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DUMITRU CORBEA

Imbracă.ți rochia de sărbătoare.
In păr să.ți pui cea mai frumoasă floors 
Și hai, la braț, să mergem amîndol.
Să fim ca picătura din șuvoi,
Din fluviul lumii muncitoare.

Să trecem prin pădurea de steaguri amlndol 
Ca prin lanul cu semănături de popușol 
Și să privim făurarii, semănătorii, 
Care au purtat in inima lor zorii 
Cum poartă pasărea cintecul ei prin zăvoL.



Din tara glorioșilor noștri eliberatori

A. PANFEROV

1
al Uniunii Sovietice.

După război, timp de cîți- 
va ani Vasilii a fost șefii! 

brigăzi de tractoare, care 
conducerea lui a ajuns 
din cele mai bune bri- 
diii Krasnodar. Pentru 
perfecționa cunoștințele

acordat titlul de Erou co l-a ; 
tățile.
mine 
înainte 
putea lua parte hi timpul va
canței la lucrările de cîmp 
ale colhozului său. Prietenii 
săi — Batistîi și Sahov, me
canici cu experiență, i-au ve
nit în ajutor. Invățînd din 
experiența lor, Golovcenco a 
secerat 424 de hectare și a 
treierat 763.000 kg de grîu. 
Erau rezultate frugrga.se și 

wSdmb'i-

unei 
sub 
una 
găzi 
a-și 
tehnice și pentru a obține re
colte bogate, Golovcenco a 
intrat în școala de mecanici 
agricoli, La terminarea căreia 
a primit calificarea de combi
ner. \

La început îi era destul <îe ,s 
greu în școală, dăre fțr£a, hp-1 dalia 
tărî'tă a lui Vasilii Gofovcen- Muncă1

nou pe pămîntul 
după care de

ajutat să învingă greu- 
E1 a hotărît să ter- 
studiile de combiner 

i de termen pentru araj pentru eliberarea Ro
mâniei, a Iugoslaviei, a Un
gariei ... In timpul bătă
liei de la Budapesta un grup 
de ostași sovietici, printre 
care era și Golovcenco, s-au 
văzut deodată înconjurați de 
dușmani. Acești ostași cura
joși au început o luptă 
inegală cu numeroșii duș
mani și pînă la urmă au reu
șit să-i răpună. Vasilii Go
lovcenco a făcut atunci fapte 
de mare eroism pentru care

■ ' Se întorcea din război. Un 
'' strat gros de praf îi acope- 

i rea bocancii militari, vesto- 
\ nul cu epoleții de sergent, 
p Din 1941 pînă în 1945 în 
p lupte crîncene, alături de 
d tovarășii de arme, el și-a 
d apărat patria împotriva nă- 
<1 văl itorîlor fasciști. Acum 
•'ostașul se întorcea acasă, 
( și în jurul lui răsunau gla- 
p suri pline de bucurie.
p — S-a întors! Vasilii Go- 
p lovcenco s-a in tors 1
P După ce a pășit pragul 
<• casei, Golovcenco a luat-o în 
(•brațe pe fetița lui blondă și 
• ' bucălată, a îmbrățișat-o pe 
J soția sa Marika 'și pe bătrâna 

Efimia Lukia-sa mama 
novna ...

Iată-1 din
Cubanului

în școală, pregătiindu-se te-’ 
rheinic, studiind organiza- (( 
rea muncițș-pe combină. In p 
vara, următoare, vara anului p 
1951, pe o combină „Stali- p 
neț-6“ Vasilii Golovcenco ad 
secerat 522 de hectare de ce- d 
reale și a treierat 898.800 kg'[ 
grîu. Datorită acestei reali- p 
zări excepționale i s-a acor- d 
dat titlul de Erou al Muncii •'

E o zi de duminică. Tine
retul zorește către clubul 
sătesc. De cîteva zile afișe 
îmbietoare vestesc o intere
santă reprezentație cu piesa 
„Sluga" a dramaturgului 
ucrainean Tobilevici. La club 
își face apariția tractoristul 
Leonid Tkaci. Tot aici îi ve
dem pe responsabilul fermei 
de vite cornute mari, Iakov 
Șaulski și pe tînăra mulgă
toare Vera Lungu. Și sosesc 
mereu alți și alți oameni, în 
haine de sărbătoare, cu fețe 
zîinbitoare și vesele.

Pînă dincolo de hotarele 
raionului Moghilev-Podolski 
s-a dus faima cercurilor de 
cîntece și de dansuri ale clu
bului din satul Serebria. 
Membrii acestor cercuri se 
deplasează des în satele în
vecinate, unde dau concerte. 
Clubul are de asemenea o 
frumoasă bibliotecă și o sală 
în care prezintă numeroase 
filme de cinematograf.

In timpul verii începe ade
vărata viață pe stadionul 
colhozului. Aici fiecare își 
poate alege sportul care-i 
place și poate deveni atlet, 
gimnast, fotbalist, luptător 
sau boxer.

In luna februarie a acestui 
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an, halterofilii (ridicătorii de 
greutăți) din Serebria au 
ocupat locul întii la concursu
rile raionale, iar în martie 
s-au clasat primii la întrece
rile regionale ale sportivilor 
din colhozuri. Sportivii Ivan 
Katruța, Valentin Zelenciuk, 
Aleksandr Severin și Leonia 
Andriușko s-au clasat între 
primii zece atleți din regiu
nea Vinnița.

A devenit o tradiție să se 
organizeze pe stadion în
treceri ale sportivilor din di
feritele brigăzi ale colhozului, 
așa zisele spartachiade col
hoznice. Fiecare brigadă pre
zintă pe cei mai buni spor
tivi.

In colhozul „Timoșenko" 
din satul Serebria sînt acum 
peste 200 de tineri și tinere 
care poartă pe piept insigna 
„Gata pentru muncă și apă
rarea U.R.S.S." Printre ei se 
numără Tatiana Tkaci, cea 
mai bună mulgătoare, com- 
somolista Maria Tatarov- 
skaia, șefa unei echipe de 
cultivat sfeclă, combinerul 
Leonia Bondari, tractoristul 
Leonia Kucol și alții.

Colectivul din satul Sere
bria este cel mai bun colec
tiv sportiv sătesc din Ucrai
na. El participă la Expoziția 
Agricolă Unională din anul 
1955.

S. KARPAN1UK

V e niți la noi!
VASILII CEALAI

De vrei să-ntîlnești nesfîrșite ogoare, 
Grădini și covoare de flori,

De vrei să ne-asculți minunata cîntare 
Și triluri de privighetori,

De vrei holde-ntinse sub bolta senină
Și becuri ce-n noapte sclipesc.

De vrei veselie și zîmbete, vină 
La noi în sovietul sătesc!

Vei fi printre noi ca prieten de-o viață
Și oaspe la mese frățești:

— Vrei vin? Uite vin! Nu vrei? — Ceai 
dulceață !

Mănîncă și bea ce poftești.

De nu-ți place vinul, nici ceaiul cel dulce. 
Ci vrei veselie și cînt,

La clubul colhoznic spre seară te-om duce 
La tinerii plini de avînt.

Armonica ceasuri întregi o să cinte,
Și-un cor va cinta înfrățit,

Slăvind și iubirea și munca fierbinte, 
Slăvindu-și partidul iubit!

Ș*
In românește:

de M. DJENTEM1ROV

Cîntecul și dansul înveselesc munca rodnică a oamenilor sovietici. In întreaga lume 
sînt bine cunoscute vestitele ansambluri de cîntece și dansuri din Uniunea Sovie
tică. Fotografia noastră înfățișează un grup de dansatori ai ansamblului popular din 

Siberia executînd „Dansul recoltei".

frugrga.se


Aria Nr. 1 
a cîștigat întrecerea
Mare fierbere e în aceste 

zile de august în comuna Că- 
zănești din raionul T. Seve
rin. Pe ulițe trec zeci de 

a are încărcate cu grîu auriu
Irn noua recoltă. Oamenii sînt 

toarte grăbiți. Ajunși acasă, 
descarcă repede griul în ham
bare. La cele 6 arii ale co
munei munca se desfășoară 
din zori și pînă noaptea tîr- 
ziu fără întrerupere. Țăranii 
muncitori din Căzănești și-au 
luat angajamentul ca în cin
stea zilei de 23 August să 
termine treierișul pînă la 
17 august. Toți erau hotăriți 
să îndeplinească angajamen
tul mai curînd. Și de la o zi 
la alta întrecerea era tot 
mai avîntată. lată că zilele 
trecute peste aria Nr. 1 s-a 
așternut liniștea. Ce s-a în- 
tîmplat ? Batoza și tractorul 
au amuțit. In schimb oamenii 
erau nespus de veseli. Au 
terminat primii pe comună 
treierișul și predarea cotelor. 
Au cîștigat întrecerea patrio- 

Oftică.
Acum la celelalte arii se 

dă lupta pentru cîștigarea 
locului doi în întrecere. La 
aria Nr. 4 se treieră' zilnic 
cu 3—4.000 kg. grîu peste 
plan, dar țăranii muncitori 
tot nu sînt mulțumiți. Vor să 
treiere și mai mult. De aceea, 
au venit să dea o mină de 
ajutor și cei care au terminat 
treierișul și predarea cotelor, 
pniin'tre care se numără Coti
gă M. loan, Ungureanu Con
stantin, Lungu D. Dumitru și 
alții- Ajutorul acesta s-a dove
dit cît se poate de folositor, 
încă de săptămâna trecută 
aria Nr. 4 era pe terminate cu 
treierișul și predarea cotelor.

