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Aradului, îmi place să mă 
laud cu vestita făină d-e 

Nădlac, cu vinul de la Miniș și 
cu alte asemenea bunătăți. Acum
cititorul să nu cre'dă cumva că 
în satele arădane a fost așa de 
bine îneît laptele și 
curs pe tilițî, iar cănii au 
cu colacii în coadă. Pe 
copilăriei me'e, acum 25 
vedeam în fiecare sară 
năcăjiți și rupți, care 
pe jos din podgori’le 
cale de 8-10 km. La 30 de ani 
erau bătrîni, cu obrazul uscat. 
Erau unguri și romîni. Oameni 
deopotrivă condamnați la mun
că silnică, pe s'mbri» de nimic, 
de la ivirea primului ghiocel, 
pînă la căderea zăpezii.

Dar acum, în satele regiunii 
mele sînt porniți pe trai bun ro
mîni și unguri, cărora le-a ră
sărit steaua în anii puterii popu
lare.

N-aș fi fost ispitit să însem
nez rîndurile de față, dacă zi
lele trecute nu mi-ar fi sosit o 
veste dintr-un sat arădan 
In cîteva cuvinte, acesta este 
faptul : în primăvara acestui an, 
70 d-e țărani muncitori din Pcre- 
gu Mic. nu aveau destul grîu de 
sămînță. Oamenii erau îngrijo
rați. Vroiau să însămînțeze Ia 
vreme, pentru ca să fie la rînd 
cu milioanele de luptători pentru 
cele 10 milioane ton» cereale, 
îngrijorarea celor 70 de țărani 
a ajuns la urechile colectiviști
lor din comună. Colectiva cule- 
sese recolte bogate. Dacă așa 
stă treaba cu dumneavoastră — 
a zis Alexandru Veroș, preșe
dintele gospodăriei — vă aju
tam noi. Vă împrumutăm grîu 
da sămîntă. Ni-I dați Ia anu’, 
fără dobîndă. Că și dumnea
voastră, individualii, frați de-ai 
noștri sînteți.

Șaptezeci de țărani muncitori 
au mulțumit pentru ajutor, por
nind apoi la neostoita bătălie a 
însămînțărilor.

Dragi cititori, puneți-vă între
barea : în urmă cu 10-15 ani, 
s-ar fi putut petrece în satele 
noastre asemenea lucruri ? Cred 
că nici un om de bună credință 
nu poate să spună da. De bună- 
seamă că oamenii ar fi rămas cu 
pămîntul neînsămînțat sau, in 
cazul cel mai bun, s-ar li în
datorat la chiaburi și la moșieri 
pînă-n gît. Pentru orice baniță 
de grîu ar fi trebuit să plăteas
că — cum 
tîmplat, — 
trit.

De aceea, se cuvine ca la 
faptul mărunt pe care vi l-am 
povestit mai sus, să ne bucurăm 
din ad’ncul inimii. E un fapt 
care dovedește cu prisosință că 
în satele noastre se statorni
cesc relații noi de într-ajutorare, 
menite 
vecilor 
tare.

mierea au 
umblat 
vremea 
de ani, 
oameni 
veneau 

arădane.

dealtminteri s-a în- 
întreit și împă-

să șteargă pentru vecii 
orice urmă de exploa-
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Jte&ista sâptânvnalâ a așezamjntelor cu/turale
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Cu cîteva zile în urmă, [ 
în comuna Vlădești, re-} 
giunea Galați, s-a sărbăto- I

.Molii

PESTE PLAN
Aceste semănători 

nu sînt decît cîteva din 
zecile de mașini agri
cole fabricate peste 
plan de către Uzinele 
Metalurgice „Semănă
toarea" din București, 

fn cinstea celui de al 
Il-lea Congres al par
tidului, metalurgiștii 
din această mare uzi
nă și-au luat noi și 
frumoase angajamen
te: ,,Vom da peste pla
nul anual, pînă la 23 
decembrie, un număr 
de peste 650 mașini a- 
gricole, dintre care 450 
semănători de cerea
le... Vom realiza pla
nul anual la producția 
globală pînă la 15 
noiembrie...".

Iată numai o parte 
din darurile pe care 
muncitorii și tehnicie
nii de la ..Semănătoa» 
rea" le vor face parti
dului iubit.

Recunoștință 
partidului drag

r< 

I *1_________ _ ____ _
( rit un eveniment de seamă: J 
[ inaugurarea gospodăriei 1 
l colective. Propunerea făcu- j 
( tă de comitetul de inițiati-J 
[ vă de a se da gospodăriei j 
f numele „Cel de al il-lea j 
[Congres al P.M.R." a fostj 
1 primită cu multă bucurie de 
[ adunarea generali a colec-j 
t tiviștilor. Prin cuvinte sim-J 
[ p’e, spuse din inimă, cele j 
(18 familii de țărani munci-J 
[tori, — înscriși în colecti-] 
I vă — și-au luat angaja-J 
[ mentul să muncească cu] 
I rîvnă pentru ca gospodăria j 
[lor să facă cinste numelui] 
I pe care îl poartă.

Legătura prin rad o 
între S. M. T. și brigăzile de tractoare

Joi, 13 octombrie a.c., la S.M.T.-Sărulești din regiunea Bucu- 
rești, s-a inaugurat prima stație de radio emisie-recepție. Sta
ția — construită cu ajutorul aparatelor sosite din Uniunea So
vietică— este un mijloc tehnic înaintat prin care se poate asi
gura o legătură permanentă și operativă între brigăzi și con
ducerea S.M.T.

In fotografie: Suciu Necu’ai, electricianul șef al stației de 
radio emisie-recepție, dă îndrumări brigăzilor de tractoare, 
aliate pe cîmp.

Inițiativa patriotica 
a tractoriștilor

Vestea * despre însemnatele 
realizări ale brigăzi: de trac
toriști condusă de Vasile 
Voichiță, Erou al Muncii So
cialiste, a depășit de mult 
granițele raionului Sînni că
lăul Mare. Fiecare om a<l 
muncii din patria noastră a 
primit cu bucurie vestea că 
pînă la 1 octombrie, brigada 
harnicului tractorist a reali
zat — peste planul anual de 
producție — 708 hantri, eco- 
nomisind totodată 13.447 kg. 
combustibil.

In cinstea celui de al II-lea 
Congres al Partidului, briga
dierii au hotărît să depă
șească planul de producție 
anual cu 2.000 hantri, econo- 
misind în același timp 3.000 
kg. combustibil și 70 la sută 
din consumul planificat de 
piese de schimb.

Vasile Voichiță și brigada 
sa au luat hotărîrea de a face 
arături de sute de hectare 
peste plan 1 Vasile Voichiță 
și brigada sa vor întîmpina 
Congresul partidului, — a 
cărui dragoste părintească 
tineretul nostru o simte zi de 
zi, — cu realizări de seamă.

Inițiativa lor patriotică, în
flăcărată, oglindește entu
ziasmul cu care minunatul 
nostru tineret muncit»:-, cres
cut și educat de partid, se 
pregătește să cinstească Con
gresul partidului nostru drag.

. » Muncitorii si tehnicienii 
uzinelor textile „7 Noiembrie" 
din Capitală s-au angajat să 
dea 30.000 m. țesături și 4.000 
kg. fire peste'plan.

© Co'ectivul de proiectare 
șl muncitorii constructori din 
cadrul întreprinderii „Proto
tip'' s-au anagajat să înceapă 
în iarna .aceasta experimenta
rea recoltării mecanizate a 
stufului din Deltă cu mașina 
de recoltat construită special 
în acest scop.

de Mihai BENIUC
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Bătrîni ce cu mîndrie poartă
Lumina anilor în plete,
Bărbați voinici, stăpîni pe soartă, 
Și mame și copii și fete, 
'Cu pieptul plin de bucurie,
Pe tot cuprinsul romînesc,
Voioși îți cîntă slavă ție,
Partid al celor ce muncesc.

Fierbinte inimă a țării, 
Nestinsă rază de la Lenin, 
Tu, din durerca-ncătușării 
întunecoaselor milenii,
Ne-ai arătat, prin gînd și faptă, 
Prin jertfe de eroi, cărarea
Ce-a făurit în luptă dreaptă 
Celor trudiți eliberarea.

Slăvită fie-ntotdeauna
Și prea mărită ziua, ceasul, 
Cînd aprig înfruntînd furtuna 

Tu ne-nfricat pornit-ai pasul
Și-ai pus pecetea înfrățirii 
Intre viteji de la Carpați
Și-ntre eroii dezrobirii
Și ne-am făcut de-a pururi frați.

Tu scut și sabie ne-nfrîntă, 
In glasul steagurilor tale 
Străbuna stăruință cîntă 
Venind din vremuri de răscoale. 
Tu ai schimbat-o-ntîia oară 
Din milenară suferință 
Și din robie mileiiară 
In luminată biruință.

Tu dat-ai slobozie muncii 
Pe-aceste plaiuri dunărene, 
De-aceea rid în soare pruncii 
Și lacrimi au moșnegii-n gene, 
Iar mame tinere-și dezmiardă 
Cu dragoste cîntînd odorul, 
Furnale prind mai mari să ardă, 
Rod mai bogat să dea ogorul.

Bătrîni ce cu mîndrie poartă 
Lumina anilor în plete,
Bărbați voinici, stăpîni pe soartă, 
Și mame și copii și fete, 
Cu pieptul plin de bucurie, 
Pe tot cuprinsul romînesc, 
Voioși îți cîntă slavă ție, 
Partid al celor ce muncesc!



Experiența sovietică 
îmi va fi de mare ajutor

Cînd mi s-a spus că plec în 
Uniunea Sovietică nu mi-a 
venit să cred.

. — Eu nu șînț decît o îngri
jitoare de vaci, — i-am spus 
tovarășului, care a venit să

vita tea ei. Hrana este mult 
mai felurită decît o dăm noi 
și în mare cantitate murată. 
Animalul o mănâncă de aceea 
ou mai multă poftă- Vitele 
sîrft fdaHe curatfe. Vacilor li 
șe face odată pe săptămână 

ami*V* '^1 „mi-a- arătat
însă că aceasta e o răsplată 
a felului în care am .îngrijit, 
vitele. Trebuie să spun ou ă- 
cest prilej că în munca mea 
mi-au ajutat mult metodele 
folosite
zootehnicieniî

de ' îngrijitorii 
sovietici.

Uniunea Sovietică am 
cu ochii mei foloasele 
carii acestor metode, 
m-am întors în Hălchiu 
năpădit toți cu întrebările. 
Erau întrebări care cereau 
sute de răspunsuri. Eu le-am 
povestit cum de la început 
m-am minunat de înaltul 
meșteșug al plugărituJui din 
Uniunea Sovietică. Chiar de 
la graniță am fost întâmpinați 
de frumoasele culturi ale 
griului de toamnă care încă 
de pe atunci (la 25 septem
brie) crescuseră de o palmă. 
Am văzut din tren mii de 
hectare cultivate cu sfeclă, 
fără un fir de buruiană. Peste 
tot, în sovhozuri și colhozuri, 
știința agrotehnică și zooteh
nică^ privită cu cea mai mare 
seriozitate și încredere. Așa 
se face bunăoară, că în cofho- 
xul „Lenin" din Ucraina s-ia 
recoltat de pe o suprafață de 
859 hectare 
porumb 
sîntem 
ne dau 
mu.lt la

Și
In 

văzut 
apli- 
Cind 
ffl-au

Astăzi, se cresc le noi în 
Hălchiu 10.000 de porci. 
Știam dinainte că am să fiu 
întrebată cum sînt îngrijiți și 
hrăniți porcii în sovhozuri și 
colhozuri, de aceea am luat 
aminte la tot ce era în legă
tură cu creșterea porcilor- 
Multă grijă au îngrijitorii so
vietici să dea porcilor hnană 
raționată. Mare preț se pune., 
acolo pe nutrețul murat.

