat de cea dintîi izbîndă în 

muncă a șefei de echipă Evghenia 
Alekseevna Doliniuk din satul Bo- 
rișkovți, regiunea Ternopol (R.S.S. 
Ucraineană) atunci cînd ziarele au 
scris că echipa ei a obținut pe unul 
din hectarele de pămînt ce le avea 
în primire 12.600 kg. de porumb.

In anul următor Evghenia Doli
niuk le-a adus tuturor o bucurie și 
mai mare: ea a obținut cîte 8.700 
kg. de porumb la fiecare hectar din 
cele 10 hectare date în seama echi
pei sale.

Apoi, la Conferința partizanilor 
păcii de la Moscova, la care a luat 
parte, Evghenia Doliniuk și-a luat 
angajamentul față de patrie să ob
țină pentru victoria păcii cîte 
15.000 kg. de porumb la hectar. Ea 
știa atunci ce spune și avea toată 
încrederea în puterile sale. In 
toamna aceea Evghenia Doliniuk a 
raportat că echipa ei a obținut de 
pe un hectar de pămînt 22.143 kg. 
de porumb, iar pe celelalte hectare 
cîte 15.000 kg.

Pentru recoltele mari obținute, 
șefa de echipă Evghenia Alekseevna 
Doliniuk a fost distinsă cu titlul 
de Erou al Muncii Socialiste, iar 
membrele echipei ei au fost deco
rate cu ordine și medalii.

Atunci au început să se ia la în
trecere cu această echipă vestită 
zeci de șefe de echipă, printre care, 
Maria Himiuk din colhozul „Molo
tov", Ana Vavtinta din colhozul „A 
30-a aniversare a Revoluției din 
Octombrie", Iaroslava Șpak din 
colhozul „Hrușciov" și altele. Or
ganizația de partid a raionului a 
sprijinit această inițiativă.

Vestita șefă de echipă a devenit 
în raion, un fel de instructor, de în
vățător, de propagandist al expe
rienței înaintate. Tarlaua echipei ei 
s-a transformat într-un lan de stu
diu. Aici au început să vină șefe de 
echipe din toate colhozurile, ca să 
vadă cum lucrează echipa eroinei.

Tînăra șefă de echipă Ekaterina 
Iaremko din colhozul învecinat 
„Nove jittia” s-a hotărît s-o ajungă 
din urmă pe Evghenia Doliniuk. 
Muncind cu multă tragere de inimă 
și dobîndind în fiecare an recolte 
tot mai mari, ea a ajuns să obțină 

în acest an cîte 8.500 kg. de po
rumb la hectar. Ekaterina Iaremko 
o vizitează des pe Evghenia Alekse. 
evna, căutînd să învețe cît mai mul
te de la dînsa. Anul acesta ea a ur
mărit îndeaproape tot ce a făcut pe 
tarlaua sa Evghenia Alekseevna, 
învățătoarea ei.

Dar și în acest an tot Evghenia 
Alekseevna a obținut cea mai mare 
recoltă de porumb în raion. Cu tot 
timpul neprielnic ea a obținut de pe 
o suprafață de 15 hectare cîte 
12.000 kg. de porumb la hectar. 
Cum se face însă că recolta obținu
tă de dînsa depășește cu mult re
colta obținută de Ekaterina Iarem
ko, deși și aceasta, la fel ca și Ev
ghenia Alekseevna, a făcut arătura 
de toamnă la adîncimea de 32 cm., 
a împrăștiat pe fiecare hectar a- 
ceeași cantitate de bălegar, a făcut 
în trei zile însămînțările în cuiburi 

Cînd oare vreodată, sub regimul cărei țări puteai vedea bogăția, 
belșugul, chiar luxul acesta, într-o casă de țăran muncitor? Nu, 
niciodată și nicăieri! Sub regimul țarist altă imagine puteai vedea 
într-o casă dintr-un sat, imaginea mizeriei, a sărăciei !

Doar sub puterea sovietică, în U.R.S.S. s-a ajuns la acest trai 
fericit, trai cu adevărat civilizat.

Iată în fotografie un colț al casei colhoznicului Isahi Nama- 
zov, din colhozul „Nizami“, raionul Tauz, R.S.S. Azerbaidjană.

așezate în pătrat și a făcut îngră- 
șări suplimentare cu superfosfat ?

— Oare de ce, nu m-a ajuns din 
urmă nici o echipă din raion? — se 
întrebă neliniștită vestita șefă de 
echipă.

Anul acesta Evghenia Alekseev
na a ajuns la o concluzie foarte im
portantă, care explică în cea mai 
mare parte de ce totuși n-a ajuns-o 
încă nimeni din urmă.

Alături de sectorul Evgheniei 
Doliniuk se află sectorul tinerei 
șefe de echipă Eva Kolesnik. Pă- 
mînturile lor sînt absolut la fel și 
au fost lucrate în aceeași vreme și 
cu aceleași unelte. Eva a făcut to
tul la fel ca și Evghenia Alekseev
na. Și una și alta au avut cîte 
21.000 de cuiburi pe un hectar. Po
rumbul a crescut mare de nici nu îl 
puteai ajunge cu mîna. In sectorul 
Evei știuleții au crescut mult mai 

mari, dar e adevărat că erau nu-> 
mai cîte unul sau doi pe o tulpină. 
La Evghenia Alekseevna știuleții 
erau mai mici, dar pe fiecare tul
pină erau nelipsiți cîte doi știuleți, 
ba chiar și cîte trei. Se credea că 
eleva are s-o ajungă negreșit pe în
vățătoarea sa. Toamna a arătat 
însă cu totul altceva.