Z. Gh. Vasile 
corespondent

Din succesele gospodăriilor agricole coIective

4.020 kg. grîu la hectar — 
rod al metodelor înaintate

Se apropie ziua nespus de 
dragă nouă, 23 August.

Ziua eliberării patriei este 
de altfel și ziua numelui gos
podăriei noastre. De aceea, 
încă de anul trecut ne-am sfă
tuit și ne-am pregătit ca roa
dele ce le vom obține, în 
cinstea acestei zile, să fie mai 
mari ca oricând. Șl iată că 
dorința noastră s-a înfăptuit. 
4020 kg. grîu la hectar am 
dobîndit de pe o suprafață de 
21 ha, iar de pe restul de 93 
ha., am strîns în medie peste 
2300 kg. grîu. Dar să nu se 
creadă care cumva că aceste 
recolte s au obținut l>a întîm- 
plare.

Recoltele noastre bogate se 
datoresc metodelor înaintate 
și regulilor agrotehnice pe 
care le-am aplicat la timp. 
Astfel, grîul recoltat de pe 
cele 21 ha. a fost semănat în 
rânduri încrucișate, pe terenul 
unde a fost cultivat primăva
ra cu borceag și mazăre. 
După cîte ne-au învățat car
tea și agronomul, semănatul 
în cruciș dă putință plantelor 
să se dezvolte mai viguros și 
deopotrivă, întruoît și lumi
na și hrana sînt folosite în 
mod frățesc de fiecare plantă. 
Prin semănatul după borceag 
și mazăre — în urma cărora 
pământul se îmbogățește cu 
azot — s-a pus la îndemîna 
grîului hrană îndestulătoare. 
Bineînțeles că tot odată au 
fost -respectate cu grijă și ce
lelalte reguli agrotehnice. De 
îndată ce mazărea și borcea- 
gul au fost recoltate, s-a tre
cut la dezmiriștitul locului la 
o adine ime de 4—5 cm., iair 
după trei săptămâni s-a făcut 
arătura adâncă de 18—20 cm. 
și în același timp grăparea. 
Săimînța am selectat-o din

Viile făgăduiesc un rod bogat. Aceasta se datorește in bună măsură îngrijirilor date 
la timp.

In fotografie: In via gospodăriei agricole colective „Flacăra" din comuna Sinandrei, 
regiunea Timișoara, maistrul de vii, Henrik Gunther, privește i mulțumit strugurii copți.

La gospodăria colectivă din 
satul Amzulești, raionul Băi- 
lești, este mare sărbătoare. 
Au venit aci oaspeți și de 
prin satele vecine. Se împart 
avansurile. Lăutarii, parcă 
încântați și ei de bucuria co
lectiviștilor, zic hore și sîrbe 
pline de foc.

S-au încărcat carele. Stea
guri roșii și tricolore stră
juiesc sacii grei plini de roa
de. Bogdan Florea, țăran cu 
gospodărie individuală, pri
vește cum convoiul nesfîrșit 

timp, iar cu 24 ore înainte 
de sem ă na re am tratat-o cu 
abav.it. Semănatul l-am făcut 
la vremea cea mai potrivită.

Aceleași metode au fost a- 
plicate și la restul griului, nu
mai că acesta nu a fost semă
nat în cruce, ci în rînduri o- 
bișnuiite, și după orz și po
rumb, din care cauză nici 
recolta nu este la fel de mare. 
Toate aceste dovezi grăitoare 
ne-au întărit încrederea în 
metodele agrotehnice înain
tate.

Cu aceste bucurii, ca și cu 
multe altele, colectiviștii noș
tri se pregătesc să întâmpina 
23 August, să sărbătorească 
ziua eliberării patriei, zim 
colectivei noastre.

Vasile Șt. Chiriac 
președintele gospodăr ei co
lective „23 August" d-n co
muna Coarnele Ca.prii, raio

nul Hîrlău. 

Cind saltă snopi, parcă pe ea o saltă 
Așa mi-i prind cu brațul lor voinic.

De-ar fi Ileana cea mai mîndră fată, 
Nici una-n sat de n-ar mai fi la fel, 
In suflet o iubire mai curată
N-aș ști să-i port,n-ar mai încape-n eL M-aș duce eu la snopi, să-l fiu aproape, 

Nu că-s mai harnic, dar s-o scap de greu; 
O știu ce mult îi place să se-adape
Din dorul ce mocnește-n pieptul meu.

Surîsul ei, ca razele de soare 
înveselește fețele din jur.
Cît ai clipi, ea taie-o legătoare
Și cît respiri, de boabe-i plin un ciur*

Dar și flăcăii, parcă-s lei nu altă. 
N-o lasă să răsufle nici un pic

Dar, iată mi-a zîmbit de pe batoză 
Și eu, de jos, zîmbesc privind la ea.
Cum nu sînt fotograf, să-i fac o poză, 
S-o dau la ziar sub semnătura mea l^ ț

ION M1HULIN

de care pornește către casele 
colectiviștilor. Nu l-a răbdat 
inima să stea -acasă. A venit 
și el să vadă cu ochii lui cum 
se împart roadele în colecti
vă. In minte îi mai stăruie 
încă cifrele din darea de sea
mă a președintelui gospodă
riei : 2108 kg. grîu la ha., 
2100 kg. mazăre la ha, atîta 
orz, atîta ovăz, s-au încasat 
atîția bani, s-a adunat atîta 
brînză, atîta lînă... Și acum 
iată-1 pe Florea Iacob în carul 
vîrfuit de saci. El a primit a- 
vans pentru munca lui 1716 
kg. grîu, peste 72 kg. orz, 13 
kg. lînă, A mai primit și cea
pă 150 kg., brînză mai mult 
de 36 kg„ precum și suma de 
451 lei. Sînt mulțumiți de 
răsplata muncii lor și Con
stantin Tudor și Bojin Florea 
și Toma Enache și toți colecti
viștii harnici. Acum, la avan
sul de 40 la sută, au primit 
la ziua-muncă aproape 7 kg. 
produse. Numai grîu pentru 
fiecare zi-muncă revine cîte 
5,704 kg.

Adâncit în -astfel de gânduri, 
Bogdan Florea se simți tras 
de valul de oameni ce se îm
bulzeau spre ieșire odată cu 
carele doldora de bucate. In 
fruntea convoiului era veci
nul său Constantin Tudor.

—- Merg să te ajut să des
carci sacii — zise el către 
Tudor Constantin, batîndu-I 
prietenește pe umăr. — Pova
ra e grea și mi-i teamă să 
nu-ți rupi spinarea cu atîția 
saci.

— Că bine te gîndiși Bog
dane — răspunse Tudor. 
Tocmai că aveam nevoie de» o 
țâră de ajutor. Fac dins te!

— Să faci, că ai de unde!...

In duminica următoare Bog
dan Florea împreună cu ne- 
vastă-sa Maria erau oaspeții 
colectivistului Constantin Tu
dor. Au întins masă de petre
cere. Și, ca la orice petrecere 
începură să vorbească despre 
bucatele primite de la gospo
dărie, despre ultimele tiîrgueli 
de la cooperativă, despre 
toate.

— Ce am cumpărat pînă 
acum, nu-i nimic- La împărți
rea veniturilor îmi voi cum
păna radio, iar pentru fii-mea 
Raveca am să comand mobi
lă !... își vesti Tudor musa
firii.

Bogdan privea gînditor pe 
fereastră. In curtea lui Tudor 
rumega liniștită vaca de lap
te. A cumpărat-o în iarna tre
cută. Alături erau oile. Maga
zia gemea de bucate. Porcul 
în obor, ograda plină de pă
sări. Parcă numai Tudor 
și-a cumpărat, vacă cu lapte ? 
gîndi el. De astă toamnă 
și pînă acum încă 5 colec
tiviști și-au cumpărat vaci. 
Aproape toți au oi. Unii au 
pornit să-și dureze case noi. 
Florea Lacob mai are nițel 
și-și termină casa. O casă 
bună, de cărămidă, cu trei 
odăi, sală, pivniță.