Am văzut că prin muncă, 
bazmdu-se pe știință, îngriji
toarele sovietice au izbutit să 
crească productivitatea unui, 
mare număr de vaci. Unele 
ajung la peste 8.300 kg. lapte 
anual. Aceasta 
mie -încrederea
producții mult 
pîină acuim.

ROȘCA
îngrijitoare de vaci, gospo
dăria agricolă de stat 
Hălchiu, raionul Stalin

mi-a mărit și 
că pot obține 
mai mari ca

EUGENIA

CUM

cîte 
boabe la 
bucuroși 
1—2 kg. 
un muls.

am

4190 kg. 
hectar. Noi 
cînd vacile 
lapte mai 

In Uniunea 
Sovietică am văzut mulgă
toarele mînuind aparatele care 
umplu cîte o găleată de lapte 
la fiecare muls. îngrijitoarele 
dau rațiile numai du.pă greu
tatea vitei și după producti-

r 
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Concursul „Iubiți 
cartea" imbrățițeazâ 
acum un mare număr 
de cititori. Ei învață 
să pătrundă miezul 
faptelor din cărți, să 
înțeleagă cît mai mul
te învățăminte din pa 
ginile citite.

Printre tinerii pe 
pieptul cărora strălu
cește insigna de 
„Iubiți cartea" se nu
mără și Constantin 
Susei, Ștefan Tranda
fir, Ettfrosina Piroas- 
că din Mizil.

In fotografie tineri 
cititori în fața comi
siei de concurs.

Caravana cinematografica prin satele călârășene
Mașina înghite 

după kilometri. Pe 
care ne duce spre 
caravana întreprinderii regio
nale cinematografice Bucu
rești, împodobită cu flori și 
steguilețe, e urmărită de privi
rile și semnele prietenești ale 
drumeților. Caravana va pre
zenta acum în sate filme în 
cinstea „Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovi etice".

Șoferul cîntă la volan.
— Așa cânți mereu ? îl în

treb.
— înainte nu-mi prea ardea 

de contat cînd treceam pe

kilometri
șoseaua 

Călărași,

aici. Tot drumul ăsta 
Căzănești era numai 
Acum, ui.te-1, e neted 
palmă...

Glasul operatorului 
trerupse :

— Grăbește nea Gheorghi- 
ță 1 Sîntem așteptați la 
riica.

Nu isprăvește însă 
vorba și parcă dinadins 
șina se oprește brusc.

— Miîine seară sîntem la 
dumneavoastră — îl vestește 
șoferul prin fereastra mașinii 
pe președintele sfatului popu
lar din Dichiseni.

SĂ NE HRĂNIM

de la 
gropi.

ca-n

îi în-

Flo-

bine 
ma-

r
Pină de curind s-a crezut 

că dacă măninci mult e un 
lucru bun. Știința a arătat 
însă că un om nu se hrăneș
te cu adevărat decît mîn- 
cînd in așa fel incit să dea 
organismului acele substan
țe care-i sînt necesare. Prin
tre acestea se află și vitami
nele. fără de care viața nu ar 
fi posibilă. Vitaminele sînt 
substanțe chimice de natură 
organică care iau parte la 
procesul de hrănire. (Cuvîn- 
tul „vitamină" mai înseamnă 
ți „trebuincioasă vieții").

Oamenii de știință au ob
servat de mult că un anumit 
fel de hrană sau lipsa din 
hrană a unor alimente dă a- 
numite boli. Savantul polo
nez Cazimir Funck a dovedit 
că boli grele cum sînt pela
gra, scorbutul, rahitismul <și 
altele sînt provocate de lipsa 
unor anumite vitamine.

Până azi s-au descoperit 
peste 30 de vitamine. Denu
mirea lor alfabetică (A.B.C. 
D.E.F. etc.) a rămas din 
timpul cînd nu se știa din 
ce sînt alcătuite. Astăzi ele 
pot fi fabricate ca orice me
dicament.

Vitaminele se .găsesc în le
gume, carne, grăsime, zahăr, 
lapte, etc. Astfel, vitamina 
A. se găsește în morcovi, pă
tlăgele roșii, salată verde, 
lăptuci, spanac, smeură, cai
se, lapte, brinză, gălbenuș de

(V iiaminele)

ou. Lipsa vitaminei A. dă 
boli de piele, stomac, intes
tine, rinichi și chiar orbire.

Vitamina B. este de fapt 
alcătuită din mai multe vita
mine (cunoscute ca : Bl, B2, 
B6, B12) fiecare deosebită de 
cealaltă și cu rostul ei anu
mit în organism. Vitamina 
Bl asigură bunăoară buna 
funcționare a nervilor.

Vitamina B2 (i se spune 
astfel fiindcă e compusă din 
două substanțe) se găsește 
în lapte, pîine neagră, ouă, 
carne și foarte multă în ficat. 
Ea ajută țesuturile să respi
re, ne ajută să vedem.

Vitamina PP. se găsește 
In pîine neagră, carne de 
vacă, mazăre verde, scrum
bii, ficat, drojdie de bere. Ea 
ferește omul de pelagră.

De foarte mare însemnăta
te este vitamina C. Ea întă
rește organele care dau na
ștere sîngelui, ne apără de 
infecții, și dă vlagă corpu
lui. Ea ferește de scorbut, 
una din cele mai grele boli 
care au bîntuit în trecut. Se 
găsește în spanac, mărar, 
v,arză, ardei verde, roșii, car
tofi, smeură, lămîie. sucul de 
măcieș, etc.

Fosforul și calciu! atît de 
necesar întăririi oaselor ni le 
dă vitamina D care se gă-

seșfe în untură de pește, ouă, 
unt. drcjdie de bere, lapte, 
unele ciuperci.

Anotimpul și clima au o 
mare înrîurire asupra obține
rii plantelor bogate în vita
mine. Așa se explică de ce 
iarna alimentele au mai pu
ține vitamine decît vara. La 
fel. este foarte important mo
dul de conservare sau de pre
parare a alimentelor care 
conțin vitamine. E bine ca 
ele să fie consumate proas
pete și dacă se poate crude. 
Nu este bun 
usca fructele 
Nimerit este 
să le sărăm, 
in zahăr.

Cunoscînd rostul vitamine- 
h r, vom înțelege că trebuie 
să păstrăm o anumită regulă 
în hrană, adică să ne facem 
ore regulate de masă. Chiar 
îii toiul muncilor de vară, 
plugarul trebuie să mănînce 
de cel puțin trei ori pe zi 
din care ia prînz și seara 
mîncăruri calde, cu pîine în 
locul mămăligii reci. In tini 
pul iernii, trebuie să mîncăm 
multă slănină, carne friptă, 
macaroane 
brinză sau 
marmeladă.

Gospodina trebuie să chib- 
zuiască, să schimbe pe cît se 
poate felul de bucate de la o 
zi la alta. Aceasta priește or
ganismului, dă omului putere 
de muncă și voie bună.

obiceiul de a 
și legumele, 

să le afumăm, 
să le păstrăm

cu nuci sau 
un aiuat cu

— Eu zic să nu vă grăbiți , 
— răspunde președintele. Si 
spre milrlarea crescîndă a. șo
ferului caravanei, acesta-i a- 
răta că în ultima lună în Di- 
chiseni a fost adusă lumina 
electrică, iar oamenii au acum 
și cinematograful lor.

— Uite, lucruri de f< 
ăsta aflăm de fiecare dată '
drumul nostru — îmi spune 
șoferul și zâmbind o pornește 
cu viteză.

Maj tîrziu, în cțntecul 
necurmat al motorului, șofe
rul o povestit despre multele 
înnoiri care-1 întâmpină în fie
care sat între două 
ale caravanei.

Ne apropiem de 
Independența. A. ici, 
vreme, din 4000 
1500 erau neștiutori 
bar acum i'ăță-i bulucindu-se 
nerăbdători în jurul earavane; 
abia poposită în sat. N'ci n-a 
apucat bine mașina să se 
oprească și e înconjurată de 
sumedenie de tineri și copii.

— Să-ți ajut eti nene — se 
repede un flăcăiaș, cînd îl 
vede pe operator întinzînd afi
șele.

— Și eu, și eu ! — se 
ghesuie alții.

■ Se dau apoi toți mai 
proape de aparat. Cînd 
cepe să ruleze e plăcut să 
aproape, să auzi sfîrîitul ușor 
al ‘ motorașului. Azi vor vedea 
filmele „Mi’ionarii din Ten- 
gellc" și „Cei din Kronstadt", 

Cu mult înainte de ora în
ceperii, sala e plină. Deodată, 
zgomotele încetează-.. Intă, în 
zorit rubinii ai unei zile de 
vară, pe ogoare se face prăși- 
tul mecanic. Uite cum lipesc 
plugarii pălăriile de floarea 
soarelui una de alta ca muzi
canții tipsiile din orchestră...

— Așa cum e în film e și 
la floi — șoptește cu emoție 
în glas, 
fruntașă Ioana S. loan către 
surorile

călătorii

comuna 
mante 

locuitori 
de carte.

în-

a- 
în- 
fii

tînăra colectivistă

Radulescu.
M. CAJAL

SJ

Din cele mai vechi {[ff U UH//fi 
timpuri oamenii au ** " W «r Fi
visat să-și prelun- ■■ - - — - —---- '----
gească viața. Se știe <✓*■
că în Evul Mediu du
rata mijlocie a vieții era de 30—40 de ani. In 
■timpul nostru ea este de 70—75 de ani. Sînt 
însă cazuri cînd oamenii trăiesc 100 și peste 
100 de ani. Ș.i la noii îin țară sînt asemenea cazuri 
de viață lungă. Astfel, am întâlnit în anul 1952, în 
comuna Osoi, regiunea Cluj, pe Moș Maltei care 
avea 141 de ani. Faptul că sînt oameni care ajung 
la o asemenea vîrstă, i-a făcut pe saivanți sovie
tici ca I. I. Mecinicov să cerceteze cauzele acestei 
■lungimi a vieții. S-a ajuns astfel la concluzia că 
viața se fringe de obicei la mijlocul eti și că me
dicina va putea să biruie cauzele care duc la opri
rea vieții înainte de vreme. I. P. Pavlov a arătat 
că îmbătrânirea omului vine odată cu îmbătrânirea 
sistemului nervos și în deosebi a scoarței cere
brale.

La noi, acad. prof- <3. I. Parhon susține că bă
trânețea este o boală care trebuie tratată ca ori
care alta. Ani și ani s-a preocupat prof. Parhon 
de această problemă. Abia »n tâmpul regimului de
mocrat-popular existat Unsă condiții pentru 
punerea Sn practică a cereetărito». Prin grija

a «

Prof. dr. A. Aslcin
director al Institutului de geriatrie

Dar pe lingă acestea 
și dințr-un preparat 
denumit vitamina ih 
care se dă celui su
pus tratamentului

te te te te te te te te te te te te te te te te te tej te* te te te 
i o * te te te te

. dypă o rinduială anume. 
Mă uit adesea la bătrânul 

de 95 ani- Cînd a venit la 
înțepenit. Azi este plin 
neastâmpăr De altfel nu e singurul bătrân care 
după tratamentul făcut a început să se vaete că 
se plictisește stând fără lucru, deși înainte de a 
veni la Institut nici nu mai ncăpea vorbă că ar 
mai fi putut munci. Aceasta se datorește tratamen
tului -primit aici și vitaminei Hs îndeosebi, vi
tamină descoperită de medicii români. Această 
vitamină fpce să crească forța mușchilor din corp 
ca și a mușchiului inimii, îmbunătățind schimbu
rile de substanțe ce se produc în organism. Aceste 
procese ce se petrec ân organism, îmbunătățite a- 
cum, dau bătr'nilor tratați cu vitamina H3 sete d' 
viață și putere de muncă.

