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CONGRESUL
Spre Congres, privirea-l ațintită.
Loc In sală nu-i bine-nțeles.
Gîndule ! Hai du-ne-ntr-o clipită 
Pîn-acolo-n sală la Congres!

Ropot de aplauze răsună
Pină-n ctmp, în codrii foșnitori^ 
Țara-ntreagă-i cheamă la tribună 
Pe-nțelepții săi conducători.

Năzuința-i, dragostea-i fierbinte, 
Țara-ntreagă-n sală și-a adus...
Nu-i făcut raportul din cuvinte. 
Ci din rodul muncii ce-am depus.

0 Partid,
Ni-i gîndul azi la tine I
Mulțumirea noastră s-o primești l
Azi în lume-s certuri mai puține, 
Sînt mai multe zîmbete frățești!

Tu ne-ai dat lumină ani de-a rindul. 
Tu ne-ndrumi, ne duci spre viitor.

Spui popor — spre tine zboară glndul.
Spui Partid — ți-i glndul la popor!

In romînește de 
M. DJENTEM1ROV
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OSTAȘULUI
SOVIETIC

Ca pe-un stejar în culmile puterii 
Sub ruperea de nouri, neînfrînt, 
Te-am cunoscut — ostaș al primăverii 
Si-al marii biruințe pe pămint.

In lupte nu am fost, da-mi spune tata.
Și frații-mi povestesc >cu glas blajin 
Cum ti-ai durat un "monument, cu spada. 
Din Stalingrad și pînă la Berlin.

Ca un stejar pe culmile puterii 
Sub cerul luminos, de strajă stînd, 
Așa-mi apari — ostaș al primăverii 
Tu. santinela păcii pe pămint!

C. SLAVIC

ț.chtpa de jocuri a căminului cultural din comuna Podul Iloaiei. raionul Tîrgu Frumos, re
giunea Iași, repetă un dans țigănesc în cadrul pregătirilor pentru cel de al IV-lea Concurs 
al echipelor artistice de amatori.

< S-a înserat. In ca
sele sătenilor 
din comuna In

dependenta. regiunea 
Galati, s-au aprins 
luminile. Peste 600 
case sînt luminate 
de becurile electrice, 
în tot atîtea case gospodarii 
dau drumul la ora aceasta 
la difuzoare. Acum de la sta
ție, se transmite programul 
local.

— Atențiune, atențiune...
Oamenii cunosc bine glasul 

acesta : e al tovarășei Ior- 
dana Paraschiv, bibliotecara 
satului. Ziua o găsești între 
sutele de cărți ale bibliotecii. 
Seara, între aparate, la sta
ția de radioamplificare, unde 
împreună cu Ion Barac si Co- 
stin Frangulea, alcătuiește 
programul local al stației.

— Ce transmitem azi ? — 
întreabă Ion Barac.

— Vești despre candidatii 
satului, despre întîlnirile lor 
cu alegătorii și despre propu
nerile ce le fac alegătorii 
pentru buna gospodărire a 
satului.

Faptele despre care vor
bește crainica la statie sînt 
bine cunoscute: electrificarea 
și radioficareia satului, un

Si

ÎN PREAJMA ALEGERILOR
POPULAREPENTRU SFATURILE

magazin universal deschis în 
ultimii ani, o librărie, res
taurantul, digul construit îm
potriva inundațiilor, parcul 
comunal în care s-au sădit 
peste 700 d'e arbori, cele două 
poduri construite peste rîul 
Bîrlad. Există aici o gospo
dărie colectivă și o întovă
rășire de peste 300 de familii; 
o nouă întovărășire este pe 
cale să se alcătuiască în aces
te zile și o asociație simplă a 
tărani'or muncitori cultiva
tori de orez. Sînt noi pietre 
de temelie ce se vor adăuga 
la celelalte două. întărind si

De-mi este dat să cînt cîntare 
Și imnr.-i să înalt, de slavă. 
In vers cînta-voi omul care 
Dibaci conduce-a vieții navă.
II cînt pe el muncind în mină. 
Ori pe ogor, la semănat.

Lărgind fundamentul trainic 
al cooperației agricole dîn co
mună

Oamenii cunosc aceste lu
cruri. Au muncit cu drag, 
umăr lîngă umăr, să le să- 
vîrșească. Cunosc și faptul că 
în fruntea acțiunilor organi
zate pentru înfăptuirea lor au 
fost întotdeauna oameni de 
nădejde ai satului, ca Vas le 
Oană, președintele sfatului 
popular, Toader Matei. Sofia 
Popovici, Enache Neaga, 
Ion Matei și al{i țărani mun
citori al căror nume figurea
ză acum pe listele de candi-

De-mi este dat să cînt
Cînt viața nouă si senină 
A omului descătușat.
Din mîna lui cresc azi palate. 
Și țara-mbracă nou vestmint. 
Iar cînd le văd acestea toate. 
Cum aș putea să nu le cînt ? 

da{i pentru alegerea de de- 
putati în sfatul popular.

Despre tot ce s-a înfăptuit 
în comună vorbesc la adu
nările de seară alegătorii și 
candidatii lor. Aseară, bună
oară, alegătorii din circum
scripția Nr. 5 s-au întilnit cu 
candidatul lor, Vasile Oană 
si au discutat probleme inte
resante In legătură cu tarla- 
lizarea (tot pămîntul din co
mună e azi tarlalizait), 
menii au ridicat 
a se repartiza 
tinîndu-se seama 
le de vecinătate.

__ oa- 
problema de 
pămînturile. 
de leerăturîj 

„Eu cred că

Nu voi ciuta eu cînt de iele. 
De bucurie voi cinta. —

O, om al timpurilor mele. 
Slăvită fie munca ta!

S1MI0N S. BURUIANA

ar fi bine — spunea 
tov. Mihai Serbam — 
ca toti oamenii din 
circumscripția noas
tră să aibă pămîntul 
la un loc. Aceasta ar 
înlesni o mai bună

organizare a formelor de in
tr-ajutorare a muncii care se 
folosesc la noi“.

Candidatul și-a notat pro
punerile alegătorilor. Și cei
lalți candidați care au avut 
întîlniri cu alegătorii, au fă
cut la fel. Aceste propuneri 
au și început să fie discutate 
la comitetul exectiv al sfatu
lui popular comunal. Cele 
mai multe își vor găsi locul 
în planul de muncă al sfatu
lui popular. Și nu vor trece 
multe zile pînă cînd sătenii 
din comuna Independenta vor 
lua parte la noi acțiuni : la 
zidirea unei școli nci, la lu
crările de amenajare a dru
murilor, la lucrările pentru 
îmbunătățirea izlazului și la 
realizarea tuturor celorlalte 
propuneri pe care le-au făcut 
în cadrul întîlniri'.or cu ale
gătorii. Cu astfel de fapte și 
gdndwi întîmpînă ei ziua ale
gerilor, această zi de sărbă
toare a întregului popor.

D. teodorescu



izvorite din viața de fiecare zi. Iată I.

Oamenii așteaptă primăvara. O așteaptă e un fel dea 
spune, pentru că de fapt nu stau cu miinile în sin, ci 
dimpotrivă, se pregătesc asiduu pentru a o întimpina 
cum se cuvine. La organizația de partid sau la sfatul 
popular se discută problema înființării unei gospodă
rii agricole colective sau ă unei întovărășiri: la fieră
rie șuieră foalele și bate neobosit docanul: țăranii își 
repară uneltele; în alt loc, acolo unde e așezat triorul 
se alege sămînța bună. După amiază sătenii se în
dreaptă cu caietele la subsoară spre cercul agroteh

nic. Seara se aprind luminile la căminul cultural.
Pe scurt aceasta e viata satului în aceste zile de dinaintea primăverii, 

iar viața aceasta se răsfringe ca intr-o oglindă in programele brigăzilor 
de agitație. După cel de-al III-lea Concurs, multe brigăzi și-au înțeles mai 
bine menirea, iar acum, la începutul celui de-al IV-lea, dovedind acest 
lucru, ele și-au alcătuit programe noi, izvorite din viața de fiecare zi. lată 
cîteva spicuiri din ele :

Pe drumul bun

Acolo unde se înfiripă 
o nouă colectivă

Acordurile chita
rei i-au adus pe 
tineri mai repede 
ia cămin.

Vor pleca 
drum, cale de 
de kilometri, în co
muna Piua Pietrii, 
unde se muncește 
intens pentru în
ființarea unei gos
podării agricole co
lective. Acolo, în 
fața a zeci de ță
rani muncitori, vor 

___ artistice,, realizări 
ale gospodăriei lor colective și foloasele 
muncii în comun.

...Peste cîteva ceasuri, în sala cămi
nului cultural din Piua Pietrii nu aveai 
loc măcar să arunci un ac. Copii, tineri 
și vîrstnici au venit aici bucuroși și ne
răbdători, auzind vestea că artiștii din 
Făcăeni vor prezenta un program. lată-i 
pe toți ascultînd cîntecele brigăzii, care 
vorbesc despre succesele însemnate ale 
colectiviștilor. Dintr-odată din mijlocul 
artiștilor se desprinde o fată oacheșă, în
grijit îmbrăcată, care dă citire unor pa
ragrafe din statutul model a! gospodă
riilor colective. După aceea corul comple
tează spusele ei cu cîntece legate de via
ța nouă a colectiviștilor:

„Bucur Vasile îi om harnic și cinstit. 
La el sînt toate bine rînduite.

Ăst an cînd a fost vremea de-mpărțit 
A dus acas’ douăzeci de care vîrfuite"
Așa au aflat sătenii din Piua Pietrii 

despre familia lui Bucur Vasile din gos
podăria colectivă „23 August”, care a fă
cut 1590 zile-muncă și a primit 28.000 
kg. de cereale, despre alte familii, ca și 
despre viața nouă, mai bună, a colecti
viștilor din Făcăeni, raionul Fetești.

D. ILIESCU

prezenta cu mijloace

im-

cul-

Tovarășa Irimia 
Nastasia, președin
ta cooperativei, ca- 
re-i de față, se cam 
înnourează la față, 
dar își notează în 
minte problema re
parării urgente a 
trioruiui de semin
țe.

Intre pregătirile 
de primăvară, repa
rarea uneltelor o- 
cupă un loc 
portant...

„Cioca-boca, cioca-boc... 
La Voican, la fierărie, 
Este mare gălăgie.

, ■ Spune frate și ghicește, 
Moș Voican ce meșterește 2“

întreabă Darie.
„Drege pluguri, drege grape, 
Furci de fier, lopeți și sape. 
Marcatoare, prășitoare. 
Tocători, semănătoare"

— i se dezleagă ghicitoarea...
Cercul agrotehnic al căminului

turaf, care nu prea își trăiește viața nu 
este uitat nici el.
Brigada-i satirizează lipsurile printr-o 
strigătură...

„Colectivul agrotehnic 
Procedează foarte... tehnic: 
La cămin cînd au cuvint 
Parcă intră în pămînt".

Prezentînd realizările, biciuind lipsuri
le, axîndu-și programul pe probleme 
strict actuale și folosind cu pricepere di
ferite mijloace artistice, brigada își în
deplinește în bune condițiuni sarcinile 
ei.

E. CIOBANU

Gh'cHori și strigături
Brigada căminu

lui cultural din Do- 
breni s-a făcut 
cunoscută în în
treg raionul Piatra 
Neamț. Acum bri
gada are un pro
gram nou. O în
semnată parte a a- 
cestui program e 
închinată pregătirii 
campaniei agricole 
de primăvară, Prin
tre altele brigada

folosește în chip meșteșugit ghiciturile 
rostite fie de tovarășul Bordeianu, fie de 
tovarășul Vasile Darie și deslegate în 
cor de ceilalți artiști amatori din bri
gadă.

„Cu Plăvan și cu Bujor
Duc gunoiul pe ogor
II așez colo-n grămadă
Și culeg mai multă roadă"

— spune de pildă tovarășul Bordeianu.
„Foaie verde siminoc

Asta-i Neculai Boboc"
— răspunde brigada.