...Din ziua în care s-au îm
părțit avansurile la colectivă, 
pe Bogdan Florea îl frămîntă 
uin gînd. II îndeamnă inima 
să se înscrie și el în gospodă
rie. Dar parcă numai el are a- 
cest gînd în Amzulești ? Nu, 
mai sînt și alți țărani munci
tori care gândesc la fel. Și-au 
dat seama că drumul cel ma> 
bun este gospodăria colectivă.

Aurel Băbeanu

Cu toate mijîoaceFa 
muncii culturale 

în sprijinul strîngerii 
recoltei

Comitetul executiv al sfa-» 
tului popular raional Filiași a 
îndrumat și sprijinit secția 
culturală să organizeze o vie 
activitate cultural-artistică în 
campania de recoltare și în 
mod deosebit la ariile de treier. 
Au fost înființate 30 de biblio
teci volante și s-a asigurat ca 
fiecare arie să fie vizitată pe 
rînd de brigăzile artistice de 
agitație.

Unitățile culturale sătești 
îndrumate de secția culturală 
raională au trecut la o mun- 
că de agitație legată de lu
crările la zi. Peste 130 de lo
zinci aeriene cheamă țărăni
mea muncitoare din cuprinsul 
raionului la strîngerea grab
nică a recoltei, arătînd foloa
sele acestui lucru. O formă 
bună de îndemn la grăbirea 
lucrărilor este și confecționa
rea a sute de mici lozinci nu
mite „fluturași", în care se fao 
cunoscuți și dați ca pildă 
vrednică de urmat, fruntașii 
satului și circumscripțiile e- 
lectorale fruntașe.

Dar activitatea culturală la 
sate nu depinde numai de 
secția culturală a raionului, 
ci și de felul cum înțeleg co
mitetele executive ale sfaturi
lor populare comunale să 
sprijine căminele culturale. 
Comitetul executiv a invitat 
încă la începutul lunii iunie 
pe toți președinții și secretarii 
sfaturilor populare comunale 
la o ședință a comitetului exe
cutiv al sfatului popular raio
nal, în care s-a analizat mun
ca culturală de masă desfășu
rată în raion.

Intre satele raionului nos
tru se desfășoară acum o 
adevărată întrecere. Și nu 
e ușor să urmărești rezulta
tele pentru că în fiecare ceas 
o comună poate s-o ia înain
tea alteia. Pînă în seara zilei 
de 12 august, bunăoară, 5 
comune, printre care Brănești, 
Butoiești și lonești au termi
nat treierișul. In întreg raio
nul pînă la această dată s-a 
treierat 79 la sută din recolta 
de grîu, orz și secară.

Colițoiu Marin 
președintele comitetului executiv 

al sfatului popular raional 
Filiași, regiunea Craiova

---- o----

O convorbire scurtă 
și o veste bună

Convorbirea telefonică între 
sfatul popular al comunei 
Grozești și secția agrară a 
raionului Codăești a fost 
foarte scurtă. Referentul agri
col anunța raionului o vesta 
bună, și anume că întovărăși
rea agricolă dim satul Sălă- 
genă a terminat treierișul, dez- 
mirîștitul și predarea cotelor 
către stat.

Intovărășiții și-au îndeplinit 
angajamentul luat în cinstea 
zilei de 23 August.

A doua zi după comunica-* 
rea făcută la raion, la sediul 
întovărășirii agricole din Să- 
lăgeni s-a strîns lume multă. 
Intovărășiții se pregăteau 
pentru împărțirea produselor. 
Toți s-au bucurat cînd au aflat 
că la grîu au obținut o pro- 
ducție medie de 2072 kg la 
hectar. Apoi au început să 
transporte rînd pe rînd acasă, 
produsele primite. Cosma D. 
Alexandru a primit de pe 2 
hectare de grîu lucrate în în
tovărășire 3000 kg. De ase
meni cantități însemnate de 
grîu au primit și ceilalți.

Chirilă Axinte 
corespondent
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înainte,pe calea înfloriiii

ION VLAD Frăția de arme romino-sovietică 
(sculptură)

de MIHAI BENIUC
Laureat al Premiului de Stat

Az biruit. Sub steagul tău înalt.
Viața prinse iar a crește slobod
Și se făcu mai bine și mai cald.
Pe cînd fugeau dușmanii noștri-n tropoti

Cu tine împreună au porriit
Și cei năsduți din Tudor și din Horia. 
Lumina tot creștea din Răsărit, 
Și pe pămîntul țării noastre, gloria.

Poloni, bulgari, maghiari, slovaci, romînl, 
Călcînd peste robia seculară,
Năpraznici au pornit cu arme-n mîinl 
Dreptății să-i dea glas la ei în țară.

Peste Berlin semeț ai împlîntat 
Drapelul tău înflăcărat de slavă. 
Se zvircolea pe spada-ți spintecat 
Balaurul cu zvastici, în otravă.

Acestui steag învingător și mîndru 
Ii mulțumim că zîmbete-nfloresc. 
Că slobozi noi ne stăpînim părruntul. 
Că s-a-nălțat și steagul romînesc!

co- 
din 
Pi- 
de
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8 RĂSPLATA VREDNICIEI -

I
La gospodăria agricolă 
lectivă „7 Noiembrie" 
com. Ștefănești, raionul 
tești, se împarte avansul

40 la sută. Colectiviștii încar-
8 că în care partea cuvenită 
! pentru zilele-muncă. Peste pu- 
8 țin se vor întoarce acasă bucu- 
I roși, mînînd pe ulițe carele 
8 belșugului. Și firește că prin- 
o tre cei mai mulțumiți vor fi 
8 Tia Barbu tînăra crescătoare 
| de păsări care are cele mai 
8 multe zile-muncă și Ilie Po- 
8 pescu, pe vremuri cel mai să- 
8 rac din sat, care și-a făcut 
| însă, mai an, o magazie nouă, 
8 fiindcă nu mai avea loc pen- 
8 tru bucate.
8 
Gxjgooooooooooooooooooococoooooooqoooooooc

Străinul
(fragment din romanul cu același nume) 

de Titus
Andrei se ridică în capul 

oaselor : toată câmpia se pu
sese în mișcare, mulțimea 
aleargă claie peste grăma
dă, rostogol indu-se spre șo
sea. II zgîlțîi pe Ardeleanu 
care sforăia, cu capul înfun
dat în perne:

— Scoală, măi, seoală-te.„ 
Rușii...

— Ce? Unde? strigă me
canicul, și sări din căruță.

Porniră și ei, pierzîndu-se 
în mulțimea celorlalți, dar 
cînd ajunseră la șanțul care 
mărginea șoseaua, trebuiră 
să-și facă loc cu coatele și cu 
pumnii, 
gros de 
vederea, 
strigînd 
alții....

pentru că un zid 
trupuri le împiedica 
Din urma lor veneau 
și gesticulînd mereu 
Cînd Andrei ajunse 

în primul rînd, dînd la o 
parte o femeie care plUngea11 
cu cîrpa ta gură, apăru o 
motocicletă albă de praf. Pe 
atașul în care stătea un mi- 
tralior tînăr, cu un moț de 
păr blond, răsucit, răsărind 
de sub boneta mică, se vedea 
o stea mare, roșie. Un ofițer 
cu epoleți lăți, aurii, condu
cea încet, privind spre mulți
mea de pe margine și făcînd 
semn cu mîna. In clipa ur
mătoare zidul se sparse și cu 
un strigăt asurzitor lumea 
începu să se înghesuiască în 
jurul motocicletei, oprind-o. 
Andrei se silea să ajungă 
lîngă ei. In fața lui, Clondo- 
rița cea bătrînă lovea voini
cește cu pumnii uscați în spa
tele oamenilor care nu voiau 
să se dea în lături, strigînd 
din toată puterea pieptului ei 
slab:

— V-au adus rugăciunile 
noastre... Faceți-mi loc să-i 
văd și eu...

Pe șosea se ivi botul pătrat 
al unei mașini mici, descope
rite, plină cu soldați prăfuiți, 
obosiți și foarte tinetri, acope- 
r-iți cu flori, cu crengi de pomi. 
Intr-o clipă cercul se închise 
și în jurul lor; mulțimea îi 
scoase afară din mașină pe 
sus, ridicîndu-i pe umeri. Din 
toate părțile li se întindeau 
căni cu apă, cu lapte, bu- 
căți de slănină, pîine, cior
chini de struguri, ori numai 
mîmi aspre, bătătorite, care 
voiau să-i atingă. Un timp se 
auzi doar un vuiet confuz de 
glasuri, ca un murmur, apoi 
cineva strigă din răsputeri:

— Trăiască rușii 1
— Să trăiască I
— Trăiască !

PopoDici
— Să tirăiți !
Nu mai voiau să-l pună 

jos pe soldatul pe care-1 ridi
caseră, și el rîdea, ștergîn- 
du-se cu mîna de sudoare.