Atunci cînd combinerul Piotr 
Demidasink a făcut prima cursă în 
sectorul Evei Kolesnik, el a strîns 
două harabale de porumb. La Ev
ghenia Doliniuk s-au strîns după 
o cursă asemănătoare trei harabale 
de porumb. Și abia atunci s-a ob
servat că în sectorul eroinei erau 
mai multe tulpini — cîte două în 
fiecare cuib. La Eva însă era ici 
cîte o tulpină, ici cîte două într-un 
cuib. Iată de ce Evghenia Alekseev
na a strîns mai mulți știuleți și iată 
de ce a obținut ea cîte 12.000 kg. 
de porumb la hectar.

Dar de ce au crescut la Eva Ko
lesnik mai puține tulpini decît la 
Evghenia Doliniuk, care avea exact 
cîte 42.000 de tulpini la hectar? De
oarece porumbul n-a încolțit în a- 
celașj fel în amîndouă sectoarele. 
Asta înseamnă că semințele au fost 
felurite. Iată unde vede Evghenia 
Alekseevna una din cauzele princi
pale ale diferenței de recoltă.

Iată de ce toamna, echipa Evghe
niei Doliniuk alege cei mai buni și 
cei mai mari știuleți, pe care-i păs
trează toată iarna într-o încăpere 
călduroasă. Apoi se aleg, din fie
care știulete, boabele cele maj sănă
toase, care constituie fondul de să- 
mînță de aur. Așa se face că încol
țește atît de bine porumbul la Ev
ghenia Doliniuk.

De lucrul acesta nu s-au îngrijit 
însă nici Eva Kolesnik, nici Ekate
rina Iaremko și nici celelalte șefe 
de echipă. Se ivește deci necesita
tea unui material de însămînțare 
superior pentru întreg raionul. 
Aceasta este chezășia unor recolte 
bogate, cum socoate just Evghenia 
Doliniuk. Și vestita șefă de echipă 
mai trage încă o concluzie prețioa
să — necesitatea mecanizării tutu
ror lucrărilor de cultivarea porum
bului.

VLADIMIR VILNII
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De dimineață vin zorite 
Mașini după mașini în sat. 
Curat de parcă, pasă-mi-te, 
S-ar ține la Kremlin un sfat.

Sosesc mereu, de oaspeți pline, 
Tot cu fruntașe și fruntași;
Ele aduc aici, vezi bine, 
Cinstite fețe de nuntași.

Și șaizeci de eroi in muncă, 
Oameni de frunte din raion, 
Azi după-a dat ine i poruncă 
Vin la mireasă cu plocon.

Ce mai de-a vornicei, măi frate! 
Ce mai de-a lume... Să te ții! 
Și-apoi și neamurile toate
Și înc-o droaie de copii..,

Așa îneît nu-i chip în casă, 
Oricît ai sta să chibzuiești, 
Să-ncapă oaspeții la masă, 
Oricîte mese rînduiești.

Dar mirii zăbovesc, firește, 
O clipă-n pragul părintesc: 
Cum din bătrîni se-obișnuiește. 
Aici cîte-un pahar cinstesc.

Șirag stau mesele-n grădină, 
Colo-n umbrarul răcoros 
Și-n cinstea mirilor închină 
Paharul un moșneag sfătos.

Și le urează viață lungă
Și o duzină de copii
Și le dorește să ajungă 
La bătrlnețele-arginții.

Război să nu se pomenească;
Numai așa, și cît mai rar, 
Mă rog, să se mai războiască 
Bărbatul cu nevasta doar.

Tot curge vin din damigene 
Și veselia e în toi
Și dacă unii beau alene, 
Nu-i vorbă, alții beau cît doi. 

Colea se-ntinde hora mare. 
Iar unii glasurile-și dreg. 
Ca să răsune pînă-n zare, 
înveselit, Caucazu-ntreg.

Iar babele mereu suspină, 
Ba chiar și lăcrimează, zău: 
Mărită azi o eroină — 
Le pare bine, dar și rău.

Și U-i necaz că altădată, 
In veacul greu și chinuit, 
Atîta cinste niciodată 
Și-asemeni nunți n-au pomenit...

Dar iată că plăpîndul soare
S-a stins pe creste. Printre stînci 
Vuiește rîul în viitoare 
In văgăunile adinei.

Amurgu-ncet din munți coboară 
Peste livezi șT,peste vii 
Și în grădină se strecoară 
Un roi de stele argintii.

Șj mirii in iatac s-ar duce, 
Dar nu e chip de-mpotrivit: 
Aicea zorii să-i apuce, 
Că au ei vreme de dormit!

Oricum, dar încă niciodată 
N-a mai văzut pe-acest meleag 
Așa o nuntă minunată 
Caucazul, cît îi de moșneag...

c- 

„Măi, ești un hîtru bun de glume, 
Vor zice unii negreșit, — 
Și toate ce le-ai spus, anume 
De dragul vorbei le-ai scornit!”
Eu n-am de ce să mint, măi frate; 
Spun numai ceea ce-am văzut: 
Chiar eu in satul Koncikati 
La nunta asta-am petrecut-

i
Hei, în grădina cea umbroasă 
Atunci tot satul a nuntit. 
Cu șaizeci de eroi la masă 
întocmai cum v-am povestit.

In romînește 
de IGOR BLOCK

(Din volumul „După furtună”).
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In preajma concursului

BRIGADA ARTISTICĂ REPETĂ
Ea casa raională de cul

tură din Oradea, repetiția 
brigăzii artistice de agita
ție e în toi. Mîine vor ieși 
pe teren și trebuie să aibă 
și la Diosig succesul pe 
care l-au avut la Biharea.