Dar nu-i destul să gunoiești ogorul 
pentru a scoate rod bogat, — continuă 
prezentatorul brigăzii. Alegerea semin
țelor cu grijă contribuie și ea la spori
rea recoltei. Ce te faci însă cînd n-ai 
cu ce alege sămînța ?„.

, La cooperativă frate
UnelteJe-s reparate,
Dar de una ducem dor...
Ei, ghiciți-o fraților

sună ghicitoarea.
Și răspunsul nu întîrzie:
„Firicel — fir de fuior, 
Este vorba de trior;
După el noi ducem dor,

Iar el după-un șurubior"

Brigada de 
tatie a întovărăși
rii din Pețelca- 
Hunedoara deși de 
curînd înființată, a 
pornit totuși pe un 
drum bun, ținîndu- 
se în pas cu viața.

Erau, de pildă, 
la început în înto
vărășire oameni ca 
Ana, botezată și 
Gură Mare, care 
trăgea treaba îna
poi. „Ce să mă fac? 

îmi rămîne fata nemăritată — spunea ea 
— fiindcă pămîntul l-am adus în întovă
rășire”. Și se gîndea să ceară înapoi pă- 
mînt pentru zestrea fetei.

Brigada i-a răspuns, dojenind-o și lă
murind-o :

„S-a cam dus timpul acela 
Cînd te mărita parcela. 
Rod bogat și belșug bun 
Este zestrea de acum"

In același timp însă, brigada populari
zează succesele obținute de întovărășiții 
fruntași. De pildă, țăranul muncitor Ro
man Milintia, care are frumoase rezultate 
în muncă, poate, prin glasul brigăzii, 
îndemne și pe alții să-i urmeze pilda :

„Apa Mureșului crește 
Intovărășirea-nflorește.
Apa Mureșului vine
Mie-mi merge tot mai bine".

să

întovărășirea agricolă „Zorile roșii” 
din satul Pețelca s-a întărit de curînd 
cu noi membri. Au intrat în întovărășire 
țărani muncitori 
foloasele muncii 
Tănase, Ciortan 
nașe, fruntași ai 
și alții. Brigada 
izbîndă astfel :

care s-au convins de 
în colectiv ca Domșa 

Gheorghe, Ciortan Tă- 
recoltelor bogate din sat 
prezintă această nouăprezintă această

,,Mai buni, mai tari, mai multi 
Din zi în zi cu noi puteri 
'Nainte ne vom avînta..-."

Aceste versuri sînt potrivite nu

ca ieri

Aceste versuri sînt potrivite nu numai 
pentru întovărășirea „Zorile roșii", ci și 
pentru toate întovărășirile. Mai muit decît 
atît : ele se potrivesc de minune și brigă
zilor artistice de agitație de la sate, care, 
mergînd în pas cu viața, ajută opera de 
transformare socialistă a agriculturii 
noastre.
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activitate
a cursurilor agrozootehnice

...și despre un colectiv 
de lectori inimoși

Sufletul cercului agrotehnic ce func
ționează în cadrul căminului cultu
ral din satul Salahoru, raionul 

Bacău, este colectivul de lectori, format 
dintr-un învățător și cîțiva țărani munci
tori fruntași ai recoltelor bogate. Pînă 
în prezent acest colectiv a predat 23 de 
lecții deosebit de interesante, tocmai 
pentru că lectorii s-au străduit să-și 
îndeplinească cît mai bine munca 
lor de răspîndire a științei agricole 
la sate. Pentru ca lecțiile să fie cît 
mai folositoare cursanților, lectorii se în
grijesc să dea expunerii un conținut bogat 
și ușor de înțeles. Pentru o mai bună în
țelegere, la fiecare lecție se folosește un 
bogat material documentar, ca planșe, 
schițe, plante uscate, semințe, etc. După 
lecție urmează discuții și aplicații prac
tice pe cîmp sau în gospodăria unui 
cursant. Săptămîna următoare, lectorul nu 
începe predarea înainte de a controla, 
prin întrebări, felul cum cursanții și-au 
însușit cele discutate sau văzute la 
demonstrația practică anterioară.

Străduințele acestui grop de lectori 
inimoși n-au rămas fără rezultate: toți 
membrii cercului agrotehnic și-au reparat 
din timn uneltele agricole, au selecționat 
și încercat puterea de încolțire a semințe
lor și au transportat peste 120 tone de 
gunoi de grajd pe ogoare. Fiecare cursant 
cunoaște acum bine modul științific de 
cultivare a plantelor. In unele sate, țăranii 
muncitori numesc pe drept cuvînt cercul 
agrotehnic sau cursul agrozootehnic „Uni
versitatea noastră". Cred că nu exagerez, 
spunînd că cercuri agrotehnice ca cel din 
Salahoru sînt într-adevăr niște modeste 
universități populare.

CONSTANTIN C. PREDESCU 
corespondent

« rjr ilele acestea poșta ne-a adus o scrisoare semnată de membri cursu- < 
>> lui agrozootehnic din satul Piscu, regiunea Galați. „Vă propunem <

— se spune în scrisoare — să publicați în fiecare număr o rubrică ( 
cu articole despre felul cum se desfășoară învătămîntul agricol în celelalte s 
sate din țară. Ne puteți aiuta în felul acesta să îmbunătățim funcționarea <

y

v
A 
V

cursului nostru agrozootehnic..." <
Prin publicarea cu regularitate — pe durata cit se va desfășura în- ‘ 

vățămîntul agricol de masă —■ a rubricii „Pentru o burtă activitate a < 
cursor dor agrozootehnice". revista noastră va căuta să satisfacă cererea î 
tovarășilor din Piscu și a altor cititori, membri di cursurilor agrozooteh- ; 
nice. '

Despre unele metode și rezultate bune.,.

Cercul agrotehnic din Adîncata, 
raionul Urziceni, regiunea Bucu
rești, răspunde scopului pentru care 

a fost creat, datorită sîrguinței lectorului 
și a țăranilor muncitori înscriși aici, cît și 
grijii comitetului executiv al sfatului popu
lar comunal, care a asigurat toate cele 
necesare pentru ca învățămîntul să se 
desfășoare în bune condițiuni.

Lectorul cercului agro*ehnic  din Adîn- 
cata, inginerul Constantin Pooescu, are o 
metodă bună de predare : întîi le explică 
cursanților ,pe înțeles cîte o metodă agro
tehnică, iar apoi se duce împreună cu ei 
pe cîmp, unde are loc demonstrarea prac
tică a celor expuse în clasă. Așa de pildă, 
după lecția despre folosirea parazăipezilor, 
inginerul, însoțit de cursanții cercului, 
cărora li s-au alăturat aproape 20 de 
utemiști și pionieri, a ieșit pe cîmp. Aici, 
au ridicat parazăpezi pe o suprafață de 5 
hectare ogorîte. Cîțiva cursanți, ca Tudor 
Boboc și alții, s-au angajat cu acest pri

lej să facă parazăpezi pe toată suprafața 
semănată de ei cu grîu de toamnă.

Tot o urmare a lecțiilor și demonstra
țiilor practice făcute de lectorul cercului 
agrotehnic este și faptul că din toamnă 
pînă în ianuarie, s-au gunoi t peste 800 
hectare de teren arabil din Adîncata.

Luerîndu.se astfel încă din anii trecuți, 
bineînțeles că și rezultatele muncii celor 
care sînt înscriși în acest cerc agrotehnic 
nu au întîrziat să se arate. Tudor Boboc, 
de pildă, se află printre gospodarii din 
comună care au scos cele mai mari recolte 
la hectar în 1955. Constantin Sprinceană, 
un alt cursant, a scos de pe un hectar de 
sfeclă 25.000 de kilograme. Șirul celor 
care, folosind învățămintele teoretice și 
practice dobîndite la cercul agrotohnic, 
obțin recolte bogate, e lung. Rezultatele 
acestea demonstrează încă o dată foloa
sele ce le aduce țărănimii muncitoare în
sușirea și aplicarea metodelor agrotehnice.

ILIE DINU 
corespondent

>
A
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Pe marginea scrisorii colectiviștilor din Bucu*)

*) Vezi „Albina" nr. 424 și
425

de SORIN PETRESCU

Colectiviștilor care, prin scrisori, îi 
cheamă pe țăranii muncitori alături de el 
sub steagul agriculturii socialiste

Cocorii, cînd pornesc spre țărmuri calde, 
se string în stol, si-n șiruri lungi vîsiesc. 
si peste tari, si peste mări smaralde, 
si peste-orice, la tinta lor răzbesc.

Poate si huhurezii-ar vrea să zboare 
spre plaiuri unde-i soare ca-n nămiezi, 
dar cum e singur, în beLsug de soare 
nici cînd nu poate-aiunge-un huhurez.

Zadarnică-i si truda si speranța, 
cînd singur pleci între pămînt si cer: 
furtuna, căutările, distanta 
îti irosesc plăpîndefe puteri.

Te rătăcești si pieri în drumeție, 
tleși-ai trudit cu rîvnă și-ndelung.
La a luminii caldă bogăție 
doar stolurile, ele doar, aiung.

Și osteneli, si rătăciri în lături, 
asemenea cocorilor în zbor, 
cînd te ajuți cu cei ce-ți sînt alături 
si ai un călăuz conducător.

...Eu, azi. citind cuvintele scrisorii 
ce-i cheamă pe țărani sub roșul fald, 
mi-am amintit cum zboară-n stol cocorii 
și cum uniți răzbesc spre țărmul cald.

Un comitet de inițiativă

Rînduri către consătenii noștri

edința s-a terminat. Oa
menii însă n-au spus tot 

ce aveau de spus. Dezba
terea e-n toi:

— Vasăzică acolo în docu
mentele Congresului partidului 
nostru, se vorbește chiar de 
noi, hai ?

— Păi, altfel nici nu se 
poate, bădiță Vasile. Uite colea, 
negru pe alb, spuse întovărăși- 
tol Trotuș Vasile. Că nu zice 
chiar așa: Vasile Toarbă din 
comuna Ruginoasa, raionul Paș
cani, nu zice... dar trebuie să în
țelegem că tot de mine, de mata 
și de noi toți e vorba.

— Și vorba aiasta-i: facem 
sau nu facem și noi colectivă ?

Cel care puse întrebarea, era 
un om inalt, sfătos, cu fața 
tînără, zîmbitoare. II chiamă Co- 
jocăriță Aurel. Comunist încer
cat, gospodar priceput. Nu de 
mult, a fost ales președintele co
mitetului de inițiativă pentru al
cătuirea gospodăriei colective.

Privind în ochii multora din 
jur, parcă le ghicești gîndul și 
le citești răspunsul : „Trebuie să 
facem".

— Da, așa e bine, dă tot el 
răspunsul. Documentele Congre
sului arată limpede că drumul 
unei viefi mai bune este dru
mul gospodăriei colective.

Pe tovarășul Cojocăriță Au
rel îl vezi adesea mergînd din 

Sosesc noi membri în colectivă

Noii colectiviști Ion Bratu, Grozea Zaharia și Ștefan Zeca din 
satul Morotești, raionul Brăila aduc carele, caii și unelte agricole 
la gospodăria agricolă colectivi

casă în casă, vorbind cu fiecare 
om de la inimă la inimă, semă- 
nind încredere și nădejde și 
spulberînd zvonurile chiaburilor 
de teapa lui Fulga Constantin 
sau Tăgîrță Vasile. Cîte unul 
pricepe mai ușor, altul mai ane
voie, celuilalt îi vine tare greu 
să se despartă de boulenii lui... 
Așa-i la început,

Cînd a fost vorba acum cițiva 
ani să se facă întovărășirea aci, 
in satul' Rediu, (a patra din co
muna Ruginoasa) tot așa s-a in- 
tiniplat. Era un mănunchi de 
oameni hotărîți. Atît. Acum, în
tovărășirea numără 48 de familii 
și treaba merge strună. Dar oa- . 
menii de aici vor ca treaba să | 
meargă și mai bine, să aibă 
mîine și mai mult belșug în 
case. Pină acum, s-au strins 10 
cereri de înscriere în colectivă.

