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(Fragment)
Veacuri multe, aspră trîntă, 
N-au trecut zadarnic anii: 
Vie-i limba care-o cîntă 
Muncitorii și țăranii.

Graiul nostru, vechi și dulce. 
Trece epocile-n șir. 
De război, vorbi Neculce. 
De idee, Cantemir.

Lung, fior cînd trece vintul 
Au pe-valuri, au în brazi, 
Armă vie ni-i cuvîntul 
Din istorii și de azi.

Nwmi sînt vorbe mai frumoase. 
Mai adine în mine nu dor, 
C-au vorbit vorbele noastre 
Horia și Domnul Tudor.

Fluviu este azi izvorul 
Care-aduce din străbuni 
Limba ce-o vorbi poporul. 
Graiul marilor furtuni-
Limba noastră — spadă, zale. 
Și parfum și dulce suc; 
Eminescu, Caragiale, 
Sadoveanu și Coșbuc !

...Veacuri multe, aspră trîntă, 
N-au trecut zadarnic anii: 
Vie-i limba care-o cîntă 
Muncitorii și țăranii.

JULQJLSJLOJLfiJUUL^

C ORO P IȘNIȚ A
A crescut cucuruzul mare; 

cu un foșnet ușor, strujenii 
inalți își leagănă ciucălăii râs- 
frinți, ce dormitează în liniș
tea coacerii sub lumina blân
dă de toamnă. Printre rindu- 
rile frumos aliniate, ca niște 
ostași la paradă, un om cu 
tîmple colilii pășește fără gra
bă scrutînd atent întregul Ian. 
Treptat-treptat, privirea-i se
veră se îmbunează : îngrijo
rarea face Joc mulțumirii. Da, 
nici în acest an nu se va face 
de rîs. La consfătuirea pe țară 
a fruntașilor din agricultură 
a făgăduit că va scoate 4.000 
kg. porumb boabe la hectar. 
Cîntărind din ochi greutatea 
ciucălăilor, înțelege că munca 
ilui de-o vară întreagă va ro-di 
mai mult. Moș Ghiță Gheor
ghiu rîde ușurel. Așadar, nu 
de florile mărului s-a ținut el 
cu dinții de buchea cărții. Nu 
degeaba a arat la timp, cu 
brazdă adîncă și i-a dat pă- 

j^mîntuJui îngrășăminte. Nu de- 
geaba a stat ră deseneze pe 
ogor — cu o migală de arhi
tect — pătrate egale, la col- 

xjMrile cărora a pus sămînță 
leasă, de sol. L-a rărit, l-a 

prășit de patru ori, l-a dichi
sit ca pe un copil. Acum iată: 
strujenii înalți de cîte 3 metri 
— fiecare cu cîte 3 și 4 citi- 
călăi... Și doar la Pietroaia 
pămîntul e zgârcit. La două 
laturi de palme dai de bolo- 
văniș, de piatră. Sînt prelun
giri, ca niște rădăcini, ale 
munților Vrancei care răzbat 
prin valea Șușiței tocmai pînă 
aici unde-și are șî moș Gheor
ghiu petecul lui de pamînt. 
Aici nu-i nici o pricopseală 
cu bucatele, spuneau bătrînii 
care de multe ori își văzuseră 
zădărnicită truda anilor. La 
fel ziceau mai apoi cunos-

■ cuții și vecinii lui moș Ghiță: 
fel însă a spus că lucrurile 
stau altfel și s-a apucat să 
facă dovada prin fapte. Și a 

''dovedit. Au venit oamenii să 
'vadă, au făcut ochii mari de 
mirare și au început să-l des- 
coasă. Cum și ce fel a făcut, 
ce vrăjitorie a scornit. Iar mo
șul a arătat cu răbdare că 
vrăjitoria lui stă astăzi la în
demâna tuturor: știința. Știin
ța care poate fi asemuită cu 
soarele pentru că acolo unde 
pătrund razele ei strălucitoare
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se destramă umbra și negura, 
piere întregul păienjeniș de 
credințe greșite și deșarte 
Pentru că la lumina ei ochiul 
devine mai ager, mai clarvă
zător, omul năzuiește cu cute
zanță mai departe spre mai 
bine, iar oamenii, toți cîți i au 
înțeles, au avut apoi a-i spune 
cuvinte de mulțumire și recu
noștință

Moș Ghiță este om iubit și 
stimat în satul său, Străoane, 
din regiunea Bîrlad. Consă
tenii vin la el pentru sfat, 
pentru că an de an vor să 
smulgă p.ămîntuiui mai mul
te roade.

Dar sint și unii care de 
cînd cu biruințele ilui moș 
Gheorghiu și-au pierdut cu to
tul tihna. Miile de kilograme 
de porumb pe care le dă pă
mîntul lucrat după știință, le 
cad tare greu pe suflet. 
Chiaburilor, le cade greu pen
tru că ei ar vrea ca oamenii 
să scoată bucale puține, să 
ducă u viață neîndestulată, să 
ajungă iarăși la cheremul lor. 
Chiaourul este dușmanul cel 
mai îndârjit al 'unăstării ță
ranului muncitor. Și nu e de 
mirare că moș Gh-orghiu, lup
tător de frunte pentru bună
stare, și-a atras ura dușm-nu- 
lui.

— lacătă — arată el — 
un smintit care mă ține de rău 
și mă amenință. O trimis un 
bilet neiscălit. Plin de coraj, 
n-am ce zice.

— Și ce părere ai — îl în
treb — despre treaba asta ?

— Ce zic eu ?... și-n clipa 
aceea, lăsînd neterminată vor
ba. se aplecă atent peste braz
dă unde într-un loc bulgă.rașii 
de țărînă au prins să se miște. 
Apoi s-a ivit încet, cu fereală 
mare, capul cafeniu înarmat 
cu gniare a! unei coropișnițe.

Moș Ghiță a așteptat să 
iasă bine apoi icnind a fă
cut-o fărîme cu vîrful bocan
cului.

— Afurisită lighioană — 
spuse parcă terminînd într-un 
fel și răspunsul la întrebare.

Și e lesne de înțeles de ce 
în clipr aceea mi s-a părut că 
văd în locul coropișniței, a- 
menințarea dușmanului și în 
locul bocancului, forța mare, 
de nebiruit a celor mulți și 
vr.unici din sat.

T. 1ONESCU
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își țese luna palida năframă 
învăluind întinsele cîmpii...
Se-aud în noapte carele tîrzii 
Și-un cînt de leagăn îngînat de-o mamă.

Cînd tămiioasa răspîndește-n vie 
Mirosne dulci ce unduiesc în val, 
PIîngînd cu lacrimi grele de metal 
Se fringe raoșierița de mînie.

Și iazul adormit acum te cheamă
Și foșnetul livezii ruginii
Și chiotul flăcăilor la vii
Și mustul ce-n curind l-oi bea la cramă.

Că zeci de ani pe-aici cine nu știe?, 
împărăteasă fost-a peste deal.
Avu trei crîșme mari, cît un spital 
Și opt argați cam fără de simbrie.

Atîtea frumuseți... Dar cea mai mare 
E munca noastră, nestemată floare 
Și ei te chem să-i împletești cunună.

Indreaptă-fi gîndu-n liniștea senină 
Spre cei ce au muncit fără hodină 
Să fie viața noastră tot mai bună!

D. TABACU

Cîntați feciori, să cînte toată via 
întregul deal cu toată razachia 
Căci steaua moșieriței e apusă

A noastră-i tămîioasa și rujița
Voi să zâmbiți — cînd plînge moșierița —* 
Ca la ospăț cînd masa este pusă.

GEORGE CIUDAN



Demonstrația practică de la gospodăria colectivă din Livedea 
privind însilozarea separată a porumbului

Satul LiVedea, din apropîe- 
rea Budtteștîufrrf, a trăit dm 
nou zile de sărbătoare.

Colectiviști și agronomi, 
oameni de știință și cadre cu 
munci de răspundere în apa
ratul de stat din toate colțu
rile Bărăganului, de prin păr
țile Moldovei și ale Dobro- 
gei, s-au întâlnit marți, 6 sep
tembrie, cu oaspeții sovietici 
sosiți în țară, pentru a învăța 
din experiența lor valoroasă 
în ceea ce privește crearea ba
zei furajere.
CEL MAI IMPORTANT ESTE 

OMUL
La tribună s-a urcat un om 

mai în virată, pe pieptul că
ruia strălucea Steaua de Erou 
ad Muncii Socialiste și alte 
înalte decorații.

„Am fost ales ca președinte 
în primul artei agricol de prin 
părțile noastre încă din 
1922...“ a început oaspetele...

Președinte de colhoz de 
peste 33 de ani, Feodor Iva- 
novici Dubkovețki — Erou al 
Muncii Socialiste, deputat in 
Sovietul Suprem al U. R.S.S., 
conduce colhozul „Cuceririle 
lui Octombrie", unul din pio
nierii minunatei agriculturi 
socialiste sovietice.

„Experiența mea de mulți 
ani — spune tovarășul Dub
kovețki — îmi dă dreptul să 
spun că numai atunci preșe
dintele se poate aștepta Ia 
succese, cînd la conducerea 
gospodăriei colective va an
trena oameni buni și cu ini
țiativă, dacă în toată munca 
sa se va sprijini pe ei și pe 
toți membrii gospodăriei. Ori- 
cît de multe ar ști președin
tele, totdeauna el trebuie să 
se sfătuiască cu membrii gos
podăriei, pentru că ei văd și 
știu mai mult".

Să faci ca fiecare colecti
vist să se simtă chemat să și 
spună cuvântul zi de zi în tre
burile de conducere ale gos
podăriei ; să simtă ceas de 
ceas gospodăria ca pe ceva 
scump șî apropiat inimii lui; 
să se simtă răspunzător de 
felul cum merg treburile gos
podăriei, iată unul din în
vățămintele înțelepte împărtă
șite de președintele colhozului 
ucrainean. Și după cum a 
subliniat în cuvîntarea sa, 
una din formele organizate 
de antrenare a colectiviștilor 
la treburile de conducere ale 
gospodăriei sînt ședințele des
chise ale consiliului de condu
cere. ....Fiecare ședință a con
ducerii — spune tovarășul 
Dubkovețki, — noi o ținem, 
cum se zice>, cu ușile larg des
chise".

Colhozul „Cuceririle lui Oc
tombrie" își are istoria sa, is
torie asemănătoare în general 
cu cea a tuturor colhozurilor. 
La început o gospodărie cam 
săracă, cu greutăți, cu neajun
suri. Azi unul din colhozurile 
milionare. „Cate nu avem rtoH 
Lanuri bogate de grîu, ferme 
bune, grajduri care sînt făcute 
din material rezistent, livezi 
întinse, eleșfee mari și stup’. 
Pe un loc nou — povestește 
mai departe tovarășul Dubko- 
vețki — s-a ridicat satul, dar 
trebuie să vă spun că nimeni 
nu-1 numește sat, deoarece 
străzile sînt drepte ca o sfoară 
bine întinsă, casele sînt fru
moase, cu rite două apar
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tamente, cu apă curgătoare $f 
lumină electrică". Un mic 
oraș 1

Și după cum arată vorbito
rul, unul din izvoarele mari 
de venituri, care au ajutat 
colhozul și pe colhoznici să 
ajungă la acest minunat nivel 
economic, au fost fermele zoo
tehnice. De aceea, multă vre- 

Mașina universală D.K.U-1,2 sosită din Uniunea Sovietică, fărîmițează cu repezi
ciune știuleții de porumb culeși in starea de lapte-ceară. Pe tromba ei se revarsă șuvoi in 
siloz, ca o pastă, hrană bună pentru vite.

