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IN ALEG

Roadele unei inițiative

Era în primăvara anu
lui trecut...

La Tîrgu-Mureș, tn- 
tr-unul din birourile inimoa
sei clădiri a sfatului popular 
regional, cîteva femei strinse 
in jurul mesei discutau cu 
însuflețire.

Era oare vorba de vreo 
acțiune mare, de importanță 
deosebită? Nu... Cum 2 De 
sporirea numărului de pă
sări în ograda sătenilor? 
Mă rog, o fi ți aceasta o 
treabă bună, dar.» merită 
oare să-i dai atîta atenție ?

Poate că unii, mai puțin 
înțelegători, ar fi putut ju
deca și în felul acesta. Din 
fericire nu toți au gîndit J 
însă astfel. Și datorită spri- j 
jinului acordat de către cei • 
care au văzut ce se ascunde ? 
în spatele acestei inițiative, j 
chemarea a ajuns pînă în ; 
cele mai îndepărtate cătune | 
de munte. ;

De atunci a trecut un an., i 
In preajma zilei de 8 Mar- f 
tie, alături de femeile din ? 
industrie, din institutele ști- i 
infifice și de pe ogoare, din ț 
orașe, din toate regiunile ? 
țării, și femeile din Regiunea i 
Autonomă Maghiară și-au j 
făcut bilanțul. î

Iar bilanțul acesta a arătat i 
că așteptările inițiatoarelor ț 
au fost depășite : numărul ț 
păsărilor de curte a crescut ț 
pe regiune cu 2.300.000 1 i

Este aceasta o realizare i 
asupra căreia merită să. ne f 
oprim puțin ? Fără îndoială 1 
că da. Gospodinele din Re- I 
giunea Autonomă Maghiară f 
a*f contribuit astfel la lupta î 
pentru ca oamenii muncii să • 
fie din ce în ce mai bine a- ! 
provizionați cu alimente ! |

Și nu numai aici, ți nu nu- Ț 
mai acest aport l-au adus și ’ 
îl aduc ele — și celelalte • 
țărănci muncitoare — în j 
lupta pentru un trai mai bun ; 
decît ieri. In unele regiuni • 
gospodinele au pornit între- ; 
cerea pentru ca nici o curte i 
să nu fie fără pomi, pentru j 
dezvoltarea producției de bo- ț 
rangic și pentru multe al- i 
tele. ț

Sătencele noastre îți aduc i 
prinosul lor la lupta dusă de ț 
întregul popor pentru cons- * 
truirea socialismului, și prin . 
astfel de frumoase acțiuni, r r

E. CHELBAȘU ;

lată-ne ajunși în 
pragul alegerilor de 
deputați în sfaturile 
populare. Timp de 
multe săptămîni, în 1 
la Capitală pînă la 
s-au făcut pregătiri în 
gerilor. S-au ținut adunări ale cetățeni
lor cu candidații Frontului Democrației 
Populare; s-au făcut nenumărate propu
neri pentru mai binele țării și al oame
nilor; s-au luat angajamente de muncă; 
s-au împlinit multe din cerințele cetă
țenilor; s-a lucrat cu avînt sporit 
șantiere și în fabrici, în gospodării co
lective și S.M.T.-uri, în gospodăriile in
dividuale ale țăranilor, în școli și "" 
mine culturale.

toată țara, de 
ultimul cătun, 

i vederea ale-

pe

ca-

Se făceau, nu-i vorbă, și pe vremuri 
alegeri în țara noastră. Le organizau 
boierii și fabricanții, ca să se schimbe, ei 
între ei, la cîrmă și să jefuiască norodul, 
pe rînd ca la moară. Acele alegeri nu 
erau decît minciună, silnicie și batjocură.

Dacă s-ar scula din mormînt nea Goe 
Ciomăgașu, vestitul agent electoral de 
pe ulița copilăriei mele, fost averescan, 
liberal, țărănist, vaidist, cuzist și cîte și 
mai cîte —- dacă s-ar scula zic, și s-ar 
călători prin țara asta, să asculte vorbele 
și să vadă faptele ce se săvîrșesc în 
campania_ de alegeri, s-ar întoarce fuga 
în groapă și s-ar învăli într-un munte 
de pămînt, înțelegînd că vremea și ros
tul lui s-au sfîrșit de mult și pentru tot
deauna.

Dar să-1 lăsăm pe nea Goe Ciomăgașu 
tn lumea sa și să ne vedem de-a!e noas
tre. Petrecută tocmai în săptămînile ce 
au urmat celui de-al 2-lea Congres al 
P.M.R., campania electorală s-a bucurat 
de o largă participare a oamenilor mun
cii. De ce ? Răspunsul e simplu. Din lu
crările Congresului, oamenii muncii au 
aflat cît de bogate roade a dat munca 
lor din ultimii ani, cită putere și frumu
sețe au fost în stare să creeze în cu
prinsul patriei, pentru ei înșiși, pentru 

copiii și nepoții lor. 
Au mai aflat cîte lu
crări 
face 
cu 
tura.
Toate acestea le dau încredere și forță 
nouă.

Care sînt însă mijloacele spre a împli
ni aceste sarcini ? Unul din cele mai im- 
semnate e sfatul popular, dacă e puter
nic, strîns legat de mase, alcătuit din oa-

minunate se vor
în viitorii ani, 

cît va crește industria, agricul- 
cultura, ca și bunăstarea poporului.

de Eugen Frunză

De nu te lasă tremurai din glas 
Să ne vorbești prea multe despre 

tine, 
Nu-i nici-un bai, doar fiecare pas 
Din viața ta ți-1 știm la fel de bine.