Cercetări continui și înaintate se fac acum în ... 
Institutul nostru, cu foarte bune rezultate în do- * 
meniul preîntâmpinării bătrâneții. „Tinerețe fără te 
bătrânețe", visul din basmele copilăriri noastre 

unn v. _ _______ ,___ ___  sânt ezi pe cale de împlinire.. te

partidului și guvernului, în anul 1952 a.luat ființă 
în țara noastră Institutul de geriatrie. ’

Zilnic, pe aleile Institutului, uneori șî pe stră
zile orașului, o poți întâlni pe femeia Voica Vo-icu. 
In 1949 cînd am cunoscut-o, avea șira spinării în
covoiată. Pielea feței și a trupului ei era aspră și 
zbârcită. Părul complet alb. Auzea greu, vedea 
slab. Nu mai ținea minte mai nimic din viața ei. 
Acum această femeie de 97 ani, născută pe vre
mea domnitorului Alexandru Cuza, e vioaie, urcă 
și coboară de 2—3 ori pe zi etajele Institutului 
și coase fără ochelari. Pielea ‘îi este netedă, părul 
șira recăpătat în bună parte culoarea ce o avusese 
pe vremea cînd Voica juca la horă cu flăcăii. 
Ptaă și ochii îi strălucesc ca ai unei femei tinere. 
Acum aude mult mai bine și este în stare să-ți po
vestească ore întregi întâmplări din viață.

Tratamentul principal al bolnavilor este alcă
tuit din hormoni, vitamine și extracte de țesuturi.

>e aleile Institutului, uneori șî pe stră-

Petre Suc-iu, în vîrstă 
Institut, era aproape 
de vioiciune și de

te 
te
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21 — 28 octombrie
De ce m-am liotărît 

să intru în gospodăria colectivă

1 
IN CIMP. — In Moldova) 

Ardeal se termină însă- ) 
secarei și orzului,) 

în restul țării conți-]

mai ales in 1

Se contro- J 

nu sînt atacate j

IN LIVADĂ. — începe în ]

] Calendar agricol j 
t

I mințarea
1 lar > ț nuă intens însămînțarea grîu-j 
I lui, recoltarea — mai ales in ] 
] regiunile de sud — a porum-] 
[ bului. sfeclei de zahăr și a) 
( florii soarelui. Continuă exe-J 
] cutarea arăturilor pentru în- ] 
} sămînțărite de toamnă și} 
t primăvară ; odată cu arătura ] 
] se dau îngrășăminte natura- ] 
} le sau chimice. Se contro- j 
I lează semănăturile pentru a ) 
] vedea dacă 
{ de dăunători.
J
(toată țara plantarea pomilor ! 
(în terenurile pregătite, conți- j 

,4 nuă săpatul pomilor la rădă-) 
cină și se fac arături în ! 
plantațiile vechi.

| I
I IN VIE. — Continuă cu- ) 
( leșul viilor în toată țara, mai i 
[ ales în.acele regiuni unde re-) 
(colta este primejduită de ] 
( mucegai. Se controlează mer-| 
] sui fermentației și începe) 
1 desfundatul în pepinierele de ] 
j viță.

IN GRADINA DE LEGU-J
. ... .... ‘
(toată țara — cartofii și le- j 

............... ară ] 
în- | 
sub I

( 
( 
(
] ME. — Se recoltează -

] gumele rădăcinoase ; se 
f adînc terenul și se dau 
( gr'jșăminte organice 
f brazdă. Continuă plantarea] 
( arpagicului și usturoiului; se J 
f seamănă salata, spanacul . ] 
] se face însămînțarea morco-] 
( vului și pătrunjelului pentru J 
f a obține zarzavaturi timpu- ] 
j rii de primăvară.
ț IN ZOOTEHNIE — 
] tinuă intens însilozarea 
( trefului ;
| turmelor v 
| cele bătrîne
I (care se vînd) și începe mon. j 
t ta artificială la oi. Se repa- ] 
] ră adăposturile de iarnă și în ] 
(special saivanele pentru oi. J

Ing. agr. V. ALEXANDRU
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se face clasarea! 
de oi alegîndu-se ] 
? și neproductive] 
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Timn’il orobabil
Vremea se răcește ușor. 

( îngheț va fi în diminețile) 
] de 21-23 octombrie, 
lin Ardeal și în 
t de munte. De 
I tombrie ceru! 
f f 
f 
t 
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r 
t t 
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• în Ardeal 
munte.
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. | 
J 
.) numai j 

regiunile ] 
la 22 oc-J 

începe a se | 
înora și se menține mai mult ] 
acoperit pînă la 27 octombrie, J 
cînd se înseninează. Ploi j 
slabe vor cădea în Ardeal —J 
mai ales în zilele de 23-26 { 
oclombr’e. In Cbnpia Dunării ] 
si Moldova ploile vor fi mai !

>e, îndeosebi în zilele de ] 
—7 - - - j

. \ ■. t ; . ~ —i
('23. 24 și 27 octombrie In 22] 
| și 27 octombrie vîntul va su- j 
I fia mai tare, iar in restul zi-] 
f lelor, slab. Temperatura urcă ] 
f ziua între 13 pînă la 17 gra- J 
tde. ]

N. TOPOR ]

Avutul obștesc al întovărășirii din Roteni
Pe pășunea întovărășirii a- 

gricole „Petofi Sandor" din 
salul Roteni, raionul Tîrgu 
Mureș, paște o turmă nu toc
mai mare : 69 oi.

— Ale cui îs. oile baci Bi- 
" — îl întreabă cînd și cînd 

Pe-Joban, cîte un trecător.
—- Ale noastre, ale întovă

rășirii! — răspunde Atila Bi- 
toi cel mai priceput în ale 
ciobănitului din toată întovă
rășirea. — Și-o să mai cum
părăm încă, să trecem de 
sută... Ai văzut construcția

Nu mă laud, dar de vreo 
cîțiva ani încoace mă număr 
printre țăranii muncitori frun
tași ai recoltelor bogate. Mi- 
am făcut casă nouă, m am 
îmbrăcat cum se cuvine și 
nici (fe foame n-am răbdat.

De la o vreme însă, mi-am 
dat seama că tot mai cîștigat 
■aș fi dacă aș munci în gos
podăria colectivă.

Mai întii de toate trebuie 
să arăt că recoltele obținute 
de colectiviști sînt mai mari 
decît cele jpbțwwte de mine. 
Btinaoară, recolta de grîu 
din tarlaua gospodăriei a fost 
mai mare decît recplta ob
ținută pe fâșiile mele de 
pămlnț cu peste 300 kg. la 
hectar, iar la porumb cu a- 
proape 1000 kg. ștfuleți la 
hectar. In toamnă — după ce 
mi-am achitat îndatoririle 
către stat— am adtts în ham
bar 1145 kg. grîu și peste 
2800 kg. porumb. Aceasta este 
agonisita mea.

Să vedem acum ce-a agoni
sit în același timp un colecti
vist. De pildă, să-l luăm pe 
Ștefan Coșoveanu. Ca și mi
ne, el. are în casă tot două 
brațe de niurică. Ștefan Ooșo-

★

Cum am reușit să terminăm la timp 
însămînțările

Ca să însămînțezi în trei 
săptămîni 27.400 hectare cu 
grîu de. toamnă, precum și 
6.1.40 hectare cu alte culturi, 
nu este ușor. Mai ales că anul 
acesta n-am putut semăna 
grîu in porumbiște deoarece 
porumbul a întîrziat mult în 
coacere. Totuși oamenii mun
cii din satele raionului nostru 
au știut să se descurce lesne 
și în această situație cam 
grea.

La noi în raion tot pămîn- 
tul este strips în tarlale mari, 
de 100-200 hectare,, lucru 
oare permite o mai justă rota
ție a culturilor. Ajutați de in
ginerii și tehnicienii raionului 
și de cei de la comune, țăra
nii muncitori au făcut schimb 
de șole între ei și au hotărît 
să însămînțeze grîu după grîu, 
acolo unde culturile n-au fost 
atacate de mei sun dăunător; 
Cele .2.300 atelaje cu tracțiu
ne animală șî cele 200 trac
toare de la S.M.T. fiind repa
rate din timp, am putut înce
pe arăturile pentru însămînță- 
rile de toanmă încă de la ju
mătatea lunii august. La li 
septembrie, cînd iau început 
însămînțările, erau deja ana te 
14.000 hectare.-

De asemenea, la grăbirea 
campaniei de însămînțări a 
contribuit și faptul că s-a arat 
pe t;mp de noapte și s-au folo
sit la maximum miji acele 
mecanizate. Aproape toate 
brigăzile de la S.MT. Făurei 
au avut organizate cîte două 
schimburi de lucru, precum și 

nouă lingă casa sfatului 
popular ? Noi am ridicat-o, 
este saivanul oilor, spune cu 
mîndrie baci Bitoi...

Intovărăsiții din satul Ro
teni merită laudă pentru #e- 
lul în ^are au pornit să-și 
înjghebeze avutul obștesc. 
Pînă acum și-au cumpărat nu 
numai oi, dar și unelte agri
cole. Acesta e doar începutul, 
însă cele 43 familii de înto
vărășiți au hotărît ca îndată 
după ce vor primi banii pen
tru recolta de pe cele 2 hecta

veanu a primit numai la îm
părțirea avansului de 40 la 
sută, peste 1800 kg. grîu, 37 
kg. brînză, 24 kg. lină, zeci 
de kilograme de zarzavat, pre
cum și 750 lei. După cum se 
vede, colectivistul Ștefan Co- 
șoveanu, a primit — numai la 
avansul de 40 la sută — pro
duse mai multe decît am adu
nat eu într-un an de zile. Și 
dacă mergem mai departe cu 
socotitul, vom vedea că el va 
primi numai grîu peste o ju
mătate vagon, adică de patru 
ori mai mult decît am scos 
eu în acest an.

I^cînd astfel de socoteli, se 
vede cît de colo că oricît te-ai 
strădui, de unul singur este 
mult miai greu.

Vrei să fii om cu stare prin 
mu-ncă cinstită, apoi singura 
cale este cea arătată de par
tid. oaleia gospodăriei colec
tive.

Tocmai această convingere 
m-ia îndemnat să intru în rîn- 
dul colectiviștilor.

ION BALICA
țăran muncitor cu gospodărie 
individuală din satul Afumați 
raionul Băilești, regiunea 

Craiova
★

cupluri de semănători. De a- 
semenea unii țărani muncitori 
— ca de pildă cei din comuna 
Filipești — au făcut arături 
pentru însămînțări și noaptea, 
la lumina felinarelor. In felul 
aceștia noi am reușit să de
pășim viteza zilnică la arături 
cu 500—600 hectare.

O mare atenție am diat-o 
permanent întrecerii socialiste, 
întrecerii patriotice, precum și 
grupelor de Intr-ajutorare. De 
asemenea, n-am neglijat nici 
o clipă și n-am subapreciat 
ajutorul pe care ni-1 puteau 
da deputății sătești și frunta
și i recoltelor bogate. Avînd un 
plan concret de muncă, comi
tetul executiv al sfatului popu
lar raional a urmărit îndea
proape felul cum se desfășoa
ră campania de însămînțări.

La 1 octombrie noi am reu
șit să îndeplinim în întregime 
planul în campania însămîn- 
țărilor de toamnă. Acest suc
ces ne bucură pe toți, dar nu 
ne vom opri aici. Harnicii 
noștri țărani muncitori sînt 
hotăriți să întîmpine cel de 
al Il-lea Congres al parti
dului cu noi realizări în mun
ca pe ogoare. Acum, peste tot 
la sate, se dă zor la culesul 
porumbului, colectarea pro
duselor de toamnă, precum și 
la terminarea construcțiilor 
planificate.