Instructorul echipei de 
teatru, Korner, se frămîntă 
mai mult decît toți. Și in 
timp ce rihtuitorul Victor 
Mate repetă pentru a treia 
oară versurile însuflețite, 
în care poetul Horvath 
Imre cîntă pacea, Korner 
se gîndește că ar fi bine ca 
după Mate să urmeze sce
neta cu prezicătoarea.

Cu sceneta aceasta e o 
poveste.

De cîte ori brigada se 
hotărăște să plece într-un 
sat ori într-o comună, tri
mite pe cineva înainte pen
tru a cunoaște specificul lo
cal și mai ales pentru a 
afla unde sînt lipsuri. La 
Biharea trebuia de mult 
timp reparată o fîntînă. Și 
tot acolo era nevoie de lo
cal pentru . bibliotecă. Dar 
sfatul popular nu și-a dat 
osteneala să rezolve nici 
una, nici alta. Și atunci a 
venit brigada. Pe scenă, o 
interpretă jucînd rolul pre
zicătoarei răspunde la în
trebările pa care i le pune 
un țăran muncitor.

— Cînd vine vara?
— La anul spune ea pli

nă de siguranță.
— Cireșii vor înflori 

oare ?
— Da, la primăvară.

Despre unele „mărunțișuri"
și munca culturală din comuna Sacul

’ Măruntei la trup, slăbuț, 
cu o privire ageră, cerce
tătoare, veșnic preocupat 
pînă peste cap cu probleme 
„mari" și „importante" 
(„mărunțișurile", îi mai 
scapă). Acesta este Mayer 
Ion, președintele sfatului 
popular al comunei Sacul 
de-prin părțile Caransebe
șului.

,..Pe cîmp încă mai stă
ruia neaua,. In fiecare colț 
al țării, se înjghebau echipe 
de dansuri, coruri... Fiecare 
voia să se prezinte cît mai 
bine la concurs. Și în Sa
cul vroit-au tinerii să for
meze echipă artistică. Ce 
folos însă că ei au vrut, 
cînd președintele spunea... 
ba. „Ce naiba vă pierdeți 
timpul cu fleacuri? Ar tre
bui să aveți preocupări mai 
serioase", își spunea pă
rerea președintele. Și astfel 
echipa artistică din Sacul a 
fost înmormîntată înainte 
de a se naște.

...In vară altă belea pe 
capul președintelui. Se săr
bătorea sfîrșitului anului 
școlar. Elevii au prezentat 
un program artistic bine în
chegat. Sala căminului cul
tural devenise neîncăpă
toare. Mulți săteni stăteau 
afară pe lingă uși, dornici 
să asculte cele ce se în- 
tîmplă pe scenă. Alții mai 
iscusiți își strecuraseră 
capetele prin ferestre. In

— Dar fîntina noastră 
se va repara oare?

La aceasta, prezicătoarea 
neliniștită, supărată, răs
punde greu, cu multe ezi
tări :

EVA OMBODI

— Vezi... despre asta 
nici eu nu pot să știu și ni
meni din Biharea nu știe.

La fel a răspuns și în ca
zul găsirii unui local pen
tru bibliotecă.

Spectatorii au mulțumit 
prin ropote de aplauze bri
găzii care a venit să-i a- 
iute în lichidarea lipsurilor 
sfatului lor popular.

Pentru Diosig se pregă
tesc alte întrebări și alte 
răspunsuri. Acolo se pune 
problema cuplării a trei 
motoare electrice, ca să dea 
o mai mare energie. Dar 
proiectul zace de multă 
vreme pe hîrtie și nimeni 
nu-i dă viață.

Brigada și-a cîștigat o 
mare popularitate în comu
nele din preajma Oradiei. 
Și uneori s-a întîmplat 

total 1.200 de spectatori- 
In sală, în primul rînd de 
bănci, Mayer Ion, președin
tele, stătea cu ochii ațintiți 
la tinerii de pe scenă. „Mai 
au multe de învățat. Nu 
sînt artiști adevărați”, gîn- 
dea în sinea lui. Și s-a su- 
pănat. .Urmarea a fost că 
nu s-a mai depus nici un 
efort pentru înjghebarea 
unei echipe artistice. Cei 
care se încăpățînau să 
vadă totuși spectacole, 
n-aveau decît să meargă 
lia... Lugoj sau Caransebeș.

...A trecut și vara și 
toamna. Sătenii s-au gîndit 
că ar trebui să aibă și ei 
un cerc agrotehnic. In- 
tîmplare mare. Nu știu cum 
se face, dar de astădată și 
președintele a vrut. A adus 
de la oraș un tehnician. Pe 
Muchi Ion. A venit încă la 
începutul toamnei, dar 
cursurile la cerc n-au înce
put nici pînă acum. Dacă 
nu se interesează nimeni 
de soarta cercului, cu ce-i 
de vină tehnicianul ? S-a 
molipsit și el de la preșe
dintele Mayer Ion.

...Mai zilele trecute, ti
nerii au avut o adunare la 
cămin. A venit și președin
tele sfatului și s-a făcut foc 
de furie. „Se poate ca la 
cămin să nu fie foc? Cum 
o să vină oamenii în ghe
țăria asta ?”

Și are dreptate. Căci în 

chiar ca cei vizați să-și re
cunoască lipsurile și să se 
apuce de treabă.

Dar numai atît n-ar fi 
destul pentru o deplasare.