Ești actlvistu-ntirziind la porți 
Cuvintele partidului să sameni; 
Te războiești Ia strung cu timpii 

morțl 
Sau crești în școală viitorii oameni.

Ești poate-n nezvîntatele cimpii, 
Zvirlind sămința holdelor — ce 

milne 
Iși vor pleca tulpinele mlădii 
Sub greutatea spicelor cu pline.

Ești poate-n pragul țării grănicer, 
Țl-e veghea xi In fiecare noapte. 
Sau robotind de cor pe-un șantier 
Ești ne-ntrecut la glume șl la fapte.

meni harnici, gospo
dari cu ochi limpezi 
și cu credință-n su
flet pentru patrie și 

popor. Sfaturile populare sînt temelia pu
terii politice a poporului nostru liber și 
stăpîn pe țară. Ele lucrează în ‘ ' 
celor ce muncesc și cu ajutorul lor. Iar 
deputății sfaturilor populare sînt slujitori 
ai cetățenilor, sfătuitorii și organizatorii 
muncii lor. Cu cît mai bine vor munci

folosul

Ori medic poate.» viața stind s-o 
aperi 

Tu morții-1 zmulgi din miini 
pumnalul straniu;

Puteri nebănuite poate scaperi 
Din minuscula boabă de uraniu.

Pe tine, făurarul de minuni.
In semn că aspra trudă ți-nțelegem. 
Pe tine, cel mai bun dintre cei buni 
In sfatul nostru, deputat te-alegem.
Știi bine, votul nostru, nu ședere. 
Nici contenirea luptei n-o-nsemna. 
Ci votu-acesta forțe noi ți-o cere. 
In drumul tău deschis, in lupta ta.

Dă-ml mina dar tovarășe de gind. 
Primește votul ăsta. Și la greu. 
Ne-om opinti și noi cu tlne-n rind 
Și-om birui, vom birul merou.

N. FATU

deputați, cu atît mai 
multe și mai bune se 
vor înfăptui în fiecare 
colț de țară.

Iată de ce întregul popor este interesat
ca la 11 martie să fie aleși ca deputați 
candidații F.D.P., oameni cinstiți, gos
podari destoinici, credincioși partidului 
și năzuințelor poporului.

Zilnic se înmulțesc știrile despre felul 
cum sînt întîmpinate aceste alegeri. In 
țările capitaliste, oamenii muncii trăiesc 
în preajma alegerilor zile de groază și 
sînge. La noi asemenea zile sînt prilej 
de noi înfăptuiri în folosul obștei. Așa, 
de pildă, în comuna Severinești, raionul 
Tr. Severin, s-a constituit o nouă înto
vărășire agricolă; între comunele Cioroi și 
Zăvoi din regiunea Craiova, s-a început 
pietruirea unui drum de 4 km. lungime; 
colectiviștii din Frumușeni, raionul Arad, 
și-au reparat toate mașinile și uneltele 
pentru muncile de primăvară; în comuna 
M. Kogălniceanu, raionul Medgidia, a 
luat ființă o cooperativă de credit și eco
nomie; țăranii muncitori din Mărăței, 
raionul Suceava, au depășit planul de 
predare a cotelor de carne și lapte de 
vacă. Și atîtea alte fapte, nenumărate, se 
săvîrșesc în aceste zile, de la un capăt 
la altul al țării.

Sînt acestea faptele unor oameni care 
înaintează cu toată nădejdea pe drumul 
socialismului, oameni hotărîți să apere 
pacea și să-și facă viața mereu mai fru
moasă.

A pierit întru vecie lumea cea veche și 
întunecată, în care bîta lui Goe Ciomă
gașu bîntuia țara, ca o prelungire a scep- 
trului regal. Crește în lumină lumea cea 
nouă, în care puterea, cinstea și gloria 
sînt ale poporului atotstăpîn.

Votul din 11 martie va întări din nou 
această dreaptă rînduială cu pecetea 
voinței noastre neînduplecate de a merge 
înainte, către vremuri tot mai senine șl 
mai îmbelșugate.



Un actor profesionist..
...Și o echipă artistică de amatori

Odată cu căderea cortinei’ în sală 
au izbucnit aplauzele. Gortina se 
ridică din nou. Iar oamenii aplau

dă mereii, mai viu, mai puternic. „„Bra
vo, Dumitre... Să ne trăiești, Viorico... 
Bravo, bravo 1...” Artiștii amatori din 
Ișalnița se înclină către spectatori, mul- 
țwnindu-le tuturor și mulțumind mai cu 
seamă - cuiva, către care se îndreaptă a- 
proape toate privirile. Acolo, în fundul 
sălii, se află Virgil Bădescu, actor la Tea
trul de Stat din Craiova, care aplaudă și 
el entuziast

Aducîndu-și parcă aminte de ceva, acto
rul s-a oprit deodată, și-a scos din buzu
narul de la piept carnetul de însemnări 
și creionul și a așternut în grabă un 
rînd : „19 februarie 1956. Azi a avut loc 
primul spectacol cu piesa „Pîrleazul". A 
fost frumos".

O însemnare scurtă, ca și celelalte din 
carnetul actorului. Scurtă și totuși cîtă 
îndelungată și stăruitoare activitate a 
trebuit pentru a se ajunge la acest ,,a 
fost frumos".