In sfîrșiti, Andrei ajunse 
lîngă motocicletă și, ca toți 
ceilalți, puse mîna pe atașul 
prăfuit și fierbinte. Cu un gest 
spontan întinse mîna ofițe
rului, care, rîzînd, se ruga de 
oameni să libereze drumul. 
Acesta i-o strînse puternic și 
urmă să facă semne, încercînd 
să le explice oamenilor că 
trebuie să pornească mai de
parte. Cineva-i vîrî în mină' 
cîteva pere mari, mustoase, 
și el, încurcat, Ie întinse celui 
din ataș, apoi apăsă pe acce
lerator, făcînd o mișcare ho- 
tărîtă. Mulțimea se dădu la o 
parte. Motocicleta și automo
bilul plin de soldați porniră 
încet. Din toate părțile se a- 
runcau crengi, flori de cîmp.

« 4 • i • • •
Andrei stătea pe marginea 

șanțului. Praful stîrnit 
sutele de oameni care se agi
tau pe șosea îl învăluia ca o 
baie călduță, uscată. Un sin
gur gînd stăruia în el, um- 
plîndu-1 de o fericire vie: 
„Războiul s-a terminat... Răz
boiul s-a terminat... Acum e, 
într-adevăr, pace..." Ar fi 
vrut să pornească spre casă. 
Războiul s-a terminat. Restul 
era fată însemnătate, ca un 
coșmar pe care trebuie să-l 
uiți.

Ardeleanu, care-1 strigase 
în toate părțile, aleargă spre 
el cu fața radiind de bucurie.

— Pe unde erai, Andrei ? 
Ei, ai văzut ? I-ai văzut? Ce 
flăcăi, frate! II strînse în 
brațe, nestăpînit, apoi strigă: 
Ascultă aici, Andrei. Orașul a 
fost eliberat ieri, așa vorbesc 
oamenii. Ar fi venit o știre 
la poștă. Uite ce zic eu: nu 
mai mergem cu căruțele, cine 
știe dt o să dureze drumul. 
Cu trenul e mult mai bine. O 
luăm spre Mădrigești, ăsta-i 
un sat la vreo șase kilometri, 
de acolo tăiem dealurile spre 
Vîrfuri, unde e o gară, 
trei-patru zile, cel mult, 
tem acasă... Ce zici ?

— Cum vrei tu... cum 
încercînd 
brațe, 
să vezi 
tunurile

de

In 
sîn-

vrei 
să

tu
Ș>

tu, rîse Andrei, 
i se smulgă din

— Măi, acum 
cînd or începe
tancurile sovietice să ți-i sno
pească ! Pînă la Berlin 
mai opresc, pe cinstea

nu se 
mea!

TIT IN A CĂLUGARU Intîlnirea
eliberatoare soi

de GE
Mă string din holde și mă întregesi 
Aci-n ograda inimii. Și cînt
Căci zisu-mi-a viața să slăvesc 
Ce n-au slăvit acei ce nu mai sini.
Străbunii mei ce dorm în cimitire 
De-ar fi acum cu mine de un leat 
N-ar mai crăpa chibritu-n pairii firi 
Și n-ar cerși primarelui din sat.
Ci ar cinta alăturea cu mine
Și n-ar scrîșni cînd ar goli paharul 
S-ar ospăta o leacă mai din bine
Și cheful lor nu l-ar tăia jandarul. 
Din partea lor și-a celor ce trăim, 
Aicea lingă plug și lingă glie,

'.. Vă chem prieteni cîntec să suim 
Stegarului ne-nfrînt in vijelie.
Atunci în august, cind în libertate 
Am dăruit întiia oară flori, 
Buchetele, de rouă sărutate, 
Coroanele de maci Și de bujori,

' * 1 <
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Intr-un sat, după 11 ani
de Florin Petrescu

Un sat ca multe altele, 
pierdut) în mijlocul nesfîrșite- 
îor cîmpuri de porumb de la 
marginea Bărăganului. Pu
tin mai în sus, la o svîrlitură 
de băț, trece brațul Borcei, 
grăbind către întâlnirea cu 
Dunărea. Satul e așezat ferit, 
tras de ia drumul mare și ui
tat parcă pe mail.

Așa a și fost, pînă nu de 
mult Todmai în pragul aces
tui secol, la 1899—-1900, I. C. 
Brătianu s-a, gîndit să înte
meieze un sat la hotarul mo
șiei sale. Și s-a alcătuit fa
ir adevăr un sat de strînsură 
de vreo 50 de familii, jumă
tate robi.

Cuvînt de foc, mal dulce 
decîf cuvîntul .mamă'

UDAN
'ului le-am înălțat, spre slavă, 
ților eroi din răsărit, 
ulberînd a dușmanului pleavă 
i mine-n sat au poposit.
arele acum dacă răsare 
■icat pe unde-au plîns clăcașii 
Iul scump al clasei muncitoare_Iul scump al clasei muncitoare 

' iți că-i poartă zîmbetul și pașii.
, uiți de mintea lui cea mare 
n adincă groapă, îi dăm zor. 
d va fi pe-aici o-nmorniintare 
i-o să plîngă nimeni din popor, 
eci de veci acuși înmormintăm 
tștenire veche: sărăcia, 
iute, pe viață ne jurăm 
apărăm în vijelii făclia, 
tot ce-i scump și drag la noi în sat 
tine își întinse rădăcina 
îngrijit cu drag și l-ai udat 

?cinică i-ai dăruit lumina.

a ne juram 
ijelii făclia,

Vreme de patruzeci și mai 
bine de ani, s-au îngrămădit 
pe locul acesta strimt, prins 
între năvala pămînturilor mo
șierești și năvala apelor Bor
cei, dureri multe, patimi în
vrăjbite, suferințe nenumă
rate.

De aceea la împărțirea pă- 
ntânturilcr ciocoiești, oamenii 
au înfipt du parapon fierul 
plugului în trupul moșiilor. 
Și au dat satului lor devenit 
de unsprezece ani încoace, 
sat de oameni slobozii, un 
nume de foc, mai scump dorit 
cuvîntul „marnă**: Liberta
tea !

Azi,. în sat la Libertatea, la 
vremea aceasta, se coace în 
cuptoare pîinea nouă, rotun
dă și înfățată. S-a zămislit 
pe întinderea binecuvîntată a 
Bărăganului fructul pământu
lui liber. A sdas Ghearghe 
Maicii, cel care a învățat la 
cercul agrotehnic, 2.800 kilo
grame de grîu la hectar. Au 
scos și alții între 1.800 și 
2.200 kilograme de boabe 
aurii, la cite două pogoane. 
Gospodăria colectivă din Li
bertatea a cules rodul parce
lei de grîu semănat în rîn- 
duri încrucișate și a cules în
tre 2600 și 2700 kilograme la 
hectar. Prilej de bucurie!

Prilej și pentru o teacă de 
necaz. Președintele gospodă
riei colective e cel cu necazul.

— Dacă semănăm mai an 
tot griul în cruce, sCoteam 
numai la grîu
vagoane. N-am avut curaj că toare.

uitat 
pră- 
nu-i

nu știam cum o să iasă. Dar 
la anul...

Un coif din pămîntul 
patriei

Satul ăsta, așa de 
altădată în întinderile 
foase ale Bărăganului,
decît un colț al pămîntului 
patriei. Un colțișor de grădi
nă, unde, ca în tot locul, a în
florit bujorul libertății.

Nul mai suduie nimeni pe 
Gostea Șerban, ca pe vremea 
dînd slujea la Brătianu. Nici 
lui Aurel Oprea nu-i mai bate 
sărăcia în deschizătura bor
deiului. Și-a cumpărat 10 oi 
să aibă pe lingă casă șd și-a 
clădit locuință nouă.

Tudora, fata văduvei Cos- 
tanda, termină acum liceul și 
năzuiește să meargă la facul
tatea de la București, să a- 
jungă inginer chimist.

Oamenii nu mai mor aici 
de lingoare și de friguri de 
baltă, zărind pe vatră. Vine 
dodtorul și îi cercetează. Au 
punct medical la gospodăria 
colectivă și în Dichiseni la 4 
kilometri și dispensar medi
cal în Rosei i.

Cu greu răzbește pînă aici 
caravana cinematografică, din 
cauza așezării satului. Dar 
răzbește! Să stați de vorbă, 
ca mine, cu Mihailea Bodea- 
nu, dare a trudit pînă i a cră
pat cămașa în spate pe pă- 
mînt boieresc. Să-l întrebați 
cum se face că el, simplu 
muncitor de pămînt în gospo
dăria colectivă, a cerut celor
lalți să cumpere cositoare 
mecanică și ceilalți I au as
cultat. Nu-i nici o săptămînă 
de cînd s-a dus socotitorul la 
oraș, a numărat paralele și 
s-a întors în sat cu prima 
unealtă mare, mecanică, cum
părată de gospodăria colec 
tivă cu banii ei.