Printre cei care au semnat 
pînă acum, din toată inima, ce
rerea de înscriere se află și în
tovărășiți! Roman Dumitru, 
Toarbă Vasile, Vîrtosu Dumitru 
și alții. Oameni de nădejde, 
chibzuiți și stăruitori

— Și-o să mai stringem și 
altele, îmi spune tov. Cojocăriță 
Aurel. La ședința de discutarea 
documentelor Congresului parti
dului am făgăduit că vom. mun i 
mai cu răbdare, mai organizat, 
ca să facem colectivă. Șî-o să 
ne ținem de cuvint.

PETRE POPA

Aceste rînduri vi le adre
săm vouă, dragi tovarăși, 
membri ai unor comitete 

de inițiativă ce ați pornit cu 
încredere munca pentru înfiin
țarea unor noi intovărăș ri a- 
agricole sau gospodării colecti
ve Ca la orice început probabil 
că aveți multe greutăți de în- 
tîmpinat. Dar dacă vreți din 
toată inima să reușiți, nimic nu 
vă poate sta în cale. Vă spunem 
aceasta deoarece noi am izbutit 
ca numai in cîteva zile să dăm 
viață unei întovărășiri in co
muna noastră. Vorbisem mai de
mult despre această întovărășire, 
dar practic nu făcusem incă 
nimic De aceea, cind am citit 
îndemnul cald și tovărășesc al 
celor din Bucu, am simțit așa 
un fel de rușine față de tără- 
găneala noastră Ne-am adu
nat atunci o mînă de comuniști 
și ne-am sfătuit asupra felului 
cum să muncim pentru a înfi
ripa o întovărășire. Am inceput 
apoi să stăm de vorbă cu cei
lalți oameni din sat. indemnîn- 
du-i să vină alături de noi.

Trebuie să spunem că un 
ajutor prețios in această pri
vință l-am primit de la învă
țătorii Luca Grigore și Maria 
Stănică, de la directorul școlii 
elementare Busuioc Ion, și de 
la deputății sfatului popular 
Și așa am strîns cererile de în
scriere, iar duminică 12 februa
rie am inaugurat întovărășirea 
agricolă în care au intrat 22 de 
familii de țărani muncitori. In 
aceeași zi echipa artistică a că

Chemarea colectiviștilor din 
Bucu, raionul Slobozia, 

despre care am aflat nu 
de mult din revista „Albina”, 
a avut răsunet și în rindul în- 
tovărășiților și țăranilor mun
citori din satul nostru

Am pornit astfe] și noi, co
mitetul de inițiativă pentru în
ființarea gospodăriei colective 
din satul Rubla, cu mai multă 
încredere la muncă. De ajutor 
în această privință ne-a fost și 
articolul publicat în revista 
„Albina", în care sfaturile popu
lare raional și comunal de la 
noi au fost criticate pentru fap
tul că nu ne sprijineau în mun
că In prezent tovarășii de Ia 
sfatul popular raional se inte
resează și ne îndrumă îndea
proape Cu ajutorul tovarășilor 
Marin Chiriac — de la comite
tul raional de partid — și a in
ginerului Oleg Nereuță — de la 
sfatul popular raional — ne-am 
alcătuit un nou plan de acțiune, 
mult mai bogat ca pînă acum. 
Printre altele, ne-am propus să 
prelucrăm și să discutăm. într-o 
adunare generală cu întovără- 
șiții, statutul model al gospodă

Sfatul unuia ce-a șovăit multă vreme

Sînt țăran muncitor cu 8,50 
hectare de pămînt. Am doi 

cai, căruță, plug, boroană. 
vînturătoare. Pămîntul mi-e în
să risipit. Uneori ajungeam di
mineața, gata obosit la cîte u- 
nul din cele 12 petice mai în
depărtate Eu ar cu caii Nu o 
dată am cîntărit cu ochii, am 
măsurat cu bățul, arătura mea 
și arătura celor din gospodărie. 
Nu se potrivea nici pe de
parte una cu alta, spre neca
zul meu... Cît am muncit eu 
de bine — că eram în stare 
nici să nu mai plec de la cîmp, 
doar-doar i-oi ajunge pe colec
tiviști — ei m-au lăsat în 
urmă cu mult. La grîu am 
scos 900 kg la hectar, iar ei 
1.800—2.000 kg la hectar. „Lasă 

minului cultural a prezentat o 
piesă de teatru în care era vor
ba de înființarea unei întovără
șiri agricole intr-o comună și 
de greutățile pe care le-au în- 
tîmpinat țăranii muncitori pen
tru înființarea ei. In timp ce pe 
scenă artiștii salutau publicul 
care aplauda cu entuziasm, 
președintele întovărășirii pri
mea cererile semnate acolo pe 
loc de incă 7 familii de țărani 
muncitori...

Am vrut să vă arătăm aci 
cum noi, cițiva oameni cu tra
gere de inimă din comună, 
ne-am pus pe treabă și am reu
șit ca numai în cîteva zile să 
facem o întovărășire agricolă.

Puterea exemplului
Întovărăși 

„Drumul 
din cor

ntovărășirea

comuna

noastră 
lui Lenin" 

Vișina 
Nouă, raionul Corabia, a 
luat ființă în anul 1952 cu 
42 de familii de țărani mun-- - - « — de 

în- 
am

citori și cu o suprafață 
32 de hectare încetul cu 
cetul, dar cu pași siguri, 
mers pe calea belșugului și 
bunăstării Numai anul tre
cut, de pildă, la porumb am 
obținut peste 3.000 kg boabe 
la hectar, deci cu 500—600 
kg boabe mai mult decît au 
obținut țăranii muncitori in
dividuali Asemenea înfăptu
iri i-att convins pe mulți 
consăteni să vină alături de 
noi Acum întovărășirea 
noastră numără 81 de familii.

Năzuință noastră
riilor agricole colective, lucru 
pe care l-am și făcut. Atunci, 
aflind moș Nicu D. Vasile mai 
cu de-amănuntul că la bătrinețe, 
chiar dacă n-o să poată munci 
viața îi va fi asigurată în gos
podăria colectivă n-a mai stat la 
îndoială și s-a hotărît să pună 
și el umărul la înjghebarea 
colectivei Nici Maria Gh loa
der n-a mai stat pe gînduri 
etnd a auzit că în gospodăria 
colectivă vom face și un cămin 
pentru co'piii lor. Și alți întovă
rășiți au început să se alăture 
mai cu încredere, cu gîndurile 
și faptele lor de noi, cei 12 în
tovărășiți care dorim să înfiin
țăm colectiva. Pavel St. Anton 
și Niculae V. Tănase, ne-au în- 
mînat chiar atunci cererile 
pentru înscrierea în gospodăria 
colectivă.

In pjanul nostru de muncă 
ne-am propus, de asemenea, ca 
fiecare membru din comitetul 
de inițiativă să ducă muncă de 
lămurire cu cîte trei întovără
șiți și țărani muncitori, astfel 
ca aceștia să fîe pe deplin con
vinși de avantajele ce le aduce 
gospodăria agricolă colectivă.

că la porumb poate tot îi ajung" 
m-am mîngîiat eu Dar degea
ba Chiar de la primele trei 
frunze s-a văzut deosebirea 
Pînă la urmă eu am strîns 800 
kg. la hectar, ei 2.400 kg. Și 
ce belșug de roade a pătruns 
in casele colectiviștilor ! Am 
văzut cu ochii mei cum Ștefan 
Albulescu, care a muncit cu în
că doi membri ai familiei sale, 
a adus acasă 12.600 kg. de ce
reale Cu toate strădaniile mele, 
că — fără să mă laud — sînt 
gospodar harnic, n-am putut 
agonisi destule cereale ca să 
pot vinde o cantitate mai mare 
și să pot astfel să-mi fac îmbră
căminte mie și celorlalți mem
bri ai familiei mele, cărora Ie 
trebuie destule. Mă uit însă la 
Niță Marin, Neagu Țigău și 
alți colectiviști. Au cîte două 
rînduri de haine bune și acum 

Acum în comuna noastră mai 
sînt în curs de formare incă 
2 întovărășiri Pină acum s-au 
strins aproape 20 de cereri, iar 
alți oameni sint pe cale de a 
semna. Acestora, care incă nu 
s-au hotărît, noi ie spunem să 
vină cu toată încrederea ală
turi de noi pentru că numai 
unindu-ne vom putea să ne fău
rim o viață mai bună, și tot
odată să scoatem acel spor de 
recoltă de care are nevoie eco
nomia patriei noastre dragi.

LOLOIU I DUMITRU 
președintele întovărășirii 

agricole din comuna Fră« 
teștî raionul Giurgiu

Exemplul muncii noastre 
i-a convins în scurtă vreme 
și pe alți țărani muncitori 
din satele vecine să-și alcă
tuiască întovărășiri. Așa se 
face că în anul 1954, intr- 
unui din satele comunei 
noastre a luat ființă o înto
vărășire cu 22 de familii, în 
anul 1955 — în alt sat — o 
altă întovărășire cu 32 de 
familii, iar in prezent, în 
cinstea alegerilor de depu- 
tați în sfaturile populare, se 
muncește pentru înjgheba
rea celei de a patra înto
vărășiri din comuna noas
tră.

ȘT. MINCULEASA 
corespondent

Noi am trecut la îndeplinirea 
acestui plan. Bunăoară, Costică 
Pană, care a primit o asemenea 
sarcină, intr-un timp destul de 
scurt i-a și convins pe Gheorghe 
Mutu, Mihai Pană și Stanca 
Vasile să facă cereri de în
scriere

Totodată, ne-am propus să 
facem o vizită Ia gospodăria co
lectivă din comuna Ziduri, vizită 
care îi va ajuta pe mulți dintre 
oamenii noștri să se convingă o 
dată mai mult de ceea ce in- * 
seatnnă pentru noi gospodăria 
colectivă.

Acestea sînt cîteva dintre sar
cinile ce și le-a propus și rea
lizările ce le-a obținut în ulti
mul timp comitetul nostru de 
inițiativă. Noi nădăjduim ca in
tr-un timp cît mai scurt să 
avem un număr sporit de cereri 
de înscriere și să putem trece 
astfel la alcătuirea gospodăriei 
colective

SANDU COSTACHE 
președintele comitetului de 
inițiativă pentru înființarea 

gospodăriei colective din 
satul Rubla, raionul 

Rîmnicu-Sărat

umblă după altele. Casa le este 
îmbrăcată cum nu le-a fost nici- 
cînd

De ce să nu se bucure și ai 
mei de o viață mai bună ? E 
datoria mea să mă îngrijesc de 
ei. De aceea, cumpănind acestea 
toate, am făcut cerere de în
scriere in gospodărie. După 
mine au venit și Grozea Zaha
ria, Ștefan Zeca și alți gospo
dari vrednici din sat.

Sfătuiesc pe această cale, din 
toată inima, pe toți țăranii mun
citori, care ca și mine au stat 
pe gînduri, să se hotărască a 
face pasul spre viața nouă, îm
belșugată, ce le-o hărăzește 
gospodăria colectivă.

ION BRATU
membru al gospodăriei 

colective „Hirsto Botev" 
satul Morotești, comuna 
Osmana, raionul Brăila



PE ȘANTIERUL

UNEI MARI UZINE

De o parte și de alta a șoselei, cît vezi cu ochii, — cîmp. 
Numai cîmp, neted, întins sub o velință de zăpadă, pe 
alocuri spulberată de vînt. Dar la vreo douăzeci de mi

nute ca’.e de Roman, priveliștea se schimbă. Cîmpul dispare 
aproape cu desăvîrșire sub ziduri roșii și mătăhăloase, sub ba
răci, macarale, depozite și camioane hoinare.