In medalion, tovarășul Feodor Dubkovețki, președintele colhozului „Cuceririle lui 
Octombrie" din regiunea Cerkasî, R.S.S. Ucraineană. r -

me crearea unei baze furajere 
solide a fost una din cele mai 
de seamă preocupări în colho
zul „Cuceririle iui Octom
brie". Azi însă această pro
blemă a fost în general rezol
vată prin folosirea unei me
tode noi in formarea bazei fu
rajere: cultivarea porumbului 
pentru furaj, recoltarea și în
silozarea lui separată.

Porumbul ocupă suprafețe 
mari în colhozul „Cuceririle 
lui Octombrie". Anul acesta 
150 hectare au fost semănate 
cu această cultură, din care o 
treime din suprafața ocupată 
cu porumb pentru boabe va fi 
recoltată în stadiul de matu
ritate în lapte și în galben, 

Recoltatul porumbului cu combina S.K.—2,6.

pentru însilozarea separată a 
știiilețiior de tutpiaă. Inche- 
indu-și cuvîntarea, F. I Dub
kovețki a îndemnat pe colec
tiviști să folosească cu încre
dere metoda cultivării porum
bului pentru furaj și însiîoza- 
rea lui separată.

Despre această nouă și deo
sebit de prețioasă metodă a 

vorbit și mai amănunțit la 
consfătuire un alt oaspete, to
varășul Serghei Stepanovici 
Praksin, candidat în științe 
agricole, locțiitorul științific 
al directorului Institutului de 
cercetări științifice pentru ce
reale din zona fără cerno
ziom a U.R.S.S.

PORUMBUL, O MARE 
BOGĂȚIE

Știința și practica au dove
dit că porumbul poate fi un 
furaj superior — în ce priveș
te nutriția — față de celelalte 
plante furajere. Știuleți: de 
porumb recoltați pe bază de 
maturitate lapte-ceară și însi- 
lozați își păstrează valoarea 
nutritivă acumulată în timpul 

vegetației, fapt care face ca 
puterea lor hrănitoare să fie 
egală cu cea a știuleților a- 
junși în stadiul de coacere de
plină. Știuleții pot înlocui nu
trețurile concentrate uscate. 
Dar nu numai atît! Tulpinile 
și frunzele de porumb recolta
te separat de știuleți în ace
eași fază, devin un furaj mult 

mai hrănitor decît floarea 
soarelui. însilozarea tulpini
lor și frunzelor fără știuleți 
asigură pentru taurine un nu
treț superior, iar 
silozați sînt un 
centrat deosebit 
pentru porci și 
sprijinul acestor 
concluzii, tovarășul 
a adus următoarele date:

Porumbul însilozat în fază 
de coacere în lapte-pîrgă, în 
cazul însilozării separate a 
știuleților de-o parte, și a tul
pinilor și frunzelor verzi de 
altă parte, a dat 6.750 unități 
nutritive la hectar. Porumbul 
însilozat întreg (știuleți și 
tulpini la un loc) a dat 5.775 
unități nutritive ia hectar, iar 

știuleții în- 
nutreț con- 

de hrănitor 
păsări. In 
interesante 

Praksin

porumbul recoltat pentru boa
be, adică boabele împre ’V 
cu coceni uscați, a dat 5.-.,^ 
unități nutritive la hectar. In 
aceleași condiții, un hectar de 
sfeclă furajeră a dat 4.200 
unități nutritive, un hectar de 
floarea-soarelui 3.200 și de o- 
văz 2.320 unități nutritive la 
hectar.

Deosebit de importantă este 
de asemenea, partea din expu
nere în care tovarășul Prak
sin a dat cîteva indicații pri
vind recoltarea manuală a po
rumbului pentru însilozarea 
separată.

„Recoltarea porumbului — 
arăta el — se începe în așa 
fel încât cea mai mare parte a 
culturii să fie culeasă în fază 
de coacere în lapte-ceară, a- 
.dică atunci cînd din boabele 
strivite curge un lichid mai 
consistent decît laptele, dar 
care nu s-a întărit încă și sp, 
prezintă sub formă de aluat 
Intîi se recoltează știuleții și 
apoi tulpinile. Știuleții tăiați 
se încarcă în coșuri și se cară 
la gropi în aceeași zj însilo- 
zîndu-se. Pentru ca să nu se 
întărească și să nu-și piardă 
substanțele nutritive tulpinile 
de porumb trebuie culese ime
diat după recoltarea știuleți
lor. Știuleții și tulpinile cu 
frunze trebuie să se însilozeze 
în ziua culesului lor. Insiîoza- 
rea știuleților se termină prin 
acoperirea lor cu 30—40 cm. 
de masă verde; silozul se a- 
coperă apoi cu un capac de 
scînduri peste care se pune un 
strat de argilă. In timpul în
silozării știuleților, precum și 
a tulpinilor și frunzelor, masa 
însiloz-ată trebuie să fie bătă
torită foarte bine, mai ales 
Iîngă pereții silozului. Pe mă
sura presării masei însilozate 
se astupă bine crăpăturile și 
adînciturite care se formează".

Cu același interes a fost 
ascultat și referatul privind 
executarea construcțiilor-siloz, 
referat ținut de Nikolai Sofro- 
novici Korobkin, inginer șef 
din secția de proiectări tip 
de la Institutul de stat pentru 
proiectarea construcțiilor in
dustriale și agricole.

★
Timpul a trecut repede 

Consfătuirea s-a sfîrșit și 
acum cu toții au trecut Ia
cîmp, unde pe lanul de po
rumb a avut toc o demonstra
ție practică de recoltare a po
rumbului pentru însilozare. 
Recoltarea s-a făcut cu ajuto
rul combinelor speciale S.K.- 
2,6 ( care taie și toacă tulpi
nile și știuleții de porumb, îru 
căreînd nutrețul tocat direct 
în camioanele ce-1 transportă 
la silozuri) și K.U.-2 (care 
recoltează separat știuleții de 
porumb și toacă tulpinile pen
tru însilozare). De la lan, par- 
ticipanții au trecut la cele 
5 silozuri special construite 
după indicațiile specialiștilor 
sovietici, unde au asistat la o 
demonstrație practică de însi
lozare a porumbului și în 
deosebi însilozarea separată 
a știuleților de porumb tocaț’ 
de mașina universală D.K.U.- 

1>2. Această mașină a fost a- 
dusă special cu avionul dipț 
Uniunea Sovietică.

întrebările cu care au fost 
asaltați oaspeții după demon
strațiile ce au avut loc în 
cîmp și la siloz, sînt justifica
te. Oamenii voiau să se do
cumenteze cît mai bine, ca 
întorcîndu-se acasă să poată 
aplica aceste deosebit de pre
țioase învățăminte.

E. GHELBAȘU



}0 metodă înaintată de semănat grîu}

Marele înaintaș în știința 
agricolă, Ion lonescu de la 

“1 Brad, spunea în veacul trecut 
} că deprinderile pe care le-am 
{ moștenit în agricultură tre- 
} buie mereu verificate spre a 
f vedea dacă se potrivesc cu 
} vremea de față: „Ceea ce este 
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— ( uni unde n-a ajuns destulă să
mință, acolo plantele cultiva- 

• te cresc rare și se umplu de 
buruieni, iar dacă vrem să nu 
rămînă goluri, trebuie să dăm 
o cantitate mai mare de să
mînță față de cît trebuie.

Toate aceste neajunsuri 
sînt înlăturate cînd se sea
mănă cu mașina în rînduri. 
Dacă pămîntul e bine lucrat, 
brăzdarul mașinii de semănat 
pătrunde la ad>ncimea trebu
incioasă, îngroapă regulat 
toate semințele și le distri
buie deopotrivă pe rînd. Plan
tele răsar, cresc, se dezvoltă 
și ajung să se coacă toate 
odată. Lanul este întotdeauna 
încheiat, mai bine apărat de 
buruieni și se face și econo
mie de sămînță.

Dar și această metodă are 
un neajuns și anume: pe rînd 
plantele sînt prea dese, iar 
între rinduri este mai mult 
spațiu decît trebuie. Acest ne
ajuns se înlătură printr-o me
todă nouă de semănat și 

} anume prin semănătura încru- 
f cișată. Pentru a aplica aceas- 
( tă metodă se lucrează în fe- 
1 Iul următor:

Dacă am chibzuit să dăm o 
cantitate de sămînță de pildă 
de 180 kg. la hectar, potrivim 
mașina să verse numai 90 kg 
la hectar. Cu mașina astfel 
potrivită semănăm odată 
lungul tarlalei și apoi în 
curmeziș. Rindurile ies atunci 
încrucișate și cantitatea de 

, ^ămîn.ță semănată este de Î80 
p.g. Prin experiențe foarte nu- 
f meroase s-a dovedit că semă- 
} nînd în acest chip se obține o

Academician GH. 1ONESCU-SISEȘTI

Soiuri bune de sămînță

bun se păstrează, ceea ce este 
rău se înlocuiește".

Din vremi străvechi, oame
nii au semănat griul și cele
lalte cereale prin imprăștiere 
cu mina. Această metodă a 
fost de mult părăsită in gos
podăriile bune, pentru că nu 
dă rezultate mulțumitoare. 
Unele semințe se îngroapă, 
altele nu, cele ce se îngroapă 
cad la adîncimi diferite, răsar 
pe rînd, coacerea nu se face 
odată, de unde risipă de re
coltă. Cînd semănăm prin îm- 

f prăștiere, rănim unele porți-
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INSILOZEAZA PORUMB

In fotografie: colectiviști din gospodăria agricolă colectivă „Vasile Roaită" din 
satul Goicea Mică, raionul Segarcea, executînd însilozarea mecanică a porumbului.

multj 
înj 

sînt j 
sînt J

răsplătit j 
produc- J 

nu stauj

recoltă mai mare decît atunci j 
cînd se seamănă cu mașina J 
în rînduri simple. Care este J 
explicația acestui spor de re-J 
coltă ? j

Explicația este următoarea:) 
plantele ca să crească și să} 
se dezvolte au nevoie de apă, J 
hrană, de lumină și de căi-} 
dură. Toate aceste nevoi atei 
plantelor sînt mai bine împli-j 
nite la semănătura încruci-J 
șată. Fiecare plantă are la] 
dispoziție un spațiu în for-j 
mă de patrat, din care își tra- } 
ge apa și hrana. Rădăcinile) 
nu se înghesuiesc mai 
într-o parte și mai puțin 
alta. Nici tulpinile nu 
înghesuite pe rînd, ele ---- .
resfirate pe toată suprafața și } 
primesc deopotrivă lumina și 1 
căldura.

Dar trebuie arătat că și se-} 
mănătura în rînduri încruci-j 
șate are un neajuns și anume: } 
cînd aplicăm această metodă, j 
trebuie să trecem cu seinănă-} 
toarea peste lan de două ori. ț 
Prin urmare se pierde de două j 
ori mai mult timp și de două I 
ori mai multă forță de trac-} 
țiune animală sau mecanică. J 
Acest neajuns este 
prin sporul mare de 
ție.

Știința și tehnica ,
pe loc. S-a găsit însă mijlo-J 
cui să se corecteze neajunsul} 
de mai sus.

Constructorii sovietici au j 
construit mașini de semănat, j 
cu care se obțin avantajele j 
semănatului in cruce, fără a j 
purta mașină de două ori pe } 
aceeași suprafață. Aceste ma-J 
șini au trei rînduri de tuburi.} 
Distanța între tuburi e de 7} 
cm., nu de 13 cm., ca la ma-j 
șinile obișnuite. Cantitatea de| 
sămînță stabilită să se dea la j 
hectar se 
Rindurile fiind 
semințele cad mai 
rînd și repartizarea 
suprafața terenului este mail 
regulată. Fiecare plantă o-} 
cupă un spațiu a cărui for- J 
mă se apropie de forma unui j 
patrat ca și la semănătura ini 
cruce. Aceste mașini lucrează) 
foarte bine cînd pămîntul eJ 
bine lucrat, fără bolovani și J 
fără buruieni.