Sau vorbiți cu președintele 
dolectivei și întrebați-1 cum 
au să se mai minuneze oame
nii cînd vor vedea autoca
mionul nou, pe care îl vor 
cumpăra în astă toamnă...

Mai mergeți și în comuna 
de care ține satul, să vedeți 
unul din dele mai frumoase 
cămine culturale din satele 
regiunii București, construit 
prin munca gospodarilor.

„Libertatea1* e un colț din 
pămîntul patriei, pe dare, a- 
cum unsprezece ani s-a arun
cat întîia sîmînță de viață 
slobodă și bună pentru 
truditori. Viața aceasta 
poate întoarce nimeni și 
mic de la rosturile sale.

cei
n-o 
ni
Ea

ca la 400 de înflorește în fiecare zi, birui-

la sate. Aceasta era situația la începutul anului 1955

Gărzile patriotice (sculptură)ZOE BAICOIANU

de MAYTENYI ERIC
laureat al Premiului de Stat

Avem noi un cuvînt — din an în an 
e mai frumos, mai plin și mai fierbinte. , 
Tot ce ni-i drag e strlns în el, noian — 
trecut, prezent și viitor cuprinde. 
Străbunii, cercetînd ce-a fost odată, 
vorbeau' și ei de patrie și țară — 
Și așteptau din ceața-ndepărtată 
o stea de foc pe cer să le răsară. 
Drapelul roșu-n vini a izbucnit, . 
veni ostașul roșu, legendarul —- 
cămin află acel care-a trudit 
și patrie romlnul și maghiarul.
Avem noi un cuvînt ■— din an în an 
e mai frumos, de viață dătător — 
tot ce ni-i drag e strîns în el, noian — 
iot ce zidi-vom noi în viitor.
Rostind cuvîntul patrie, zărim 
hidrocentrale, fabrici și uzine, 
belșugul fluturînd din înălțimi 
și grînele cu spice mari și pline.
O, patrie! vom birui luptînd 
furtuni și moarte, neguri șî omături!
In sate ori în mine azi în rînd 
rominul și maghiarul merg alături. 
Noi cei ce ieri ca robii am trăit 
și n-am avut nici patrie, nici nume, 
rostindu-ți astăzi numele slăvit 
vrem pace, pace în întreaga lume.

In rominește de H. GRĂMESCU
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8 
PRIMA COMBINA 

ROMINEASCA
8

Intr-o dimineață însorită de 8 
iulie prima combină romînea»-| 
că și-a trecut cu succes pro-8 
bele la care a fost supusă, pe| 
lanul de grîu. Ea este con-| 
struită de bravii muncitori,! 
tehnicieni și ingineri de la u-8 
zinele „Tudor Vladimirescu'g 
din Capitală. Cu această fru-| 
moașă realizare cinstesc ei g 
marea sărbătoare a poporului | 
nostru, ziua de 23 August. Și g 
aceasta este una din nume-8 
roasele realizări pe care mi-8 
nunatul nostru popor munci-1 
tor Ia va raporta în această g 
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O NOUĂ ÎNTOVĂRĂȘIRE 
AGRICOLĂ

Gheorghe Stoica a fos-fc pri
mul din comună care a îna
intat cerere de înscriere. De 
mult timp dorea el să lucreze 
în întovărășire. Și iată că în 
ziua de 31 iulie a.c. dorința 
lui i s-a împlinit. In această 
duminecă s-a inaugurat în co
muna Ceatalcnioi o întovără
șire agricolă. In întovărășire 
au intrat 19 familii de țărani 
muncitori cu 29,60 hectare te
ren arabil care s-au convins de 
foloasele muncii mecanizate pe 
suprafețe întinse. Din rîndul 
lor au fost aleși ca președinte 
Cernencu St. Gheorghe, ca se
cretar Holostencu Andrei, iar 
membru în comitetul de con
ducere Gheorghe Stoica.

După inaugurare brigada 
artistică de agitație a casei 
de cultură din orașul Tulcea 
a prezentat un bogat pro
gram artistic.

Calenic Feodor 
corespondent

LA CHIOȘCUL DE PE ARIE

La aria din comuna Golo- 
ganu, raionul Focșani, se tre
ieră din plin. Din cînd în 
cînd țăranii muncitori merg 
la chioșcul care a fost orga
nizat aici. Cei mai mulți vînd 
grîu și cu banii pe care-i pri
mesc cumpără în schimb 
mărfuri prin comerțul de în- 
tîmpinare. Nae Barbu'ată a 
valorificat 943 kg de grîu. El 
a luat de la cooperativă ma
teriale pentru construirea unei 
case noi. De asemeni și țăra
nii muncitori Stanciu Ricin și 
Marin Oprea au dat din pri
sosul lor de grîu 1000 kg. 
luînd în schimb de la chioșcul 
amenajat pe arie, tablă galva- 
nizată. Numai în 5 zile, la 
acest chioșc s-au valorificat 
peste 4200 kg. de grîu din 
noua recoltă.

Ilie Vasile 
corespondent

ÎNCĂ UN CĂMIN 
CULTURAC...

In trecut în satul nostru 
bîntuiau foametea și mizeria. 
Azi satul Olteanu din raionul 
Baia de Aramă are o altă fa
ță. înnoirea și înfrumusețarea 
neîncetată a satului simt re
zultatul dragostei cu care e 
gospodărit el astăzi de locui
torii lui.

In ziua de 23 August va 
avea loc primul program ar
tistic în sala noului cămin 
cultural. Căminul cultural 
din Olteanu va fii mîndria să
tenilor. Pentru construcția 
lui toți au pus umărul. Au 
muncit la zidărie, au cărat 
materiale cu căruțele lor, au 
dat bani prin autoimpunere. 
I-a însuflețit tot timpul, cum 
era și firesc, vorba și pilda 
comuniștilor Dumitru Băr- 
buceanu, Untaru Constantin 
și a deputaților Ioniță Trifoi, 
Costache Jardea și alții.

In cinstea zilei de 23 Au
gust căminul cultural din 
Olteanu va fi dat în folosin
ță, potrivit angajamentului 
țăranilor muncitori de aici.

Vasile Zorilă 
corespondent

...Șl O ȘCOALA NOUĂ

Pe ulițele satului au tre
cut zile în șir căruțele cu 
piatră. Se punea temelia 
școlii celei noi, realizare cu 
care locuitorii din satul Pă- 
gubeini, regiunea Bacău, s-au 
angajat să întîmpine marea 
sărbătoare a poporului nos
tru. Apoi zi de zi cîțiva să
teni erau văzuți trebăluind 
alături de zidari la construc
ția școlii. Printre cei mat 
harnici erau țăranii munci
tori Mardare Ion, Tudorache 
Alexandru și alții.

Urmînd exemplul celor din 
Păgubeni, locuitorii din sa
tul Plopu au grăbit strînge- 
rea fondurilor și materialelor 
din autoimpunere și au în
ceput puțin timp după primii, 
construirea unui cămin cul
tural.

Gh. Tănase 
corespondent

In cursul lunilor august și 
septembrie a.c.. Ministerul 
Culturii va trimite căminelor 
culturaile următoarele confe
rințe :

I. Să ne cunoaștem și să 
ne iubim patria. (Despre fru
musețile și bogățiile cîmpiilor 
noastre, (text).

II. Situația internațională 
(text).

III. Recoltarea culturilor 
tîrzii (porumb, cartofi, sfeclă 
de zahăr, etc), (tematică).

IV. Să valorificăm prin

! Scumpa mea țara] 
bogată

{Scumpa mea (ară bogată 
( Te cuprind cu ochii roată 
(Și îmi vine-așa să cînt 
j Că trăiesc pe-al tău pămînt... 
I Văd munții cit sint de-nalți 
(Toți acoperiți cu brazi;
I Colo-n văi și la izvoare 
f Zburdă cerbi și căprioare; 
j Iar la vale în zăvoi, 
j Cum pasc miile de oi.
( Ici, colea, mine de fier 
f Se fac tractoare din el, 
( Cînd pe Bistrița privesc 
! Văd din munte dum pornesc 
| Plute ce se leagă-n lanț 
j Coborînd spre Piatra Neamț. 
tȘî mai văd privind în zare 
(Belșugul de pe ogoare 
tȘz îmi vine-așa să cînt I w
1 Că trăiesc pe-al tău pămînt.

Vasile Moldavcanu 
[ muncitor I.F.E.T. comuna 
1 Crucea, raionul Vatra Dornei.
r , ........................... 1

6.500 KG. GRIU VALO
RIFICAT DIN NOUA

RECOLTA

De cînd a început treieri- 
șul păioaselor, utemista Va
sile Petrica pleacă mai de 
dimineață de acasă. Dar nu 
se oprește la magazinul de 
textile al cooperativei unde 
este vînzătoare. Acum mun
ca ei s-a mutat pe arie. Aici 
și-a amenajat un chioșc unde

Conferințe pentru căminele culturale
cooperativă prisosul produse
lor noastre (tematică).