Oameni mulți, bărbați și femei, forfotesc, îmbrăcați în pu
foaice sau în scurte îmblănite. Sînt zidari, ingineri, săpători, 
betoniști, tinichigii, sudori, lăcătuși, maiștri și ucenici. Ce alt
ceva ai putea crede că este aici, decît un șantier ? Este într.a- 
devăr unul și încă foarte mare. Dar adevăratul șantier e 
înăuntrul halelor, dincolo de ziduri. Ce se petrece acolo vom 
afla de îndată ce se va lumina de ziuă, pentru că ceața nopții 
mai stăruie încă și nori groși spînzură în văzduh.

Așteptînd ca ceața să se risipească și privind apoi cum 
se întărește mereu lumina zilei, îmj încolțește în minte un 
gînd : uite-așa, sau aproape așa e și istoria acestor locuri pe 
care mă aflu. Cît e de cînd a început să se crape de ziuă în is
toria Moldovei, și aici, pe valea Șiretului ? Nu mult. Dar iată, 
ceața nopții trecutului s-a destrămat treptat și semnele vieții 
noi au devenit din ce în ce mai puternice. Acum, umbrele nop
ții, cîte au mai rămas, pier.

Aici chiar, ce i se înfățișa odinioară ochiului omenesc ? 
Un cîmp au lanuri de porumb, vara, un cîmp cu troieni de ză
padă, iarna. Atît. Și abia la vreo douăzeci de minute de aici, 
un orășel cu cîteva fabrici de frînghii și sifoane, cu băcani 
hrăpăreți și cu sărăcime multă. Așa a fost în noaptea anilor de 
dinainte. Intr-o dimineață însă, nu mult după ce a răsărit soa- 

s-au apucat să facă pe cîmpul a-

a-

Ce este o țeava, abia aici în
țelegi, în uzina în care încă nu 
se fabrică țevi, dar unde tehni
cienii pregătesc fonta. Intre pe
reții înalți, atît de înalțî încît 
ți se pare că sprijină pe umeri 
cerul întreg, s-a strîns un teren 
cît o moșie. Cele 7 hale sftit 
despărțite prin haturi înalte de 
oțel reșițean. In toate

ceste săli uriașe oamenii muncesc, fiecare potrivit meseriei lui.
Pe sus trec poduri rulante, ca niște trenuri cu cîr'ige de 

care atîrnă tone de material. Și, mai sus, sînt vopsitorii și tini
chigii. Jos sînt săpători, sudori, montatori. Ce legătură poate 
să fie între băiatul de la cabina de comandă a podului rulant, 
cocoțat la vreo zece metri înălțime și săpătorul lipovean de 
jos ? Este o legătură și, de îndată ce-o afli, totul pare simplu. 
Omul cu cazmaua sapă fundațiile cuptoarelor, iar băiatul de 
sus aduce cu podul rulant, în hale, piesele din care se în
cheagă aces'e cuptoare. Căci laminorul despre care e vorba, de 
aici, de la cuptoare începe. înăuntrul lor, în clocotul de multe 
sute de grade, se aruncă țagla, blocul de oțel. După ispăși
rea acestei pedepse cumplite țagla iese mai ascultătoare, gata 
să se îndoaie la poruncă. De-aici e trimisă la două perforatoare 
care o găuresc. Ăsta o îndîrjește însă din nou. Și pentru a o 
cuminți iarăși, i se reînnoiește pedeapsa: intră în cuptorul de 
reîncălzire. De aici, pleacă spre netezitor și apoi spre calibrar, 
unde e lungită, netezită și i se dă calibrul. Ajunsă pe paturile 
de răcire, e de nereaunoscut. Blocul de oțel a devenit o țeavă 
de 16 țoii, adică de 400 milimetri, prin care — ca un sînge 
negru printr-o vînă uriașă — va curge țițeiul.

Laminorul acestei uzine din Moldova în care se vor fa
brica asemenea țevi va fi unul din cele mai moderne din lume, 
iar producția lui va fi atît de mare, încît vom putea exporta 
multe din produsele sale și în a’.te țări.

„CETĂȚENI Al LAMINORULUI"

de CICERONE THEODORESCU

,,Tot mai 
Glume și
S-a sfîrșit cu gluma.. 
Mă gîndii-ntr o zi.

spui și-acuma 
prostii ?

Os de os te doare.. 
Uite-așa și eu.

Viața de-ai iubi-o, 
De-ai iubi-o-n draci. 
Ești bătrîn... Adio! 
N-ai ce să mai faci.

Vezi, de Ia o vreme, 
Simți că cineva 
Parc-o
Parc-ai

Stăm. In așteptare. 
Ce-așteptam ? V-am sț 
Ordin de chemare 
De la... ăl de sus...

Sapă și lopata, 
Nu? ... Dar stai puțit

să te cheme... 
aștepta.

atîtea rinduri,...Ca-n
Nu știu ce-mi veni, 
Stăm, așa, pe ginduri ! 
— Și-așteptam ce-o fi.

Ți-ai trăit tu traiul, 
E adevărat.
— Numai 
Alții l-au

că, mălaiu 
mi nea11

fericea.

Ce-o să fie ! Multe 
Se schimbară azi. 
N-avui zile scurte. 
Avui mult necaz.

I-a bătut
Au avut — , noroc". 
Drept ar fi, de-aicea. 
Ei s-o ia din loc...

rele eliberării, cîțiva oameni 
cesta săpături de fundații...

CONSTRUCTORII

frumos e sa zidești! 
șeful de echipă Iosif

Cînd au venit pe șantier, cei 
din brigada zidarului Dumitru 
Turcu erau niște băieți de țară, 
tăcuți, sperioși, și neștiutori. La 
început, nici salopeta măcar nu 
le venea la îndemînă. D-apoi 
lucrul ! Petruț Iosif, băiețandru 
din Săbăoani, a purtat multă 
vreme sumanul peste salopetă 
și mereu se gîndea s-o șteargă 
înapoi în sat. Era grea treaba : 
numai cărămizi și mortar și 
var și mortar, și iar cărămizi, 
și iar var și mortar. Iar pe 
deasupra badea Turcu se supă
ra mereu și din „belele" nu-i 
mai scotea. De fapt însă îi iu
bea. E om bun meșterul și 
toți i-a învățat să zidească, să 
înalțe pereți. Ce lucru mare, 

spune acum nu ucenicul Petruț, ci 
T__ ______ r____ Petru. Tot așa, dacă vorbești cu săpătorii
din echipa lui Paromon Andronic, lipoveanul, o să-ți spună 
cît e de frumos să sapi fundații pentru case omenești, pentru 
fabrici și uzine. In ce-i privește pe betoniștii meșterului fierar 
betonist Paleologu Alexandru, ei nu cunosc o meserie mai fru
moasă decît a lor, cea învățată aici pe șantier : să faci armă
turi de fier, să amesteci, în coveți mari, pietriș, apă și ciment, și 
să torni beton.

E un înțeles adînc în aceste 
cuvinte : „cetățean al lamino
rului”.

...Cu mult timp înainte de ri
dicarea zidurilor roșii ce se văd 
azi, vestea noii construcții răz
bise în toate așezările învecina
te. Se răspîndise ca fulgerul de 
repede și făcuse să încolțească 
vrerea de a lucra pe 
multe suflete.

Gădăuți e un sat. 
dacă se poate spune

șantier în

pe

ce

LAMINORUL

Cine nu știe ce este o țeavă ? Un tub de fontă sau de oțel, 
mai gros ori mai subțire, mai lung sau mai scurt. Dar 
țevi, ca și rulmenți — acele bile rotunde de oțel fără 

de care mai toate mecanismele rămîn oloage — nu s-au făcut 
în trecut la noi decît foarte puține. Cele mai multe erau aduse 
din străinătate și erau plătite cu grîu, cu porumb, cu țiței și 
cu alte bogății de-ale țării.

Nu știu 
mai mult 

•despre el. Dumitru Stafie era țăran sărac. Nu știu dacă se poate 
spune mai mult despre el, decît că din cît muncea abia îi ajun
gea pentru „strînsură" de dat la boi. Atît. Dar din clipa în 
care i-a ajuns la ureche „vestea", se pot povesti multe. Dumitru 
a venit pe șantier, de unde a fost trimis la școala de lamino- 
riști din București. După ce a terminat școala, a lucrat un an 
la laminorul ' ' "
man, unde a 
s-a mutat în 
„cetățean al 
fi terminată. . .
pe peticul de pămînt pe care-I avea în Gădăuți, ci pe 
hectare cît se întind halele, — pe cele 7 hectare a'e „cetățenilor 
laminorului", pe care pînă deunăzi semănaseră porumb sau sfe
clă, iar acum laminează oțel.

Nu peste multă vreme laminorul de la Roman va intra în 
funcțiune. Puse cap la ca.p, țevile fabricate aici într-o zi de 
muncă se vor întinde pe aproape 10 kilometri. Credeți poate 
că pentru o asemenea producție vor trebui mulți muncitori? Nu, 
nu-i așa. Cei zece kilometri de țeavă vor fi fabricați de numai 
16 muncitori.

...Aflînd toate aceste lucruri și făcînd atîtea și atîtea so
coteli, nici n-am simțit cum a trecut vremea. Ziua s-a dus și 
se lasă acum, cu pași de pîslă, înserarea.

Am trecut așadar o zi în această așezare siderurgică; 24 de 
ore de siderurgie grea, trăite ;
oropsită, azi reînviată și mîine

de la uzinele „Republica". S-a întors apoi la Ro- 
fost trecut la montarea perforatorului. Iar cînd 
locuințele muncitorești, a devenit cu adevărat un 
laminorului". El va lucra aici și cînd fabrica va 
Dar așa cum îmi spunea, nu va mai lucra atunci 

șapte

— unde? — în Moldova, ieri 
mereu mai înfloritoare.

IGOR ȘERBII

Virgil Toso

— Povestire —

Moș Ciorogaru are pe obraz o 
crestătură care merge peste po- 
metul stîng pe sub coada ochiu

lui pînă sus spre tîmplă. Oamenii 
s-au obișnuit cu asta cum s-au obiș
nuit cu luleaua pe oare o mozolește 
în colțul gurii și cînd are și cînd 
n-are tabac. Cînd se mînie, arareori, 
și-i năvălește sîngele în obraz, urma 
asta veche își păstrează culoarea al
burie, de parcă ar fi o părticică străi
nă de chip.

A căpătat-o de mult, pe vremea 
cînd logofătul măsura spinarea robi
lor de pe moșie cu gîrbaciul, cînd
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nesațul și silnicia boierească le înne
gura veșnic sufletele.

Le-a fost dat celor din sat să as
culte într-o zi istoria unor fapte de
mult petrecute și să vadă din nou 
crestătura de pe chipul moșului învă
luită în sîngele mîniei.

Se apucaseră cei tineri să clădeas
că o uzină electrică. Din întîmplare, 
atunci cînd n-au mai avut p'atră, i-a 
dat unuia prin gînd să dezgroape tal
pa morii boierești. Era de mult acope
rită cu mușchi și rădăcini și pietrele 
se urneau tare greu.

Rîdeau flăcăii și-și cercau puteri'e 
ridicînd bolovanii uriași. La Nicuță al 
lui Istrate jocul s-a frînt. Băiatul a 
aburcat bolovanul, l-a săltat deasupra 
și-a. rămas cu el așa cu ochii piro
niți. L-a așezat ușor la pămînt și-a 
strigat la ceilalți : „Ia veniți, 
mă 1“ S-au strîns ciotcă și-au deslu
șit în piatră : „Ioanid Greceanu 1903“. 
Și-a dat fiecare cu presupusul ce poate 
fi, dar n-a lămurit nimeni taina pînă 
n-a venit moș Ciorogaru. Cînd a ză
rit nume'e a zvîrlit un blestem : „Bă- 
tu-l-ar dumnezeu și mort". Și oamenii 
au' privit din nou atunci semnul din 
obrazul bătrînului, care stăruia în cu
loarea sa ca o parte străină de chip.