ȘTEFAN CARP 
președintele sfatului popular 

al raionului Filimon Sîrbu, 
regiu nea Galați.

re de sfeclă de zahăr și 3 hec
tare soia, contractate cu sta
tul, să mai cumpere o semă
nătoare, 3 prăsitori și un mar
cator.

— Pentru a avea bucate 
din belșug nu-i deajuns să 
fii vrednic, spune Ludovic 
Farkaș, președintele întovără
șirii, ci trebuie să fii și chib
zuit. Iată pentru ce mărim 
noi avutul obștesc. Vrem să 
avem foloase mai mari... Și 
bine facem !

A. BÂBEANU

I Au țredut lunile, a trecut primăvara și vara.^ Toamna al 

( poposii tn săte aduaind 6țcuria rodului îm^lșuggfd Cu\ 
} toată vretnea rece și"ploioasa din acest an, harnica noas'trăj 
( țărănime muncitoare — sprijinită frățește de muncitorii deî 
\la orașe — a biruit greutățile! Recolta este bogată! Folo-f 
(sind zilele bune de lucru oamenii muncit de pe ogoare gră-l 
fbesc însămînțările de grîu și orz, grăbesc recoltatul porum-] 
( bului cartofilor si al celorlalte culturi tîrzii )
I
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( Pe întinsele ogoare ale gospodăriei colective „Drapelul] 
] Roșu" din Salonta, însămlnțatul griului se face cu mijloace{ 
(mecanizate. ' {

Pe întinsele ogoare ale gospodăriei colective „Drapelul]

Silvia Neamțu, țărancă muncitoare din satul Minis, re-] Silvia Neamțu, țărancă muncitoare din satul Miniș, re- 
(giunea Arad, cea mai bună Cultivatoare de tutun din sat! 
] lat-o controlmd frunzele de tutun în timpul uscatului.

Cartofii au fost scoși la timp și aduși în Curte. In foto-

r- îs

( : .... ;
( grafie: membrii gospodăriei colective „Lupta pentru pace*Ilicit cur CC GUICULIUC „LMfJlU fJCTLirU put.

\din Velnița-Oradea, îngrljindu-se de buna înmagazinare
f recoltei.

Priviți acest ciorchine de struguri pe care îl ține în mină 
tînăra muncitoare Virginia Bostan, șefă de echipă la gos- 

i podăria agricolă de stat Poarta A lbă, regiunea Constanța.•. l LU r & g IU. f l tP U O L/7 IO l-WT .

] El nu a fost ales în mod special. Astfel de struguri au re-
(coital muncitorii din întreaga podgorie a gospodăriei.
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M. I. LERMONTOV
Multă' lume se adunase în 

f>ața casei... Murea Pușkin/ 
Murea cel mai mare poet al 
pămîntului rusesc, ucis mișe
lește intr-un duel pus la cale 
de curtea {arului, pentru că 
îndrăznise să spună adevărul 
în versurile sale nemuritoare, 
îndrăznise să etate poporul, 
să demaște ticăloșiile curții și 
nedreptățile societății. Prin
tre oamenii adunați în fața 
oasej lui Pușkin se afla și un 
tînăr ofițer. Cu ochii scăldați 
în lacrimi ‘ privea țintă spre 
fereastra luminată. Iși stăpî-

nea cu greu revolta. Un vers îi frămînta mintea :
„Muri poetul rob al onoarei"...

Era Mihail I. Lermontov, poetul care luase lira din mâinile 
lui Pușkin.
Născut la 15 octombrie 1814, M. I. Lermontov a iubit de mic 

copil oamenii simpli și obidiți, credințele și legendele străvechi, 
pămîntul nesfîrșit al Rusiei cu drumurile lui înzăpezite pe care 
răsuna clinchetul monoton al clopoțelului și cîntecul trist, tără
gănat al surugiilor. In scurta lui viață, Lermontova îndurat 
multe, a suferit din pricina dragostei sale pentru libertate, 
pentru poporul asuprit de regimul țarist. Poemele lui „Demo
nul",’ „Boemii Orșa“, „Mțîri”, „Kalașnikov", romanul „Un 
erou al timpului nostru", poeziile sale lirice, — sînt o comoară 
a literaturii universale, un imn adus libertății și dragostei față 
de oameni. „

întreaga lui operă poetică este un protest categoric la adresa 
celor care împilau poporul ținîndu-1 cufundat în întuneric. Atît 
poemele lui cît și baladele cu caracter patriotic, zugrăvesc pe 
omul simplu, cinstit, pus la grele încercări, în condițiile 
nedreptei orînduiri sociale ale țarismului.

Mergînd pe drumul trasat de Pușkin, drumul unei literaturi 
patriotice pe înțelesul oamenilor simpli, Lermontov cre’ază 
opere de o valoare mondială, cu conținut bogat, într-o formă 
desăvîrșită. Călăuzit de dragostea pentru libertate, el devine 
un dușman neîmpăcat al autocrației țariste.

...In 1841, în vîrstă de numai 27 de ani, Lermontov a fost 
răpus într-un duel, pus Ia cale de către aceiași dregători care-1 
omorîseră și pe Pușkin.

Dar slovdle lui nemuritoare vor răsuna veșnic, cu aceeași 
putere.

M. DJENTEMIROV

Prof. N. SOKOLOV

De curînd, în Uniunea So
vietică a ieșit de sub tipar o 
nouă carte de agrotehnică in
titulată „Problemele agricul
turii". Autorul acestei cărți 
este cunoscutul experimentator 
colhoznic, priceput inovator în 
agricultură — Terentii Simio- 
novici Malțev.

Cartea cuprinde peste 60 de 
articole și expuneri ale ino
vatorului, apărute în diferite 
ziare și reviste din ultimii 20 
de ani.

Articolele lui T. S. Malțev, 
scrise înainte de război (1934- 
1941) vorbesc de alegerea ce
lor mai bune soiuri de grîu de 
primăvară potrivite pentru 
pămîntul din ținutul Zauralie. 
în aceste articole sînt lămu
rite de asemenea problemele 
introducerii de noi culturi în 
producția agricolă colhoznică, 
precum și cele ale .organizării 
lucrărilor de experimentare în 
colhozuri, lucrări pe care au
torul pe drept cuvînt le soco
tește foarte importante pentru 
producția agricolă.

Malțev lucrează neobosit. 
De la literatura populară a- 
grotehnică el trece la studie
rea lucrărilor celor mai cu- 
noscuți oameni de știință din 
domeniul biologiei și ai agro
tehnicei, C. Darwin, K. A. Ti- 
mireazev, I. V. Miciurin. In 
același timp, studiază lucrările 
marilor dascăli ai marxism- 
Jeninismuilui. Aceasta îl ajută 
și mai bine în munca sa de 
experimentator să înțeleagă în 
mod just valoarea diferitelor 
teorii științifice.

Intr-o serie de articole, sa

vantul colhoznic arată impor
tanța luptei împotriva aplică
rii mecanice a științei agro
tehnice. El arată că „nu întot
deauna poți obține recolte bo
gate respectînd întocmai toate 
legile agrotehnice, -oricât de 
conștiincios ar fi ele aplicate. 
Calea spre recolte bogate este 
înainte de toate acea cale care 
ține seama de con-dițiile locale 
ale pămîntului, de condițiile 
climaterice, care aplică cu 
pricepere știința agrotehnică 
la aceste condiții".

De asemeni, T.S. Malțev «a- 
rată că spre deosebire de ve
chea teorie, plantele anuale, 
întocmai oa și cele vivace a- 
cumulează în pămînt substan
țe organice, mărind astfel fer
tilitatea lui. Pentru aceasta 
însă, trebuie să se respecte a- 
numite reguli. Fiecare agricul-, 
tor știe că pătnîntul trebuie 
lăsat „să se odihnească". Por
nind de la aceasta, Malțev a- 
rată că pămîntul trebuie arat 
odată la 4—6 ani la o adînci- 
me de 50—60 cm., folosind 
plugul fără cormană.

Cartea „Problemele agri
culturii" ridică probleme de 
bază care au o uriașă însem
nătate pentru știință și pen
tru practica agrotehnicei. Cu
noașterea acestei cărți este 
necesară în egală măsură și 
agronomilor și practicienilor 
din agricultură. Cartea lui 
T. S-. Malțev constituie un 
valoros aport la dezvoltarea 
științei agrotehnice.

(Articol prescurtat din zia
rul „Pravda").

Car cu boi Pictură de N. GRIGORESCU

în gara Sătiștea, clădire
1 nouă, luminoasă ca o 

cupă de cleștar, nu ca cea de 
pe vremuri rămasă colo între 
copaci întunecoasă și, parcă 
înciudată, aținea calea trenu
lui un omuleț -roșcovan ca 
roibul său înhămat la un 
ghiociu cît un cofîrȘău. Cum 
nu' cu noște am drum u 1, m - am 
urcat. Dar efe minunată dru
meț ie, iar fi fost de-o porneam 
apdsto'.e’ștel,.- De la o bucată 
de loc, după ce treci de gara 
veche, șoseaua de. țară merge 
printre două străjj -de tei 
băfrînî și lanuri de cucuruz. 
Soarele de toamnă coboară 
către geana vînătă din.’zare. 
Aco'.o-s munții Sebeșului. Nu 
după vreme multă, intrăm în 
sat. Case tot una și una, cu 
temelii de piatră și acoperi
șuri de țiglă. Trecem gîr'.a 
Săliștei, ca lacrima de lim
pede, unde copii cu : nădragii 
suflecați scormonesc bolo
vanii după păstrăvi, și iată-ne 
ta inima tîrgului. In fiece 
luni, aici se ține bâlci.

Săliștea-i așezare romî- 
nească de veacuri. Oieri oare 
au pribegit cu turmele pînă-n 
plaurii Dobrogei și mai 
departe, s-au întors acasă cu 
cîștiguri bune și au ridicat cu 
cheltuiala lor o școală cu 
ziduri nalte și groase, încă de 
acum aproape două sute de 
ani. Acum, douăzeci de das
căli și dăscălițe dau aici 
lumină celor trei sute de șco
lari, băieți și fete, care zburdă 
în ograda pietruită și ta jurul 
teiului secular de lingă alta- 
<rul bisericii. învățătorul 
Giurgiu mă duce la căminul 
cultural a cărui cîrmuire a 
luat-o numai de astă vară.

Sus, în sala de ședințe, pri
vim gîrta Săliștei cum ca 
în.tr-o cadră verde curge 
printre tei și castani bătr'ni 
și vorbim despre viața cultu
rală a locului.

— In decembrie, sărbătorim 
jubileul, zice învățătorul că
runt

-- Care anume?

Sub a cerului năframă 
Toamna, anotimp drumeț, 
Picură bănuți de-aramă 
Din cerceii ei de preț.

Trece chipeșă pe cale 
Clopoței stinind pe cimp;
Ii răspund copile-n vale 
Și feciorii de pe dimb.

Lanul de porumb se-ndoaie 
Cind flăcăii șugubeți
Aur de pe el despoaie: 
Frumusețe de știulețif

de IOACHIM BOTEZ

— înființarea corului, acum 
60 de ani.

— Mulți ctatăreți ?
— Aproape o sută.
Și-ncepe a-mi povesti cum 

în 1951 corul săliștenilor a 
căpătat premiul I pe țară la 
concursul artistic organizat de 
așezămintele culturale; cum 
mai apoi a luat premii mai 
mici ; și cum dirijorul Aron 
Bogdan , duce acum aprigă 
luptă să urce iar culmea.

Căminbl are și o echipă de 
fluierași alcătuită din țărani 
de toată vîrstele și o brigadă 
artistică de agitație.

Peste cîteva săptămâni, 
căminul cultural va trece 
gîrla pe celălalt mal, într-o 
clădire și mai arătoasă.