Adaptind metodele înainta-J 
te de semănat vom produce} 
mai mult, vom avea belșug in) 
gospodărie și bună stare >n } 
țară. J

odată-} 
dese, j 

rar pe { 
lor pe}

seamănă 
mai

I

Introducerea în cultură a 
soiurilor amelioratei (îmbună
tățite) de cereale, asigură un 
spor de producție de 8 pînă. la 
34 ia sută. Soiurile ameliora
te, în comparație cu cele loca
le, sînt mai productive, dau re
colte de calitate superioară, 
sînt mai rezistente la ger și 
secetă, precum și la bolile spe
cifice fiecărei regiuni sau ra
ion din tară.

Soiurile de grîu de toamnă 
de cea mai bună calitate sînt 
următoarele :

Soiul „A 15“ care se carac
terizează printr-o rezistență 
mare la secetă și la ger, creș
te și dă recoltă mai bună în 
regiunile de stepă din irăsări- 
tul țării, dînd o producție cu 
20 la sută mai mare decît 60- 
iurile locale neameliorate. 
Este raionat în stepa din Mol
dova, Dobrogea, Mun-tenia și 
sud-estul Olteniei.

Grîul de toamnă „Bărăgan 
77" este un soi de asemenea 
bun de cultivat î 
de stepă, fiind cu 10—20 
sută

în regiunile 
:: u ia 

mai productiv decît soiul

A4/OAC4/264 SOIURILOR 
O£ GR/U D£ TOAMNĂ

„Ce măsuri ați luat pentru a asigura o recoltă bogată 
de grîu în anul viitor

IATĂ CUM VOM LUCRA
In acest an vom însămînța 

cu grîu aproape 840 hectare. 
O bună parte din această su
prafață a fost cultivată în 
primăvară cu borceag, trifoi, 
fasole și alte leguminoase, 
ceea ce face ca pămîntul să 
fie și mai fertil. Numaidecît

FURAJER

Inginer AL. PRIADCENCO
Laureat al Premiului de Stat

,,A 15“, mai rezistent la ger 
și dintre toate soiurile culti
vate pînă în prezent, dă cea 
mai bună făină. Regiunea cea 
mai potrivită pentru cultiva
rea griului „Bărăgan 77“ este 
stepa Bărăganului, cunoscută 
ca regiunea cea mai secetoa
să a țării.

Pentru Moldova s-a consta
tat că cel m>ai bun soi de griu 
de toamnă este soiul numit 
„Tîrgu Frumos 16“. El a dat 
în ultimii ani o producție care 
depășește în medie cu 18 Ia 
sută cea mai mare producție 
dată de soiul de grîu de 
toamnă „A 15“.

Regiunilor de stepă din ves
tul țării, în cîmpia Tisei, și 
cîmpia Transilvaniei, le cores
punde soiul de grîu „Odvoș 
241", care se coace mai de
vreme, dă o producție mare de 
boabe și de calitate superi
oară.

Cunoscut este și soiul de 
grîu de toamnă numit „Cenad 

după recoltarea acestor cul
turi sa făcut dezmiriștitul, 
iar cînd buruienile au înce
put să răsară, s-a executat a- 
rătura adîncă de vară. In 
toamna aceasta, țăranii mun
citori din comuna noastră vor 
vîrî sub brazdă aproape 2000 
tone gunoi.

Semănatul griului va fi fă
cut numai cu mașinile, folo
sind din plin cele 11 semănă
tori ce se află în comună. Să- 
mînța va fi toată selecționată 
și tratată cu substanțe chimi
ce, așa cum a arătat, la cămi
nul cultural în ziua de 4 sep
tembrie, tovarășul inginer Io
sif Pinconski, tehnicianul 
punctului agricol. Sîntem ho- 
tărîți cu toții să aplicăm pe o 
scară largă regulile agroteh
nice la cultura griului, pentru 
ca în anul viitor să avem o 
recoltă bogată.

Kalina Carol
președintele sfatului popu
lar din comuna Rătești, 

raionul
comuna

Satu Mare.

NE-AM, 
DIN

PREGĂTIT 
VREME

în
să*

încă Ia treierat ne am 
grijît să alegem grîul de 
mintă din cel semănat în r«v 
duri încrucișate, a cărui prw 
ductie <a fost de 2.930 kg. la 
hectar, cea mai mare reooltă 
de grîu obținută de gospodă
ria noastră în acest an. Zilele 

117“, care s-a dovedit a fi 
foarte productiv și destul de 
rezistent la cădere. Acest soi 
a fost raionat în regiunile din 
podișul Transilvaniei, în nor* 
dul Moldovei, în regiunile de
luroase din vestul țării, pre
cum și în cele de la poalele 
munților din Oltenia și Mun* 
tenia. In regiunea deluroasă 
din jurul munților Apuseni și 
în văile rîurilor din Transil
vania, cu clima bogată în ploi 
și unde culturile de gnîu sînt 
expuse mai mult căderei în 
timpul vegetației, a fost raio
nat soiul „Bankut 1201“, soi 
foarte productiv și rezistent la 
rugină.

Fiecare gospodărie colecti
vă, întovărășire agricolă, fie
care țăran muncitor cu gos
podărie individuală trebuie 
să ceară părerea agronomilor, 
atunci cînd alege sămînță pen
tru semănat, pentru a folosi 
numai soiurile recomandate. 
Soiurile necorespunzătoare tre
buie înlocuite cu cele potrivi
te, la baza de recepție din co* 
mună.

acestea am terminat de selec* 
ționat și condiționat întreaga 
cantitate de grîu necesară 
pentru însămînțarea celor 50 
hectare. Grîul îl vom pune pe 
locurile unde am avut în acest 
am borceag, trifoi, cartofi și 
porumb furajer. Arăturile de 
vară le-am făcut la vreme și 
am dus pînă acum peste 120 
tone gunoi de grajd. Pentru 
a mu mai avea greșuri în la
nurile de grîu, cum s-a întîm* 
plat în toamna trecută, au 
fost aleși și instruiți mînuito- 
ri pentru semănători. Vom 
însămînța după metoda rîndu- 
rilor încrucișate o suprafață 
mai mare, pentru că de pe o- 
goarele semămate în toamna 
trecută după această bună 
metodă, am scos o producție 
ce depășește cu peste 1000 
kg. producția obținută la gri* 
ul semănat în rînduri obișnui
te. De îndată ce agronomul va 
spune că e timpul să începem 
semănatul, vom pomi la lu
cru.

Naghi Francisc 
președintele gospodăriei r* 
gricole colective „Oțelul 
Roșu" din comuna Gălățeni, 

Regiunea Autonomă 
Maghiară
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de

peste 
ho vei. 
cite : 
Dutch,

focuri 
doliul în 
locul băr-

Pra- 
încil- 

Royal-

ro
ditoare în care intră peste 
noapte o turmă de mistreți. 
Așa iau năvălit furii străine

AȘEZĂRI DE IERI 
ȘI DE AZI.

Inchipuiți-vă o grădină

NOTE DE

Colectiva milionară
din Berveni de DU1 

Laureat a

ce au 
au fost

Tarlaua j
J

onde și brazi, soarele 
răsărind peste creste, 
iată minunatul tablou 
pe care-1 înfățișează 

ochilor Valea Prahovei. Se
pare că dinainte ai, desfășu
rată pe zeci de kilometri, în
săși stema țării. Colțul acesta 
de natură, cunoscut atît de 
bine înăuntrul și în afara ho
tarelor este una din m'ndri- 
ile noastre. Prahova își rosto
golește de milenii apele de
cleștar prin ținutul plin de
farmec al sd&pci.lor și brazilor. 
Dedesubt la sute de metri a- 
pele negre ale petrolului' stau 
închingate de milioane de ani 
în nemaipomenita strînsoare 
a pămîntului.

Omul cu istețimea și cu
rajul său a dat nenumărate 
cepuri pungilor de petrol slo
bozind la lumină o uriașă bo
găție numită pe, drept cuvînt 
și „aur negru". Pe dealuri, 
printre pădurile de brazi, 
s-au ivit cu anii păduri de 
sonde. Noaptea sclipesc aici 
miile de mărgăritare de lumi
nă arătînd că omul nu se o- 
dihnește nici în astfel de cea
suri.

SLOBOZENIE 
ȘI DREPTATE 

Oamenii au aici o tărie

stei. In multe dăți s-au do
vedit mai aprigi și mai de 
neclintit ca stînca. Au cîști- 
gat această fi-re luptînd înde
lung împotriva vrăjmășiei 
domnilor.

Pe o piatră de marmoră 
din centrul orașului de azi, 
cetate a petrolului, trecătorul 
citește : „In amintirea eroice
lor lupte duse în Februarie 
1933 de muncitorii petroliști 
sub conducerea Partidului Co
munist din Romînia împotri
va exploatării burghezo-mo- 
șlerești, împotriva regimului 
de fascizare a țării". Po
porul și-a dus lupta pentru slo
bozenie și dreptate mai de
parte și din ce în ce mai cu 
temei.

bogata Vale a 
Aveau nume 

Standard-Oii, 
societăți de peste 

mări și țări venite aici să 
prade bogăția pămîntului și 
sufletele oamenilor. Capita
liștii au distrus grădini, a- 
șezări umile, liniștea mor- 
tilor din cimitire, au scor
monit pămîntul în adîncuri 
și au scos petrol. „Petrol cu 
orice preț", le era legea. Cu 
prețul vieților de oameni, al 
unei risipe de nedescris. Din 
sondele puse în grabă, pe
trolul țîșnea adesea împins 
de puterile dezlănțuite din 
adîncuri și curgea gîrlă inun- 
dmd satele. O singură seîn- 
teie — și aceasta se ivea tot
deauna, — producea 
uriașe și aducea 
atîtea familii. In 
baților zdraveni plecați la 
muncă, de la sonde, erau a-

duse în 
trupuri.

Pe Va 
înflori/ P* 
Și < 1 
tîtor înt 
nu s-a to 
din jur. E 
mult pe 
războiului 
din Ploe 
închisoare, 
nescian i- 
citori să 
Intr-o zi 
„Nu mai 
zut între 
cîteva zile 
fiecărui ca 
ca sa-și

Azi uzi 
mele de „ 
la mii d< 
trie. Ea 
trolifer ve:

Au trecut șase ani de cînd pe tarlalele satului Berveni 
un tractor T.A.R. 22 făcînd arături adinei peste haturi 
unea pentru totdeauna ogoarele familiilor de țărani ce pă- j 
șiseră pe drumul muncii colective.

La început n-au fost decit 43 familii de țărani muncitori, j 
Avutul obștesc era și el cam firav: 136 hectare pămînt, \ 
cîțiva cai costelivi, cîteva pluguri.

Toamna anului 1950 a arătat oamenilor puterea muncii 
unite. Au primit atunci colectiviștii pentru fiecare zi-muncă, 
8,750 kg. cerealp_ și multe alte produse. In zilele 
urmat împărțirii veniturilor, la sediul gospodăriei 
depuse 500 de noi cereri.