Să răsfoim împreună carnetul actoru
lui : „14 ianuarie 1956. Am luat legătură 
cu responsabilul echipei de teatru din 
Ișalnița. Acesta mi i-a prezentat pe 
membrii echipei. Sînt 14 la număr. Cînd 
le-am spus că am venit să-i ajut să pre
gătească o piesă nouă au început să se 
codească." „Iarăși o piesă, tovarășe ? Păi, 
nu avem vreme nici pentru repetiții... Ni 
s-au stricat decorurile 1“ Așa a fost întîl- 
nirea cu artiștii amatori. „Nici nu cu
noașteți piesa și vi se pare greu s-o pre
gătiți... Indii s-o citim împreună... Spu
neți că n-aveți decoruri ? O să v-ajut să 
facem și așa ceva”.

S-au strîns apoi cu toții în jurul unei 
mese... Piesa a citit-o chiar el, Virgil 
Bădescu. împrumuta cînd glasul arțăgos 
al Saftei, cînd acela, tărăgănat, al lui 
Tudoran, cînd tonul mieros al chiaburu
lui Hodîr™ Tinerii ascultau cu luare 
aminte. Piesa le plăcea. Și apoi, ce bine 
știa actorul ăsta din Craiova să poves
tească despre fiecare personaj al piesei, 
să-i tălmăcească gîndurile, cuvintele— 
Tinerii artiști s-au însuflețit. „O jucăm 
tovarășe Bădescu 1“ a spus, deodată Du
mitru loan. secretarul organizației 
U.T.M. ,.Să știți că o jucăm". Și ceilalți 
au întărit spusele Iui Dumitru... Cînd a 
fost vorba să se împartă rolurile, altă
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greutate. Toți vroiau să joace rolul prin
cipal. Omul parcă, prevăzuse una ca 
asta... Și le-a vorbit, pe îndelete, artiștilor 
amatori despre importanța fiecărui rol, 
«oricît de mic ar fi.el, pentru reușita în- 

'••• teeguiui spectacol.
in Alt fapt a prilejuit o altă însemnare în 

carnet: „Responsabilul ețhipei de teatru 
e nemulțumit. Cred că are dreptate. Am 
pornit greșit la muncă, nesocotind atri-

buțiile ce ii revin lui în îndrumarea echi
pei. De acum încolo o să ne sfătuim îm
preună înaintea fiecărei repetiții și o să-l 
las apoi să conducă repetițiile. Am să 
supraveghez și am să dau ajutor acolo 
unde va fi nevoie. In felul acesta omul o 
să învețe mai mult. Iar prestigiul său 
n-o să fie cu nimic știrbit în fața mem
brilor echipei".

Urmează alte și alte însemnări. Citin- 
du-le, se desfășoară în fața ochilor noș
tri întreaga muncă de pregătire a unui 
spectacol: repetiții la masă, repetiții pe 
scenă, cînd s-au indicat primele mișcări, 
indicații de machiaj, de plantare a deco
rului în scenă. Sub ochii noștri, specta
colul se încheagă, prinde viață... Artiștii 
amatori își îndrăgesc rolurile, se simt 
legați de ele.

„Tinerii mei au intrat atît de bine 
rolurile lor încît și după ce repetițiile 
termină ei se adresează unii altora 
numele personajelor pe care le interpre
tează" — scrie la o anume filă din car
net, actorul. Și continuă : „este și acesta 
un temei să socot că artiștii noștri se vor 
prezenta bine la concurs."

TRAIAN LALESCU

in
se
cu

inge și iar nin
ge. Troenele cresc 
văzînd cu ochii 

Trenul local Dorohoi— 
Botoșani, biruind to
tuși greutățile drumu 
lui, merge cu viteză 
normală. Pînă la Bră- 
ești, unde trebuie să 
cobor, mai este. Scot 
din buzunar un număr 
din ianuarie al ziaru
lui „Zori Noi”, care apare la Suceava 
și încep să citesc...

Este publicată aici „Scrisoarea intelec
tualilor din Vicovul de Sus către in e- 
lectualii satelor din regiunea Suceava 
pentru ridicarea la un nivel mai înalt a 
muncii cultural-educative de

sate, 
după 
timp

Ca urmare a acestei scrisori — 
cum aflasem — se ținuseră între 
consfătuiri pe raioane și pe comu

ne; prilej cu care intelectualii răspunse- 
seră celor din Vicovul, luîndu-și angaja
mentul de a desfășura o și mai activă 
muncă cultural-educativă de masă...

Era vremea acum să aflu ce se reali
zase din angajamentele luate.

* -
renul își încetini mersul. BrăeștiL. 
Peste sat se lăsaseră umbrele în
serării. Căminul cultural se vedea 

de departe cu lumini scînteind în feres
tre. Cînd am intrat în încăperea iluminată 
electric, am văzut un grup destul de nu
meros de oameni așezați pe scaune, as- 
cultîndu-1 pe doctorul din comună. Ion

La o „Casă a alegătorului

La Casa alegătorului nr. 11 din orașul 
Cîmpulung-Muscel, se aflau adunați 
mulți țărani muncitori de pe văile 