V. G.A.C. din... gospodărie 
fruntașă a raionului nostru 
(tematică).

In afară de aceste conferin
țe se vor mai trimite cămine
lor culturale următoarele tex
te :

1) Despre energia atomică 
(ciclu de 3 conferințe):

— energia atomică, cuceri
rea cea mai de preț a minții 
omenești. 

a adus diferite mărfuri nece
sare țăranilor muncitori. 
Deseori vînzătoarea stă de 
vorbă cu oamenii de pe arie 
arătîndu-le avantajele valori
ficării griului pe loc în schim
bul mărfurilor de care au ne
voie. Și zilnic la chioșcul 
nr. 1 din comuna Romanu, 
raionul Brăila, vin numeroși 
țărani muncitori care își va
lorifică griul, cumpărînd în 
schimb saci, căldări, și alte 
articole. Astfel, Stoica Ion a 
valorificat 2357 kg grîu pen
tru a cumpăra ta.blă pentru a- 
coperișul casei. Cantități în
semnate de grîu au valorificat 
și Dumitru Panțîru, Tudor Si
mian și alții. Numai în trei 
zile datorită stăruinții vînză- 
toarei Vasile Petrica țăranii 
muncitori au valorificat 6.500 
kg. grîu din noua recoltă.

Tăzlăoanu Vasilica 
corespondentă

INTR-O COMUNA 
DE MUNTE

Multe s-au făcut în anii 
puterii populare pe plaiurile 
comunei Bezdead, raionul Pu
cioasa. In ziua cînd s a adus 
în Bezdeaid transformatorul 
electric, oamenii au trăit o 
mare bucurie. Cu cîntec și 
voie bună tineri și bătrîni au 
făcut muncă voluntară la în- 
tinsuil sînmelor, la fixarea 
stUpiilor în vîrfuil cărora sau 
aprins apoi becurile.

In ourînd vor porni sîrmele 
și pe uil.ițele satelor Rîmata 
și Costișata. Apoi se va con
strui -podul mare peste rîul 
Bezdead.

Nitoiu I. Constantin 
corespondent

— folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice.
_ — folosirea energiei atomi
ce în agricultură.

2) Ciclu de conferințe de 
știință popularizată:

— apariția vieții pe pămînt.
— originea și evoluția 

omului.
— urme de viață găsite în 

pietre și ce ne spun ele des
pre trecutul pămîntului.

3) Gastro-enteritele la copii 
(text).

APROAPE 4.000 KG ORZ 
LA HECTAR

Frumoasă recoltă de orz 
a*u scos muncitorii de la sec
ția Sîntăul Mic, care aparți
ne de gospodăria agricolă 
de stat Oradea. De pe o 
suprafață de 35 hectare ei 
au scos 3.924 kg. în medie la 
hectar.

Tovarășul I. Kremmer, șe
ful acestei secții, știe că bo
găția de roade se datorește 
muncii făcute cu tractoarele 
și mașinile pe întinderi mari 
și aplicării regulilor agroteh
nice. Secerișul s-a făcut, 
de cum a dat orzul în pîrgă. 
îndată ce a fost secerat, le
gat și strins în clăi, s-a cărat 
pe arie și s-a început treie- 
rișul. In scurt timp a fost 
gata și această muncă.

Ing. loan Rocsin 
corespondent

SE RISIPEȘTE 
ÎNTUNERICUL

In anii din urmă tot mai 
mulți țărani muncitori neștiu
tori de carte dim raionul. Ca
ransebeș au prins înțelesul 
slovelor- O bună parte din 
realizările lor pe acest tă- 
rim li se datoresc și deputat i- 
lor sătești. Cu cîtă înțelegere 
și răbdare umblau bunăoară 
pe la porțile oamenilor să le 
sădească în inimi dragos
tea -de slove deputății I. Zgă- 
vîrdea, P. Vornic din satuJ 
Vîroiorova, comuna Bolvaș- 
nița și deputății din satul Sub 
Margina, comuna Armeniș. Și 
iată că printre cele 36 de co
mune și sate ale raionului!, 
unde nu se rnaii pomenește 
cuvîntul analfabet, sînt și co
munele Armeniș și Bolvaș- 
nița.

Și nu numai că știu să slo- 
venească, să .adune, să scadă 
și să înmulțească, dar mulți 
dintre foștii analfa-beți au 
acum munci de răspundere. 
Astfel, Petru Derlea, fost a- 
nalfabet, e acum în fruntea 
treburilor comunei Copăcele; 
iar Ana Cornea e și ea preșe* 
dința sfatului popular din dar 
muna Poiana.

Leon Bohatir
corespondent

r u c Ar UN SAT RECONSTRUIT
Cine a văzut de curînd Rucărul — 

un sat de munte din raionul Cîmpulung 
— a rămas uimit de mulțimea caselor 
noi și frumoase. Rucărenii i-au pove
stit de bunăseamă că satul lor, care 
a ars în mare parte, a fost refădut în 
ultimii ani. Țăranii muncitori și-au 
construit case noi, mai frumoase ca 
înainte, datorită ajutorului primit din 
partea statului și sprijinului muncito
rilor din întreprinderi. Oare odinioară, 
pe vremea stăpinirii burghezo-moșie- 
rești ar fi fost cu putință o astfel de 
reconstrucție ? Fără îndoială că nu.

De vreo doi ani, rucărenii au înfiin
țat o înfloritoare întovărășire zootehni
că, care, bine organizată, aduce fru
moase venituri țăranilor întovărășiți.

ALBINA
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z ^jf^Pildă vie 
de slujire a cauzei păcii

Pecetea asupra politicii unei țări o pun îndeosebi fap
tele. Numere aâeie inițiative luate în ultima vreme de Umu-, 
nea Sovietică care au înlesnit începutul îmbunătățirii J 
situației în lume, sînt dovezi de netăgăduit ale unei politici 
sincere/de pace, menite să slujească micșorării încordării J 
în lume. Noua măsură luată de guvernul Uniunii Sovietice i 
de a-și reduce până la 15 decembrie 1955 numărul forțelor 
sale armate cu 640.000 de oameni, vine să întărească poli
tica sa neclintită de pace.

Nu mai e decît puțin timp pînă la începerea discuțiilor 
la O.N.U. în problema dezarmărilor. Apoi, la 27 octom- [ 
brie, problema dezarmărilor va fi luată în discuție de con- i 
ferința miniștrilor Afacerilor Externe ai celor patru puteri. [ 
Luînd asemenea măsuri, Uniunea - Sovietică dovedește prin 
fapte că dorește să înlesnească ajungerea la o înțelegere în î 
această problemă. Este rândul puterilorj apusene să arate și ♦ 
ale prin graiul faptelor că merg în întâmpinarea pașilor ! 
făcufi de Uniunea Sovietică.

Ropoarele lumii, — și îndeosebi popoarele din țările • 
apusului,----așteaptă să se vadă cât mai grabnic descătu- Z
șate de povara cursei înarmărilor și a tuturor măsurilor * 
militare. Mulțumind Uniunii Sovietice pentru noua sa con-| 
tribuție adusă cauzei, păcii, popoarele lumii cer și condu-» 
cătorilor celorlalte mari puteri să facă pași noi pe calea i

La închiderea minunatei sărbători a păcii.
prieteniei și tinereții

I
î
I»•ii e
ț slăbirii încordării în lume.

Din problemele discutate la Geneva

Caisa spre asigurarea păcii în Europa
Intre problemele discutate 

la conferința de la Geneva 
a șefilor guvernelor celor 
patru puteri, de o mate în
semnătate este cea privi
toare la asigurarea securității 
în Europa.

Bătrânul continent euro
pean a cunoscut în dese rân
duri ciocniri zguduitoare 
care au cuprins apoi întrea
ga lume. Vrajba între diferi
tele state s-a iscat și-a fost 
întețită, printre altele, .și de 
faptul că țările europene s-au 
împărțit adeseori în grupări 
militare potrivnice.

Așa s-a întîmplat și după 
ultimul război mondial. Ță
rile din apusul Europei îm
preună cu S.U.A. și alte 
cîteva țări s-au unit în gru
parea militară numită a A- 
tlanticului de Nord. Un nu
măr mai mic de state euro
pene a mai alcătuit apoi în
că o grupare militnră numită 
Uniunea Europei apusene, 
care a luat ființă pe baza a- 
cordurilor de la Paris. Pri
mejdia de război a crescut 
apoi prin aceea că în noua 
grupare militară a fost înglo
bată și Germania apuseană 
militarizată.