Azi colectiva din Berveni numără 625 familii, 
gospodăriei cuprinde 2.185 hectare teren arabil. După eva- j 
luarea făcută, cele 120 Jiectare cultivate că- porumb semă- j 
nat în cuiburi așezate în pătrat vor da în acest an peste J 
4.000 kg boabe la hectar; iar cele 260 hectare cînepă vor ) i 
aduce colectiviștilor un venit de aproape 2 milioane și ju-i 
matale tei. ' ■ j ‘p

gospodăria colectivă a deve- j I, 
registrul de‘contabilitate se j

f I I I

i ( i f i

i
\

| cu 600 oi, ștupi; ferme de păsări, etc. La marginea satului ) 

i au fost ridicate două grajduri moderne, o maternitate pen- j 
I tru 50 scroafe, un saivan pentru oi și alte construcții so- ] 
(tide. Gospodăria are casă-laborator,colț roșu, ateliere de | 
} fierărie, fotărie, tîmplărie, curelărie, atelier de făcut co- j 
} șuri, fabrică de sifoane, limonadă și înghețată, frizerie, ele.) 
| Producția complexă a gospodăriei a adus de la începutul j 
I anului în curs și pînă în prezent un venit de pește 1.200.000 j 
' lei. După calculele făcute, colectiviștii vor primi pentru j 
fiecare zi-muncă aproape 12 kg. cereale, cîteva kilogrameI 
de alte produse și 10 lei. )

Berveni este azi un sat cu oameni înstăriți! Ulițe largi, j 
umbrite de pomi, case noi de cărămidă învelite cu țiglă, lu- j 
mină electrică, club, cu cinematograf, magazin universal, j 
spital cu 3 secții, dispensar... Din anul 1950 și pînă acum I 
au fpst construite în sat pestp 80 de case. In curînd încă) 
32 familii de colectiviști se vor muta în case noi, spa- j 
(ioase I

Grăitoare sînt în acest sens.borderourile de vinzare ale) 
magazinului universal din sat. Poți afla că din 1954 și) 
pînă în prezent acest magazin a vîndut colectiviștilor 
biciclete, 2 motociclete, 20 mașini de cusut, 50 ceasuri deș- j 
teptătoare, 120 aparate de radio, suie de costume de haine > 
și mii de metri de țesături de bumbac și lină.

Luminos și fericit este viitorul oamenilor din Berveni, ) 
soiul în care aproape toțte familiile de țărani muncitori j 
au intrat în gospodăria colectivă ! j

: t ION BELCIUGAN }
..................................... -......................................... I

Se spune că încă din 1954 gospodăria colectivă a deve- j 
nit milionară. Intr-adevăr, în i >
poatt 'cîti'. „Anul 1954 a adus gospodăriei colective un vetiit I 
de 4.341.046 lei". Un mare rol l-a avut și sectorul zooteh-) 
nic. Gospodăria are numeroase ferme: o fermă de vaci de j 
rasă Siementhal, o crescătorie de porci cu 68 scroafe, de la j 
care s-au obținut în acest an aproape 600 purcei, o stînă ) 'L

V 
T

i"

4.

I

ntr-o vara, pe înserate, stăm întins pe un 
bra{ de fîn plăcut mirositor, alăturea de un 
flăcău negricios, mărunțel, ciung de o mînă. 

Flăcăul n-avea nici douăzeci și cinci de ani. Stăm 
întins, cum zic, și-l ascultam. Vorbea rar. Imi fă
cea impresia că vrea să clădească din cuvinte nu 
știu ce operă de artă, într-atîta le despărțea, le 
rostuia, Ie așeza de cu grijă. Parcă se uita la ele, 
închizînd nițeluș din ochi, așa cum fac desenatorii 
cînd apreciază o perspectivă.

Imprejuru-ne fusese la început gălăgie și fră- 
mîntare. In preajma serii totdeauna e așa Ia o gos
podărie mare ca a lor. Apoi totul se așează, se 
domolește, se alină. Rămîne treaz numai vîntul 
de sară, neostenit cîntăreț din frunză. In răstimpuri 
hăpăie vreun cîine speriat de chiote feciorești... Co
coșii și-au trimis vestirile dinții, lunecînd apoi în 
somn netulburat, pînă la miezul nopții Era o vreme 
lină, adormitoare, ocrotită de cerul bătut în ținte 
de aur. Stăm întinși, fumăîii alene și dam laudă 
liniște:. Cuvintele flăcăului parcă o întregeau.

De cîteva ceasuri flăcăul acesta, îngrijitor de vaci 
la gospodăria colectivă și decorat pentru munca Iu', 
imi răspundea la o întrebare:

— De ce te-au poreclit Norocosul ?
Mai întîi a zîmbit. M-a privit șăgalnic o clipă, 

apoi s-a întins pe spate cu mîna căpătii. Am făcut 
la fel, bănuind că începe degrab’. Am așteptat mult, 
încercînd ca în atîtea alte dăți, să număr stele. Și 
intr-un tîrziu l-am auzit grăind :

— Porecla asta nu-i batjocură. Aș zice mai de
grabă că-i mîngîiere...

■4r
Inchipuiți-vă un sat mărunțel, cu case văruite, cu 

salcîmi și pomi, cu babe așezate pe lavițe, la umbră, 
cu găini ciugulind prin- colbul ulițelor, in' acest 
colțișor de liniște hăvălește dintr-o ‘dată un escaj 

j drop de călăreți, 
lucește în oțeluri, 
șeile scirție, iar 
limbă străină...
> Ce-i? Ce-i?

Babele au dispărut de pe la porți. E'acă te uiți 
bine, le vezi îndărătul perdeluțelor de Ia ferestre, 
cu ochii căscați de spaimă. S-au zvirlit și găinile 
prin șanțuri, cîrîind. Cîinii din preajmă latră și 
mîrîie și nu-și dau seama ce s-ar mai cădea să 
facă.

înspre sară, sătulețul geme de soldați.'Iar a deua 
zi-, începe trăsnetul cel dîn senin. Se crapă liniștea 
în cioburi, parcă întregul cer, cu lună și stele de-a 
valma, se prăbușește pe pămînt. Numai soarel: 
stă — de-a mirarea—Ia locul Iui, uitindu-se îngri
jorat ia nemernicia de jos.

Soarele după-amiezii de toamnl 
caii osteniți fornăie și strănută, 
soîdații lărmuiesc ceva într-o

Adevărat, Ionică scăpase viu, dar norocul ace 
era atit de amar! Căsuța lor goală pușcă, ma 
răpusă de boală — s-a și săvîrșit curînd — 
rorile cele mari umilite și flămînde-, Cele m 
speriate ca niște puicuțe scăpate de la înec. Ion 
așezat pe prispă, bătrinește, și-a pus coatele 
genunchi și obrajii în palme și și-a cuprins 
ochii gospodăria pustiită. Războiul făcuse pozd 
din cuibul cu atîta grijă dichisit. Cocoșul de ta 
de pe gard căzuse, iar țărușul în care fusese înîi 
părea un deget acuzator îndreptat către cer.

Vr
Tata n-a mai venit. Iată-1 pe Ion al nostru cap 

familie „Căpitan la cincisprezece ani", așa Ta bc 
zat învățătorul. După cîtva timp, vara, aflîndu 
Ia rîu „căpitanul" a văzut îngrămădeală de co 
pe țărmul dimpotrivă.

— Ce-i acolo, măi ?
— Bombe, Ionică, — îi răspunse unglassubți
— Nu umblați, copii — răcni Ion aruncîndu 

în apă, pe jumătate îmbrăcat. Cînd ieși la mal 
se repezi într-acolo strigînd, bubui ceva mai îng 
zitor ca orice trăznet. Din șapte copii numai 1 
Moldovan a scăpat cu viată, dar și el ciung de mi 
stingă. Pasă-mi-te copiii, — copii. Găsiseră ni 
grenade. Unul dintre ei uinhtă la ele, să vadă c 
de bună seamă. Ionică strigase degeaba.

Atunci și-a adus aminte satul că Ion Moldos 
era norocos. Păi ați uitat, oameni buni, ce i 
întîmplat pe salcîmii școlii? Pe salcîmii școlii 
făcuseră ciorile niște cuiburi de toată frumi 
iar copiii, sub ochii învățătorului, s-au apucat_ .
strice. Toată ziua le cîriiau în cap, furau căpșiu 
din grădină Și n-aveai pace din pricina lor. ; 
urcat și Ionică la un cuib. S-a urcat, a 
el, a început să-l desfacă rizînd și cînd era r 
fericit, îi pocni creanga de sub picioare, prăbuș 
du-1 în gol. învățătorul răcni repezindu-se s 
prindă. Dar, rdtihdu-se prin aer. Ionică își agi

f
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Pe vremea aceea Ion Moldovan era un băitănaș 
de vreo patrusprezece ani, singurul fecior al părin
ților între șapte fete. Tatăl era de multă vreme 
militar și nu știa nimene de dînsul. Mama, o femeie 
măruntă și ageră, imbătrînise în cinci ani de cînd 
era singură cu copiii, cit în douăzeci. Se scofilcise 
și pierise ca un lujăr ros la rădăcină. Surorile cele 
mai mari așteptau zadarnic pețitori ; flăcăii robeau 
cine știe pe unde, vlăguindu-se prin tranșee, muș- 
cînd țărîna, într-o cumplită pedeapsă de care nu 
erau cu nimica vinovați.

Ion Moldovan era, așadar, bărbat. De doi ani 
luase coasa și grija carului, a văcuțelor. Odată cu 
năvălirea oștilor în sat, rostul vieții lui se curmă. 
Cînd presiunea fu prea mare, oștile hitieriste au 
scos cu anasîna din sat toate carele — căruțe nu se 
mai aflau — și le-au trimis în convoi să transporte 
muniția. Așa a ajuns Ion Moldovan pînă dincolo de 
Oradea. S-a întors în preajma iernii slab, cu haine 
de căpătat, ros de păduchi pînă in ochi. Fără car, 
fără văcuțe...

— Ceilalți pe unde-or fi. Ionică ?
Ion ridică din umeri cu durere, gheboșaț. Ar fi 

vrut să pțîngă, dar nici atîta putere nu mai avea. 
Știa că din cei douăzeci de cărăuși doi scăpa
seră. Ceilalți muriseră sub bombardamente, la să
pat tranșee ori la încărcat muniții în vagoane... El 
cu Toderaș Bursuc au ajuns la Oradea. Acolo 
Toderaș a căzut de tifos și se află în spital.

— Ai avut noroc. Ionică, ție-te dumnezeu, — în- 
găimă o batrînă, închinîndu-șe.
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D intre 
s-au ridicat 

cadre care au azi 
răspundere.

In apropiere de 
privind în sus
curge apa Doftanei, 
resc zidurile unei temniți. 
Aici au vrut „domnii” să 
frîngă dîrzenia. comuniști
lor, a sutelor de muncitori 
ridicați la luptă. Dar temni
ța s-a transformat într-o ce
tate a luptei pentru 
tate. De aici a pornit 
tîtea rînduri cîntecul 
tei. Aici a murit Ilie 
lie în 1940.

In același an la marginea 
orașului Ploești a fost 
Petre Gheorghe, iar în 
chisoarea din Ploești a 
rit arsă de vie în 1943, 
na Pavel.

Ej și-au dat viața pentru 
slobozenie și dreptate. Și a-

ucis 
în- 

mu- 
Ele-

vîndu-le 
de preț. 
Alexandru 
nr. 1 din 
Albulescu
și atîți alții își petrec zilele 
minunate de odihnă în cea mai 
elegantă vilă din Sinaia. In
tr-o comună ca Aluniș unde 
înainte vreme se întorceau 
vlăguiți acasă sondorii, se în- 
tîlnesc azi, 
20 de ofițeri, i 
studenți și elevi, 
căjiților petroliști 
dată.

Ion Staicu era 
muncitor la sonda 
Băicoi. Azi e directorul sche
lei Băicoi și conduce mun
ca a peste 2.000 de oameni. 
Stoian Gheorghe, sondor tot 
la Băicoi, om de 60 de ani, 
și-a întocmit acte de pensie. 
A intrat în biroul directoru
lui și spune: „Să trăiești to
varășe" — și apoi se așează 
poftit de director într-un foto
liu. Aflu că în trecut a împins

Muncitori petroliști petreeîndu-și concediul la casa de odihnă „Cota 1400" din Sinaia.