Argeșului sau ale Râului Tîrgului, țapi
nari și tăietori de păduri veniji pe cără
rile lezărului sau ale Păpușei, precum ,și 
funcționari din instituțiile locale. Era 
afară un soare strălucitor, o zi senină 
cum nu mai fusese de mult și pe întin
derea nesfîrșită a zăpezii ca și pe frun
țile pădurilor de brazi, o mină nevăzută 
parcă azvîrlise mii și mii de diamante. 
Aceeași strălucire era și in privirile oa
menilor. Acum ei nu găseau îndeajunse 
cuvinte spre a vorbi celor de prin alte 
sate, despre candidații pe care i-au pro
pus în alegerile din 11 martie. Astfel, cei 
din comuna Voinești se lăudau cu ță
ranul muncitor Ion Naftanaiiă, fruntaș 
in treburile obștești ale satului; cei din 
Stilpeni, se bucurau de noul lor candi
dat. factorul poștal Nicolae Barbu, des
pre a cărui conștiinciozitate in muncă s-a 
dus vestea peste multe dealuri ; ci ți va 
din comuna Boteni, vorbeau despre des
toinica și tinăra lor învățătoare Elena 
Durdun, in timp ce cetățeanul Iliuță 
Bog’nez din Cîmpulung, arăta cu cită 
dragoste a fost propusă candidată tele
fonista Elena Marinescu de la Oficiul 
P.T.T.R.

Din toate colțurile raionului Muscel, 
purtători de cuvînt aduceau aici, în Casa 
alegătorului, semnele unei vieți noi; ei 
rosteau numele celor propuși candidați, 
neștiind cum să înfățișeze mai bine chi
purile fruntașilor din satul lor.

Am privit cu toată admirația fețe'e 
acestor oameni. Am ascultat cu vădită 
emoție vorbele lor calde. Mai apoi, am 
aflat în interiorul casei, o vitrină cu ma
terial documentar privind alegerile din 
trecut. Și am privit cu băgare de seamă 
această vitrină, pentru că ceea ce vedeam 
aici era in deplin contrast cu viața noas
tră de azi. Atunci gândurile mele au alu
necat spre vremi le întunecate de altădată.

Materialul documentar aparține secției 
de istorie a muzeului raional și a fost 
adus aici din buna inițiativă a tovarăși
lor Voican Ion, directorul muzeului și

Inițiativa inteîectuaiiîcf din Vicovul de Sus

Fu
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Pop. In cadrul consfătuirii intelectualilor, 
medicul își luase angajamentul de a ține 
un ciclu de conferințe cu teme medicale 
și cum se vede se ținea de vorbă. Aceasta 
era a treia conferință pe care o rostea.

De altfel nu numai doctorul Ion Pop 
își îndeplinea angajamentul luat. Astfel, 
în urma consfătuirii intelectualilor, s-a 
îmbunătățit simțitor activitatea tuturor 
cercurilor de citit din cadrul căminului 
cultural : agrotehnic, sanitar, de limba 
rusă, literar. S-a îmbunătățit și activita
tea artistică.

— In ultimile luni, îmi spune tovară
șul Dohotaru, directorul căminului, prin 
plecarea din sat a cîtorva din cei mai 
buni artiști amatori, echipele noastre 
artistice s-au destrămat. La consfătuire, 
intelectualii și-au luat angajamentul să 
sprijine activitatea artistică. S-a format 
o nouă echipă de teatru. Acum se repetă 
piesa „Jos Tudorache, sus Tudorache", 
de Mircea Ștefănescu, pe care o vom pre
zenta pe scena căminului cu prilejul ale
gerilor.

De la tovarășa Adela Coroma, res
ponsabila bibliotecii sătești, am aflat câ 
după consfătuire, datorită sprijinului în
vățătorilor, a crescut și numărul cititori
lor bibliotecii. In tot cursul anului tre
cut. au frecventat biblioteca 457 de ci
titori care au citit 5.685 de volume. Acum, 
numai într-o lună și jumătate au frec
ventat-o 227 de cititori care au citit 1.275 
de cărți...

★

A doua zi am plecat la Leorda; în 
raionul Botoșani. Pe tovarășul 
Aurel Pintilie. directorul căminu

lui, l-am găsit în cancelaria școlii.
— Dacă am răspuns la chemarea inte

lectualilor din Vicovul de Sus? se miră 
el și, drept răspuns îmi arată p.ocesul- 
verbal al consfătuirii intelectualilor din 
comună, scrisoarea de răspuns adresată 
intelectualilor din Vicovul de Sus și un 
proiect de măsuri care prevede închega
rea unității de acțiune a intelectuahlo- 
din comună. S-au realizat multe pînă 
acum și aici.

Mîrțu Flaminiu, arheolog, neobosit cerce
tător pe drumurile Muscelului.

Dintr-un document datat din 1857, 
aflăm lista fiilor de boieri și a boierilor 
proprietari de moșii din districtul Mus
cel, cu întinderi de cel puțin 100 fălcii 
lucrătoare și care astfel sînt în măsură 
să aleagă deputați pentru divanul ad- 
hoc, numai dintre proprietarii cu moșii 
de cel puțin 300 fălcii lucrătoare. Fapt 
este că pentru divanul ad-hoc, in dis
trictul Muscel, boierii au avut patru re
prezentanți, in timp ce țăranii numai 
unul.

Un alt document un manifest, purtînd 
data de 3 martie 1857, cerea printre al
tele, „bază electorală largă, în așa fel 
incit să reprezinte interesele generale ale 
populației".