De aceea, repetiția conti
nuă cu cîntecul pentru frun
tașii la colectări, pe care 
solista Lia Szer îl cîntă a- 
companiată la acordean de 
soțul ei, instructorul de 
muzică Gabriel Szer. Apoi, 
cu o voce deosebit de me
lodioasă. Ana Voloșinschl 
interpretează un cîntec 
popular maghiar, de dra
goste. Și ca programul să 
fie mai bogat, Eva Ombodi 
— care la concursurile din 
cadrul festivalului a luat 
premiul I — interpretează 
cu deosebită grație un dans 
popular maghiar.

In general, programul 
este mixt, fiindcă și colecti
vul brigăzii și publicul că
ruia i se adresează este și 
romîn și maghiar.

Seara a coborît de mult 
peste apa Crișului străbă- 
tînd Oradea. Repetiția s-a 
terminat. Oamenii se în
dreaptă spre casele lor dis- 
cutînd aprins despre pro
gram, despre plecare. Nu
mai Korner e tăcut. El își 
spune: „mîine am s-o mai 
ajut pe Greta Galiger. Joa
că bine, dar încă nu știe să 
frazeze ca lumea. Poate că 
ar trebui s-o ajute și Ileana 
Nagy...“

Mai sînt lucruri de în
dreptat, dar e mulțumii. 
Oamenii sînt plini de avînt, 
plini de dragoste pentru 
munca aceasta. Și avîntul 
le va da aripi să zboare tot 
mai sus.

LIANA MAXY

timp ce la sfat e cald ca în 
baie, la căminul cultural e... 
așa cum au simțit pe pielea 
lor sătenii. Totuși lemnele 
căminului cultural stau și 
acum sub cheie la sfatul 
popular.

★
Acestea sînt numai ct- 

teva aspecte de felul cum 
sînt sau mai bine zis cum 
nu sînt ajutați sătenii și în 
special tinerii din comuna 
Sacul în desfășurarea unei 
bogate activității culturale. 
Dacă se mai ține seama 
că la căminul cultural se 
schimbă directorul odată 
cu venirea unui nou ano
timp, că spre bibliotecă nu 
sînt îndreptați decît elevii 
și foarte puțini țărani mun
citori, ne dăm seama că a- 
ceste lucruri nu sînt „mă
runțișuri" precum susține 
Ion Mayer. Cît bine i-ar 
prinde tovarășului preșe
dinte să se uite mai atent 
în jurul său și să vadă zeci 
și poate sute de tineri care 
deabia îi așteaptă sfaturile 
și sprijinul. Cu toții sînt 
dornici de a căpăta cît mai 
multe cunoștințe politice și 
culturale.

Ce zici tovarășe MayeT, 
nu socoți c-ar fi bine să te 
ocupi și de acele „mărun
țișuri” care privesc nevoile 
culturale ale oamenilor din 
sat.

L. Bobocea

Răspundem cititorilor

Un sistem de securitate colectivă — 
calea asigurării păcii și securității 

în Europa

Mai mulți cititori s-au adresat redacției cerînd lă
muriri în legătură cu asigurarea păcii și securității in 
Europa.

Tovarășul profesor de drept internațional, TUDOR 
POPESCU, de la Facultatea de Științe Juridice din 
București, răspunde cititorilor.

Principala problemă care 
frămîntă astăzi popoarele 
Europei este problema asi
gurării păcii. Această pro
blemă se pune acum cu 
toată tăria, datorită faptu
lui că cercurile conducă
toare ale puterilor apusene, 
îndeosebi cele americane, 
au pus la cale unele mă
suri care sînt sortite să 
tulbure pacea Europei. In 
adevăr, prin acordurile 
semnate la Londra și Pa
ris, dar care nu intră în vi
goare decît după ratifica
rea lor de către parlamen
tele țărilor respective, Ger
mania apuseană este atrasă 
în gruparea militară răz
boinică așa numita „U- 
niune a Europei Occiden
tale", și totodată se cons
fințește reînvierea milita
rismului german, dușman 
de moarte al popoarelor 
europene Și chiar al po
porului german.

Din această cauză în 
fața țărilor europene se 
pune din nou alternativa 
așa cum s-a mai pus și 
altădată în istorie, de a 
alege între cele două căi: 
grupări închise de state și 
reînvierea militarismului 
german, sau spre a se rea
liza o pace trainică, cola
borare internațională și se
curitate colectivă.

Singura cale care poate 
să ducă la asigurarea păcii 
este numai sistemul de se
curitate colectivă. Potrivit 
acestuia, dacă pacea lumii 
este amenințată, toate sta
tele care fac parte din acest 
sistem, sînt obligate să in
tervină, cu toate mijloa
cele lor pentru a înlă
tura agresiunea și a pe
depsi pe agresor. Tăria a- 
cestui sistem constă în 
faptul că nici un stat nu 
poate să încalce măsurile 
de securitate colectivă luate 
împotriva agresiunii. Și cu 
cît sistemul de securitate 
colectivă cuprinde mai mul
te state, cu atît sarcina sa 
este mai ușor de înfăptuit, 

învățămintele istoriei mai 
arată că ori de cîte ori s-au 
creiat grupări militare în
chise, de state opuse unele 
altora, aceasta a dus în 
cele din urmă la război. 
Tot astfel, istoria celor 
două războaie mondiale a- 
rată că atunci cînd s-a dat 
mînă liberă militariștilor 
germani, aceștia au provo
cat războaie.

De aceea, acordurile care 
s-au încheiat la Londra și 
....................................;—-----------------------------------

Activiști ai secțiunilor și instituțiilor culturale de 
masă! Abonați-vă la „Contemporanul" săptămînal 
politic-social-cultural — organ al Ministerului Cul
turii și la publicațiile C.C.F.S.: „Cultură Fizică și 
sport", „Fotbal și șah".

Instituțiile culturale de masă pot face abonamente 
din veniturile proprii.