Se înserase. La geana zării, dincolc 
de Trestioara, se ivise tipsia lunei care 
mîngî’e multe țărmuri cu lumina _ ei 
potolită. A>ci poleiește ținutul Strău- 
lești'or, plin la ceasul acesta de o li
niște tainică. Ea anina beteală de aur 
și-n păirul cărunt'al lui moș Ciorogaru 
Incet-încet, luna se înălța și, ascunsă 
în spatele plopului trimitea înspre oa
meni o fîșie prelungă de întuneric. 
Cum o fi ajuns plopul acesta taman 
în mijlocul țarinei ? Poate vîntul sau

Cu călciie fripte 
Am jucat pe jar.
Că eram in scripte. 
Negre, la iandar.

_ Zilele acestea
— Vez'că, ce-o fi zi 
Mi-a trimis o veste 
Fi-mea... Un zapis.

Vezi ? Călciie grele ! 
Printre crăpături, 
Pui să-mi cinte-n ele 
Greeri, poți să juri—

„Ordin de chemare' 
Scrie — pe cit vă< 
(E șolticâ
Fi-mea ; e prăpăd...!

«.Taică, vino- 
E de lucru mult.

Cine te mai cată ? 
Nu te cată nimea! 
...Nunta, vine-odată 
Fi-miu și cu fi-mea.

Fi-mea. mai hoțoaid. 
Zise cam așa : 
— Știi ce. măre taică. 
Noi, am cam pleca—

Ochiul Ii pătrunde 
Greu, ca-n vîrf de fier. 
— Bine, zic. Și unde?
EI : — Pe șantier.

Au plecat... Și gata. 
Ai copil — și nu-i... 
Parcă eu, Iui tata, 
Altfel îi făcui ?

Măre, da-n spinare
Anii-atîmă greu I
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vreun drumeț năstrușnic i-o fi pripășit 
sămînța acolo. Moș Ciorogaru și-a 
mutat privirile gînditoare spre vîrful 
plopului și-a început să povestească : 

...Aveam pămînt puțin atunci. Pe 
lingă bordeie nici măcar o paimă. Ie
șise și o zicală cum că omul trebuie 
să doarmă cu genunchii la gură că 
altfel îi ajung picioarele în ograda ve
cinului. Acolo, în luncă, unde-i plopul, 
toată obștea avea 20 de hectare pe 
care se semănau legume. Era bunicel 
pămîntul, dar megieș moșiei boierești. 
Și lui Greceanu, fărîma asta de pă
mînt îi sta ca un junghi. A încercat 
cu răul să-1 ia, dar no-i îl aveam de 
mult cu zapis de la stăpînire. Apoi a 
luat-o cu binișorul. Că o să facă aici 
moară, piuă, uscătorie de prune — 
vedeți dvs. spre folosul oamenilor. Dar 
cum nimeni nu putea spune că a gus
tat vreodată din mila boierească, a 
luat-o cu vicleșugul.

Și a reușit și-am ajuns robi — 
șouse oftînd din rărunchi, moș Anton 
Ciorogaru. Intr-o zi cu zăpușeală 
mare l-au zărit oamenii stînd la rădă
cina plopului și ștergîndu-și, sudoarea 
cu o năframă. I-au dat bună ziua după 
cuviință, dar el, șarpele, i-a chemat, 
apoi a pus să cheme și pe cei mai 
bătrîni și binecuvîntînd umbra plopu-

EL poftim. îmi place 
Eu. de ea, s-ascult

„Taică, noi de
Le-ara varbăt pe ac 
Ei ae-nL-tasă : .Va» 
Ea îe-atreb: 1

-Ba. aci n scrisoar 
— Văd — și alfii « 
Unul: „ci nd vii oar 
Altul, iar, să viu...

Ordin, vrea să zică 
Mă, ce mai șoltici... 
Talpa mă furnică, 
Ce mai s>tau aici ?

Plec; că-i de plecar 
Nu mi-i de Ioc gTeu. 
—„Ordin de chemare 
D-ăsta — zic și eu

■MMI
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lui a cerut oamenilor să i-o v 
Cică vrea să înalțe acolo lăcaș d 
chinăciune. Era soarele aproap 
creștet și umbra o nimica toată, 
stat ăi mai bătrîni la cumpănă, 
faci tîrg cu dracu trebuie să-i I 
șiretenia și-n vorbe sfinte. Pîn 
urmă am făcut act, a semnat b< 
și logofătul, am pus și jJLde 
Și-au spus că vin să măs^JI u: 
De venit au venit, însă abia Ia 
ritul soarelui. Umbra se întindea 
hăt departe. Și-au măsurat-o. A 
oară au măsurat-o seara cînd sf 
era la asfințit. Aflasem de c..^ 
fapta boierului și pe-nserat eran 
pe țarină. Atunci am simțit 
fuge viața din trup și m-am a 
în fața iui Greceanu. „Păi așa 
fost învoiala, boierule ?“ îl îi 
„Păi așa" — răspunde în batgioc 
bate actul cu palma. Nu știu cur 
fntîmplat, dar ati: am a-jea:. 
cazmaua. M-a țintuit în loc 
grozavă. Logofătul mi-o luase ir 
cu gîrbaciul. Uite aci. ved-.-' ? 
vindecat acu’, dar în suflet 
rămas la toți un jar nepo'.oiit

★
Flăcăii au îngropat piatra din 

morii cu numele în pămînt Or 
facă culcuș sub ea rimele și cu 
fără de casă.

Acum, seara se aprind lumin 
sat. Dacă se află pe uliță la vi 
asta moș Ciorogaru, se |
uzină și privește pe gear^^F 
Ascultă bufniturile pe care e u 
neîncetat motorul în pămînt :

— Aiasta-i pentru Grecearu — 
și apoi privind la firele care di 
deasupra lumina înspre case ada 
— Și aiasta-i pentru not



Școala de băieți, o clădire spațioasă, cu 
clase încăpătoare în care învățătorii dăru
iesc copiilor lumina cărții.

Gheorghe Iancu și-a construit de curînd 
o casă nouă și frumoasă. In fund se ză
rește casa lui cea veche: o odaie și-o 
tindă. Acolo a petrecut zeci de ani de 
amar...

Înainte de a porni cu în
treg alaiul de nuntă spre 
curea lui Mihai Vodă Vi

teazul, domnita Stanca a primit 
în dar de la tatăl ei —în afară 
de pungile cu galbeni și neste
mate, —- întinse păm’nturi de 
pe meleagurile craiovene. în
cepând din Caracal și sfîrșind 
hăt departe în lunca Jiului. 
Unul după altyl, îmbogățind 
zestrea domnitei, se întindeau 
aici satele Amărăști, Păpănză- 
lești, Carcaleți, Pielești și Leu.

Comuna Leu păstrează și azi 
urmele trecutului istoric. De 
pe cele două coline se văd locu
rile ferite, cu văi adînci, unde 
altădată locuitorii își clădeau 
casele de teama cotropitorilor 
furci...

Anii s-au scurs, au trecut în 
galopul lor parcă mai vijelios 
ca acela al călăreților cotro
pitori. Locul iataganului și-ai 
lanțurilor l-a luat treptat harap
nicul boierului și biciușca ve
chilului. Oamenii din Leu nu vor 
uita ușor zilele acelea, nu prea 
îndepărtate, cînd pe ulițele sa
tului treceau în goana șaretei 
boierii Mihalache Deme'rian 
ori Gu{ă Amărăscu. Pe vremea 
aceea, țăranii, săraci lipiți pă- 
mîntului, își așteptau scrîșnind 
din din(i rîndul în fata morii 
moșierului, se duceau bolnavi 
la doftoroaie și seara, cu capul 
sprijinit în palme moțăiau în 
jurul meselor murdare din crîș- 
ma dărăpănată a satului.

...La reforma agrară, în co
muna Leu a fost expropriată o 
suprafață de 1.800 de hectare; 
680 de țărani săraci au primit 
pămînt. Mai tîrziu, multi dintre 
ei și-au unit pămînturile, au 
început să le lucreze în comun. 
Leu are astăzi 5 întovărășiri: 
„Dezrobirea", „9 Mai“, „Braz
dă nouă", „înainte" și „Jean 
Dobrescu". De curînd, țăranii 
muncitori de aici au hotărît să 
înființeze o gospodărie agricolă 
colectivă.

Dacă astăzi ai curiozitatea 
să treci pe la sfatul popular al 
comunei și îi ceri președin
telui Matei Cotan registrul le
gat în pînză cu eticheta albă 
pe care stă scris „Oglinda sa
tului", vezi în prima pagină fo
tografia a două femei, membre 
ale întovărășirii „Dezrobirea" : 
Ana Cojocaru și Rada Burtica*  
lă. Sînt fruntașe în muncă. îna
inte de reforma agrară, Rada 
Burticală, după cum spune ea 
Însăși, „n-avea cu ce să-și facă 
o mămăligă". Azi are casa ei, 
și-a trimis copiii la învățătură.

Ani în șir, I. Busduceanu a 
argățit pe la chiaburi. In ulti

mul timp, președintele sfatului 
popular a stat de vorbă cu el 
de multe ori, îndemnîndu-I să 
intre în întovărășire. Busdu:ea- 
nu se co 'ea. Ramînea sărac, 
așa cum fusese toată viata, în 
timp ce în jurul său întovărăși- 
tii (Iuțeau o viată, din ce în ce 
mai îmbelșugată. S'.răbătînd u- 
litele din Leu, vedea, una lingă 
alta, așezări noi din cărămidă, 
cu colonade și cerdacuri, așe
zările întovărășiților, cu ham
bar în curte, cu șoproane și 
vite.

Cînd privești noua casă a lui 
Gh. Iancu, om de 60 de ani și 
vezi în spatele ei coșmelia în 
care s-au scurs 56 de ani din 
viafa bătrînului, înțelegi tî'cul 
vorbelor lui : „Vreau să se tra
gă în poză și casa asta veche. 
Să se vadă și trecutul, pieri-i-ar 
și urma“...

Casele tovarășei Mendea, a 
lui Gh. Iancu și a atîtor altora, 
ca și traiul oamenilor ce se în
tovărășiseră l-au convins pe 
Busduceanu. Și în ziua de 14 

februarie — dată pe care o va 
ține minte întotdeauna — i-a 
spus președintelui : „Intru în 
întovărășire, vreau și eu să tră
iesc mai bine, tovarășe”...

★
Aoum doi ani, la îndemnul 

comuniștilor, s-au adunat oame
nii din comună și s-au sfătuit 
cum să-și gospodărească mai 
bine treburile, ce clădiri ar pu
tea înăl{a prin autoimpunere. 
Și au trecut la fapte. Atunci 
s-au înființat două comitete de 
cetățeni. Unul pentru construc
ția căminului cultural, celălalt 
pentru cea a spitalului. In frun
tea primului comitet se afla to
varășa Mendea, membră a în
tovărășirii „Dezrobirea", în 
fruntea celui de al doilea tova
rășul Iancu Ion, directorul școlii 
de băieți. Nu peste mult timp 
s-a înălțat clădirea căminului 
cultural cu sală largă și scenă 
frumoasă...

Cînd 'stai de vorbă cu Cons
tantin Leoveanu, directorul că
minului, un om uscățiv, de sta
tură mijlocie, nu-ți vine a cre
de că e capabil de atîta muncă 
și energie. El a organizat Ci
clul de conferințe care a oglin
dit viața bogată a colectiviști
lor din comuna vecină, Castra- 

nova și a inițiat multe acțiuni 
culturale și artistice în comună.