Acum 65 de ani, in 1891. vota numai 
1,6 ia sută din populație. Metodele imo
rale întrebuințate erau date pe față când 
de o tabără, cînd de cealaltă. Astfel, in 
ziarul „Drapelul Muscelului" Nr. 78 din 
1 aprilie 1891, citim :

„Catargiștii locali sunt desperați. Au 
ajun soi să corupă coleg iele electorate. Co
șurile le-au umplut cu salamuri, cașca- 
vale, icre negre și roții, măsline, ridichi. 
Damigene gemu pîn'să plesnească. Opt 
trăsuri tocmite cu cite 15 tei pe dzi stau 
gata să-i porte pe la domiciliile lor*.

„.In fața mea, aveam cu adevărat două 
lumi. Una, strimbă, apusă și cealaltă stâ- 
pină pe prezent și pe viitor. Către această 
lume mi-arn întors din nou privirile. Aici, 
în Casa alegătorului nr I i scsise un can
didat local ți oamenii vorbeau acum des
pre ce aveau să înfăptuiască in satele ra
ionului lor Cite școli noi, cMe cămine 
culturale, cite crețe vor trebui să-ți înalțe 
frunțile spre soare, asemenea celor «lin 
Lerești sau Rucăr.

Astfel am văzut aki, puisind viguros 
viața nouă, care nestăvilit iți croiește 
drum înainte. Am văzut aici oameni noi, 
pe a căror față se contura bucuria apro
pierii acestui important eveniment al 
țării : alegerile de deputați pentru sfatu- 
turite populare din 11 martie 1956.

NICOLAE NASTA

Au fost ținute con
ferințe, s-a mărit nu
mărul cercurilor de 
citit de la patru la 
șase și numărul parii- 
cipanților la concursul 
„Iubiți cartea" de la 
25 la 40. Echipa de 
teatru a pus în repe
tiție piesa „Gardul” 
de Tiberiu Vornic, sub 
îndrumarea tovarășu

lui învățător Vasile Amoașei.
In seara aceleiași zile, la căminul cul

tural, asisiînd la repetiția echipei artis
tice, am simțit parcă în tot ce făceau, în 
tot ce spuneau, vibrațiile sufletului ge

neros, al entuziasmului intelectualilor de 
aici.

In zilele următoare am trecut prin alte 
și alte sate: la Dolhasca, Dolhești și Li- 
teni din raionul Fălticeni, la Dornești 
din raionul Rădăuți, la liișești, raionul 
Gura Humor, ia Sheia. raionul Suceava. 
Pretutindeni inițiativa intelectualilor din 
Vicovul de Sus era cunoscută, fusese dis
cutată în consfătuiri pe comune ale in
telectualilor. iar aceștia își luaseră an
gajamente care începuseră să fie traduse 
în viață. Mi-au rămas întipărite în minte 
cuvintele tovarășului Ion Marțolea, di
rectorul școlii și al căminului cultural 
din Liteni : „Inițiativa intelectualilor 
din Vicovul de Sus cuprinde tot mai 
multe sate din regiunea noastră. Ea se 
va întinde în curînd, negreșit, dincolo de 
hotarele ei”.

MIHAfL ȘERBAN



Pe marginea scrisorii colectiviștilor din Bucu

Cuvinte către consătenii mei
R faldurile mele se în

dreaptă către voi, consă
tenii mei și Îndeosebi 

către Anton Tănase, Nicu 
Gh. Stancu și ceilalți oameni 
vrednici, care mai cumpăniți 
falcă dacă să veniți sau nu in 
colectivă.

Mă gîndesc că șovărți încă 
pentru că ați auzit de unele 
lipsuri din munca noastră. Da, 
avem și lipsuri și nu ne e teamă 
s-o spunem. Dar avem și multe 
realizări, care atîrnă cu mult 
mai greu în cumpănă decît lip
surile.

De la înființarea ei și pînă 
acum, gospodăria noastră s-a 
dezvoltat mereu. Azi avem fer
me de oi, de vaci, de porci șl 
colonii de albine, care ne aduc 
venituri însemnate. După cum 
știți, am ridicat construcții noi, 
Iar Ia unele culturi — care nu 
au fost lovite de calamități — 
am obținut producții mai mari. 
Toate acestea au dus la creș
terea avutului nostru obștesc 
și a bunăstării colectiviștilor.

Iată numai cîteva fapte care 
vorbesc de ta sine despre ceea 
re am dobîndit de cînd muncim 
uniți. înfăptuirile acestea, așa 
cum o să vedeți și din scrisoa
rea mea, întrec lipsurile.

lată acum și neajunsurile 
muncii noastre. După cum știți, 
în vara trecută, noi am scos o 
recoltă de griu mai mică decit 
cea planificată. Asta se dato- 
rește pe de o parte inundării 
unor lanuri, iar pe de altă parte 
lnttrzierii noastre la stringerea 
recoltei. Noi am tatirri at recol
tatul griului pentru că mai avem 
încă unii colectiviști cărora le 
place să stea cu un picior tai

colectivă și cu altul afară. Cînd 
aveam mai multă treabă la 
strînsul recoltei, State lacobși 
Fulechi Ferenț, care și-au cum
părat în gospodăria lor perso
nală două vaci, duceau lapte la 
oraș. Cînd era nevoie de mai 
multe brațe de muncă, Alexe 
Gavrilă și Constantin Avarva- 
rei lucrau pe pămînturile luate 
în parte, în afara colectivei. 
Apoi cu oameni care vor să 
prindă doi iepuri deodată, e 
cam greu să poți strînge la 
timp griul.