..... ................ -........ .................................. ............

Paris între puterile apusene 
sînt o serioasă amenințare 
a păcii lumii. Statele iubi
toare de pace conștiente de 
răspunderea lor față de 
popoare, sînt obligate, în 
cazul cînd acordurile aces
tea ar fi ratificate, să ia 
toate măsurile cu putință 
pentru a împiedica o ase
menea crimă ce se pune Ia 
cale împotriva omenirii : 
războiul de cotropire a ță
rilor pașnice.

In acest scop, din ini
țiativa Uniunii Sovietice și 
cu consultarea guvernelor 
polon și cehoslovac, a fost 
convocată la Moscova o 
conferință a tuturor state
lor europene, care să aibă 
ca țel crearea unui sistem 
de securitate colectivă în 
Europa. Un asemenea sis
tem, pe lîngă faptul că este 
în conformitate cu princi
piile dreptului internațional 
și prevederile Cartei Orga
nizației Națiunilor Unite, 
corespunde și năzuințelor 
popoarelor, care nu mai 
vor să cadă jertfă poftelor 
de îmbogățire ale miliar
darilor americani. Spre 
deosebire de acordurile de 
la Londra și Paris, care în
seamnă crearea unui bloc 
militar războinic, închis, de 
state opuse unele altora și 
reînarmarea Germaniei a- 
pusene, Conferința de la 
Moscova a dezbătut pro
blema asigurării păcii și 
securității în Europa ; crea
rea unui sistem de securi
tate colectivă, deschis tu
turor statelor europene, in
diferent de orînduirea lor 
socială și de stat, slujește 
cu adevărat cauza păcii în 
lume.

De aceea, statele iubi
toare de pace întrunite la 
Conferința de la Moscova, 
care s-a ținut între 29 no
iembrie - 2 decembrie 1954, 
sînt ferm hotărîte să conti- 
nuie a depune eforturi pen
tru crearea unui sistem de 
securitate colectivă în Eu
ropa. Conștiente însă de 
răspunderea pe care o au 
față de popoarele lor, sta
tele europene iubitoare de 
pace, participante la Con
ferința de la Moscova vor 
fi nevoite ca în cazul în 
care acordurile militare de 
la Londra și Paris vor fi 
ratificate, să ia toate măsu
rile pentru a se apăra îm
potriva oricărui atac din 
partea dușmanilor păcii si 
libertății popoarelor.



—— ALBINA

Lupta hotărîtă a popoarelor 
împotriva reînvierii militarismului german
PARIS. -

Fruntași ai vieții publice 
pe tărîm social și politic 
din Franța, și alte cîteva 
țări din Europa de apus 
s-au întrunit în capitala 
Franței într-o conferință 
europeană împotriva re- 
înarmării Germaniei apu
sene. Printre participant 
s-au aflat deputați și foști 
miniștri francezi ca Edu
ard Daladier, reprezentanți 
ai bisericii ca Herbert Mo- 
halsky (Germania apusea
nă), deputați din Anglia, 
Italia.

Cei ce au luat cuvîntul 
au vorbit despre primejdia 
pe care o prezintă pentru 
cauza păcii acordurile de la 
Paris, deoarece ele duc la 
reînvierea militarismului 
german.

Conferința europeană a 
adoptat o rezoluție în care 
se subliniază că urmările 
ratificării acordurilor de la 
Paris vor fi foarte grave, că 
ele împing lumea pe calea 
cursei înarmărilor. Rezolu
ția cheamă opinia publică, 
oamenii politici, guvernele 
și parlamentele din țările

Să demascam uneltirile ațîțătorilor 
la război

Sînt un om în floarea 
vîrstei. Doresc să trăiesc 
și să muncesc în liniște, fe
rit de grozăviile unui 
război. Cu atît mai mult 
nu vreau ca primejdiile 
războiului să se abată asu
pra familiei mele și țării 
mele.

In toamna aceasta mi-am 
căsătorit o fată. Cine nu 
știe cîtă bucurie simte un 
părinte văzîndu-și copiii la 
casa lor și peste un an doi 
să-și joace nepoțeiii pe ge
nunchi. Asemenea gînduri 
nutresc și eu. Vreau să fie 
pace în lume pentru ca eu, 
familia mea și copiii mei, 
să nu mai îndurăm ceea ce 
am îndurat eu în războiul 
trecut.

Dorința mea de pace nu 
trebuie luată drept o slă
biciune, o teamă de duș
man. Urzitorii unui nou 
măcel în omenire, cercu
rile imperialiste din apus, 

respective să-și dea seama 
de primejdia ratificării a- 
cordurilor de la Paris, să le 
respingă și să pășească 
ferm pe calea luptei pentru 
slăbirea încordării interna
ționale.

ROMA
La 12 decembrie s-a des

fășurat în Italia „Ziua lup
tei împotriva ratificării a- 
cordurilor de la Paris și a 
reînarmării Germaniei"*. In 
întreaga țară au avut loc 
mitinguri și adunări în ca
drul cărora au luat cuvîn
tul fruntași ai vieții publice 
de diferite păreri politice.

COPENHAGA

Ziua de protest împotriva 
remilitarizării Germaniei a- 
pusene, care s-a desfășurat 
la 7 decembrie în Dane
marca, a avut o mare în
semnătate politică. Mișca
rea de protest a poporului 
danez împotriva reînar
mării Germaniei apusene a 
dus la amînarea examinării 
în parlament a problemei 
ratificării acordurilor de la 
Paris.

să ia seama bine la ceea ce 
fac. Alături de întreg po
porul nostru, voi ști să lupt 
așa cum se cuvine pentru 
a-mi apăra viața liberă de 
care mă bucur în patria 
mea scumpă.