10 ani ca un rob "ia prăjina 
„Alianței", sistem adus de 
străini. Socotiți, 10 ani în șir, 
oîte 12 ore pe zi să te învîrți 
în jurul sfredelui sondei. A- 
cuim are doi fii turnători, unul
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MIRCEA 
•lui de Stat

Șmașa într-un ciot și rămase atîrnat ia zece metri 
•e pămînt, ca o gînganie albă. Cu sufletul la gură, 
oi băiețandri suiră grabnic, zdrelindu-se în fel și 
hip, și-l aduseră nevătămat jos, spre bucuria tutu- 
pr.

l-a rămas lui Ion Moldovan porecla de norocos, 
eși de la cincisprezece ani, in locul mîinii stingi, 
vea numai un bont de două palme. Azi nu-i mai 
ice nimenea Moldovan. Norocosu, așa-1 strigă lu- 
riea. Chiar cînd i-a venit decorația pentru munca 
a, Ordinul Muncii clasa IlI-a, pe numele nou i-a 
zenit, incit actul s-a trimis înapoi pentru cuvenita 
ectificare.

★
In toamna lui 1950, Ion Moldovan-Norocosu, s-a 

“înscris cu toată „familia" Iui de cinci persoane în 
gospodăria colectivă. Surorile cele mari se mărită- 
eră, își aveau casele lor, familiile lor și se aflau 
dăturea de Ion la înscriere. îndată după asta Ion 
i ceru președintelui :

— Pe mine, bade Neculai, numeș.te-mă la vaci.
— Asta, măi Ionică, după cum va hotărî adu

larea. Noi, să-fi spun drept, ne-am gîndit să te 
lurtăm prin școli și să ni te scoatem contabil.

— Ba, pe mine dați-mă la vaci.
își dorise Ionică, de cum venise din convoi, să 

nai prindă putere și jug. Uneori îi lăcrămau ochii 
jîndindu-se la văcuțele . lui. N-a uitat niciodată 
:um, sub ochii soldatului cu cască cenușie și pisto

let lucios, și-a prins vacile la jug și-a ieșit cu carul 
pe poartă, îinpiedicîndu-se într-un ciot de ia pod. 
Au urmat drumurile cele nesfîrșite, chinuitoare. Zi 
și noapte, zi și noapte pe cărări cotite, ori drept 
peste cîmpuri. Abia dacă stăteau cit să hrănească 
vitele, să le dea apă. Așezat pe proțap, Ion vedea 
cum slăbesc, se sug, se ofilesc văcuțele lui. Cea 
dinții care dădu semne de neputință Iu Joiana, 
vaca lui bună de lapte... In zadar se rugă el șă-1 
lase măcar o zi pentru hodină. Căpătă un brînci și 
Joiana citeva lovituri de cravașa peste bot. Oare 
Ion a oftat din rărunchi ori amărita cea neștiutoare? 
A căzut Joiana în glod, a doua zi... Biciuirea n-a 
mai folosit la nimic. Au înjunghiat-o pe loc, iar 
carnea s-a împărțit la bucătăriile ostășești. Pe 
urmă, în același chip s-a prăpădit și Virag. A rămas 
Ion mai singur decit norul acela trist care lunecă 
în neștire pe cer...

De-atunci n-a mai avut Ion cel poreclit Norocosu 
două vaci în ogradă. Au urmat ani de foamete Ș< 
de lipsă. Așa că în colectiv n-a avut de du.s decit 
o vacă, crescută cu chibzuință și pricepere, dintr-un 
mîț de vițea, prăpădită și supărată...

Cînd s-a văzut Ion înconjurat de atîtea vaci — 
vreo treizeci — mai întîi a simțit o căldură năvă- 
lindu-l. Apoi lacrimi în ochi. Apoi le-a mîngîiat cu 
singura lui mină, grăindu-le drăgăstos :

— Voi n-o să periți ca Joiana și ca Virag.
Nu s-a plîns nimenea că l-au numit pe Ion îngri

jitor la vaci. Poate numai președintele pentru că, 
îndată ce flăcăul a pus mîna pe veterinar, s-a înfă
țișat cu o hîrtie în mînă.

— Ia, citește asta, tovarășe președinte.
Erau scrise acolo vreo cinci titluri de cărți, toate 

privitoare la creșterea și îngrijirea vacilor de lapte.
— Te-aș ruga, bade Neculai, să-mi faci rost de 

ele. Să le cumpere gospodăria, să le ceară gratis ; 
nu știu. Am lipsă de ele.

— Bine Ioane...
In al doilea an Ion a fost trimis de gospodărie 

la o școală specială și s-a întors de-acolo, vorba 
Iui, doctor în privința vacilor. Strădania lui aduse 
gospodăriei venituri de toată frumusețea. Mai 
aduse în sat primul Ordin al Muncii. Purtătorul 
acestui Ordin se afla lingă mine povestindu-mi 
pentru ce i se spune Norocosu...

★ -
Am aflat în acea sară, învăluit de mirozna finului 

proaspăt și de cuvintele flăcăului, că familia lui 
s-a Împrăștiat cu totul. Și-a „măritat" alte două 
surori. Cea mai mică se află la o ț 
cultură. Are să vină înapoi, la grădina gospodă
riei. Să scoată din pămînt castraveți și varză, și 
roșii, și ardei... Ion al nostru e acuma om însurat, 
are doi copii, vacă și căsuță nouă. S-a înscris 
pentru un aparat de radio. Cooperativa le va aduce 
iu na viitoare.

Cum stăm așa, într-o rînă, ascultind 1‘niștea sa
tului adormit, mi-a răsărit dinainte acea după 
amiază de toamnă descrisă de Norocosu. Casele vă
ruite, curățele, mai curățele ca atunci, acoperite cu 
țiglă, nu cu trestie... Babele stau ca și afuncea pe 
iavițe, dar fără tristețea celor plecați în ochi; găi
nile, de rasă necunoscută acum zece ani, scormo
nesc pe uliți. S-a instăpinit asupra acestui sătuc, 
o liniște nouă, deplină, o pace desăvîrșită... Mi-ani 
simțit inima fierbinte.

— Ascultă Ioane, ce crezi tu ? S-a mai sparge 
liniștea asta ?...

— Cum ? — săltă el în capul oaselor... Adică 
război ? Nu, prea iubite ! Cît suflăm și facem umbră 
pămintului ne împotrivim ! Cui îi trebuie război, 
aibă soarta cînelui turbat... Știi, cînd turbează ci
nele, îl țărcuim cu furcile de fier, il găbuim și ii 
răpuncm. Apoi săpăm o groapă de doi stînjeni, îl 
zvîrlim acolo și turnăm var... După-aia batem 
bine-bine pămîntul, iar furcile ni le pirlim la foc să 
nu rămînă nici urmă de primejdie... Da, da... aibă 
soarta cînelui turbat.

Ochii negri ai lui Ion Norocosu parcă luceau de 
o flacără nearătată mie. Nu știu de ce, ciotul miinii 
Îi rămăsese ridicat. Mîneca goală i se bălăbănea. 
Am întins brațul și l-am cuprins pe Ion ca pe un 
frate. Era norocos pentru că apucase zilele de azi.

Auzeam cum rumegă vacile în grajd, semn 
nimica nu le tulbură hodina.
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electrician, iar el ia pensie, 
leafa întreagă.

Focul e cel mai cumplit 
dușman al petroliștilor. La 
sonda 90 din Băicoi s-a iscat 
foc la gura puțului. Au în
cercat să-l stingă cu ce le-a 
venit la îndemînă și pînă 
la urmă Geancu Mihai a 
azvîrlit haina peste foc și 
s-a așezat apoi deasupra cu 
trupul lui, înăbușind primej
dia. A doua zi i-a apărut 
spre ilaudă chipul pe panouri 
iar direcția i-a dăruit un 
costum de haine noi.

In Cîmpina s-a ridicat 
un cartier de locuințe mun
citorești și un teatru.

Libertatea a fost cîștigată 
cu jertfa sîngelui. Pe ea a 
înflorit însă azi viața pe 
care o binemeritau truditorii 
de la sonde.
UN SECOL DE AUR NEGRU

Prima înaintare spre a- 
fdîiKuri s-a făcut pe Valea 
Prahovei acum 100 de ani. 
iSe săpa anume cu tîrnă- 
icopul un puț. Cînd groapa 
se adîncea, 
îmbrăcat în 
•și coborît cu 
funduri. Acolo. 
desea incendii 
iau oamenii 
Deasupra nu 
iihăcar un vaiet.

Mai tîrziu setea de aur a 
patronilor a adus mașini. 

;Și totuși săpatul unei sonde 
ila 900 metri adîncime dura 
60 de luni. In 1949 aceeași 
iadîncime cu mașini mînui- 
te de muncitori eliberați, se 
săpa în 16—18 luni, iar în 
1952 cu aparatul trimis de 
oamenii sovietici și denumit 
„turbobur" într-o lună.

puțarul era 
piei de vițel 

funia în s'.ră- 
izbucneau a- 
care mistu- 
și uneltele, 
ajungea nici

La 2 septembrie anul aces
ta s a vestit că petroliștii 
și-au îndeplinit sarcinile cin
cinalului. Cele peste 10.500.000 
tone de țiței pe care le-au 
dat în acest an întrec ' cea 
mai mare producție obținută 
în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc. înainte via
ța la sondă era un iad 
de neîndurat. Muncă de rob 
și spaimă 
omul s-a 
sus înaît 
creștetul 
fapte? Iată, în 4 zile turlis- 
tul Căinuțu Dumitru și 
brigada lui de la Moreni îți ’ 
mută gogeamitea sondă de 
pe un deal pe altul. Vezi 
sonda, colos de oțel, miș- 
cîndu-se domol pe talpa ei 
și jos brigada aceasta de 
năzdrăvani silind-o să ur
meze ascultătoare drumul.

Sondorii văd azi un lucru 
uluitor. Un aparat făcut dună 
sfaturile specialiștilor sovietici 
ile arată ce se întâmplă la fie
care metru în adâncimea son
dei. E bazat pe energia ato
mică. Sondorii il-au și botezat 
„ochiul atomic".

: Ochiul atomic aduce econo
mii de milioane și scurtează 
ila. jumătate timpul de punere 
în funcțiune-al sondelor. El a 
fqșt încercat în ultima vreme 
cu bune rezultate la Moreni, 
la Urlați și la alte schele.

. Să ne gîndirn acum la cel 
care intrînd pc vremuri în 
hăul puțului îș.i lua adio de la 
viață. Și la puterea 
care stă în mîna 
de azi. 
înălțat

de moarte. Acum 
ridicat atît de 

îl vezi întrecînd 
sondelor. Vreți

uriașă 
sondorului 

Și e firesc să-l vedem 
peste creștetul sonde-

itat" alte doua » 
școală de horii- I
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VIRGIL TOSO

Saltă bucuria-n sa
La cămin e șezătoare
Vin săteni că'i sărbătoare 
Hai și tu nevastă-ndat’.
Multă lume-i adunată
Tineri și bătrîni, copii. 
Cînd ii văd, hei, dragu-tnii 
De-aș mai fi tinăr odată.
Scena de artiști sclipește 
Piesa-ncepe cu eroi 
Chiar cu oameni de la noi...
Sala toată clocotește.
Dar acuma i și mai și 
Sar flăcăi și-n cizme bat 
La „Rusească", la jucat 
Frale-miu să mi te fii.
Lăutarul cînd s-aprinde, 
Cu arcușul pare că 
Strunele le farmecă.
Chiar și-un mort la joc s ar prinde.
Zi-i, lăută, pe trei strune
Că viața e cu noi
Cintă mierlă în zăvoi 
C-am ieșit și noi la lume.