Noi însă ne-am dat seama de 
răul ce ni l-a adus această ati
tudine și sîntem hotărîți să
trecem la aplicarea întocmai a
Statutului de organizare a gos
podăriilor agricole colective.
Acum, am revizuit împărțirea
sarcinilor încît fiecare om a 
fost pus să muncească Ia locul 
potrivit puterii și priceperii sale. 
Abaterile arătate mai sus au 
[ost curmate. Noul nostru plan 
de producție a fost mai bine 
întocmit, mai cu chibzuință. Așa 
intrăm noi în campania de pri
măvară, pentru care trebuie să 
știți că ne-am pregătit temeinic.

Acum, după ce v-am spus 
adevărul desipre realizările, lip
surile și măsurile ce le-am luat 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
noastre, am să închei scrisoa
rea. Cred că ea o să vă alunge 
îndoiala pe care o mai aveți, că 
de acum, știind adevărata față 
a lucrurilor, veți răspunde che
mării mele, venind alături de 
noL

RADU NICOLAE 
președintele gospodăriei agri
cole colective „9 Mai“, comuna 

Corbeanca, raionul Snagov

Cît pămînt au cîștigat țăranii muncitori 
din regiunea Galați prin desființarea haturilor

Unindu-și terenurile învecinate în tarlale pentru a contracta cu S. M. T. lucrări agri
cole pe suprafețe mari, și desființînd astfel haturile, țăranii muncitori din raioanele Calmă* 
țui, Galați, Bujoru, Brăila și Filimon Sîrbu din regiunea Galați, au cîștigat:

• «.

** • *** •
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CULTIVATE CU 6R1U 
i0 PRODUCȚIE MEDIE DE 
-1430 Kg. LA HECTAR

Au intrat în colectivă 
încă 95 de familii

Să judecăm drept

Ce mamă nu se gîndeșt» 
oare Ia copiii ei cu dra
goste și nu muncește din 

răsputeri pentru a le asigura 
un viitor frumos și fericit ? Dar 
să stăm o țiră strîmb și să 
judecăm drept, așa cum spune 
zicala. Cine asigură copii
lor săi un trai îmbelșugat: cel 
ce este în colectivă sau cel care 
stă în afara ei ?

Obiceiul străvechi de a da ca 
zestre fetei sau feciorului, cînd 
se căsătoresc, o bucată de pă- 
mînt s-a înrădăcinat atît de 
mult la unii părinți, încît cu 
greu îi poți lămuri că intrînd 
în gospodăria colectivă pot da 
mai multă zestre copiilor lor. 
Iată, de pildă, pe Anica Săcară, 
care ține morțiș să nu intre în 
colectivă numai ca să aibă ce 
da ca zestre celor cinci fete. Mă 
rog ție, cumătră, ce ai dat ce
lorlalte două fete pe care le-ai 
măritat, decît cîte o jumătate 
de iugăr de pe care nu pot 
scoate decît hrana pe cîteva 
luni ? Și ce-o să le mai dai 
celorlalte fete din peticul de 
pămînt ce ți-a mai rămas ? Dar 
tu, lele Marie Borșan, care ți-ai 
măritat anii trecuți cele două 
fete, ce le-ai dat ? Mai nimica, 
pentru că și așa nu-ți ajunge 
nid ție peticul de pămînt pe 
care-1 ai.

Voi știți că înainte de a in
tra în gospodăria colectivă 
mi-am măritat și eu două fete 
din cele cinci, pe Maria și Ca

rolina. Și ce le-am dat ca zes
tre ? Doar cîte un iugăr de pă
mînt, adică mai nimica. De cind 
sîntem colectiviști, mi-am căsă
torit încă o fată și un băiat, 
pe Anuța și Ionel. E drept că 
lor nu le-am mai dat pămînt ca 
zestre și dacă ne gîndim bine, 
nici că le mai trebuia pămînt 
(doar în colectivă avem destul). 
In schimb, le-am cumpărat, atît 
Anuței cît și lui Ionel, mobilă 
de toată frumusețea, plăpumi, 
covoare ; ba le-am mai țesut ți 
cîteva valuri de pînză. Iar din 
veniturile ce ii s-au cuvenit pen
tru zileie-muncă și din cele ce 
le-am mai dat noi, au putut să-și 
clădească și cîte o casă pe locu
rile date in folosință de către 
gospodăria colectivă. Și drept să 
vă spun, mult mai mulțumiți au 
fost Anuța și Ionel de zestrea ce 
au căpătat-o cu ajutorul colecti
vei, decît Maria și Carolina.

Și acum, să facem o mică so
coteală : Maria și Carolina n-au 
primit ca zestre decît cîte un 
iugăr de pămînt, pe cînd Anuța : 
loc de casă, mobilă, lucruri de 
îmbrăcat odăile și bani pentru 
a-și clădi casa, la care mai pu
tem adăuga cea mai frumoasă 
zestre, — avutul nostru de nă
dejde — gospodăria colectivă.

Așadar, vedeți dragele mele, 
intrînd în colectivă nu vă rămîn 
fără zestre fetele de măritat.