Biblioteca populară e ceva 
mai la deal. Numără cîteva 
taii de volume. Cititorii zil
nici nu lipsesc. Dacă munca 
la - finețe, prin livezi, pe 
ogoarele de toamnă se osto- 
iește, și se pornesc nopțile 
lungi de iarnă, sala de lec
tură se umple ca un stup. Ct 
stau de vorbă cu bibliotecara 
Ana Balușa, iată că vine 
sfioasă ca o căprioară, Cîm- 
peanu Ana Marin elevă la 
școala med'e de 10 ani. E 
ta clasa a noua. A adus la 
subsuoară o carte al cărui 
titlu e „Flăcăul din Binținți": 
viața de muncă și jertfă a lui

V, VIȘINESCU

TOAMNA
ÎN COLECTIVĂ
Grădinarul colectivei
Chit că 'nu-i din vremi

; ... străvechi
Tot ridică (de privi-vei!) 
Piramide.. de curechi.

Aurel Vleicu. A citit-o cu 
multă evlavie.

Nici cititoarele vîrstnice nu 
lipsesc. Fișa Marinei Iacob 
de 70 de ani, văduvă cu șase 
copii, este una din cele mr 
bogate. In fruntea cărțilo’- 
citite stă bineînțeles „Mama" 
de Gorki. Ea este și o sprijini
toare neobosită a corului de 
la căminul cultural. Oamenii 
din partea locului îi spun pri
vighetoarea, pentru darul el 
la cîntări.

Alt cititor vîrstn ’ic e Con
stantin Răcuțu. Fișa sa cu 
nr. 7 începe cu „Anii de uce
nicie" ai lui Sadoveanu. El 
însuși a fost un ucenic rătă
citor, dar nu în ale slovei, ci 
în ale meșteșugului de-ia fră
mînta și coace plinea cea de 
toate zi'e'.e. Măcar că s-apro- 
pie de șaptezeci de ani, omul 
ăsta îndesat de trup, cu pri
viri ca două sfredele, e încă 
plin de neastâmpăr și voie 
bună.

Ce' care îngrijește fără 
preget de reparații și de 
mutarea c*t mai grabnică a 
căminului cultural pe celălalt 
mal al Săliștei este învăță
torul Giurgiu. Om încercat, 
trăitor ta locurile acestea de 
mic copil," dăscălind de un 
sfert de veac, el a avut și 
direcția școlii elementare 
și a mai condus căminul cul
tural — nainte vreme. Dînsul 
convoacă cît mai des comite
tul căminului, alcătuit ma 
mult din plugari și muncitori, 
încă de pe acum lucrează la 
planul de realizări pentru pe
rioada activității de iarnă. 
Cercurile agrotehnice sînt 
cele mai de seamă, îndeosebi 
cu privire la pomicultură. 
Siliștea e Ioc bogat ta livezi. 
Dar șj în izvoare tămă
duitoare și aer dătător de 
sănătate. Pe matca Săliștei 
vin din munte numai adieri 
de cimbru și ienuper.

Cumul zilei se destramă 
Căci sînt viile-n soroc; 
Chiote răzbat la cramă. 
Curge mustu-n poloboc.

Sus, la loturi, pe ponoare 
Fără haturi cu răsuri.
Cavalcade de tractoare 
Au pornit la arături...

.,.Șub a cerului năframă 
Omul TT- iată-l -— peste tot, 
Truda lui te'face, toamnă, 
Anotimp bogat In rod.



A/T osoova, oraș care nu are 
seamăn pe lume nici în 

frumusețe, nici în, glorie. Get 
de armonios se îmbină aici 
comorile seculare ale isto
riei, cu frumusețile noii ere 
tare a început prin izbînda 
Marii Revoluții Socialiste! 
Alături de străvechile biserici 
cu turle aurite și ou lespezi 
grele sub care zac oseminte 
de țari, săgetează cu semeție 
văz/uhui noile clădiri monu
mentale cu luciu alb și proas
păt pe care oamenii sovietici 
le-au ridicat întru slava mă
reței lor patiii. Și pretutin
deni brațele de oțel ale ma
caralelor ridică mereu calu
puri masive de beton și mor
mane de fierărie din care, cu 
o iuțeală uluitoare, se contu
rează noile clădiri înalte. In 
aproape opt veacuri — pînă 
în octombrie 1917 — Mos
cova ajunsese să aibă o su
prafață locativă de 12 ' mi
lioane. metri pătrați. De a- 
tunci și pînă azi, deci în mai 
puțin de patru decenii, a 
crescut cu 10 milioane de 
metri pătrați; iar pînă în anul 
1960, — prin urmare în nu
mai o jumătate de deceniu 
— creșterea va fi de încă 10 
milioane de metri pătrați. 
Așa a crescut și crește vesti
ta capitală a Uniunii So
vietice. Iată de ce Moscova 
este acum un oraș care în
tinerește și se înnoiește ne
încetat căpătînd o tot mai 
strălucitoare frumusețe care 
te copleșește prin măreț:a ei.

In acest cadru fermecător 
unde monumentele trecutului 
fac o atît de bună vecinătate 
cu viața clocotitoare de azi, 
s-a zămislit în anii din urmă 
și magistralul complex arhi
tectonic al Expoziției Agrico
le Unionale.

...Venim aici dinspre cen
trul Moscovei prin larga șo
sea Iaroslavl. Cu mult înainte 
de a pătrunde pe sub arcada 
intrării principale — deasu
pra căreia se înalță o sculp
tură mare: un tractorist și o 
colhoznică finind sus un 
snop de grîu — zărim săgea
ta aurită a Pavilionului Prin
cipal și o uriașă cupolă de 
sticlă oare scînteiază orbitor 
în bătaia soarelui.

Și iată-ne ajunși pe un tă- 
rîm de basm, care pune în 
umbră și cele mai măiestre 
plăsmuiri ale închipuirii noas
tre din en:i tot mai îndepăr
tați ai prunciei. E un întreg 
oraș, un oraș alcătuit din 
palate, gătit cu podoaba unor 
grădini minunate, cu flntini 
din care jerbele de apă țes o 
adevărată dantelă, cu statui 
aurite și uriașe tablouri. Ui
mit și încîntat privești cu 
nesaț, căutînd să-ți întipă
rești în suflet fiecare amă

ORAȘ MINUN&
Prin Expoziția Agricolă Unională a U. R. S. S. (I)

Un grup de crescători de vite din raionale Lalsk și Oparin, regiunea Kirov, la Expoziția 
Agricolă Unională din Moscova.

nunt; dar mereu alte minu
nății se adaugă la tot pasul. 
Și sînt atît de multe! Ca să 
vizitezi întreaga Expoziție, 
stînd pe fiecare metru pătrat 
numai cîte un minut și ju
mătate, ți-ar trebui un an de 
zile... Și aici fiecare metru 
pătrat merită studiat cu cea 
mai mare atenție, pentru că 
ai ce vedea și ce învăța. A- 
nul trecut, în trei luni și ju
mătate, Expoziția a fost vizi
tată de 8 milioane de oa
meni din toate colțurile Uniu
nii Sovietice și din străinăta
te. In anul acesta, numai 
pînă în septembrie, numărul 
vizitatorilor s-a ridicat la 
7.800.000 (între care numai 
din străinătate au venit 961 
delegații din 72 de țări). Pe 
aleile largi sau în incinta 

somptuoaselor pavilioane se 
încrucișează cultivatori de 
ceai din Gruzia și podgoreni 
din Uzbekistan, păstori din 
Altai Și vînători siberieni, po- 
micultori din Crimeia, frun
tași în cultura cerealelor din 
Ucraina. Iar printre ei zărești 
țărani polonezi, rom’ni și ger
mani, fermieri canadieni, cul
tivatori de orez din China și 
India.

Se aud cuvinte în zeci de 
limbi, unele sonore, altele 
guturale; toate aceste cuvinte 
exprimă însă cu aceeași căl
dură, dragoste și admirație 
pentru puterea și bogăția U- 
niunii Soviet ce, pentru în
făptuirile ei. Expoziția, acest 
oraș minune, întins pe o su
prafață de 207 hectare, este ’ 
alcătuită din nu mai puțin 
de 318 clădiri, cu un volum 
total de peste 2 milioane me
tri cubi. De-a lungul ce’or 
peste 35 kilometri de șosele ' 
asfaltate și al celor peste 30 
kilometri de alei din interid- 
rul ei au fost plantați 50.000 
de arbori dintre care 7.000 
pomi fructiferi și peste 550.000 
de arbuști, iar pe spațiile 
verzi au fost sădite peste 
5.500.000 flori. Numai semă
năturilor, pepinierelor, arătu
rilor și altor exponate în na

tură li s-a rezervat o supra
față de 25 ha. Chiar din sim
pla înșirare a acestor cifre 
oricine își poate da seama la 
cît de mari , proporții a fost 
conceput și realizat acest mo
nument arhitectonic care în
deplinește totodată roiul bine 
cunoscut de universitate 
populară.

Pentru a primi cinstea de 
a participa la Expoziție, mi

M. TIMONIN

pasageruTverde
Trenul urcă dealuri și coline,
Aburul se-mprăștie în zbor.
In vagon, în brațe-o fată ține
Un puiet de măr mirositor.
Stă la geam, i-e somn de bună seamă, 
Gîndu-firu-și deapănă încet...
In cearșaf, cu grijă, ca o mamă 
învelește gingașul puiet.
In vagon e fum și-i gălăgie, 
Cîntece se-aud din cînd în cînd.
Și păzește lumea grijulie
Crengile vlăstarului plăpînd.
Cade-amurgul... Ziua-ncet pălește. 
Trenul fuge, țipă monoton.
Măru-n geam cu creanga ciocănește 
Parc-ar vrea să iasă din vagon !

Tn romînește de D. MIHAI

lioane de oameni ai muncii 
din agricultura Uniunii So
vietice desfășoară jO mare în
trecere, ale cărei succese fac 
ca această onoare de partici
pant la Expoziție să fie a- 
cordată nu numai anumitor 
persoane, individual, sau u- 
nor unități agricole, ci chiar 
unor raioane, regiuni și re
publici întregi. Bunăoară, re
publicile unionale Tadjikă și 
Azerbaidjan au fost numite 
participante la Expoziție pen
tru recoltele mari de bumbac 
și alte produse obținute în 
medie pe republică. •

In acest 'ari ’sînt 200.000 
participant! la Expoziție, din
tre care fruntași în producție, 
instituții, raioane, regiuni, ți
nuturi etc. Dintre aceștia se 
aleg cei mai buni care pri
mesc premii speciale.

Expoziția este un mijloc 
minunat de răspîndire a ex
perienței înaintate în agricul
tură. In afară de cele 16 
pavilioane ale republicilor 
unionale și de cele 12 pavi
lioane ale regiunilor și re
publicilor autonome ce fac 
parte din Federația Rusă sînt 
deschise alte zeci de pavilioa
ne pe specialități în agricul
tură, zootehnie, etc. unde sînt 
înfățișate prin grafice, filme 
și panouri, cît și prin mostre 
de produse, metodele înain
tate ale fruntașilor. Totodată, 
în 5 săli, zi de zi, țin lecții 
și. conferințe savanți, specia
liști, fruntași în producție din 
diferite domeniir, de aseme
nea se organizează zeci și 
zeci de întîlniri pentru schimb 
de experiență între delegații. 
Colhoznicii care au dobîndit 
recolte mari stau, ei înșiși la 
standurile pavilioanelor șî 
dau vizitatorilor lămuririle 
dorite în legătură cu felul cum 
au muncit și ce metode au fo
losit.

Iată — pe scurt — numai 
cîteva din formele în care se 
desfășoară aici largul proces 
de învățămînt care se răs- 
frînge apoi într-un mod bi
nefăcător asupra întregii a- 
gricultivi sovietice, înarmînd 
oamenii cu o bogăție de cu
noștințe și metode înaintate 
de muncă, cheie a recoltelor 
mari.