Silite deci de împrejurările 
noi ivite, Uniunea Sovietică 
și țările de democrație popu
lară din Europa s-au unit în 
alianța politică și militară de 
apărare consfințită de Trata
tul de la Varșovia.

Așa dar Europa s-a împăr
țit din nou în două tabere. 
Popoarele și-au dat seama de 
primejdie și au chibzuit că 
trebuie s-o înlăture. Cum ? 
Lichidînd grupările de țări 
separate și iniocuindti-le prin- 
tr-o grupare unică din care 
să facă parte țările europene, 
oricare le-ar fi orânduirea so
cială și de stat, precum și Sta
tele Unite ale Americii. A- 
dică să ia ființă un sistem 
unic de securitate colectivă.

Acestei probleme i-au dat 
cei patru șefi de guverne o 
mare atenție la întilnirea lor 
de la Geneva. Uniunea So
vietică, S.U.A., Anglia și 
Franța sînt pe deplin încre
dințate de nevoia asigurării 
securității europene. Delega
ția sovietică a venit cu pro
punerea de înfăptuire a unui 
astfel de sistem de securitate 
care să se desfășoare în 
două perioade. In prima peri
oadă, potrivit propunerii gu
vernului sovietic, ar urma 

încă să se mențină tratatul 
Atlanticului de Nord, acordu
rile de la Paris și Tratatul de 
la Varșovia. Pe tot acest 
timp', care poate dura 2-3 
ani, ■ fiecare din state să-și 
ia obligația de a nu ataca 
un alt stat, orice neînțelegere 
s-ar ivi să fie rezolvată, prin 
mijloace pașnice. Totodată 
nici unui stat nu-i va fi îngă
duit să-și sporească arma
mentele și contingentele mili
tare. Ori de cîte ori situația 
va cere, pentru a înlătura 
primejdia, aceste state vor 
lua împreună măsurile de 
menținere a păcii.

Trecerea la cea de a doua 
perioadă va trebui să ducă 
dintr-odată Ia anularea tra
tatelor amintite și prin aceas
ta la lichidarea grupărilor 
militare și înlocuirea lor cu 
sistemul general de securitate 
colectivă. La Geneva, delega
ția sovietică a mai făcut pro
punerea ca pînă la încheie
rea sistemului de securitate 
colectivă a cărui definitivare 
ar mai cere timp , statele din 
grupările aflate azi în Euro
pa să se lege între ele prin- 
tr-un acord în care își iau 
obligația să nu folosească 
forța militară unul împotriva 
altuia.

Prezentîndu-și propunerile 
sale, guvernul sovietic și-a 
împărtășit dorința de a stu
dia cu multă atenție și alte 
propuneri. Printre aceste pro
puneri se numără și cea 
făcută de primul ministru en
glez care socoate că la în
ceput tratatul de securitate 
colectivă să cuprindă un nu
măr restrins de state. Cei 
patru conducători de state au 
căzut la înțelegere ca atît 
propunerile sovietice cît și 
celelalte propuneri privind 
securitatea colectivă în Euro
pa, să fie luate în discuție 
de conferința din octombrie a 
miniștrilor Afacerilor Ex
terne.

Poporul nostru a avut 
mult de îndurat de pe urma 
războaielor iscate datorită îm
părțirii statelor în grupări 
vrăjmașe. De aceea, noi do
rim din toată inima să se 
înfăptuiască sistemul unic 
de securitate colectivă, căru
ia țara noastră i se va a- 
lătura. La adăpost de orice 
atac, în bună înțelegere cu 
toate popoarele, poporul nos
tru dorește să-și închine și 
de acum înainte întreaga sa 
putere de muncă bunei sale 
stări, înfloririi patriei, cons
trucției socialismului.

Vreme de două săptăm’ni 
Varșovia a vuit de veselie, 
joc și cântec. Tineretul lumii 
a demonstrat din nou, cu pri
lejul celui de al V-lea Festi
val, dragostea de viață, dorin
ța stfîwtă de a trăi îr: pace și 
prietenie.

„Prietenia nu cunoaște gra
nițe" — sînt spusele unui tî- 
năr francez aflat la Festi
val. Adevăr de netăgăduit. 
La Festival, prietenia tine
retului lumii, dorința luide 
a trăi în liniște s-a afiripat, 
cu toată puterea.-

JOCUL, CINTECUL SI 
FRUMUSEȚEA COSTUME

LOR ROMINEȘTI
Nu-i o laudă deșartă faptul 

că la Varșovia jocul, cântecul 
și. costumele românește' au în
cântat prin farmecul, măiestria 
și bogăția artei noastre popu
lare. Ziarul „Festival" a pu
blicat intr-unui din numerele 

Delegația noastră defilează prin fața tribu nelor de pe stadionul „A 10-a aniversare" 
din Varșovia

ENERGIA ATOMICĂ — IN SLUJBA VIEȚII

IR 0 SĂPTĂMiNÂIlLlTT
Cu o lună 

urmă, Palatul 
din Geneva a 
tîlnirea șefilor 
celor patru mari puteri. 
Rezultatele bune ale aces
tei întîlniri influențează în 

zjeiMWne lucrările conferinței 
=- , internaționale pentru folo

sirea pașnică a energiei 
atomice, conferință care își desfășoară în 
prezent lucrăjiite tot la Geneva.

Aproape 2000 oameni de știință și tehni
cieni — delegați și observatori din 72 țări, 
— s-au întrunit pentru a învăța unii de la 
alții din succesele obținute de fiecare țară 
pe tărâmul folosirii pașnice a puterii atomu
lui. Omenirea pășește astăzi în era energiei 
atomice.

Succesele Uniunii Sovietice îm domeniul 
folosirii energiei atomice îin scopuri pașnl:e 
au uimit lumea. Vorbind despre prima cen
trală atomo-electrică sovietică prezentată la 
expoziția pentru problemele folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice, și de alte 
întrebuințări date puterii atomului pentru 
ușurarea vieții, un corespondent all agenției 
americane „United Press" arată că ; „Rusia 
și-a cucerit întreaga glorie". Iar un ziar din 
Apus anume „Morgen Tidningen" scria: 
„Rușii au prezentat descoperiri senzaționale 
care au uluit pe toți vizitatorii".

Uniunea Sovietică folosește energia ato
mică în ■ industrie, agricultură, chimie, medi
cină. Oamenii de știință sovietici au arătat 
că multe boți care secerau mii de vieți ome
nești. printre care și cancerul, vor fi în cu
rând ușor de lecuit.

sale o fotografie înfățișând un 
dans romînesc. Explicația care 
însoțea fotografia spunea : 
„Nu-i deloc întîmiplătar că mi
nunatele dansuri românești 
sînt 1 a vor i.lele Festiv altului. 
Purtînd pecetea unei bogate 
tradiții populare, elle sclipesc 
de viață și culoare". La con
cursurile artistice din cadrul 
Festivalului, toți participant ii 
romîni au fost prenTiați. 4.3 
de tineri au fost distinși cu 
titlul de făureați, primind me
dalii de aur, argint, bronz și 
multe diplome.
BILANȚUL ÎNTRECERILOR 

SPORTIVE
In cele 12 zile de frumoa

se întreceri, sportivii țării 
noastre au cucerit la multe 
discipline sportive locuri 

1 fruntașe. La înot, caiac, hand
bal (femei), box, atletism, 
tenis de masă, fotbal, sporti
vii noștri au cucerit 140 me

de zile în 
Națiunilor 

găzduit în- 
guvernelor

dalii, între care 47 medalii de 
aur. yW’

ULTIMA SEARĂ 
LA VARȘOVIA

Piața din fața Palatului 
Științei și Culturii pare o 
mare de oameni. Freamă
tul! mulțimii nu contenește de
cât pentru ... cîteva. momente, 
cînd, de la" tribună răsună 
prin megafoane cuvintele A- 
pelului către tineretul lumii. 
Ropotul aplauzelor, cîntecde 
și strigătele de bucurie ves
tesc că tinerii din Lumea în
treagă s-au legat să nu îngă
duie nimănui, niciodată să te 
tulbure prietenia, viitorul.

Pînă către ziuă Varșovia a 
vuit de cântece și dansuri. Ti
neretul lumii petrecea ultima 
noapte a celui de al cincilea 
Festival. Peste doi ani, la 
Moscova, cu prilejul viitoru
lui Festival, bucuria va fi mas 
mare, prieteniile mai multe.

La conferință au fost făcute numeroase co- T 
municări de către savanți americani, englezi ; 
francezi, brazilieni, canadieni, romîni. In 
mod sincer ei au dezvăluit succesele obținute 
de țările lor în folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice.

Comunicările făcute de delegația română 
au stârnit un viu interes. Atomiștfi romîni 
au vorbit despre succesele obținute în țara 
noastră privind energia atomică în fizică și- 
medicină.