Noi nu ne temem de a- 
menințările imperialiștilor 
ațîțători la război. Știm să 
răspundem cu vîrf și înde
sat acelor care ne vor tul
bura și care vor îndrăzni 
să ne atace. Guvernanții 
oare au ticluit acordurile 
de la Paris cu gîndul hain 
de a ne lovi, să afle că în 
partea asta nouă de lume, 
pe lîngă faptul că sîntem 
mulți și uniți în jurul Uni
unii Sovietice, sîntem hota- 
rîți să ne apărăm pacea și 
viața noastră liberă.

Popescu Drăghicean, 
țăran muncitor din 

comuna Dăneasa, 
regiunea București

'-------------- 1
0 nouă contribuție adusă cauzei păcii 

și securității in Europa
Ziarele de la sfîrșitul 

săptămînii trecute au pu
blicat nota guvernului Uni
unii Sovietice trimisă gu
vernelor Franței, Angliei 
și Statelor Unite ale Ame- 
ricii. Această notă, precum 
și cuvintarea rostită de V 
M. Molotov la a 10-a ani
versare a tratatului dintre 
Franța și Uniunea Sovie
tică prezintă o deosebită 
însemnătate în zilele noas
tre, cînd cercurile imperia
liste fac tot ce le stă în pu
tință pentru a reinarma 
Germania apuseană.

In nota sa, guvernul so
vietic face cunoscut guver
nelor apusene cuprinsul 
declarației statelor europe
ne, care au luat parte la 
Conferința de la Moscova. 
Nota arată ce primejdie 
prezintă pentru pacea Eu
ropei și a lumii remilitari- 
zarea Germaniei apusene. 
De asemenea, în notă sînt 
demascate manevrele din

Mașna de război 
fascistă se reface, 

dar poporul german 
nu vrea război

întrebat ce părere are 
despre serviciul militar în 
Germania apuseană, stu
dentul Ulrich N. a răspuns 
între altele: „Privești ’rui
nele ultimului război care 
se văd pretutindeni. Oare 
aceasta este puțin? Cu
noașteți zicala: „Cine și-a 
fript degetele, fuge de foc“. 
Iar noi ne-am fript dege
tele temeinic. Dacă poli
ticienii care ne dăruiesc 
wehrmachtul și-ar îmbrăca 
ei înșiși pantaloni soldă
țești, atunci i-aș primi și 
eu cu plăcere**.

Poporul nu vrea război, 
totuși mașina de război 
fascistă se reface.

La societatea Lahfed și 
comp, din Hepenhenin se 
fabrică detectoare de sub
marine. Uzina de locomo
tive Boraig, fabrică ra
chete. Uzinele Volkswagen 
construiesc tancuri.

(Din ziarul săptămînal 
„Tribune des Nations"), 

ultima vreme a cercurilor 
guvernante apusene care 
încearcă să-și ascundă refu
zul de a merge pe drumul 
asigurării păcii și securi
tății în Europa.

Guvernele apusene, înde
osebi cel al Franței, caută 
să prezinte lucrurile ca și 
cum ratificarea acordurilor 
de la Paris n-ar împiedica 
cu nimic tratativele în re
zolvarea pe cale pașnică a 
problemei germane. Or, 
atît în nota din 9 decem
brie a guvernului sovietic, 
cît și în cuvîntarea lui V. 
M. Molotov se arată că ra
tificarea acordurilor de la 
Paris ar face lipsite de o- 
biect orice fel de tratative 
în problema germană. Ra
tificarea acordurilor de la 
Paris va submina bazele 
păcii în Europa.

In fața primejdiei directe 
a reînvierii militarismului 
in Germania apuseană po
poarele nu pot sta cu mîi- 

Cine slobozește 
monstrul războinic

Prin acordurile de la Paris se urmărește renașterea 
armatei hitleriste (Wehrmachtul). Imperialiștii ameri
cani, ajutați de guvernanții din Anglia și Franța, vor să 
pună pe picioare aceste acorduri, dînd astfel frîu liber 
militariștilor germani spre a porni un nou război.

nile in sin. Nota subliniază 
că Uniunea Sovietică și ce
lelalte țări iubitoare de 
pace vor lua toate măsurile 
necesare în vederea întă
ririi înarmării lor și pentru 
asigurarea securității lor.

„Uniunea Sovietică și 
celelalte țări iubitoare de 
pace — se spune în notă — 
sînt silite să întreprindă 
imediat tot ce este necesar 
pentru a opune forței ar
mate crescînde a statelor 
agresive, care amenință 
menținerea păcii, o forță 
nu mai puțin puternică, 
precum și pregătirea lor 
pentru apărarea și pentru 
salvgardarea păcii*4.

Nota guvernului U.R.S.S. 
din 9 decembrie, slujește 
cauzei păcii și securității 
în Europa. Ea este spriji
nită de toate popoarele lu
mii care luptă să zădărni
cească planurile războinice 
ale cercurilor conducătoare 
din apus.

I’:

De cîteva zile, la Viena, 
răsună glasul tinerilor de 
la sate din toate colțurile 
lumii.

S-au întîlnit la Viena ti
nerii podgoreni din Fran
ța, cultivatorii de orez din 
America, vestiți tractoriști 
din Uniunea Sovietică, re
voltați argați și dijmași 
din Italia. Da, s-au întîlnit 
tineri țărani din multe sa
te ale pămîntului. Și-au 
strîns mîna puternic, s-au 
îmbrățișat prelung, frățe
ște.