Astfel, de curînd, brigada ar
tistică de agitație a plecat la 
Craiova, prezentînd la raion un 
program pentru directorii de 
școli și cămine culturale. Fo
losind dialogul „Aparatul minu
ne", colectivul a prezentat rea
lizările fruntașilor, a ponu'arizat 
metodele lor. Așa s-a aflat și în 
alte comune despre realizările 
în muncă ale lui Radu Curcă, 
Ionită Păturel, Gheorghe Ga
vrila și ale altor fruntași ai re
coltelor bogate din comuna Leu.

Cu multă dragoste vin țăra
nii muncitori la căminul cultu
ral clădit cu mîinile lor. Nu de 
mult s-a prezentat aici feeria 
„Clubul căpitanilor celebri". In 
costume aduse de Ia teatrul din 
Craiova, pe scena căminului 
s-au perindat eroi vestiți din 
cărțile aflate în rafturile biblio
tecii. Multi au venit apoi la 
bibliotecă să ceară cărțile care 
povestesc atîtea lucruri intere
sante despre personagiile pe 
care le văzuseră pe scenă. Are 
căminul cultural și trei echipe 
de dansuri, printre care una for
mată numai din bătrîni. Deși în 
vîrstă de 80 de ani, Gheorghe 
Burticală ia parte cu regulari
tate la repetiții. II vezi jucînd 
vechile jocuri oltenești și nu-ti 
vine a crede că poartă Stîtia 
ani în spate.

După ce treci de căminul cul
tural și de dispensarul amena
jat nu de mult, urci pe lîngă 
localul bibliotecii și ajungi la 
noua clădire a spitalului, încă 
neterminată. Clădirea aceasta 
își are povestea ei. Ne-o spune 
Matei Cotan, președintele sfa
tului popular al comunei. E un 
om înalt și voinic președintele. 
Fiu de miner din Valea Jiului, 
Matei Cotan a lucrat și el ca 
ucenic în mină, a luptat în rîn- 
durile Partidului Comunist îm
potriva patronilor și a exploata
torilor.

II asculți și revezi întreaga 
poveste a acestui lăcaș obștesc. 
Zile întregi, în arșița verii, din 
zori și pînă-n noapte, oamenii 
comunei au muncit cot la cot 
cu învățătorii, cu președintele, 
cu medicul, cu veterinarul. Din 
dreptul cooperativei și pînă sus 
pe deal, se întindea un cordon 
neîntrerupt organizat pentru că
ratul cărămizilor. In trei ore 
1.800 de oameni au cărat peste 
30.000 de cărămizi.

Astăzi, clădirea mîndră a spi
talului, cu 17 încăperi, în care 
vor fi aduse aparate medicale 
moderne, se înalță acolo pe 
deal, unde altădată se spune că 
era foișorul din care un oltean 
în sarică tinea sub observație 
întinderile nesfârșite din jur, 
întinderile acelea pe care cu 
sute de ani în urmă a trecut 
alaiul de nuntă al domnitei 
Stanca...



însemnări pe marginea 
tolerărilor celui de al XX-lea

Congres al P. C. II. S.

Privirile tuturor popoarelor lumii 
sînt îndreptate în aceste zile spre 
glorioasa eawtală a Uniunii So

vietice. unde are loc cel de-a+ XX-lea 
Congres al P.C.U.S.. eveniment de 
deosebită însemnătate istorică.

Desfășurarea lucrărilor Congresului 
al XX-lea — despre care se spune pe 
drept ctjvîmt că de la Lenin încoace 
este cel m>ai important Congres al 
P.C.U.S. este urmărită cu interes 
uria§ de oamenii sovietici si de oa
menii muncii de pretutindeni. Congre
sul ne dăruiește o nesecată comoară 
de învățăminte. un puternic izvor de 
încredere în propriile forte. în măreața 
cauză a socialismukin.

Exemplu strălucit de îmbinare a teo
riei marxist-leniniste cu practica revo
luționară. raportul de activitate a>l Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, prezentat de 
tovarășul N. S Hrusciov. generali
zează experiența luptei P.C.U.S. în 
perioada actuală, făcînd în același 
timp o profundă analiză marxist-leni- 
nistă a actuatei situații interna tionate 
și trasînd sarcini noi de uriașă însem
nătate, care stau astăzi în fata 
P.C.U.S. si poporului sovietic.

Studiind raportul înțelegi oft de 
mari sînt înfăptuirile pe care. îwtr-un 
timp istoricește scurt. Ie-a înscris în 
cartea de a>ur a victoriilor sate poporul 
sovietic, sub înțeleaptă conducere a 
P.C.U.S.. a Comitetului său Central 
leninist. Poate oare vreo tară capita
listă. orîcît de înaintată, să se compare 
cu Uniunea Sovietică în ce privește 
ritmul dezvoltării economiei naționale? 
Fantele oglindite în raport dovedesc 
fără putîntă de tăgadă că nu lntr-un 
sfert de veac. Uniunea Sovietică, deși 
a avut pierderi uriașe cauzate de răz
boi, și-a sporit producția industrială 
de 20 de ori. In același timp &.U.A.. 
deși avea o situație ma.1 favorabilă, 
și-a sporit producția industrială numai 
de dona ori și ceva, iar celelalte țări 
capi tai is te și mai puțin decît S.U.A

încă de pe acum Uniunea Sovietică 
ocupă al doilea loc în lume în ce pri
vește volumul global al producției in
dustriale. Nu încape îndoială Că. potri
vit sarcinii pusă în fata poporului so
vietic de gloriosul său Partid Comu
nist, în scurtă vreme, U.R.S.S va a- 
tinige și va întrece producția indus
trială pe cap de locuitor a S.U.A. si a 
celorlalte țări capitaliste mai înaintate;

Raportul C.C. ai P.C.U.S a scos pu
ternic la iveală și faptul că astăzi. 
Uniunea Sovietică are nu numai o in
dustrie puternică, ci si o agricultură 
înaintată, bazată pe o tehnică supe
rioară si înzestrată cu un mare număr 
de cadre de specialitate. In anii 1950- 
1955, aplicarea în viată a măsurilor 
luate de partid, a dus la a creștere 
puternică a producției globale de ce
reale si plante industriale, precum si a 
producției principalelor produse ani
male. Uriașele suprafețe de pătn întări 
virgine au fost desțelenite si date a - 
griculturii; alte milioane s> milioane 
de hectare neproductive vor fi desțe
lenite și cultivate în anii următori. 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
a trasat sarcina ca în cel de-al 6 tea 
cincinal producția anuală de cereale 
să fie de 11 miliarde de puduri De ase
menea, Uniunea Sovietică a repurtat 
succese însemnate si în domeniu', con
strucțiilor, al transporturilor, precum 
si în ceea ce privește creșterea perma
nentă a buneistări materiale si a nive 
lului oultural al poporului. Succese 
mari s-au înregistrat si în dezvoltarea 
științei și culturii sovietice. Datorită 
savantiloir sovietici, cu spririnu! si sub 
înteleapta îndrumare a partidului, pen
tru prima dată în istoria omenteii ener

gia atomică este folosită in scopuri 
Pașnice.

Ca urmare a succeselor istorice do- 
bîndite de către Uniunea Sovietică în 
construirea treptat» a comunismului, 
începiud dm 1957 oartidul si guve-nul 
vor proceda la introducerea zilei de 
muncă de 7 ore, iar acolo unde e ca
zul la săptămîna de muncă de 5 zile, 
păstrîndu-se programul de 8 ore, bine
înțeles fără ca toate acestea să dueă 
la micșorarea salariului muncitorilor 
si funcționarilor.

Succesele amintite în raport des
chid perspective nod în fata dezvoltării 
multilaterale a măreței patrii a socia
lismului biruitor.

...Anul 1960 f Volga, bătrîua Volga 
cîntată în atîtea legende populare si-a 
pus întreaga-i putere energetică în 
slujba omului. Volga si puternicul său 
afluent Kama, dau 11 milioane de ki
lowați 1

De aci. de pe Volga, să pornim spre 
alte colturi ale tării. Trenul gonește cu 
o viteză de 160 km. pe oră! Pădurile 
pe de o parte si alta, a căii ferate, a- 
leargă, se contopesc, par o singură 
perdea verde. Pasagerii stau în va
goane confortabile, aceleași vagoane ăl 
căror model a fost fabricat în cinstea

1960 : în calea leniseiului se va înălța un

Congresului al XX-lea. de către colec
tivul uzinei din Kalinin. Ce pune în 
nriscare acest tren ? Cărbunele. Mai 
bine zis doar praful de cărbune pom
pat o dată cu aerul în camera, locomo

1960 : pămînturiie înjelenite și virgine vor ajunge de nerecunoscut.

1980: locomotive puternice vor pune în mișcare garniturile de marfă, 
vagoanele modeme de pasageri.

tivei unde sie produce arderea. Noua 
locomotivă consumă de 4-5 ori mai 
puțin cărbune decît vechile locomotive 
obișnuite.

Dar ce construcție gigantică se fău
rește acolo pe malu
rile Ieniseiului? Este 
hidrocentnaila Krasno- 
iarsk care dă peste 
20 miliarde kilowați 
ore. aproape atîta ctt 
dau hidrocentralele 
Kuibîsev si Stalta- 
girad luate la un loc I 

Si mai departe. în 
zborul său. gî ridul 
trece deasupra pă- 
mînturilor desțeleni
te Acolo unde numai 
cu cftlva ani în urmă 
era doar stepa nesfîr- 
sită, se întind sosele 
asfaltate, lanuri de 
grîu...

Toate acestea vor 
fi! Strîns uniți ftt 
jurul partidului iu
bit. oamenii sovie
tici șînt- conștienti de 
măreția misiunii lor 

In raportul prezen
tat. tovarășul N. S. 
Hrusciov face o pro
fundă analiză mar- 
xist-leninistă asupra 
unora dintre proble
mele muncii ideolo
gice. De o uriașă în
semnătate sînt teze- 

. . le cu privire la pro-
baraj uriaș, blemete capitalismu

lui contemporan si
cele cu privire la unele probleme ale 
evoluției Internationale în etapa actua
lă. care constituie o aplicare creatoare 
a tezaurului ideologic al leninismului 
la condițiile actuate.

Oamenii cinstiți din întreaga lume 
privesc cu dragoste mărețele realizări 
ale Uniunii Sovietice, izbinzile uria
șei munci pașnice dobîndite de marele 
popor care construiește comunismul.

Constructorii socialismului din pa
tria noastră au primit acest document 
cu deosebită bucurie st satisfacție. El 
este pentru ei un nesecat izvor de 
prețioase învățăminte.

Ca si celelalte popoare din marele 
lagăr al soci alternul ui ea si toti oa
menii cinstiți din lume, poporul nos
tru urmărește cu dragoste si interes 
lucrările celui de al XX-lea Congres al 
P.C.U.S.

După cum a sublimat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dei în cuvîntarea 
rostită la Congresul] al XX-lea al 
P.C.U.S.. „Tezele teoretice profunde și 
soluțiile practice cuprinse în raportul 
tovarășului Hrușciov, cu privire la po
sibilitățile concrete de prevenire a răz
boaielor în epoca noastră, cu orivire la 
coexistența pașnică a statelor cu sis
teme sociale diferite, despre formele 
de trecere de la capitalism la socia
lism în diferite țări, despre necesitatea 
vitală și posibilitățile practice ale 
realizării unității clasei muncitoare în 
toate țările capitaliste, despre înfăptui
rea unui front larg al tuturor celor 
care tind spre colaborare si pace între 
popoare — toate acestea au importantă 
internațională deosebit de mare atît 
pentru partidele comuniste si muncito
rești cît și pentru întreaga omenire în 
lupta pentru păstrarea păcii, pentru 
progres social".



Lovituri după lovituri se 
abat asupra putredului 
sistem colonial al im

perialismului.
Prin luptă aprigă popoarele 

înrobite își cuceresc dreptul 
la viață, pricinuind colonia
liștilor infrîngeri după in
fringer! in ultimii zece ani, 
peste 1.20ff.000.000 de oameni, 
aproape jumătate din popu
lația globului, s-au eliberat de 
sub povara jefuitorilor colo
nialiști. Așa după cum spunea 
N. S. Hrușciov, în raportul prezentat la cel de <U XX-lea 
Congres al P.C.U.S., „Destrămarea sistemului colonial al 
imperialismului este un eveniment istoric-mondial a perioa
dei de după război".