Omenirea privește înainte, încredințată ' 
că energia atomică, această măreață cuce- , [ 
rire a minții omenești, poate ffi folosită nu- ; 
mai spre binele și fericirea omului. ! ;

VIZITA UNEI DELEGAȚII ij
PARLAMENTARE IUGOSLAVE !

IN UNIUNEA SOVIETICĂ ;

La invitația Sovietului
Suprem al U.R.S.S., o <fe-
^gație parlamentară din ■ 
R.P.F. Iugoslavia, — con- ‘ 
dusă de V. Bakarici, pre
ședintele Adunării Popn-' ] 
lare a R. P. Croația, vizi- i 
tează Uniunea Sovietică. ] 
Vizitînd Moscova, Kievul, 1 
precum și alte localități

și regiuni, delegația de deputați iugoslavi 
este întîmpinată cu căldură de oamenii so
vietici. i

Ospitalitatea, căldura și bucuria cu care 
oamenii sovietici întâmpină pe deputății iu
goslavi, fac să se întărească și mai mult le
găturile de prietenie și colaborare între po
porul sovietic și poporul iugoslav.



— Bravo, ați ajuns, 
fruntași 

Și cu drag v-am scris 
placards 

Da’ știam un flăcăiaș 
Care conducea brigada.

Unde e, să-l pupe moșu?
— Nu-i acasă, e plecat... 
Moș Ardei se face roșu:
— Cum? Acum, la treie

rat ?

Cînd l-oi întîlni pe-aici 
Am să-l fac, zău, de 

ocară I 
— Hai atunci cu noi la 

gară 
Să vedem cam ce-o să-i 

zici.

— Ce-o să-i zic? Hei,
las’ pe mine 1 

Doar să-i vadă moșu' 
fața t 

De nu-1 săpunesc eu bine; 
Puteți să-mi tăiați mus

tața.

Iată moșule că vine
Și flăcăul așteptat. 
La Varșovia, vezi bine. 
La jocuri i-au premiat

Moșul face fețe-fețe.
Dar apoi, rîzînd, socoate: 

— Tinerețe, tinerețe...
Mi-o făcurăți măi ne

poate 1

Desen C. FLORIAN 
Text: ION RU$

Mă prinsese seara stînd la 
taifas cu colectiviștii din Caco- 
■îeanca, raionul Călărași. Pentru 
că se întunecase binișor, un 
bătrincl căruia auzisem că-i 
spuneau nea Mușat, m-a poftit 
Ia el :

— In noaptea asta ești oas
petele meu, Poznașule !

•— Fugi mă — aruncă altul o 
vorbă. — Poți tu să-l ospătezi 
cumsecade pe Poznașu ?

M-am gîndit: bun la suflet 
nea Mușat ăsta, dar de ce să 
cad pe capul lui, cînd și așa 
văd că-i merge vestea de sărac? 
Am dat din cap, moșul m-a 
mai poftit odată, și văzînd că 
mă codesc, zise clipind șiret:

— Apoi dacă-i așa, hai să-l 
ducem la băbuța lui moș Ion. 
Omul nu-i acasă, dar pînă o 
veni, îl primește femeia cum se 
cuvine.

Zis și făcut. Am pornit eu, cu 
nea Mușat și cu vreo doi flă
cău Cînd am ajuns, nea Mușat 
La spus ceva Ia ureche băbuței 
Iui moș Ion, arătînd cu degetul 
.spre mine. Am simțit că roșesc: 
„l-o fi spus că n-am vrut să 
mănînc la el!** Insfîrșit, ne am 
așezat cu toții la masă, iar bă
buța Iui moș Ion ne-a adus o 
ciorbă de cocoș, să-ți lingi de

Hecoițe bogate

Cum vezi, aici a și început manifestația de 23 August.

getele, nu aitceva. Mi se părea 
că nea Mușat soarbe mai cu 
poftă ca toți și din cînd în cînd 
îl auzeam :

— Halal ciorbă I Strașnică, 
băbuțo1

„Pe semne acasă nu mănîn
că așa ceva !“ gindii eu.

La friptură, nea Mușat s-a 
codit nițel, dar băbuța îl îmbia 
mereu :

— Mănîncă și simte-te ca la 
d-ta acasă.

La plăcinte însă, nea Mușat 
a început să ceară s'ngur:

— Mai dă-mi, că-s strașnice 
— și rîdea mereu. — Strașnice 
plăcinte, strașnice băbuțol Zic:

— N-ai mai mîncat așa plă
cinte, nea Mușat ?

— Ba — zice — mănînc de 
cîte ori face băbuța. Are un 
hambar plin. 3.000 kg.

— De plăcinte ?
— Nu... de grîu.
— Aha I Și te poftește de fie

ce dată ?
— Vezi bine! Dacă trăim îm

preună de 40 de ani!
— Cu băbu... ? Și moș Ion 

nu zice nimic ?
— Ba e foarte mulțumit, fi

indcă-! oblojește băbuța bătrî- 
nețele numai cu pasăre și cu 
plăcinte, cum vezi. Ce să zică 
moș Ion cînd... eu sînt ăla 1 

Ori îmi zici nea Mușat, ori moș 
Icn, tot una e. Am vrut negre
șit să-mi fii oaspete, chiar da
că a șuguit careva de „sărăcia" 
mea. Știi de unde mi se trage 
mie „sărăcia" asta ? Din cele 
3.000 kg. grîu și tot atît porumb 
luate pe cele 700 zile-muncă de 
anul trecut, bașca de cele care 
se vor adăuga anul ăsta. Sără
cie, hai ?

Ce să mai zic? Am înghițit— 
plăcinta I Și am tăcut

îmi făcu moșul pozna, n-am 
ce zice.NOTE TELEFONICE

Către S.M.T. Scurtu:
Terminat treîerișul. Tractoris- 

ta Ștefănescu Maria s-a îmbol
năvit subit. Ce facem cu dezmi- 
riștitul ?

Brigada a 5-a

Către brigada a 5-a:
Felicitări pentru trelerlș. 

Tractorul nu e treabă de femeie. 
Trimitem noi bărbat priceput 
în schimb.

SM.T. Scurta

Către S.M.T. Scurtu t
Mulțumim pentru felicitări și 

bărbat priceput, dar nu-1 mai 
trimiteț.:. Găsit la fața locului 
tractorist destoinic care a lu
crat ziua, a lucrat noaptea și a 
terminat dezmiriștitul.

Brigada a 5-a

Către Brigada a 5-a
Felicitări nentru dezmiriștit 

în timp record. Se cunoaște 
mîna de bărbat Directorul 
personal a trimis tractoristului 
destoinic cadou de mulțumire 
una trusă de bărbierit Comuni
cați urgent numele tractoristu
lui destoinic pentru propunere 
de premiere. .

SM.T. Scurta

Către S.M.T. Scurtat
Mulțumim pentru felicitări. 

Tractoristul destoinic refuză ca- 
douL Ar dori năframă sau alt
ceva. Numele tractoristului este 
Pirvulescu Ioana.

_ Brigada a 5-a
_____

„O“ e ăla mai umflat, 
„I" lungan și deșirat 
Despre „2“ s-a lămurit
Că-i un „9" tălpuit 
Și-a-nvă(at așa din joacă 
Chiar și epurași să facă.
— Tu nu vezi că sînt mă

gari?.
Au urechile prea mari.
— Cum măgari ? Că n-au

codijă
Ne răspunde Mihăifă 
Nou „student* la grădiniță.

Mihăifă s-a-mpăcat 
Cu programul încărcat 
Și e foarte ocupat: 
Dimineața cam vreo oră 
Cîntă sau se-nvîrte-n horă
Apoi obosit de clntec 
Simte-un fel de gol in plntec 
Cum îl sîcîie, drept care 
Vine timpul de gustare, 
Pline, unt, ceașca cu lapte 
Și înfulecă cit șapte.

Tehnicianul birocrat t
[ >— Am venit să vă tndrumez cum să așezați batoza pe arie.

Președintele colectivei t
— Sd fie ca Iertare, dar am terminai treîerișul. Așa că vă în

drumări noi.- pe unde-ațl venit t

Cum se termină mincarea 
II și ia educatoarea 
Să-nvețe numărătoarea 
De la cinci pînă la zece. 
Timpul însă-i timp și trece. 
Vine joaca în grădină— 
Modelaju-n plastilină— 
Mingea sare sus cit casa-. 
Și-ap oi iarăși vine masa. 
Cu un astfel de program 
Respectat la miligram 
Mihăifă mi se pare 
Că ar vrea (nu-i de mirare) 
Și ore suplimentare.

Safta și cu Negoifă 
Trec și pe la grădini fă 
Cînd se-ntorc de la prășit 
Să-și ia pruncul adormit 
Ca să-l culce-n patul Lui 
Unde perna are pul 
Și cearceafu-i cu dichis.

Mihăifă rîde-n vis.
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