CONSTANTIN JURAVLE
țăran muncitor Comuna Bilca, raionul Rădăuți, j 

regiunea Suceava
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Concursul nostru i 
Iubiți cartea

r

Concursul „Iubiți cartea** a fost JI
(primit în satul nostru cu mult in-j 
(teres. Pentru a-1 sprijini, am scris J 
(un articol la gazeta de perete, în] 
[care am arătat însemnătatea aces-{ 
(tei întreceri la citit, îndemnîndui] 
[pe tinerii din Tărian să se înscrie J 
(în număr cît mai mare, Intr-adevăr] 
[ pînă acum avem 92 de țărani mun-) 
(citori care s-au înscris la concurs.] 
[ La începutul acestei săptăinini am) 
( pus la vedere lista primilor înscriși ] 
[ între care sînt: Barna Aron, Paul J 
f Vaier, Ruja Andrei, luhăsz Gheor-J 
[ ghe, Torjoc luliana. Am organizat j 
(de asemeni pe lîngă bibliotecă un] 
(cerc de citit condus de o învățătoa-j 
[re. Cercul de „prieteni ai cărții** ] 
i este sprijinit mult de utemiștii aleși ] 
(dintre cei mai buni cititori cum sînt] 
l Brișcan Petru, Ruja Andrej și alții. ] 
[ In luna aceasta și în prima ju- ] 
( mătate a lunii octombrie avem pro-] 
[ gramate recenzii la cărțile ,,Des-1 
(fășurarea** și „Brazdă peste ha ] 
( turi". Ne-am oprit la aceste douăl 
(cărți fiindcă le-am socotit cele mai ] 
[potrivite cu preocupările satului.) 
( Și la noi sînt înscrieri pentru o în-j 
| tovărășire agricolă și recenzarea a-) 
(Cestor cărți va da fără îndoială răs-’ 
( puns și ajutor multor frămîntări pe] 
{ care le au azi țăranii muncitori din i 
( Tărian,
[ Eu folosesc concursul „Iubiți car-J 
(tea“ pentru a mări numărul citito-] 
[ rilor mergînd cu cărți din casă în) 
(casă în fiecare săptămînă. Interesul ] 
[cititorilor pentru concurs crește me-j 
( reu. Mă bucur de oricare cititor ce ] 
[ pășește în bibliotecă. Bucuria mea ] 
(e însă și mai mare cînd acesta spu-] 
[ ne că vrea o carte pentru concurs.] 
(-Din păcate unele dintre acestea ne] 
[ lipsesc, ca de pildă „Așa s-a călit j 
[oțelul", „Povestea unui om adevă ] 
( rat“, „Mitrea Cocor". Și mai avem] 
[un necaz: ni s-a făgăduit de către] 
(sfatul popular raional că în satul] 
[ nostru va veni un grup de tineri! 
(scriitori. Au trecut de atunci multe] 
} săptămîni de așteptare. Am 
( dacă nu un grup de scriitori, , 
[ vină măcar unul din ei. Aceasta va) 
[înlesni cunoașterea directă între] 
[cititori și scriitori și cred că va 
t de mare folos pentru mai buna des ] 
] fășurare a concursului nostru 
[ biți cartea".

tineri ] 
------ ] 
vrea. J 

să ] 
. | 

f'i 
I 
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• -------------------------------------------- I
MARIA BILCIC

( bibliotecară la biblioteca sătească ]
[din satul Tărian, comuna ToboLu.J
( raionul Oradea

Umăr lîngă umăr...
Era în miezul unei zile fierbinți din trecut, ne-a dat un purcel, apoi făină

vara aceasta. Pe arie, zarva se mai 
domolise. Unii se repeziseră să îmbu
ce cîte ceva, alții să mai ia saci de-a- 
casă. Cîntarul dovedea că roadele în
treceau așteptările. Din senin se stîrni 
un vînt și cît ai clipi se dezlănțui o 
furtună cu tunete și fulgere. Abia a- 
pucaseră oamenii să se adăpostească 
sub umbrar, că un trăznef căzu drept 
in mijlocul stivei de saci a lui Traian 
Copos. O pălălaie puternică țîșni în 
sus, sub privirile înspăimîntate ale oa
menilor ce-și pierduseră cumpătul. De
odată o mogîldeață căzu peste foc. Ci
neva își svîrlise haina peste vîlvătaie. 
Viclene, limbile focului se furișară 

însă pe sub ea, apoi ca niște săbii ar- 
zinde, o străpunseră, ridicîndu-se duș
mănoase și mai sus. In clipa aceea un 
bărbat se repezi culcîndu-se chiar peste 
foc. Cu ajutorul cîtorva inși ce se des- 
meticiseră între timp, rostogoli apoi 
peste flăcări un sac plin. După un timp, 
focul fu înăbușit. Astfel Pâtka Gavril 
sa’.vă rodul muncii Iui Traian Copos. 
Pâtka poartă și acum, pe miini, sem
nele arsurilor. Dar nu numai atunci, ci 
întotdeauna cînd s-a ivit prilejul, țăra
nii muncitori romîni și cei de naționa
litate maghiară din Diosig, raionul Să- 
cuieni, s-au ajutat unii pe alții.

★
— La cules fost-ai baci Gheorghe ? 

Știu că ai gătat cu strînsul bucatelor 
— îl întreba deputata luliana Ardelean, 
intr-una din duminicile trecute, pe Gh. 
Dunea, care venea de la c.mp cu fecio
rul și nora.

— Ba am fost la văduva lui Mădi 
Emeric — răspunse omul cu voie bună. 
I-am adunat fasolea. O ajutăm, că și 
ea ne-a fost aproape la nevoie. Cînd 
am venit din refugiu după războiul 

și cîte altele.
luliana Ardelean se opri după aceea 

de vorbă cu deputății Onița Aurel și 
Borno Boncic. Hotăriră unde anume 
trebuiau Să vină femeile la muncă vo
luntară duminica viitoare. Munciseră 
laolaltă și la plantatul stâlpilor și la 
întinsul sîrmelor prin care a pătruns 
pină la ei lumina electrică. Ajunsă în- 
fața frumosului cămin cultural, la con
strucția căruia toți au pus umărul, își 
aruncă privirea asupra afișului care 
vestea o șezătoare cu cîntece și jocuri 
romînești și maghiare. In cămin se fă
cea repetiție. Iată-i pe Pișta Boțean și 
pe Gh. Rațiu, pe Olga Kedes și Emilia

Roman, cîntînd cînd în romînește, oînd 
în ungurește cîntece pline de încredere 
și recunoștință patriei lor care ocro
tește deopotrivă pe toți oamenii muncii.

Țăranii muncitori din Diosig mun
cesc azi cu mai mult sîrg ca oricînd, 
fiindcă știu că muncesc pentru ei. Cu 
aceeași bucurie a pus secretarul sfa
tului popular tăblița roșie de fruntaș 
pe poarta lui Geza Vereș, care a scos 
de pe 1,16 hectare 3.656 kg. griu ca și 
Pe poarta lui Mihai Rusneac, care a 
dobîndit de pe un hectar 3.217 kg. 
griu.

Statul sprijină pe cei care.muncesc, 
orice limbă ar vorbi ei. 68 de țărani 
muncitori romîni și maghiari își fău
resc astăzi o viață nouă în gospodăria 
agricolă colectivă. Nu se mai pome
nesc oameni umblînd duminica în că
măși de cînepă, iar case cu căciuli de 
paie aproape că nu se mai văd în Dio
sig. La sediul întovărășirii ca și în 
cele 5 asociații agricole vin mereu alți 
romîni și maghiari, dornici să mun
cească și să trăiască din zi în zi mai 
bine.

M. CAJAL

Coiful gospodinei]

[Cîteva sfaturi practice]

Pentru a a înlesni frăgezimea unei ]
( __________ ___________________________ - -
[cărni tari, fie de vită, fie de pasăre,] 
[se poate adăuga, la fiert sau Ta] 
[prăjit, o linguriță de bicarbonat, laj 
[5 litri lichid sau în sosul din erați-] 
}ță, la 1 kg. de carne.
[ Dulceața nu se zaharisește dacă] 
[ se șterge marginea tingirii, în tim-'j 
(pul fiertului, cu o cîrpă curată, mu-] 
[ iată în apă rece.
[ Vasele de păniînt în care păstrăm ] 
f w I'de obicei mîncare, untura, carne! 
f pusă la marinat, capătă miros dej 
[mîncare. Pentru a scoate acest mi-] 
[ros, le punem într-un cazan cu apăj 
[rece, adăugăm săpun și sodă și le] 
[ fierbem un sfert de oră, cum fier- j 
j bem rufele. După ce le limpezim,] 
[ le ținem în aer ca să se zvinte.

★
Spălatul rochiilor de lînă Pen- 

J
ă{

■ 1 
fai

J
1

] 
r 
(
}tru a ști cum și cu ce să curățim' 
(rochiile și costumele, trebuie să ] 
[stabilim dacă materialul e din lînăJ 
I curată. Scoatem citeva fire din tiv] 
[sau cusături și le aprindem cu unJ 
(chibrit. Firul de lînă arde, răsucin-] 
jdu-se și nu se consumă decît încet,} 
f lăsînd la capăt un rest de cărbuni.] 
[Firul de bumbac produce imediat) 
fflacără și arde complet și repede.] 
[Rochiile și hainele de lînă curatăJ 
(le spălăm, fără grijă, în apă cu ] 
[clăbuc de săpun sau zeamă de să-j 
(pun moale. Punem două linguri de] 
[ amoniac la un lighean cu apă. Nu j 
[ este bine să frecăm cu o bucată de ] 
[săpun, ci frămîntăm în clăbuc. In ) 
(trebuințăm apă caldă de ia început] 
[ pînă la limpezire, fără a schimba j 
[temperatura apelor, altfel lina se] 
(strînge. Limpezim bine și apoi bă-] 
[ găm rochia intr-un lighian cu apă ] 
[în care punem 5—10 linguri de oțet.]
[ Limpezim din nou cu multă apă și ) 
[ nu stoarcem. întindem apoi i 
(pe masă,
[ forma ce
[ astfel să
[ întindem
] forma. O ,
(vă, cu fierul nu prea încins, căci] 
[ firul de lină se arde r—“A“ *

pe un cearșaf, și-i 
trebuie s-o aibă. O 
se usuce pe masă, 
pe sfoară, căci își 
călcăm pe dos cît

rochia { 
dăm ] 

lăsăm] 
nu o) 
pierdej 
e jila-]

repede.

Șoarecii și combaterea ior
Printre animalele care fac 

multe necazuri omului sînt 
și rozătoarele. Printre roză
toare, cei mai periculoși și 
răspîndiți sînt șoarecii.

Lăcomia rozătoarelor este 
cauzată de nevoia de a-și 
menține căldura trupului, care 
la ei nu este aceeași ca la ce
lelalte vietăți. Iată de ce șoa
recii trebuie să mănînce mai 
mult decît animalele mari.

Dacă are condiții favora
bile de hrană și temperatură, 
femela naște chiar și în fie
care 'lună 8—10 pui, care 
după 30 de zile pot să nască 
la rîndul lor. In felul acesta,
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5 perechi de șoareci pot avea 
într-un an aproape 6 miliar
de urmași cîntărind 180 mili
oane kilograme, capabili să 
mănînce într-o zi și o noapte, 
recolta de pe 300.000 hectare.

Bolile, frigul, animalele 
care-i vînează și omul cu ar
mele lui, răresc rîndurile a- 
cestor dușmani.

S-a observat că șoarecii se 
înmulțesc în culturile și ier
burile perene. In griul de 
toamnă pot trăi un an, în tri
foi doi ani, iar în griul de 
primăvară numai un an.

Iată de ce, făcînd muncile 
agricole la timp vom împiedica 
rozătoarele să se statorniceas
că într-un loc.