MARIA SACARA 
membTă în gospodăria colec

tivă „Drapelul Rcșu“, 
comuna Răscruci, reg. Cluj

/n ultimii doi-trei ani, 
în gospodăria noastră 
nu pred s-au înscris 

noi membri. Se înțelege că 
lipsa a fost și a noastră, a 
colectiviștilor, care am cam 
slăbit munca de lămurire in 
rindul țăranilor muncitori cu 
gospodărie individuală. De 
această lipsă ne-am dai și 
mai bine seama după ce am 
prelucrai, intr-o adunare ge
nerală, Documentele celui de 
al H-lea Congres al P.M.R. 
După prelucrarea Documente
lor Congresului, am trecut la 
formarea a 6 echipe dintre 
cei mai buni colectiviști, care 
au fost instruite de secretarul 
organizației de bază P.M.R. 
Echipele acestea — cărora li 
s-au alăturat și tovarășii în
vățători — au început să des
fășoare muncă de lămurire cu 
consătenii noștri neinscriși in 
colectivă. Aveau ce le vorbi a- 
gitatorii noștrii celor pe care 
voiau să-i lămurească : anul 
trecut, noi am împărțit pentru 
fiecare zi-muncă cîte 17 kg. 
de cereale, In afară de bani, 
lină, brinză și vin. De ase
menea, au fost oameni care 
au dus în hambarele lor 
peste un vagon de cereale.

...„De ce măi fraților mai 
stați la îndoială. își întreba 
vecinii tovarășul Ion Lumi
nam... In sat sinteți cunoscuti 
ca oameni inimoși la treabă 
și dacă ați intra în colectivă 
ați avea foarte mult de cîști
gat. Voi mă știți că am 
avut numai un hectar de pă- 
mînt, cu care am intrat în 
gospodărie. Nevasta mi-a fost 
mai tot timpul bolnavă. To

tuși, numai cu aste două pal
me ale mele, am reușit, din 
1952 și pînă acum, să fac atî- 
tea zile-muncă și să primesc 
așa de multe produse, incit, 
cu banii luați pe ele, mi-am 
putut ridica o casă nouă cu 
4 camere, mi-am putut cum
păra o vacă cu lapte, 8 
stupi, 10 oi și un aparat 
de radio. Și ca mine sint 
încă vreo 20 de colec
tiviști. care și-au construit 
case frumoase, au acum în 
gospodăria lor vacă cu lapte, 
cîteva oi, aparat de radio în 
casă și cite altele",

Cuvintele acestea rostite de 
colectivistul Ion Lumînaru 
— înainte om cu ograda 
goală — iar astăzi printre 
oamenii cu casă și gospodă
rie cu stare — li s-au întipărit 
in minte vecinilor săi. La ele 
a gindit seri de-a rindul și 
Andrei Vlad și Costică A. 
Vlad și încă vreo 5—6 gos
podari de pe ulița lui Lumi- 
naru.

Munca ne-a fost răsplătită : 
în cîteva săptămîni au intrat 
în gospodărie încă 95 de fa
milii de țărani muncitori.

Noi, colectiviștii din Plopu, 
in frunte cu comuniștii, sîn
tem hotărîți ca primăvara să 
ne găsească cu tot satul co
lectivizat — bineînțeles, în 
afară de chiaburi — așa cum 
sînt și satele vecine Oprișe- 
nești. Horia, precum și alte 
sate din raionul nostru.

STAN SATNOIA.NU 
președintele gospodăriei 
colective „Drum Nou“ co

muna Plopu, regiunea 
Galați

Io scrisoare.., |
d

Am cotit îndemuull bun <1 
al colectivistului Roth d 
Mihaii din satul nas- ?

• ••

îngrijiți semănaturile de toamnă I

d, 
d 
d 
d

tru. Știu că ce-a scnis el > 
în scrisoare este adevărat (i 
și că viața Iui și a celor-p 
lalți colectiviști s-a schkn- (I 
bat mult. i1

Eu mi-s vă-duvă de răz-*[ 
boi și am 7 iugă-re de pă- 1 
mînt. Copii am doi, pe1. 
Martin si Reghina. Băiatul * 

\ are 17 arai. Iar fata aproa- 
* pe 15. Mult n-o mai’’ 

rămas pînă la cumetrie.
Apăi dacă intru în eolecti- *. 
vă,- ee zestre-i voi da mîi-j 
ne fetei mele ? Si-apoii ml-i x 
greu tare să mă despart p 
și de văcuța pe oare am p 
crescut-o de mică, ca pe-o > 
coprlă. Și ta colectivă știu J 
că se intră și cu vitele, r 

Apăi astea-s pricinile, f
Dar, știu eu?... că v-o spun ț 
drept, scrisoarea lui Mihai / 
m-o pus totuși pe edndurî... j

KLEIN REGHINA > 
țărancă muncitoare cu > 
gospodărie individuală R 

comuna Șelimbăr, regiunea 1 ’ 
Stalin 1J

...Și~un răspuns \
După cum se prevede în d

agricole . colective,1'
.... î a-u

numai o vacă în gospodă-1, 
riia lor nu sînt obligați să p 
o aducă în gospodăria co- p 

i leotivă. Așa că nici tova- (i 
11 rășa Ktein Reghlnn nu va p

d

d 

d

d

d 
d 
d

d
V l>upa VaUlll OAL ptcvcuc ui 
’ ’ Statutul model al ^ospod’ă-
V rlilor uukx

țăranii muncitori care

d fi obligată să-și aducă vă-d 
d cuța ei în gospodăria co-d

Vremea s-a încălzit aproape 
în toată țara. Faptul acesta a 
făcut ca apa provenită din topi
rea zăpezii să băltească pe se
mănături, primejduind dezvol
tarea culturilor. De aceea tre
buie luate măsuri de scurge-e 
a apei de pe semănături. A- 
cest lucru se poate face foarte 
ușor, astfel : începînd de la lo
cul unde băltește ana, săpati 
șănțulețe către drum, așa ca 
apa să se poată scurge în 
șanțul drumului. Dacă nu a- 
veți posibilități de a scurge apa 
în șanțuri sau văi, atunci la ca

petele terenului săpați gropi 
adîncite pînă la stratul de 
nisip și apoi înfundați-le cu pie
tre mari sau vreascuri. Astfel, 
prin canale de scurgere, apa va 
fi îndrumată către aceste gropi.