Iată, acum vorbește un 
tînăr țăran italian. Și spu
ne că pe cît de însorite sînt 
plaiurile Italiei, pe atît de 
întunecată e viața tineri
lor din țara sa. Vă amin
tiți de apelul tinerilor ță
rani din San Alberto (Ita
lia). Iată o frîntură din 
el: „Pămîntul pe care tră
im, în loc să ne dea de lu-

La Viena răsună glasul tinerilor țărani 
din lumea întreagă

cru, bunăstare și bucurie, 
de cele mai multe ori este 
un izvor de amărăciune, 
de mizerie și șomaj**. Bine 
înțeles că pentru această 
stare de lucruri nu e vi
novat pămîntul Italiei, ci 
guvernul italian care ne
socotește drepturile tineri
lor țărani, cum de altfel 
sînt nesocotite și drepturi
le întregului popor italian.

Un tînăr țăran din Sta
tele Unite ale Americii a- 
rată cu indignare că viața 
tinerilor care muncesc pe 
plantații e viață de cîine, 
că tinerii sînt suprave- 
ghiați de paznici înarmați; 
cu nestăpînită ură împo
triva vrăjmașilor vieții și 
deosebită dragoste pentru 
viață, vorbește un tînăr 

german. El arată că cercu
rile cîrmuitoare de la 
Bonn, ascultînd porunca 
imperialiștilor americani, 
îi alungă pe țărani de pe 
petecul lor de pămînt, pen
tru a ridica construcții răz
boinice. Plin de îngrijora
re, tînărul țăran german a- 
rată că Adenauer vrea să 
facă din tinerii germani 
ceea ce a făcut la rîndul 
iui, Hitler. Numai că pla
nul imperialiștilor ameri
cani și porunca lui Ade
nauer nu se împacă cîtuși 
de puțin cu dorința tineri
lor țărani germani. Aceș
tia vor să trăiască în pace, 
în patria lor, pentru a că
rei libertate și unitate își 
string și ei puterile alături 
de poporul german, alături 

de toate popoarele Euro
pei care au pătimit de pe 
urma militarismului ger
man.

Luminoase și pline de 
buchrii sînt cuvintele ti
nerilor țărani din Uniunea 
Sovietică și țările de demo
crație populară. Tinerii ță
rani din țările capitaliste 
află din gura delegațiilor 
că guvernul Uniunii So
vietice și guvernele țări
lor de democrație popu
lară au dat tinerilor țărani 
posibilități depline pen
tru a-și făuri bunăstarea 
și fericirea. .

Răsună glasul tinerilor 
la Viena. Tinerii vor ca 
acest glas să străbată pînă 
la urechile ațîțătorilor la 
război, amintindu-ie să ți
nă seama că fără milioa

nele de tineri nu se poate 
face război.

Pămînt, nu militarism 
german! spun tinerii țărani 
din Germania occidentală. 
Pămînt, nu poligoane de 
tragere! spun tinerii țărani 
japonezi.

Intîlnirea de la Viena 
întărește și mai mult uni
tatea tineretului și arată 
totodată.căile de luptă pen
tru ca argatul italian să 
nu mai fie înfometat, pen
tru ca tînărul țăran negru 
să aibe mîncare pe sătu
rate.

La întîlnirea de la Vie
na își spun cuvîntul răs
picat și tinerii țărani din 
patria noastră. Ei își arată 
dorința lor fierbinte de a 
contribui la înflorirea pa
triei noastre; ei se leagă 
frățește, prin jurămînt, a- 
lături de toți tinerii din lu
me să apere bunul cel mai 
scump al omenirii, pacea.



Cooperativa din satul Țigănești, raionul Tecuci, e plină de șoareci.Striga turâ
Fata bogătanului
Stă în ușa hanului
Și la hanul ei pustiu
Mă tot chiamă ca să viu.
Fata bogătanului
Steie-n ușa hanului...
Eu oi trece mai departe
Cu căciula într-o parte

Ion Apetroae
corespondent

EPIGRAME
La căminul cultural din 

Drăgușeni, raionul Bîrlad, 
se joacă piese grele, ca 
„O scrisoare pierdută", 
sau „0 noapte furtunoasă" 
interpretate de... copii de 
școală.
Cînd copiii-ncep serbarea 
Lumea se întreabă, mută: 
— Joacă „Scrisoarea 

pierdută"
Sau...se joacă de-a 

scrisoarea ?

în raionul Sighi
șoara a fost declarat 
morarul Toici Mihail 
din Sa:eș, care-i tri- 
m.te la podea pe cei 
care îndrăznesc să-l 
critice!

JOC
Da-a v-ati ascunsalea

Acest joc nu se joacă nu- 
rnai de către copii, ci și de 
cei mari. Unul din jucători, 
de exemplu, chiaburul Ște
fan Martin, din comuna 
Șura Mică, raionul Sibiu, 
ia o cantitate de 8.000 kg. 
cartofi și o ascunde la ru
dele sale, Rot și Martin 
Balint. Ceilalți jucători din 
sat caută cartofii pînă îi 
găsesc. Aici, se termină 
partea jucătorilor. începe 
partea... judecătorilor.

Gestionarul: Dacă nu aduci grabnic niște otravă, șoarecii ăștia o să-mi roadă 
și urechile!...

Agentul sanitar: Te-aș servi cu plăcere, dar n-am planificare decît pentru 
cîinii vagabonzi...

Mă aflam în 'comuna 
Drănceni din raionul Huși, 
cînd aud că mă strigă ci
neva. Mă uit la om și-l re
cunosc: alde Alexandru Pa
raschiv.

— Cum o mai duci cu 
sănătatea? îl întreb.