AL N. TRESTIENI



Furaje pentru vite
O bogăție de seamă a gospodăriei colective 

„Drtim Nou" din comuna Cristian, regiunea 
Stalin, o constituie fermele zootehnice. Acestea 
numără peste 700 de capete (vaci, porci, oi, 
etc.}. De aceea, una din grijile colectiviștilor 
este asigurarea furajelor.

De pe cele 80 hectare trifoi, colectiviștii au 
strins numai la 2 coase peste 35 vagoane furaje. 
După recoltarea borceagului de ne 7 hectarb, ei 
au însămînțaf porumb furajer care va fi însilo- 
zat. Totodată colectiviștii vor depozita cu grijă 
atit tulpineie cit și pănușele de porumb.

ION BRAGHEȘ 
corespondent

Cetăraș, făran fruntaș"ii

...Am și <u 3p de ari in Qoasta Pieixli, mpi 

bolov-a®i. De mult im: pusesarn în gînd să'sa-

-—Pe urmele scrisorilor— 
trimise „Albinei"

Tîrăiu... dar mai bine decît niciodată
Faptele s-au petrecut în comuna Băbiciu, 

comună mare și frumoasă din raionul Cara
cal. Cadrele didactice de la școala nr. 1 din 
comună se abonaseră la ziare și reviste. 
In prima lună lucrurile au mers binișor. Zia
rele. de bine de rău, soseau aproape regulat 
A doua lună de abonament a început însă 
cu ziua de 8, dgei abonații au fost lipsiți timp 
de 7 zile de ziarele pe care le plătiseră. Mai 
rău a fost în cea de a treia lună cînd pînă 
în ziua de; 12 abonați'i nu primiseră nici un 
ziar.

Ca atare, s-au gîndit oamenii să scrie o 
scrisoare deschisă oficiului P.T.T.R. Caracal. 
Și au trimis scrisoarea prin revista- noastră. 
„Albina" Ie-a venit în ajutor, intervenind în
dată la forurile în drept.

Răspunsul n-a întîrziiat. Oficiul P.T.T.R. 
Caracal și-a dat seama — cam tîrziu e drept, 
dar mai bine decît niciodată — că Băbici.u 
este o comună mare, unde este necesar să 
se înființeze. în cel mai scurt timp o unitate 
poștală pentru buna deservire și deplina mul
țumire a locuitorilor din Băbiciu. t

Dragă „Albină",
pînă cînd să maî așteptăm ?

Așa începe scrisoarea trimisă de un grup 
de țărani muncitori din comuna Crucea, ra
ionul Vatra Dornei. întrebare mai potrivită 
nici că se putea pune, deoarece de luni de 
zile țăranii muncitori care-și făcuseră pe de
plin datoria de contractant! cu cooperativa 
pentru vînzarea laptelui așteptau tărîța pen
tru vacile de lapte, promisă și prevăzută în 
contracte.

Au bătut oamenii drumul de la centrul co
munal la raion, și izbindu-se de o neîngădui
tă nepăsare față de nevoile lor au găsit cu 
oale să scrie revistei noastre cu rugămintea 
să-i lămurească ce a-u de făcut.

„Albina" a constatat că într-adevăr era 
vorba de nepăsare din partea cooperativei. 
Din răspunsul U.R.C.C.-ului Vatra Dornei, 
■răspuns trimis redacției, reiese că obligația 
de a preda tărîtele revine cooperativei care 
acum a și luat măsuri ca să achite țăranilor 
muncitori tărîțele prevăzute în contracte.

bine zis tot o ceasta, «dar pi,’nă ou mărăcini; și * 
bolovani. De mult îmi pusesem în ghid să 'sa- ? 
măn acolo grîu de’toamnă. Alt doc nici n-^veam • 
pentru așa' ceva. Mi-ăm destăinuit planul și 
cftorva tovarăși din organizația de bază și ei 
m-au felicitat chiar. M-um pus pe lucru : am 
scos mărăcinii, ,le-an! dat foc, am îndepărtat 
bolovanii, am împrăștiat 30 de căruțe de gunoi' 
de grojd, am săpat afund -și am nivelat terenul.

Toamna trecută, în timp ce oamenii c... —_ foios(ri
își culegeau cucuruzul de pe cîmp, eu semănăm i . ’ 
pe locui -meu 55 kg. grîu selecționat și tratat la • 
centrul din satul nostru. f'țf' ■'

In primăvară i-am tras holdiței o grăpătură 
bună. După cîtva timp, văzînd că griul nu-mi 
creștea peste tot la fel, i-am cernut și vreo 30 
kg. de superfosfat, cumpărat de la cooperativă. 
Prin aprilie-mai, grîu! meu eea cel măi frumos 
din sat.

Intr-o dimineață de vară grîul meu, dat în 
pîrgă, îngenunchiase la pământ sub povara spi
celor.

— Mîine îi vom secera, i-am spus nevestei 
mele.

— Iar începi a-mi cetera ? Cum să-d seceri 
vinerea ?f... mă ocărî ea.

Bineînțeles că nu ham spus multe, gîndindu- 
•mâ că faptele or să-i spufbere credințele deșar
te, și în dimineața următoare am gătaț treaba 
asta, iar la sorocul treieri^uiui mi-am cărat sno
pii la arie. Și să fi văzut minune : am scos de 
pe cei 30 de ari ai mei, 820 kg. boabe grîu curat 
ca aurul, adică 2773 kg. grîu Ia hectar, pe cînd 
Teodor Nodiș de pe 70 de ari a scos abia 645 
kg., iar Pavel Pasca al Rizucăi, de pe 30 de ari 
cît am semănat eu, — s-a ales numai cu 182 kg. 
grîu...

M-oi nu-mi eu Cetăraș,
Da’ nu cînt a greieraș
Și-ai să vezi la anu’, frate. 
Mi-am propus așa să scot, 
După'-un petec cît un cot — 
Nouă măji iși jumătate 

de bucate.
Sînt Alexa Cetărașul
Din Lăsehiă, dragii mei 1 
Și de vreți să-mi știți, adresa, 
De-ați veni cumva pe-aici, 
întrebați dbar de Alexa I 
Mă cunosc<și rnari șl mici.

Corespondența trimisă de AL. BALĂNESCU 
învățător în satul Lăschia

NOTA RED. — Țăranul muncitor cu gospo
dărie mică Alexa Cetăraș din satul Lăschia, 
raionul Lăpuș. regiunea Baia Mare, a obținut 
anul acesta 820 kg. grîu de pe 30 ari. Cores
pondentul nostru, tovarășul învățător Al. Bălă- 
nescu a sta>t de vorbă cu acest vrednic țăran 
muncitor care, cum spune proverbul, a scos grîu 
și din piatră seacă. Recolta de grîu obținută de' 
Alexa Cetăraș este încă o dovadă că nu există 
pămînt sărac, ci pămînt lucrat bine și pămînt 
lucrat prost.

In corespondența de mai sus. tov. Al. Bălă- 
nescu redă fragmente din convorbirea pe care 
a avut-o cu țărariul muncitor Alexa Cetăraș.

ca proprie-

• Se poate vinde sau 
cumpăra pămîntul 
arabil ?
• Ce trebuie să facem 

pentru a împărți 
pămîntul moștenit?

Tovarășul STAN M. N1CO- 
LAE din comuna Cochirlean- 
ca, raionul Buzău, regiunea 
Ploești, ne roagă să-i răspun
dem la următoarele întrebări: 
1) Se poate vinde sau cumpă
ra pămîntul arabil ? 2) Ce 
trebuie să facem pentru îm
părțirea terenului pe care-1 a- 
vem ca moștenire ?

Răspuns la prima întrebare: . 
In statul nostru democrat- 
popular pămîntul a încetat de 
a mai fi, de fapt, un obiect de 
vînzare-cumpărare, deși pro
prietatea lui aparține țăranilor

arici-pro ducători 
tari particulari. ^Pămîntul poa
te fi însă moștenit între mem
brii familiei și împărțit între 
ei. Prin legea pentru înfăptui
rea reformei agnare din 22 
martie 1945 se stabilește că 
terenurile arabile nu pot fi 
vîndute, date îh arendă sau 
ipotecate decît în mod cu to
tul exceptional și numai cu 
avizul . Ministerului Agricul
turii și Silviculturii, prin mij
locirea sfaturilor populare co
munale.

Prin legea pentru regle
mentarea .circulației’și stabi
lirea regimului juridic al imo
bilelor agricole (clădiri și te
renuri) din 23 iunie 1947, se 
acordă un drept de prioritate

statului. Adică, pămîntul de 
vînziare trebuie oferit în pri
mul rînd statului. De asemeni 
aceeași lege acordă statului 
dreptul de control asupra vîn- 
zărilor de pămînt între micii 
producători.

Răspuns la întrebarea a 
doua: Pentru a împărți pă
mîntul moștenit, moștenitorii 
se vor adresa cu o cerere Tri
bunalului Popular Raional. 
Cererea va cuprinde numele 
defunctului, averea rămasă de 
la acesta, numele și calitatea 
(legăturile de rudenie) celor 
îndreptă(iti la moștenire și 
partea care i se cuvine fiecă
ruia din moștenire, precum și 
datoriile moștenitorilor față de 
defunct și ale defunctului fată 
de moștenitori.

★
NOTA RED. Cititorii noștri 

care vor să ceară lămuriri re
vistei în probleme juridice, 
pot să scrie pe adresa: Re
dacția revistei „Albina", Spla
iul Unirii Nr. 1. raionul Tudor 
Vladimirescu, București.

ALBINA
Pagina 6-a

e

bună parte din evenimentele internaționale cele mai i 
importante se desfășoară sub semnul întăririi cauzei ț 

păcii, merg pe linia înțelegerii și colaborăr i statornicite la ’ 
Gpneva. Aceste evenimente sînt în cea mai mare măsură: 
roade ale politicii de pace duse de Uniunea Sovietică. •

Alte evenirnențe urmează un curs potrivnic cauzei păcii, i 
Cu ușurință ■ se poațț vedea că aci este vorba de încercările • 
vrăjmașe păcii ale unor cercuri reacționare din apus. Aces- • 
tea, nemulțumite de urmările bune ale conferinței de la i 
Geneva, caută, să se pună de-a curmezișul îmbunătățirii • 
■situației în fume, vi! j

_____  ; Oprjndu-ne asupra întîmplărilor din timpul săptăm'nii i 
dim sat ’ care s‘a scurs. vom vedea limpede acest lucru. Discutarea i 

' ț, folosirii energiei atomice în scopuri pașnice la O.N.U., lu-î 
sesiunii Biroului Consiliului Mondial al Păcii, vizi-f 

j tele prietenești ale vaselor militare sovietice și engleze, suc- î 
cesele tratativelor sovîeto-canadiene, sînt o parte din evenî- ° 
mentele care au avut loc pe drumul înțelegerii, drum des- * 
chis la Geneva. Dimpotrivă, alăturarea Iranului la pactul : 
militar de la Bagdad, conferința miniștrilor Apărării și șe-j 
fiior de stat major ai țărilor care fac parte din N.A T.O., i 
declarațiile fără răspundere făcute de unii ofițeri superiori • 
americani și englezi, sînt uneltiri în care se ve-te mina ace- • 
lor cercuri reacționare apusene -care vor să ducă statele ? 
pe făgașul cursei înarmărilor. i

Toate 
străduințele

9

spre biruința 
păcii

rători ai păcii 
care trebuie să 
pentru

Luptătorii neobosiți pentru tri- * 
umful păcii în lume, oameni ae *• 

seamă din diferite țări ale lumii,: 
s-au întrunit din nou ia Viena. Aci £ 
a avut loc sesiunea Biroului Consi- i 
Jiului Mondial al Păcii. i

Cei mai încercați și vajnici apă- • 
discutat căile și mijloacele pe j 

folosească mișcarea mondială ț 
omenirea să pășească înainte " 

— • a

&

au 
le 

pentru pace pentru ca ---- ---- v
pe drumul statornicit la Geneva. Toți cei care au luat cu- 
vîntul au arătat însemnătatea rezultatelor conferinței de fa 
Geneva, putința ce s-a creat ca să se rezolve, pe cale paș
nică, toate neînțelegerile, stăruința pe care trebuie să o 
depună popoarele pentru ca spiritul înțelegerii statornicit' 
la Geneva să triumfe în toate țările, pe toate continentele.