Alt mijloc de distrugerea 
rozătoarelor este vînarea lor 
prin otrăvirea cu gaze, pra
furi, capcane sau săparea 
galeriilor.

In ultimul timp după e

xemplul agriculturii sovietice, 
combaterea rozătoarelor se 
face și în țara noastră prin 
răspîndirea din avion a in
secticidelor.

Cu acest aparat cu o mare 
putere de răspîndire a insec
ticidului, aparat fixat pe un 
avion s a organizat de curînd 
o acțiune de combatere a dă
unătorilor în regiunile Cons
tanța, Baia Mare, Craiova, 
pulverizîndu-se chimicale pe 
o suprafață de 19.450 hectare.

Știința a descoperit, de ase
meni, că mirosul unor plante 
gonește șoarecii. In Uniunea 
Sovietică aceste plante au fost 
selecționate și amestecate în 
culturile cerealiere, dînd bune 
rezultate.

Lucruri mai puțin 
cunoscute despre bumbac

Nu se știe precis cînd au 
apărut primele vestminte din 
plante textile, dar există do
vezi că în Asia bumbacul a 
fost folosit cu mult înainte de 
prelucrarea linii și a inului. 
Cele dinții cunoștințe asupra 

bumbacului le găsim în „legi
le lui Mânu", socotit în India 
drept fiul zeului soarelui. In 
„legile lui Manu“ se prevede 
obligația pentru medici de a 
purta în jurul frunții o pan
glică de bumbac, obicei res
pectat și astăzi în India.

Gu două secole înaintea erei 
noastre, romanii, care cuceri
seră o mare parte din lumea 
cunoscută pe atunci, au în
cercat să aclimatizeze bumba
cul, însă o cultură sistematică 
a bumbacului au făcut-o de- 
abia arabii.

In Egipt, unde azi se culti
vă un bumbac de bună cali
tate, planta a servit multă 
vreme pentru înfrumusețarea 
grădinilor celor cu dare de 
mină.

In America bumbacul era 
de asemenea cunoscut. Cînd 
Columb a ajuns pentru prima 
oară în San Salvador, locuito
rii i-au dăruit semințe de soi.

In Europa cultivarea bum
bacului și industria textilă au 
luat cea mai mare dezvoltare 
din momentul descoperirii răz
boiului de țesut mecanic.

Astăzi, bumbacul are nenu
mărate întrebuințări, iar da
torită științei miciuriniste sa- 
vanții sovietici au creat soiuri 
rezistente, extinzînd cultura 
lor și în regiuni socotite îna
inte neprielnice.

Se știe că pentru a fi folo
sit în industria textilă, firul 
de bumbac trebuie vopsit. Oa
menii de știință sovietici s-au 
gîndit primii să smulgă natu
rii culori naturale pentru bum
bac. Și iată că, aplicînd învă
țăturile miciuriniste, agrobio- 
logul Maximenco a semănat 
timp de mai mulți ani, în 
mod separat, semințe obținute 
prin polenizare artificială și 
le-a încrucișat din nou, com- 
binînd sute de soiuri cu dife
rite însușiri. In felul acesta 
Alaximenco a obținut hibrizi 
al căror puf nu era alb, oi 
verzui. El a selecționat de a- 
semenea plante a căror culoa
re rezistă luminii. Timp de 10 
ani Maximenco a continuat 
cercetările și a obținut pen
tru prima oară în lume bum
bac colorat în verde, galben, 
cafeniu, roz și albăstrui.
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Mărturii ale vizitatorilor străini

vorbă la faptă
:ut ap țoape două
Mdrica ’conferință

Au trecut
luni de la tato'Hca conferință 
de la Geneva. Pe calea hotă-

8 rîrilor luate acolo, popoarele 
fapte 

la 
inter- 
„răz-

GEORGE IVAȘCU

a

mate. Aceasta cu atît mai 
mult cu cit Uniunea Sovieti
că dă și alte dovezi în hotărî- 
rea ei de a slăbi tot mai mult 
încordarea internațională și a 
întări temeiurile păcii.

Propunerile sovietice cu pri
vire la dezarmare sînt cele 
mai largi și cele mai practice, 
izvorîte din cea mai sinceră

năzuință de pace. La confe
rința pentru folosirea puterii 
atomice în -scopuri pașnice, 
învățații sovietici au împărtă
șit învățaților -din alte țări-' 
bogata lor experiență în a- 
ceastă privință

Propunîndu-și a netezi ca
lea unor legături normale cu 
toate țările, guvernul sovietic 
a invitat la Moscova, pentru 
tratative, pe cancelarul Repu
blicii Federale Germane. Intre 
9 și 13 septembrie 1955 au 
avut loc tratativele dintre cele 
două delegații guvernamen
tale, tratative care au dus la 
un acord i 
scria ziarul 
german, în 
mai dăinuie 
gerea din 
război mondial, este sătul pînă 
peste cap de politica zăngăni- 
tului de arme. El nu dorește 
să se angajeze pentru a treia 
oară într-o primejdioasă aven
tură militară. Dimpotrivă: nu
meroși patrioți germani și-au 
arătat convingerea că o cola
borare între U.R.S.S. și Re
publica Federală Germană ar 
folosi celor două țări și îndeo
sebi ar ajuta la restabilirea 
unității Germaniei.

Acordul realizat Ia Moscova 
constituie un pas important 
pe calea normalizării relații-

comun. Așa cum 
Pravda, poporul 
amintirea căruia 
proaspătă înfrîn- 
cel de al doilea

1 8 8 8 8 g 
lor dintre cele două state, o« 
importantă contribuție ia cau-1 
za păcii.

Politica de pace a Uniunii | 
Sovietice, neostenita ei stră g 
danie pentru îndepărtarea no-| 
rilor întunecați ai războiului, 8 
interesează pături tot mai lar-| 
gi ale populației din întreaga | 
lume. Popoarele nu mai vor| 
să-și dea viața în măceluri 8 
nimicitoare. Ele sînt îngrozite | 
de cit au suferit in ultimul ! 
război mondial și-și dau | 
foarte bine seama ce grozăvie | 
ar însemna un al treilea.

De aceea politica de război 8 
susținută de unele personali-1 
tăți din America e criticată8 
acum chiar de către unele | 
cercuri apropiate lor. Unul 8 
din cei mai cu trecere gaze-| 
tari ai acestor cercuri — Lip- 8 
pman — a spus-o verde con- | 
ducătorilor americani: să 8
vadă deschis cum stau lucru-| 
rile, să fie conștienți de pute- 8 
rea militară sovietică, să-și | 
dea seama că nu pot obține? 
nimic sunînd din goarna răz-8 
boiului și, deci, să treaca <a $ 
o politică chibzuită, de bune8 
relații și de conlucrare cu | 
Uniunea Sovietică și aliații 8 
ei. ’ 1

Cu alte cuvinte, să se mear-1 
gă într-adevăr pe calea hotă- 8 
rîtă la Geneva, pe calea voită | 
de toate popoarele, sătule des 
război, dornice de pace și de o | 
viață mai bună. 8

tați din America e

cercuri apropiate lor.

înfăptuirile mărețe ale țărilor păeii
Vizitatori din toate colțu

rile lumii cu felurite îndelet
niciri și cu păreri politice sau 
religioase diferite, au drume- 
țit în- acest an în țările lagă
rului democratic și cu ochii 
lor au admirat neasemuita 
muncă a omului liber, străda
nia lui neobosită pentru a și 
clădi o viață nouă. întorși în 
țările lor, vizitatorii și-au îm
părtășit sincer impresiile.

Nu de multă vreme o 
gație agricolă americană 
zitat Uniuffea Sovietică, 
peții au rămas uiuiți de 
lizările mărețe pe care 
obținut oamenii sovietici 
tărîm agricol, industrial, cul
tural. „Universitatea din Mos
cova — a spus William Lam
bert, șeful delegației, cînd a 
ajuns în S.U.A. — este cea 
mai remarcabilă 'universitate 
pe care am avut prilejul să 
o văd vreodată în lume".

Cu deosebită căldură, Paul 
Miiller, oaspete găzduit la 
Moscova împreună cu alte 
6ute de vizitatori din Germa
nia apuseană,

pînă în adîncul inimii de pro
ductivitatea și de bogăția 
griculturii sovietice".

Hewlett Johnson, decan de 
Canterbury — din Anglia, — 
a călătorit vreme îndelungată 
prin țările democrate. Ln

a-

dele- 
a vi- 
Oas- 
rea- 

le-au 
pe

spun delegații sirieni care au 
poposit prin orașele patriei 
noastre. Tocmai în îndepărta
ta Boli vie se vorbește despre 
fericirea de a fi tînăr în țara 
noastră. Intr-un articol publi
cat întro revistă boliviana, 
Ramiro Bedregol, fost oaspe
te al Bucureștiului, scrie: 
„Am văzut un oraș în care co
piii și un tineret fericit, plin 
de încredere în viitor, trăiesc, 
rîd și se bucură". Așa stau 
lucrurile unde poporul a deve
nit cu adevărat liber și stăpîn 
în tara sa.

arată

văzut' 
termen

realizări 
de com- 
lor. „Cel 
impresio- 

Moseo-

U.R.S.S. a 
„care nu au 
paratie" în patria 
mai mult am fost 
nați de metroul din
va". Printre vizitatori erau și 
țărani, care numai din ziarele 
reacționare auziseră de viața 
oamenilor sovietici. „Țăranii 
noștri — scrie Miiller — care 
au auzit atît de multe lucruri 
nefavorabile despre colhozuri
le sovietice, au fost zguduiți

0 nouă contribuție la cauza păcii
‘•’Tritre M3 septembrie. 
1955 s-au purtat , la Mos
cova tratative între dele
gațiile guvernamentale ale 
Uniunii Sovietice și Repu
blicii Federale . Germane 
(Germania apuseană). De
legația Uniunii Sovietice 
a fost condusă de 
N. A. Bulganin, președin
tele Consiliului 
tri al U.R.S.S., 
ția Republicii 
Germane de 
K. Adenauer, 
care s-au dus din inițiativa 
guvernului sovietic, au 
avut drept scop norma
lizarea relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R. F. Ger
mană, ceea ce nu poate fi 
decît în interesul celor 
două state și în interesul 
păcii în Europa și în lume.

Cît de folositoare este 
închegarea unor legături 
bune între cele două țări, 
o dovedește cu prisosință 
istoria. Așa după cum a 
arătat șeful guvernului so
vietic, tovară șui N. A. 
Bulganin, atunci cînd în
tre ele a existat vrajbă și 
lipsă de legături, popoarele 
sovietic și german au avut 
de îndurat multe nenoro
ciri. Dimpotrivă, atunci 
cînd între popoarele Uniu
nii Sovietice și Germaniei 
au fost statornicite legă
turi de bună înțelegere, a- 
cestea au folosit atît celor 
două popoare, cît și celor
lalte popoare europene

Tratativele de la Moscova 
s-au desfășurat într-o at
mosferă de înțelegere reci
procă. In cadrul tratative
lor a avut loc un schimb 
larg și deschis de păreri în 
problema relațiilor dintre

de Miniș- 
iar delega- 

Federale 
cancelarul 

Tratativele

S'

mia călătoriilor a scris 
multe cărți despre Uniunea 
Sovietică și despre R. P. Chi
neză. De curînd a publicat o 
nouă carte: „Europa răsări
teană in lumea socialismu
lui", care este o povestire vie 
și atrăgătoare despre munca 
de zi cu zi și despre realiză
rile acestor țări.

Impresii frumoase au îm
părtășit și delegații englezi 
care au vizitat R.P. Bulgaria. 
,,Te uimește marele număr de 
șantiere noi, faptul că între
prinderile industriale sînt în
zestrate cu mașini fabricate 
în Bulgaria" spume învățătoa
rea Mary Ansei.