— Cu sănătatea o duc 
bine, zice, da’ cu fișa de 
predare o duc prost.

— Te pomenești că.., 
n-ai predat cota?

— E/tei, nea Poznașule, 
dumneata să fii sănătos. De 
cînd am predat-o! Da Spi
ru Neculai, cantaragiul ba
zei de recepție, mă amînă 
de azi pe mîine. N-ai auzit 
de el? Sîntem mai multi 
pe care ne duce cu vorba 
și nu vrea să ne dea fișa de 
predare. Zice că n-avem 
obraz, că numai el are 
obraz subțire — și că obra
zul subțire cu... țuică și cu 
vinuri se ține.

Zic: — Ia să văd și eu, 
cam cit cîntărește obrazul 
acestui cantaragiu!

Mai cu o vorbă, mai cu 
alta, ajungem la baza de 
recepție. Spiru Neculai toc
mai lua în primire cotele 
de la săteni. Intre căruță și

(29)
cintar e o cărare; ca să ctș- 
tige timp. cantaragiul mer
gea... pe două cărări. Adică 
luase purceaua de coadă. 
Tocmai se rățoia la un ță
ran:

— Nu ești în regulă! 
Vino mîine!

— Păcatele mele! oftea
ză țăranul. De 4 zile de 
cînd aștept să-mi iei în pri
mire cota...

— Ei și ce vrei să-ți fac 
eu? Altui la rînd! Și, aple- 
cîndu-se la urechea urmă
torului, îi șoptește: ai adus 
și cota mea... de vin? Bra
vo! Așa te vreau, vericule! 
Asta-nseamnă că ai obraz 
și-ți îndeplinești datoriile 
către stat!

Cînd văd eu asta, mă-n- 
torc către Alexandru Pa- 
raschiv și-i zic:

— Vrei să vezi că-ți dă 
fișa ?

— Fugi, nene Pozna
șule ! Cum să mi-o dea 
dacă n-am adus „cota lui" 
de... țuică ?!

— Stai că-ți arăt eu 
cum. Adă repede o dami
geana.

Aleargă omul la un ve

cin și vine c-o damigeană 
de vreo zece kite. O iau 
eu, mă duc în dosul bazei 
de recepție, și mă întorc cu 
ea... plină.

— Ține colea, ploconul 
pentru Spiru Neculai — îi 
spun lui Paraschiv.

Omul o ia și se-ndreaptă 
cu ea spre cantaragiu. 
Cînd îl vede ăsta pe Paras
chiv cu dita-mai buiilca, 
unde sare la el să-l pupe 
nu alta:

— Așa. vericule! Vin’ la 
neică să-ți dau fișa.

Cît ai clipi, scoase din 
buzunar (că le avea pregă
tite gata) fișa omului, în- 
șfăcînd damigeana. Apoi 
începu să zbiere către cei
lalți:

— Ce vă zgîiți mă? N-a- 
veți decît să faceți ca Pa
raschiv, dacă vreți să scă- 
pați de mine.

Ridică apoi damigeana 
și o duse la gură. Deodată 
oamenii izbucniră In rîs:

— Și zici să facem ca Pa
raschiv? Ca Paraschiv fa
cem. Numai să... scăpăm cu 
adevărat de tine.

...Damigeana era plină 
cu apă rece de izvor.

Calendar ps stil... prost
6 octombrie 1954.
i

— Tovarășe Dobre, dum
neata ca învățător cu expe
riență; te vei ocupa de pre
gătirea echipei de teatru 
pentru concurs. Alege pie
sele, mobilizează tinerii, 
împarte rolurile, apoi în
cepe repetițiile.

Și Dabija Constantin, di
rectorul căminului cultural 
din Zorleni-Bîrliad, zîmbi 
mulțumit că a scăpat de o 
sarcină.

— Las’ pe mine. Cu ar
tiștii din Zorleni ajung la 
regiune, a răspuns autori
tar Dobre Vasile.

29 octombrie 1954. v

•— Ei, Dobre, cum merge 
cu echipa de teatru ?

•— Merge ea, însă... n-am 
mers eu să împart rolurile. 
Luna viitoare...

20 noiembrie 1954.

La căminul cultural s-au 
adunat tineri și vîrstnici.

— Nu vine tovarășul Do
bre să împartă rolurile?

— E plecat la Bîrlad.

10 decembrie 1954.

— Frate Dobre, ți-1 pre
zint pe noul director al că
minului, tovarășul Buja. 
Eu am alte sarcini. Cu e- 
chipa de teatru cum stați? 
Se știu rolurile?

— Urmează să le... îm
part.

2 ianuarie 1955.

Faza pe comună a con
cursului echipelor de tea
tru. Pe scena căminului 
cultural din Zorleni se va 
prezenta piesa „Nepăsa
rea". Interpreții principali, 
Vasile Dobre și Dabija 
Constantin nu vor Jua însă 
nici un premiu cti această 
piesă.

★

DIN INTiMPLARILE LUI MOȘ ARDEI C29) (Desen de C. Florin)

Superstițiosul:
— Mi-ain găsit norocu- 

acum 1 
Moș Ardei:

— Dă-o-ncolo, las-o-n 
drum.

Superstițiosul:

— Dac-o scuipi și-o 
zvîrli-n spate

Cică ai noroc, măi frate.

Superstițiosul:
— Ptiii, să vezi, ce-o să 

mai fie 1 
Moș Ardei:

— Fugi mă 1 Asta-i o
prostie.

Superstițiosul:

— Nu-i prostie, Moș ' 
Ardei

E... așa... un obicei.

Moș Ardei:
i

'— Na! De „obicei" te 
scap 1 

Te-a lovit norocu-n cap.
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