Așa cum se spune în Chemarea Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii, popoarele nu vor îngădui ca anumite 
cercuri imperialiste înrăite să-și facă iar jocul lor politic 
murdar. Omenirea își va îndrepta toate străduințele spre 
întărirea păcii și colaborării între popoare.

Bună vecinătate 
și prietenie 

între U. R. S. S.
și Canada

e»

O

Invitat de guvernul sovietic, Les-?. 
ter P. Pearson, ministrul Aface- ’ 

rilor Externe al Canadei, a petrecut •’ 
cinci zile în Uniunea Sovietică. Cu •, 
acest prilej s-au desfășurat și tra-. 
tativele sovîeto-canadiene. Au fost » 

. , luate în discuție atît probleme care *
privesc direct cele două țări, cît și probleme care au o~ 
mare însemnătate internațională. i

Desfășurate în deplină înțelegere, tratativele s-au arătat" 
a îi cit se poate de rodnice. Cele două părți au ajuns la în
țelegere ca îa scurt timp să încheie între ele un acord co
mercial. In problemele internaționale, ca cele privitoare la 
dezarmare și îndeplinirea acordurilor în Indochina, U.R.S.S. 
și Canada se află pe aceeași poziție. întărirea continuă a 
relațiilor de bună vecinătate și prietenie între U.R.S.S. și 
Canada bucură popoarele, sprijină cauza păcii.! ■ ...

e*

e

*T ranul, țară așezată în Asia de 
mijloc, s-a alăturat alianței mili

tare de la Bagdad. Din acest bloc ș 
militar fac parte Anglia, Turcia, • 
Irakul și Pakistanul. •

alianței amintite este un pas greșit *

?

Iranul 
pe un drum 

dăunător
Alăturarea iranului

și dăunător intereselor poporului iranian și păcii. Mulțu- V 
mite de înglobarea Iranului în această alianță războinică ș 
sini doar cercurile imperialiste din S.U.A. și Anglia. Acestei 
cercuri socot să folosească iranul drept bază militară in- i 
dreptată împotriva Uniunii Sovietice și un însemnat izvor <. 
de cîștig. Iranul este o țară cu multe bogății, dintre care ț 
cea mai de seamă este petrolul. î

Cele ce s-au petrecut cu Iranul arată popoarelor că unele î 
guverne n-au părăsit încă drumul „războiului rece", nu lu- Ț 
crează pentru slăbirea ci pentru menținerea încordării în : 
lume. i

A. VASILESCU •

ATOMUL: — Vestmîntul ăsta mă prinde mult mai bine! 
Desen de I. GANI- (din „KROKODIL")



.. . ■■■

— fragment din cartea „Umăr ia umăr" de Jozef Nort —
In librării și biblioteci și-a făcut apariția, de curind, cartea scriitorului lozef Nort, in

titulată „Umăr la umăr". Ea cuprinde povestiri și reportaje injățișind viața tinerilor 
din diferite țări ale lunii. In reportajul din cure publicăm mai jos o parte, autorul 
prezintă prigoana la care: sini supuși oamenii de culoare in S.U.A

Un băietan negru țișni pe 
după colț, zbură pe lin-, 

gă gard și bufni pe ușă gi- 
fiind:

— Bunicuțo, pe Market
street se trage-n noi !

Acesta era adevărul adevă
rat : pe Market-street începuse 
vînătoarea de negri. Puștiul 
avea dreptate. înspăimântat, 
el și-a găsit refugiul la ono
rabila missis Trippet, o bă
trână negresă sărmană, cu 
glas gros și blînd".

După ce autorul înfățișea
ză mizeria în care se zbat fa
miliile de negri și felul cum 
a fost 'înlăturai din școală mi
cul Tom descrie atacul unei 
bande teroriste a K.u-KJux- 
Klanului.

„Iată de ce ieri, cînd puștiul 
a năvălit alături la missis 
Trippet, aceasta a venit cu el 
la noi. Era și firesc: ea și 
cu mama sînt drar prietene 
bune. Cît de bine mi s-a în
tipărit în minte scena aceea: 
un chip cafeniu, cu părul că
runt și altui cu fața albă și 
părul negru, pieptănat lins. 
Parcă le văd și acum îmbră
țișate lîngă gard.

Deși missis Trippet cunoaș
te destul de puține cuvinte 
englezești, vreo două sute cu 
totul, mama o înțelege de 
minune. Graiul comun al tu
turor obidiților le ajută pe a- 
m în două.

— Sînt niște linșători — 
spune tulburată missis, șter- 
gîndu-și sudoarea de pe frun
te și arătînd cu mîna unde
va în aer, de unde se aud 
împușcăturile.

-e Niște bandiți — răspun
de mama.

— Și Tom nu acasă — ex
plică bătrâna. Tom tocmai pe 
Market-street.

Și Avere) 1 tot acolo — 
se îngrijorează mama.

Mama îl cunoaște des
tul de bine pe Averell’ și știe

că dacă s-o fi aflat cumva în 
stație cînd a început „vînă- 
toarea", cu siguranță că a să
rit în ajutorul negrilor, 
oricum, printre gloanțe...

Missis Trippet porni 
poartă. Mama ghici că 
trîna vrea să meargă 
Market-street. •

— Nu, nu te duce! Mă duc 
eu, sînt tînără și mai ales... 
albă.

Missis Trippet nu se învoi .
— Tom e nepot al meu. Eu 

trebuie apăr pe el.
Mama o cuprinde pe dwpă 

umeri. E tulburată.
— înțelege, că eu mă duc.
Și mama o împinse pe mis

sis în casă la noi. Apoi ieși 
■fugind spre Market-street.

Market-street e centrul car
tierului unde locuiesc 
mult negri. Pe strada 
apar întotdeauna cei din Ku- 
K'ux-Klan (organizație tero
ristă) cînd pornesc pogromu
rile lor in tot cartierul.

Și
spre 
bă-

spre

mai 
asta

Un polițist, transpirat de 
fugă, cu revolverul în mină, îi 
țipă mamei: „Plecați repede 
acasă ! N-aveți ce căuta aici! 
Aici avem treabă cu negrii!"

Mama nu-! băgă în seamă 
și începu din nou să fugă. Un 
vecin venea alergînd din cen
tru.

— Unde te duci, missis ? 
Nu auzi că se trage ?

— Ba da.
— Atunci ?
— Tocmai de aceea.
Vecinul o privi curios,

mama ena de acum departe. 
Cînd coti după un colț se 
opri să se dumirească. încăie
rarea era în toi. Atenția îi fu 
atrasă de un grup de bestii 
care se desprinseseră din mul
țime urlînd și agitîndu-și pis
toalele. Fugăreau un băietan 
negru slăbuț.

— Prindeți lepădătura ! 
Moarte negrului blestemat!

★

dar

Tom — căci el era — fugea 
de-i sfîrîiau călcîiele. Ah, Torn, 
campionul! nostru. Siabă spe
ranță să-l prindă criminalii. 
Cînd își dădură seama că au 
de-ă face c-un „campion" în
cepură să tragă în ei. Mama 
se năpusti spre ei. Neluind-o 
în seamă, unul dintre bandiți 
continuă să tragă. Țiuind, 
gloanțele se loveau de calda, 
râm. Tom, încă teafăr, alerga. 
Bandiții însă nu mai puteau 
trage: între ei și Tom apăru
se mama. Banda o înconjură. 
Tom dispăru într-o fundătura.

Cînd se lăsă amurgul, zeci 
de mașini trecură în goană pe 
stradă. Din ele bandiții tră
geau rafale de gloanțe în ca
sele negrilor. Noi ședeam cu 
toții în bucătărie, pe întuneric, 
fără să scoatem o vorbă. Eram 
noi casă de albi, dar ne era 
frică să nu ne atace bandiții, 
furioși că mama îl salvase pe 
Torn. Mai tîrziu, trei negri 
vînjoși se strecurară în curte 
și se postară după gard, fie
care cu ede o bltă în tn’nă.

Negrii ne-au găsit dormind 
pe podele, care cum a apucat. 
Cînd ne-am trezit, mama 
chemat pe negri la o 
S-au mirat cind au 
pe missis Trippet, pe Tom și 
pe puști la noi. .

Spre amiază, cînd s-au con- 
au

i-a 
cafea, 

văzut-o

vins că e deplină liniște, 
dispahit pe nesimțite.

La un răstimp, trecu 
stradă mister Garson, băcanul 
borțos din colț.

— Beila — îi strigă el ma
mei, — cum de-ai avut ieri 
curajul ăla ? Ești doar vădu
vă cu patru copii! Cum de 
ți-ai riscat viața pentru un 
copil străin ?

Mama îl {intui cu privirea :
— Cînd am văzut 

hăituit am înțeles că în 
mea asta, pentru o mamă, nu 
există „copil străin"

Pe
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Șubrezenia alianței
atlantice -------

Pornite pe drumul pregătirii 
unui nou război, cu ani în 
urmă, cercurile reacționare e- 
pusene au pus la caie, in di
ferite colțuri ale lumii, o 
serie de alianțe războinice. 
Intre acestea, un loc de sea
mă îl ocupă pactul Atlanticu
lui de nord (N.A.T.O.). Aceas
tă grupare militară de state 
din apusul Europei cuprinde 
pe lîngă cele trei puteri apu
sene — S.U.A^ Anglia și 
Franța — o serie de alte țări, 
printre care Italia, Turcia, 
Grecia, Belgia, Olanda, Ger
mania apuseană. Aiianța At
lanticului de nord este îndrep
tată împotriva Uniunii Sovie
tice și țărilor de democrație 
populară.