Și țara noastră este zilnic 
vizitată de zeci de oaspeți. 
Cu oarnețelul și cu creionul 
în mină îi întîlnești, prin fa
brici și uzine. în gospodării 
colective și de stat, printre 
parcele de porumb sau prin 
livezi. Indieni, italieni, al
gerieni, englezi, egipteni, 
în limba lor. aduc laude 
muncii creatoare a poporului 
nostru. „Am vizitat tere
nurile petrolifere, numeroase 
întreprinderi ale industriei 
grele și am fost impresionați 
de avînlul și dezvoltarea rapi
dă a acestei ramuri principate 
a economiei rominești" —

L’niunța-SovhBcă șî R. F. 
Germahă si în special 
în problpnid - stabilirii de 
relații diplomatice între 
cele două state.

Ambele părți au ajuns 
la un acord care și-a gă
sit expresia în scrisorile 
respective pe care le-au 
schimbat între ei șefii de
legațiilor. Aceste scrisori 
vorbesc de dorința ambe
lor părți de a face schimb 
de ambasadori. Acordul va 
intra în vigoare de îndată 
ce va fi aprobat atît de gu
vernul și Bundestagul 
(Parlamentul) Republicii 
Federale Germane cît și 
de Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Cele două părți au căzut 
de asemenea de acord ca în- 
tr-un viitor apropiat să se 
ducă tratative între Uniu
nea Sovietică și Republica 
Federală Germană în pro
blema dezvoltării comerțu
lui.

Acordul la care s-a ajuns 
în cadrul tratativelor de la 
Moscova constituie un prim 
pas încununat de succes, 
pe calea normalizării rela
țiilor dintre Uniunea So
vietică și Republica Fede
rală Germană. Poporul 
nostru — care la rîndul 
său, așa cum a arătat tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. — 
dorește normalizarea rela
țiilor cu Republica Fede
rală Germană, primește cu 
satisfacție rezultatul trata
tivelor de la Moscova. El 
este sigur că aceste rezul
tate nu pot decît să întă
rească pacea să scadă 
primejdia de război.

Cu harta în față

SUDANUL
Intre puținele țări ale lumii 

unde mai sălășluiește sclavia 
se numără și Sudanul. Biciul 
și harapnicul stăpînitorului 
englez lovește încă necruțător 
aci.

Așezat în partea apuseană 
a continentului african, Suda
nul este o țară întinsă cuprin- 
zînd o suprafață de 2.505.700 
km. pățeați Populația țării 
numără aproape nouă milioa
ne de locuitori, în marea lor 
majoritate negri. Ocupația de 
căpetenie a populației este a- 
gricultura. De pe întinsele 
plantații de bumbac — avuția 

! cea mai de seamă a Sudanu- 
i lui — bogătașii englezi storc 
cîștiguri nenumărate. Munci
torii agricoli, — milioane de 
negri — gîrboviți de muncă 
și mizerie, își duc viața în 
cele mai grele lipsuri, pier 
roși de boli și sărăcie. In fie
care an sînt secerați de tuber
culoză și alte boli grave mii 
și mii de oameni.

Jugul asupritor al colonia -

liștilor englezi s-a înscăunat 
în Sudan către sfîrșitul veacu
lui trecut. Stăpînind Egiptul, 
englezii și-au întins cu timpul 
puterea și asupra Sudanului.

Pecetluindu-și ocupația prin 
acte și parafe, colonialiștii en
glezi au jefuit și asuprit după 
bun-ul plac, mai bine de-o ju
mătate de veac, Sudanul. Nu-

mai că vremurile noi răstoar
nă și desfac parafele vechi. 
Alungați din Egipt, englezii 
nu mai au multă vreme de 
stat nici în Sudan. In urma 
unei înțelegeri încheiate între 
Anglia și Egipt, la începutul 
anului viitor urmează ca su
danezii să hotărască printr un 
referendum popular, ce drum 
vor să apuce în viitor: 
țara lor să se 
Egiptul sau să 
sine stătătoare 
dependenței.

Ațîțînd vrajba între diferi
tele grupări politice, folosin- 
du-se de diferite viclenii poli
tice, stăpînitorii englezi caută 
să-și mențină pe mai departe, 
sub alte forme, ocupația 
în Sudan. Cunoscînd din 
amarul atîtor suferinți, 
porul sudanez nu se va
înșelat. Pornit pe drumul eli
berării sale de sub jugul colo
nial, poporul sudanez nu se 
va opri la jumătatea drumu
lui.

sau 
cu 
de

unească 
pășească 

pe drumul in

lor 
greu 

po- 
lăsa



am făcut în sat

Cînd sînt

sală nu

Ea, ca gospodină bună, 
E mai mare în comună, 
Insă-ades se iscă cearta 
Fiindcă nu-nțelege arta !

E adevărat că mai 
și scade văzind cu

vioara ; 
Ia tobă 
e sobă.

farna-n el te faci covrig: 
N-are geamuri și e frig.
De cîntat m-am lins pe bot 
Că-i făcut din scînduri tot.

pînă tirziu 
pe care-l știu.

sînt încă 
ochii.

Ca să nu cintăm pe-afară 
Decît vara — că e vară 
Ne-a clădit, cu vai și chin, 
O fărîmă de cămin.

(Sau 
minului 
Buzău).

La serbări se string grămadă 
Zeci de oameni să ne vadă; 
Dar furnica harnică
E la fel de darnică.

Trec zilele
Și-n zbor săptămirrile trec ; 
Rămii sănătoasă căscioară 
Că-mi iau mobilierul și plec.

Sint un tînăr greieraș. 
Umblu vara pe imaș, 
Scirțiind
Cîntecul

De mă duc acolo seara, 
Nu-mi mai scîrțîie 
Mă-ncălzesc bătind 
Fiindcă-n

Ba chiar
Cum desigur ați aflat
Doar din greieri mici și mari 
Un taraf de lăutari.Azi simt că m-apucă furia : 

Eu nu-s chiriaș trecător.
De ce să mă pască urgia 
Cînd sînt de folos tuturor ?

Iu nu știu ogeacul spre care 
Pornesc cu bagajul la drum, 
Dar Sfatul mă pune-n mișcare 
Deși nu e cazul acum.

Balada bibliotecii 
plimbate | 

povestea bibliotecii că- j 
din U'meni, raionul )

— Necazul -s—V—V—WJ 

unui greieraș | 
(Scrisă în numele echipei ar- j 

tistice a căminului culturalI 
Tîrgșorul-Nou—Ploești). 1

calde de vară

frumoasă

A

Da-mi cade tavanul în cap.

țaoț ap ajguwa-j)

(oqos)

(Zicea că Ia Sfat se lucrează 
In timp ce Ia mine se șade ; 
Și azi după lemne oftează... 
Inco!o-i băiat cumsecade).

Scăpasem nițel de nevoie 
Chiar sobă ți lemne aveam: 
Le-a ars președintele Stroe 
La Sfat — iar eu înghețam.

Presimt că la noua mutare 
Din nou mă pîndește năpasta ; 
De ce se căznesc să mă care 
Cînd pot repara casa asta ?

-ș

Că deși în ăst sezon 
Sintem primii pe raion, 
Cu căminul-magazie 
Ne lăsăm de meserie.

...Trec zilele calde de vară 
Și iarna sosește acum ;
Să știți că de nu mă repară 
Mă prinde zăpada pe drum !

De-acolo, pe-o vreme ploioasă 
M-au dus mai aproape de Sfat: 
O casă de lut, găunoasă 
in care-am rămas la iernat.

an inainte 
nou

Am geamuri șl uși ferecate. 
Am cărți șt ziare-n dulap ; 
Cititul ar merge pe roate

VRĂBIILE :
— Să știi, soro, că vine iarna.
— După ce cunoști ?
— S-au terminat reparațiile și s-au adus lemnele la cămin.

! 
r

Și-aveam cu vreun 
Un radio mare și 
Dar Stroe, al nost-președinte 
L-a dus să-i cînte-n birou.

Aveam o odaie
In care nimic nu-mi lipsea 
Citeau cetățenii la masă, 
In sobă foc molcom ardea.

Gospodarul chibzuit își face vara sanie și iarna căruță. Așa au făcut multe 
comitete executive și secții culturale din regiunea Ploești. Unii. însă... trag sania 
pe uscat. De aceea, multe cămine culturale nu sînt pregătite să desfășoare o 
bună activitate pe timpul iernii. Sfatul popular din Strejnicul, de exemplu, nu 
s-a îngrijit de repararea căminului cultural. Ferestrele acestuia parcă-s gata să 
zboare. Căminul cultural din Ogrăzi nu are sobă, nici lemne. Țăranii muncitori 
se vor încălzi la iarnă... suflînd în palme. Secția culturală a raionului Ploești 
nu și-a făcut încă timpul necesar pentru a urmări îndeaproape buna aprovizio
nare a unităților culturale cu lemne. Probabil pentru că mai sînt foi în calen
dar! Așa se face că lăsînd problema repartizării lemnelor numai pe seama 
l.F.E.T.-ului, căminul cultural din Puchenii Mari a fost programat să-și ridice 
lemnele tocmai de la Snagov, deși avea la doi pași depozitul din gara Brazi! 
Această lipsă de preocupare prici nuiește greutăți' serioase, pierdere de timp 
și cheltuieli inutile.

Iarna bate la ușă , . . .. _ ... ................ ..... ....... ........„ _ ......___
la asigurarea tuturor condițiilor pentru buna desfășurare a activității cultu
rale pe timp de iarnă, 
rul lor e destul de mic

șt credem ca a sosit momentul să se treacă neîntîrziat

foi în calendar, dar numă-

CĂMINUL CULTURAL 
Comuna I

! 
r
[

I

r

I 
!

Cioturoase, noduroase, 
Toamna vin pe lingă case. 
Prin Pucheni pe la cămin 
încă nu se văd că vin. 
Ce să fie ?

Vara stă și-n magazie 
Iarna, hop! la datorie. 
Cînd mănincă se.nroșește. 
Zeci de oameni încălzește. 
La cămin, în Stoenești 
Deocamdată n-o găsești. 
Ce-i ?

/.u și fund, au și picioare. 
Insă nu sînt umblătoare. 
Stlnd pe ele scrii, citești. 
Corpul nu-(i mai obosești. 
La căminul din Ogrăzi 
Bune-ar fi, de-ar fi chiar lăzi.

(eiaunms)

Cînd l-au pus, l-au pus pe schelă. 
Pentru ziduri e umbrelă. 
La cămin la Romînești, 
Să privești, să te crucești, 
Dacă plouă, frățioare 
Se transformă-n... stropitoare, 
Ce e oare ?

(ininujurpp inSțuodooy)

■ Întîmplările lui Moș .Ardei
Desen: C. FLORIAN Text: G. MUREȘAN

De-aia-mi
Bine-ar fi
Să nu ningă, să nu plouă 
Pin’ ne-o face sală nouă,

zic așa-ntro doară : 
să fie vară,

In comuna Strejnicul, raionul Ploești, atit sfatul popular, cit și conducerea că
minului nu se îngrijesc să repare căminul pentru a asigura o bună activitate pe timpul 
iernii.

Sticle multe au rămas 
De la bal și-s de pripas 
Ia priviți-mă, copii.
Că vă fac scamatorii.

Nu credeți că-s scamator ? 
Uite-acuș afară zbor.
Voi închideți-mă bine 
Și-nco'o, lăsați pe mine.

Nu pun mina pe nimic, 
Doar deschid gura un pic 
Și cînd suflu fără frică 
Zbor precum o păsărică.

Dau o fugă pîn-la sfat
Ca să-i spun o vorbă bună : 
Iarna, dac-o fi furtună,
Tot căminul a zburat.
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