In anii de după cel de al doilea război mondial, in lume au 
apărut ca mari puteri China populară și India. Și-au dobindi 
independența de stat Birmania, Indonezia, Egiptul, Siria, Li
banul, Sudanul și alte țări aflate altădată in robie colonial .

Avîntul politic și economic al popoarelor din Asia de sud- 
est Și din Orientul Arab, îniețirea mișcării de eliberare ut 
țările America Latine și în Africa vestesc apropiatul sfîrșit 
al blestematului sistem al colonialismului-

Dobîndindu-și independența națională, popoarele eliberate 
își făuresc în țările lor o economie proprie, pășesc pe drumul 
progresului. In strădaniile lor de a-și lecui rănile grele prici
nuite de stăpînirea colonială și de a-și asigura independența 
economică, țările scăpate de sub asuprire găsesc un reazim 
de nădejde în Uniunea Sovietică și in celelalte țări ale lagă- 
ru u soc alismuhti. Țările socialismului construiesc fabrici 
și uzin« in India, Birmania, Afganistan și Egipt. Acordind 
acestor țări credite avantajoase, fără a pune nici un fel de 
con liții politice, Uniunea Sovietică le sprijină efectiv în lup
ta pentru apărarea și întărirea independenței lor naționale.

Neomenoasa stăpînire colonialistă mai tine încătușate mul
te popoare. In Kenya, Algeria, Malaga, Cipru, vărsările de 
sing- mat continuă. In robia colonială se află încă multe 
popoare ale America Latine și Australiei. Pier răpuși de 
molime, foamete și mizerie mii și mii de negri din Congo 
și Nigeria, muncitori agricoli din Venezuela și Argentina, 
Paragucnr sau Guatemala. Dar lupta pentru scuturarea ju
gului colonial continuă și nu poate fi infrîntă. $i nu peste 
mul ă vreme sălbaticul colonialism va Pieri de pe fața pa
ni nt ului.

21 februarie — Zhra Internațională de luptă împotriva colonialismului

Sub loviturile puternicei mișcări de eliberare națională a popoarelor, 
sistemul colonialist al imperialismului se destramă și se descompune.

Prieteni buni
Masele populare din India i-au 

întimpinat pretutindeni pe con- 
aucătorii sovietici cu vorbe? 
„Indienii și rușii sînt frați". 
Cuvintele acestea cuprind în ele 
un mare adevăr pe ca-e îl simt 
toate popoarele smulse din ro
bie, precum și cele care se mai 
află încă sub stăptairea colo
nială : că au in Uniuaea Sovie
tică și toate țările sccialismu. 
lui prieteni buni și de nădejde.

Uniunea Sovietică a încheiat 
acorduri economice cu India, 
Birmania, Afganistan, Egipt și 
alte țări Asemenea relații au 
fost stabilite și de R. Ceho
slovacă. R. P. Polonă, -ca și de 
țara noastră. încheind acorduri 
economice, țările socialismului 
nu urmăresc să se amestece în 
treburile trrteme ale a bor state 
și nici să le subjuge sau să le 
atragă în vreun pact militarist, 
așa cum procedează puterile im
perialiste.

și de nădejde
Grăitoare sînt >în această pri

vință .declarațiile Iui Anvar Sa
dat, ministru de stat al Egip
tului, făcute în ziarul „Al Gum- 
huria" Anvar Sadat subliniază 
că Uniunea Sovietică oferă a- 
jutor fără nici un fel de condi
ții -și fără obligații. Spre deose
bire de „ajutorul” puterilor a- 
pusene, care aduce acestor țări 
obligația de a participa la pacte 
și acorduri războinice, ajutorul 
acordat de țările socialismului 
statelor slab dezvoltate se face 
în condiții de schimb reciproc, 
făcîndu-li-se totodată însemnate 
înlesniri de plată.

Sprijinul economie și politie 
pe care îl acordă țările socia
lismului popoarelor smulse din 
lanțurile colonialismului înles
nește lupta acestora pentru 
menținerea independenței lor de 
stat și pentru dezvoltarea lor pe 
drumul progresului social.

— Un loc mai bun decît lada de gunoi nu poate avea casca asta colonială
Desen de RIK AUERBACH

Adevărul nu poate fi ascuns
colonială a 
și ameri- 

în Asia a 
i din te- 
care s-au 

doilea răz-

Puterea c. 
englezilor : 
cânilor îi. 

fost zdruncinată 
melii în anii 
scurs după al 
boi mondial.

Armatele 
tancurile, tunurile, avioa
nele, n-au fost în stare 
să ajute puterilor colo
niale la menținerea do- 

• minației lor. Voința de 
libertate a celor asupriți o moi mrinminn U' /"x

prădalnice,

a fost mai puternică. Co
lonialiștii englezi și ame
ricani s-au văzut astfel

Fapte 
și mărturisiri
* Regimul colonial ma

cină cu cruzime milioane 
de vieți omenești. De pil
dă, in 50 de ani de asu
prire, în coloniile france
ze din Africa ecuatorială 
populafia a scăzut de la 
12.000.000 la 4.000.000

* Colonialiștii cheltu
iesc sume uriașe de bani 
pentru a-și menține stă- 
pînirea în țările Asiei și 
Africii și pentru a înăbuși 
mișcarea de eliberare na
țională a popoarelor din 
aceste țări. Astfel, numai 
războiul din Malaya îi 
costă pe colonialiștii en
glezi 68.000.000 lire ster
line pe an.

siliți tot mai mult să 
părăsească vechile poziții 
ce le deținuseră în Asia. 
Rînd pe rînd au fost iz
goniți din China, din In
dia, Birmania, Indonezia. 
Popoarele acestor țări 
și-au făurit cu propriile 
lor mîini libertatea I

Puterile imperialiste în
cearcă să ascundă adevă
rul și caută să dea lucru
rilor o cu totul altă față. 
Au ajuns chiar pînă la 
năstrușnica născocire că 
600 milioane de oameni 
din Asia s-ar fi eliberat 
chipurile cu sprijinul și 
ajutorul lor, așa cum se 
spune tn declarația co
mună Eden-Eisenhower, 
publicată în urma trata
tivelor de la Washington.

Dar cine ar putea să 
citească asemenea rîn- 
dtiri și să nu rîdă ? S-a 
văzut oare vreodată, fie 
chiar în poveste, un lup 
care să-i dea drumul oii 
înșfăcate, numai pentru 
că s-ar fi înduioșat de 
soarta ei? Niciodată! Nu
mai la strîmtoare lupul 
lasă prada... Așa stau lu
crurile și cu „pomana" 
colonialiștilor.

Adevărul este unul sin
gur : că numai lupta a 
adus libertate și indepen
dență sutelor de milioane 
de oameni din fostele țări 
coloniale ale Asiei. Iar 
roadele eliberării sînt u- 
riașe, pe măsura luptei 
prin care s-au născut.

Ca 
de 
scormonesc 
azi pămîntul 
țăranii asupriți 
din colonii.

acum 
ani.

2000 
așa 
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Trezeasca-l libertatea!
de Martin Carter

(poet luptător din Guyana—colonie 
engleză din America Latină)

Dă-mi anina, tovarășa mea, 
nu plînge, draga mea, nu plînge !
Acesta-i legămîntul nostru

în bezna cruntă ce lie împresoară: 
Mînă-n mînă! Inimă lîngă inimă!

Cu forțele unite totdeauna !
De vezi acest suris amar pe-a mele buze, 
nu crede că m-a-nveselit vreo glumă — 
Edoar mînia inimii, ce se preface în dispreț; 
văzîndu-l pe soldatul trimis să mă înhațe. 
Tovarașa mea, vîntul are mireasma dulce 

a eucalipților.
In zori, iarba verde răsfrînge chipul soarelui. 
Aici, în casă, copilașul doarme.
Trezească-1 libertatea — nu vîrful baionetei 1 
Tovarășă, răsună lumea-ntreagă

de cîntecele libertății.
Nu trece zi să nu se nască-n lume un erou, 
înaltă fîlfîie-n văzduh flamura roșie, 
iar jos, pămîntul îi răspunde LIBERTATE, 

asemenea unui ecou.
oooooooooocooooooooooooo'ioooooooooodoooococg

împotriva pactelor militariste — împotriva 
exploatării colonialiste

8
8
8
8

Pînă nu de mult. în birou
rile dnnuitorilor din An
glia se alcătuiau tot felul 

de planuri de iefuire a țărilor 
Orientului Apropiat si Mijlo
ciu. așezate la răscrucea celor 
trei continente: Europa, Asia 
si Africa.

In prezent situația nu mai 
este însă, aceeași. Ca urmare 
a avîntului mișcării de elibe
rare a popoarelor subjugate 
de colonialiști și a victoriilor 
obținute de aceste popoare, o 
seamă de țări din Orientul 
Apropiat și Mijlociu, ca Egip
tul, Siria, Libanul, 'Arabia 
Saudită. Iordania. Sudanul, 
nu mai pot fi momite pentru a 
fi atrase din nou sub domina
ția colonialiștilor englezi 
americani. Popoarele din 
ceastă parte a lumii își 
seama că masacrele din 
dania, repetatele ciocniri
la granițele Israelului cu ță
rile arabe, presiunile imperia-

sau 
a- 

dau 
îor- 

de

liste asupra Egiptului, Siriei, 
Arabiei Saudite. concentrările 
de trupe în Cipru. — toate a- 
cestea sînt încercări ale 
S.U.A. si Angliei de a le forța 
să intre în pactul militar de 
la Bagdad- Intelegînd că pac
tul de la Bagdad este o nouă 
formă de exploatare colonială 
și în același timp o formă de 
atragere pe calea agresiunii, 
masele populare răspund răs
picat : zadarnice încercări 1

* ★
i colonia lismu- 
ină si nîrîie din 

toate încheieturile. Au de-Șandramaua 
lui se clătii 
ș t._u 

venit nesigure pentru colonia
liști pînă si tari ca Irakul. 
Pakistanul si Tailanda. care 
erau socotite de asupritori ca 
fiind cele mai su.pu6e la po
runcile lor.

Campania de protest a ma
selor populare din Irak împo
triva politicii guvernului Nuri

Said, care a tîrît țara în pac
tul războinic de la Bagdad, 
se lărgește.

Pakistanul n-a socotit cu 
cale să Particip la manevre
le militare ale pactului militar 
S.E.A.T.O. Ziarele pakistane
ze scriu că politica guvernu
lui nu trebuie să se înteme
ieze De directivele primite din 
Anglia si SU.A. Tot mai mul
te glasuri cer ca Pakistanul 
să ia măsuri îndreptate sipre 
dezvoltarea legăturilor de 
prietenie cu Uniunea Sovieti
că.

Aceeași tendință spre o po
litică independentă, neutră, se 
manifestă si în Tailanda. In 
această tară se întărește tot 
mai mult dorința de a duce 
o politică asemănătoare țări
lor învecinate cu Tailanda. —1 
India si Birmania.

Barometrul prevestește fur
tună pentru coloniali iști si a- 
eolo unde ei se așteptau, poa
te. ce) mai puțin.8
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I și-au luat angajamentul să 
execute în acest an 1000 de 
hantri cu fiecare tractor.

Îîncîteva rindurîj
l Tractoriștii de la S.M.T.-Ha-1 
( gieni, regiunea Constanta.)

Din jurnalul unei responsabile 
de cerc, agrotehnic

( ( r(1
I [

Să faci o mie hantri, nu-i ușori 
Dar oamenii sînt siguri că se 

poate
Iar de-or munci cu rîvnă pe 

tractor 
să le meargă totul ca pe... 

roate 1
o

>
( 
f 
(
I

Tov. G. Căpățînă, salariat la sfatul 
popular din comuna Ștefănești, raio
nul Pitești, îi face pe țăranii munci
tori să aștepte cîte o zi întreagă și 
chiar mai mult, pentru a le rezolva 
cererile.