Ziarele, posturile de radio 
și unii politicieni din țările 
apusene au tot lăudat o vre
me „trăinicia" care chipurile 
ar domni în sînul alianței at-

J 
lanț see. Mersul evenimentelor I 
a scos însă la ivaală adîncile J 
frămlntări, mîncătoriile care ) 
există între diferitele state 
înhămate la acest bloc militar. 
Se știe doar că în lumea ca
pitalistă alianțele dintre sta
tele mari și mici se fac în
totdeauna pe spinarea țărilor 
mici. Vorbind despre alianța 
Atlanticului de nord, Venize- 
los, pînă de curând fost minis
tru de externe în guvernul 
grec, spunea: „Unora li se 
acordă drepturi de stăpîn, al
tora li se impun obligații de 
rob“. Acest fel de a privi a- 
li aulele face ca între țările 
mari și cele mici să se iște 
mereu neînțelegeri. Frecușu
rile și neînțelegerile dintre di
ferite state membre ale blocu
lui, rod și> slăbesc neîncetat o j 
alianță care era șubredă încă 
de la început.
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Neînțelegerile dintre Anglia, Grecia și Turcia j

. j

■ Intre aceste țări vrajba moc
nea de muh. Ea a izbucnit cu 
deosebită putere în ultimele 
luni. Motivul adîncilor neînțe
legeri îl prezintă intsuia Ci
pru. Atît de departe 

f mers lucrurile în uitima 
me, incit în Turcia au 
loc prigoniri sălbatice împo
triva populației grecești. Ne
mulțumit de atitudinea Gre
ciei, care continuă să sprijine 
năzuințele spre libertate ale 
populației cipriote, gave ■nul

au 
vre- 
avut

Votul din Adunarea Gene
rală a O.N.U., prin care pro
blema algeriană a fost trecu
tă pe ordinea de zi, a înfuriat 
cercurile politice colonialiste 
franceze. Mînia lor s-a îndrep
tat mai întîi împotriva Greciei 
și Islandei, țări care, fac par
te din N.A.T.O. și ai căror re
prezentanți au votat pentru.ca 
întîmptârile sângeroase din 
Algeria să fie luate în discu
ție de O.N.U. Multe ziare și

englez a trecut la luarea de, 
măsuri teroriste în Cipru. Ur- > 
marea unor asemenea măsuri j 
a fost omorârea unui băiat dej 
16 ani. Valul de proteste a cu- j 
prins întreaga Grecie și insu-j 
la Cipru. Grecia a refuzat să j 
ia parte la manevrele din a- j 
ceastă toamnă ale blocului At- j 
lantic. „Membrii N.A.T.O.-u- j 
lui — cu excepția Islandei — J 
scria un ziar grec — 
sent aliații noștri".

nu mai

Nemulțumirile Franței
unii oameni politici 
au învinuit și S.U.A. 
făcut totul pentru a obliga ță- j 
rile Americii Latine să nu vo-) 
teze pentru trecerea pe ordinea j 
de zi la O.N.U. a problemei j 
algeriene. La rîndul lor, cele- j 
laite țări membre ale N.A.T.O.. j 
ului învinuesc Franța că fo- j 
losește trupele destinate blo- ] 
cului Atlantic în acțiunile sale j 
teroriste din Africa de nord. I

J 
J 
\ 
J

i 
\ I
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francezi 
că n-au

Nepotrivirea de vetieri dintre colonialiștii
americanienglezi și

Ori de cîte ori se ivește pri
lejul, imperialiștii americani 
caută să se folosească de îm
prejurări, trăgînd spuza pe 
turta lor. Adică, urmăresc 
să izgonească pe eng'ezi din 
colonii, și să le ia ei locul. A- te pe englezi și-i face neîn- 
ceeași linie urmează S.U.A. crezători în „aliații" amerioa- 
față de Anglia și în privința

insulei Cipru. Cercurile cîr- 
muitoare din S.U.A. se stră- 
daieasc să pună ele stăpînire 
pe această insulă și s-o pre
facă într-o bază militară a lor. 
Lucrul acesta îi nemulțumeș-AMICA SPORi»A

In aceste fotografii au fost prinse crâmpeie 
din minunata viată pe oare o duc tărăncile mun
citoare din țările de democrație populară. Libere 
și deplin egale în drepturi cu bărbații, femeile 
din țările surori muncesc cu însuflețire pentru a 
obține recolte îmbelșugate. Prin muncă avînbată,

ele ajută la creșterea buneistări a popoarelor 
lor.

Fotograf i iile înfățișează de la stîn'gp la dreap
ta : 1) Strânsul recoltei de mentă (plantă in- 
dustriailă) iii gospodăria agricolă cooperatistă 
de muncă din comuna Bogdan (R. P. Bu’ga- 
rra); 2) Culesul plantelor citrice (•lămîi, porto-

cale) într-o gospodărie de stat din regiunea 
Borși (R. P. Albania)-; 3) Țăranca muncitoare 
Baly Istvânne. din comuna Szekszărdi, județul 
Tolna (R. P. Ungară), își învață fiica să țeasă 
covoare- 4) In orele de odihnă la cooperativa 
de producție agricolă din satul Ekphori, ținutul 
Tiunhva (R.P.D. Coreeană).



Epigramă
In anul 1950 a fost adusă 

o baie populară in comuna 
Cernești, raionul Tirgul Lă- 
puș. care nici pînă astăzi 
n-a fost instalată.
Baia nu s-a instalat 
Stă com a venit, 
Fiindcă ce! ce-i vinovat 
Nu e... săpunit!

Strigaturi
La căimimi! n ■sini, măi ■ 
Stă gunoiul sirtns în clăi, 
Stau ferestrele or bete 
Și păianjeni pe perete. 
Ce-ar fi să r.c adumam 
Pe director să-! spălăm ?

Bădiță gestionar,
Tare ești scump la cînlar 
La rest nu daa mărunțiș 
La cîr.tar iei pe furiș. tot sprijinul! (Desen de V. TIMOC)

Din însemnările 
unui bob de grîu
Sînt fericit! Am aflat că r.oi 

cei de la bazele dc recepțe Paș
cani, Lespezi, Muncehil si Mir- 
cești. sîntem destinați însămînță- 
ri’or. Se spune că avem calita
te. U-a... ura de trei ori ! E o 
mare cinste pentru noi.

★
•Vin cu vești noi, care mă fac 

să joc de bucurie 1 Ceea ce am 
aflat e adevăr gol, go'uț : sec
țiunea agricolă a raionului a fă
cut planuri și a trimis circulari 
în comune cu privire la activita
tea noastră viitoare. Fraților, bu- 
curați-vă împreună cu mine 1 
Sîntem „cineva"...

★
Una caldă, a!ța rece ! Nu știu 

ce să mai cred. Acum, cică nu 
putem fi eliberați din magazii 
(așa susțin cei de la bazele de 
recepție) dacă nu vine dispozi
ție de la C.R.R. Iași. Eu nu mai 
înțeleg nimic...

Ghicitori
Din grămadă — că-s frumoasă 
Eu am fost cu drag aleasă. 
Pentru asta dau în dar
Mii de chile la hectar.

(c;buo;430[0s Bțujuiug)

★
E și-a ta, 
Și a mea,
Este-a orișicui o vrea, 
Dar de vrei să ai folos 
Sprijin-o mai serios.

(BAlțOladoOD)

Medicul veterinar Morăresdu Florian din co
muna Dichiseai, raionul Călărași, a dat dispozi- 
țiuni agentului veterinar să nu fie trezit din 
somn, ziua in amiaza mare, „indiferent de caz".

consult. Ești un „caz" rar...
Desen de V. VASILIU

Așa sînt cu: îmi crește inima 
în piept cînd văd sătenii cum 
zoresc cu însămînțatul, da’mă- 
negresc ca tăciunele din pri
cina unora care mai încurcă 
treaba. Unu’ din ăștia este și 
tovarășul Kun Alexandru, se
cretar la sfatul popular din Să- 
cuieni, regiunea Oradea. Dum
nealui i s-a năzărit să scoată" 
oamenii la căratul pietrei pen
tru șosea, nu la însămînțări. 
Nu-i vorbă și șosele pietruite ne 
trebuie, dar astea se fac cînd

știi pita asigurată. Am 
dreptate ? Tovarășului Kun i 
se pare că n-am. Treaba lui! 
Adică, stai frate! Cum treaba 
lui ?! Asta-i treaba noastră. 
Iacă, d-aia m-am înfățoșat la 
tovarășul Kun, zicîndu-i că 
vreau să-i dau o mină de aju
tor.

— Iți mulțumesc frumos, to- 
ai venit să pui și 

umărul. Treabă

păi ! — îi răspund

varășe, că 
dumneata 
grea !...

— Grea, 
eu. Da’ gîndul lui la piatra șo
selei era. Se vedea după nădu
ful care-l găsise.

— Uite ce e, tovarășe secre
tar — îi zic eu. Azi mergem 
toată ziua pe șantier. Trebuie 
să-i convingem pe oameni că 
nu-i vreme de pierdut.

— Că bine zici ! Mergem ! Și, 
zici că stăm toată ziua ?

— Toată. Da’ de ce întrebi ?
— N-am luat mîncare de-a- 

casă.
— Nu te-ngriji de asta. Am 

luat eu măsuri. O să-ți servesc 
o mîncare să mă ții minte.

— No. haidem dar — face 
tovarășul Kun.

Ne-am dus. l-am găsit pe oa
meni încăreînd la piatră. Cam... 
făceau mărunțel din buze. Pe 
bună dreptate. De piatră le 
arde lor cînd grîu! țipă să in
tre în brazdă ? La vremea prîn- 
zului oamenii au început să 
scotocească prin traiste și să 
înfulece care ce avea. Venise 
timpul să mi-1 servesc și eu pe 
secretar. Mă duc mai încolo 
printre căruțe, cer un șervet de 
la o femeie și mă-ntorc cu un 
braț de „mîncare" învelită în 
șervet. Se vede că pe tovarășul 
Kun il răzbise foamea, flind- 

că s-a repezit la mine să-mi 
smulgă pachetul din brațe 1

— Ce-ai aici ?
— Mănîncă, și o să vezi.
— Ceva bun ?
— După inima dumitale...
Iși pregătește tovarășul Kun 

briceagul, trage șervetul și dă 
să taie. Deodată numa’ ce-1 vad 
că sare înfuriat:

— Bine Poznașule, m-ai a- 
dus aici ca să-mi ascut bricea
gul de-un pietroi?

— Ba nu 1 E pita pe care o 
gătești dumneata pentru la 
anul 1

— ...Mintea Iui Poznașu ăsta 
“ un ță-e dată naibii — zicea 
ran, rîzînd, către altul.

M-am făcut că nu-1 
auzise tovarășul Kun

aud. II 
Alexan-

le dea ajutor nevestelor.Cum înțeleg linii să

V; /, )►■ v

— Dacă fi-e greu, mai schimbă și tu dăsagii pe umărul celălalt... 
(Desen de GH. BADEA)

★
Of, mamă, mamă, de ce m ai 

făcut ? M-am convins că nu mai 
e de trăit cu tovarășii de la ba- 
zeie de recepție. Nu vor să ne 
facă formele de ieș're sub nici un 
motiv, dacă nu dă dispoziție 
C.R.R. Iași. Trece timpul însă- 
mîr.țărilor și noi stăm aici, în loc 
să încolțim în pămînt și să dăm 
recoltă bogată, 
de la C.R.R. 
odată... Grea

...Și dispoziția 
Iași nu mai vine 
viață 1

★
răcorit și eu nădu-Azi mi-am 

ful puțin. L-am auzit pe-un ță
ran care venise să facă schimb 
de semințe, spunîndu-!e celor de 
la baza de recepție și C.R.R. 
Iași că-s niște birocrați.

Eu nu știu ce-i aceea „biro
crați" dar prea vorbea omul cu 
năduf ca să nu fie adevărat...

INTÎMPLĂRILE LUI MOȘ ARDEI Desen: C. FLORIAN
Text: G. MUREȘAN

Manole, Manole 
E la noi în sat 
Un cămin de ani 
Tot neterminat

Tot ce zidim vara 
Iarna se dărîmă 
Toamna plouă-n dlnsul 
Cîte-o săptămînă

Și-i păcat de bani 
S:-i păcat de trudă 
Sfatul popular
Nici nu vrea să audă...

Inălțat-am zidul 
Toți cu hărnicie 
Dar acoperișul 
E la țiglăne

Sus pe fruntea lui 
Firma o anin
Ca să vadă lumea 
Că avem cămin

Dragul meu director
Urcă dumneata 
Uite colea scara 
Firma eu ți-oi da 

Parc-ai fi Manole 
Ala din povești 
Suite-te pe scară 
Ce te mai codești! ?

Doamne, ce-mi văd ochii 
Totu-i prăbușit
Iar bietul director
E-n cămin zidit.

REDACȚIA: București, Splaiul Unirii 1, telefon 5.89.48, ABONAMENTE: 7.60 lei anual. Taxa poștală plătită în numerar con! aprobării Dir. Genera'e P.T.T Nr. 17.933/942. 
Abonamentele se fac.la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzorii voluntari. TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa Scînteii „I. V. Stalin" — Piața Scînteii.

STAS — 3152 — 52