(După o corespondență de la tov. 
SMARANDA DUMITRU)

In

★
La S.M.T.-Greci din regiu
nea Galați lucrările de repa
rații se fac anevoios. In 20 
de zile s-au reparat doar 2 
tractoare.
stațiunea asta se muncește 
Precum reiese limpede din 

fapte —
Nu pentru primăvara ce sosește 
Ci pentru cea din anul ’57

★
Colectiviștii din Lenauheim, 
regiunea Timișoara, folosind 
sămînță hibridă de porumb 
au obținut recolte record a- 
nul trecut. In primăvara a- 
ceasta ei vor însămînta în- 
treaga suprafață cu sămînță 
hibridă în cuiburi așezate în 
pătrat.

Colectiviștii au făcut minuni 
Și-n " ' ’ ‘ *

Căci
I
i Cînd

pilda lor, proverbu-l tnțe- ] 
legi, j 

cum se spune-aicea din 1 
bătrini, j 

semeni bine — mult mai i 
mult culegi j

Inginerul agronom j 
Christache Alexandru j 
și zootehnicianul Maj 
rinescu Stoian, n-au 
mai dat de aproape 
un an de zile pe la 
cercul agrozootehnic 
din comuna Corbean- 
ca, raionul Snagov, 
unde sînt lectori, pre
ferind să rămînă în 
oraș.

J

Oti fi grozav de „ocupați”
și m-aș

ca o propunere să facGîndi,
(E mai comod, și cred, vă e 

pe plac) : 
Să vă trimitem cercul la oraș!

D. TABACU

te-am lăsat să— ...îartă-mă ci 
aștepți un pic I Z 
cerere „urgentă” ?

Desen de GH. BADEA

Alegeri de altădată

— Tată, pe vremea dumitale 
cum se vota ? Cu ștampila, 
sau cu creionul ?

— Nu, dragul tatei. Cu bîta I

Răspuns prompt

— Cîți ani ai, moșule ? — îl

întreabă un chiabur pe un co
lectivist.

— Șase — răspunde colecti
vistul.

— Cum șase ? — se miră 
chiaburul. — Pînă acum șase 
ani n-ai trăit ?

■— Așa să trăiești tu, cum 
am trăit eu anii ceilalți.

să

3 săptă-
I DECEMBRIE 1»55. — 

Azi, se împlinesc 
mini de cînd s-a înființat 
cercul nostru agrotehnic. De 
la început, am împărțit sar
cinile în mod egal: eu, ca 
responsabilă, voi răspunde 
in linii mari, iar lectorul — 
— unu’ Ștefănescu — va 
avea grijă de ținerea conte- 
rințelor și toate cîte mai tre
buie pentru ca cercul 
meargă bine.

10 DECEMBRIE. — Ște
fănescu ăsta e cam papă- 
lapte. E drept că și-a pregă
tit primele lecții, dar mobili
zarea așteaptă s-o fac eu. 
Am s-o fac și p-asta, ca să-i 
dau exemplu.

18 DECEMBRIE. — Ște
fănescu nu e bun de nimic. 
L-am rugat să nu uite să-mi 
aducă aminte să nu uit să 
fac mobilizarea. Ce credeți ?

■ A uitat Dar cu mine nu-i
■ merge 1 Nu pot suferi uitu- 

cil, așa că voi lua măsuri.
• 20 DECEMBRIE. — Hm,
’ cu nepriceputul de Ștefănes- 
, cu o să trebuiască să iau mă-
■ suri. S-a apucat să spună 
’ la raion că eu dau exem- 
i piu rău. Ca să-l pedepsesc, 
' nu mai dau exemplu de loc : 
; îl las tot pe el să facă mo- 
, bilizarea.
; 1 IANUARIE 1950. —
I Grozav am petrecut azi
> noapte I Am făcut revelionul
> la căminul cultural. S-a
> dansat în odaia unde tre- 
) buia să se deschidă cercul 
? agrotehnic. Am fost un cerc 
( de prieteni și ne-am simțit
> foarte bine.
7 12 IANUARIE. - Ștefă-
\ ne seu n-a făcut mobilizarea
> nici pînă acum. Aș tace-o 
< eu, dar nu-f tocmai ușor.

Cum naiba să fac ca să mJH 
bilizez oamenii ?

19 IANUARIE. — Poimîi- < 
ne e ziua mea. Iar îi ard o < 
petrecere. Am făcut rost de < 
niște vin și o să invit prie- ; 
tenii. Tot cei de la revelion. < 
Intr-o jumătate de oră, i-am < 
mobilizat pe toți I Noroc j 
că nu s-a deschis încă cer- < 
cui agrotehnic, așa că avem ] 
sala liberă la căminul cui- , 
tural. ■

25 IANUARIE. — Ștefă- 
nescu a lucrat în ascuns. A ' 
mobilizat oamenii la cercul 
agrotehnic tocmai azi, de 
ziua mea, cînd sala e ocupa
tă. Colac peste pupăză, in
vitații mei s-au dus și ei la 
cerc, pomenindu-se gata 
mobilizați de mine. S-a dus 
petrecerea, s-a dus ziua 
mea.

5 FEBRUARIE. — Na. că 
s-a dus și postul de respon
sabilă ! A venit control 
la raion, a văzut cum stfl 
treaba și gata! L-au pus 
responsabil pe nepriceputul 
de Ștefănescu. Acu*, dacă o 
să activeze cercul, s-a dus 
sala ! Unde o să mai orga
nizăm reuniunile tovără
șești ?_

VICTOR PIȚIGOI

| CERC AGROTEHNIC 1

Cunoscutul scriitor ameri
can Mark Twain are o 
povestire minunată des

pre un prinț mcș'enr.or al 
tronului Angliei, care dato
rită unei încurcături ajunge 
pentru scut* timp un biet 
cerșetor Atunci a văzut 
pentru întîia oară prințul 
toate mizeriile și suferințele 
țării sale. S-a apucat de lucru. 
Zadarnic însă. Nu se pricepea 
la nimic, nu era bun de nim.c. 
Era pierdut fără armata de 
slugi care-1 îmbrăcau și-l dez- 
brăcau altădată, fără curtenii 
lingușitori și verișoarele prințe
se care cădeau în genunchi 
atunci cînd îi întîlneau pe săli e 
palatului.

Toate acestea sînt bineînțe
les o născocire. In zilele noastre 
însă cu regii se întîmplă lucruri 
mult mai interesante. Mai dihai 
ca-n orice născocire.

Cine a citit povestirea lui 
Mark Twain, își aduce de bună 
seamă aminte că ieșind din pa
latul său, îmbrăcat în zdrențe 
de cerșetor, prințul dă ochii cu 
sentinela în armură, cu halebar
da în mînă, aceeași sentinelă pe 
care a certat-o atunci cînd în 
palatul său a năvălit adevăratul 
cerșetor, care semăna leit cu 
prințul și în zdrențele căru!a 
acesta se îmbrăcase, așa, ca să 
se mai „distreze**.

Înfuriată, sentinela îi trage o 
înjurătură și un picior în spate 
strigîndu-i : „Afară, nemernicu
le !“ Nu știa biata sentinelă că 
stă de vorbă cu prințul deghi
zat I

Popoarele care au izgonit de 
la cîrma tării netrebnicii de 
regi și dictatori, au știut însă 
foarte bine cu ce persoane si

mandicoase stau de vorbă șl cui 
i-au tras un picior în spate 1 
Așa s-a întîmplat cu multi regi 
din Europa. Nu de mult, gașca 
foștilor regi s-a întrunit și ca 
să-i mai treacă năduful a făcut 
o plimbare prin Grecia. Multă 
„lume bună" se adunase aici : 
vlăstari ai Bourbonilor, ai Hab- 
sburgilor, ai Hohenzollernilor. 
Era aici și fostul rege Mihai al 
Romîniei, și Semion al Bulga
riei și mulți alții. Fără coroane, 
fără sceptruri, fără hlamide îm
părătești...

Bicisnice umbre ale trecutu
lui. Umbre moarte, care nu se 
vor întoarce niciodată la viață, 
orice-ar face anumite personali
tăți politice din S.U.A., care nu 
de mult au adresat rușinoasele 
„mesaje de Crăciun" popoarelor 
libere care au alungat tot soiul 
de lepădături din țările lor.

lată ce s-a întîmplat de cu- 
rînd cu unul dintre foștii regi.

La 16 ianuarie, Ia Cairo, a in
trat în vigoare noua Constituție. 
300.000 de egipteni, întruniți la 
miting, și-au arătat hotărîrea de 
a nu admite reîntoarcerea în 
țară a colonizatorilor și a tira
nilor interni. Ei au salutat cu 
căldură Constituția tinerei repu
blici. Știrea aceasta a străbătut 
drumul peste marea Medite- 
rană și a ajuns pînă la coastele 
însorite ale Italiei. Ajungînd la 
Roma, ea l-a dat peste cap pe 
un cetățean grăsuț, cu țăcălie 
neagră. Este fostul tiran al 
Egiptului, ex-regele Faruk, care 
acum trei ani și jumătate a 
șters-o din palatul său din Ale
xandria, înspăimîntat de mînia 
poporului.

La început Faruk s-a mutat 
într-o vilă somptuoasă, deasupra 
căreia fîlfîia drapelul regal. Tră
gea nădejde să se întoarcă în 
palatele sale din „O mie și una 
de nopți". Curînd însă, protec
torii săi din străinătate i-au în
tors spatele. Și Faruk s-a vă
zut pînă în cele din urmă fără 
nici o lețcaie în buzunar. S-a 
apucat să caute de lucru Ce ? 
Ce anume ? La ce se pricepe 
oare ? Cineva l-a sfătuit să se 
facă... giuvaergiu. Un rege tre
buie să se priceapă la giuvaeri- 
cale 1

S-a dus Faruk la un patron de 
giuvaergerie.

— Stimate domn — l-a între
bat patronul. — Poți să deose
bești un topaz de un smaragd ?

Nu știa giuvaergiul că stă de 
vorbă cu fostul rege al Egiptu
lui.

— îndrăznești să rîzi de 
mine, — răspunse Faruk. — 
Prin mîinile mele s-au perindat 
atîtea briliante, atîtea perle, 
atîta argint și aur, cît nu poți 
strînge în toate giuvaergeriile 
din Europa.

— Spune-mi atunci, cît valo
rează această broșa de briliante?

— Asemenea fleacuri împăr
țeam în stînga și în dreapta. 
Nu mă interesa cît valorează.

— îmi pare rău, domnule I 
— răspunse bătrînul și-i arătă 
ușa.

Faruk nu s-a descurajat însă. 
A hotărît să se angajeze la o 
întreprindere textilă.

(După „Cojnsomolskaia. 
Pravda”)

— N-avem de lucru — i s-a 
răspuns... — Care-i meseria du
mitale ?

— Sînt regele Egiptului — 
a răspuns Faruk, cu tonul cel 
mai natural din lume.

Funcționarii izbucniră în rîs.
— Ticăloșilor — strigă Fa

ruk — am să poruncesc să fiți 
biciuiți.

Lumea rîdea și mai tare. Cre- 
zînd că are de-a face cu un ne
bun, unul dintre ei îi spuse :

— Majestate, voința dvs. e 
lege. Vă vom comunica la do
miciliu cînd să vă prezentați.

Lui Faruk însă i s au lungit 
urechile așteptînd.

Iată ce se întîmplă cu regii în 
zilele noastre. Tare-1 invidi^^ 
pe semne, regii șomeri, pe 
țul din povestea lui Twain, c^T 
în cele din urmă s-a întors în 
palatul său. De, vorba ceea fie
care cu steaua lui...