Totodată în regiunile unde se 
găsește gheață pe semănături, 
trebuie luate măsuri de a o 
sparge. Puteți sparge mai ușor 
această gheață, plimbînd de 
cîteva ori vitele sau oile peste 
semănături, sau cu ajutorul 
unui tăvălug stelat tras pe dea
supra semănăturilor.

1, lectivă. In ce privește zes- * ’ 
’ f.FAa fipf/vî îi rvrrvnu rwKcrt I
d

trea fetei sale îi propunem 1 [ 
să stea de vorbă cu colec-', 
tiv ielele care au fete <tei> 
măritat și să c-tească cefed 
scrise în această pagină

! i de colectivista Maria Si- j >
►cară. < i
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Inițiativa comisiei de femei de la G. A. C. Pechea, regiunea Galați

DesJ au trecut cinci luni de la în- 
tîmplarea aceea. Sofita St Ivas- 
cțt. colectivistă din brigada a 

IV-a, tot mai privește în oămînt ru
șinată cînd se adună colectiviștii de 
plănuiesc cîte ceva. Mare lucru n-a 
fost, dar într-o gospodărie colectivă 
unde majoritatea o numără femeile, 
fapta Sofitei nu a putut fi trecută ușor 
cu vederea-

Era toamnă si păpușoiul foșnea us
cat pe locuri. Zilele se scurtau si zorul 
la cules creștea pe măsură ce soarele 
se trăgea mai repede în apus.

Intr-o dimineață. Vasile Oană. bri
gadierul de la a IV-a. s-a pomenit cu 
un svîrtoc de fată care-i aducea veste 
că lelea Sofita nu vine azi la muncă.

— Zice că s-a lovit aseară la un 
genunchi si stă să si-1 oblojească I

E greu să-ti lipsească un om tocmai 
cînd ai mai mare nevoie de el, dar ce 
poți face cînd se ivește o asemenea 
întîmplare ?

Pe la prînzul cel mare iată numai 
că s-arată pe cîmp Aristita Patîlea. din 
consiliul de conducere, care, mînioasă 
foc, îi spune brigadierului că Sofita 
nu-i bolnavă ci robotește prin ograda 
ei. orin oătule si prin iurul vitelor- _

In ziua aceea nu i-au zis nimic Sofi
tei. au lăsat-o în pace, dar seara, 
după îndemnul brigadierului, cîteva co
lectiviste în frunte cu Aristita Patîlea 
s-au si înființat acasă la Sofita St 1- 
vascu. Ce s-a întîmplat acolo. în casa 
Sofitei St. Ivascu. s-a aflat mai pe 
urmă-

Ștefana C. Tăbuș, membra de partid, 
din brigada I-a, venise de la tîmn. cu 
copilul de trei 'luni oe care si-1 luase 
cu dânsa să si-1 alăpteze acolo.

— Ce spui Sofito! Frumos îti stă 
să ne lași pe noi să ne spetim singuri ■ 
si tu să-ti faci treburile pe acasă ? Uite 
la mine. M-a si certat președintele că 
am venit la lucru cu copilul. Eu pu
team sta acasă, si tot nu m-a lăsat ini
ma să-i văd pe ceilalți plecați. M-am 
dus. Iar dumneata...

Ceea ce a făcut Sofita au mai făcut 
si altele. Si de fiecare dată grupul de 
femei inimoase călca seara pe neaștep
tate pragul caselor acelora ce se dădeau 
în lături de la munca colectivă. Dar 
colectiviștii din Pechea nu s-au oprit 
numai aici si e lesne de înțeles de ce. 
Gospodăria lor avea faimă, se număra 
printre gospodăriile cele mai bogate din 
tară (fondul de bază trecuse de două 
milioane și jumătate), oamenii se obiș_- 
nuiseră să-si vadă în fiecare toamnă 
podurile si hambarele pline si deodată 
se Ivește răul acesta că unele femei nu

mal

vin la lucru. Au discutat mult oamenii. 
In fel si chip.

— Să fie scoase din colectiv cele 
care lipsesc — au propus unii ___
grăbiți. Mai înțelept au judecat însă 
Păuna Sălceanu. membră de partid, 
văduva Marla Stroe care prin mun
ca ei îsi tine copiii prin scoli înal
te. si mai cu seamă Aristita Patîlea 
femeia aceea inimoasă care ani în sir 
a Jost si deputată raională. Din toată 
frămintarea iscată a ieșit altceva, ceva 
la care înainte poate nimeni nu se gîn- 
dfee: inițiativa comisiei de femei a 
gospodăriei colective din Pechea — 
Galati: fiecare colectivistă să lutreze 
cel puțin 120 de zile-muncă în gospo
dărie.

S-a văzut că idee a aceasta, tîsnită 

dintr-o întîmplare nutin obișnuită, a 
dat roade neașteptate. Colectivistele 
din Pechea s-au arătat deopotrivă cu 
bărbații la muncă, deși cele mai multe 
au cooii mici si trebuie să îndeplineas
că la tasele lor toate acele munci mă
runte. dar atît de trebuincioase într-o 
familie, ca pregătitul mîncării, spăla
tul rufelor, cîrpitul. curățenia prim cele 
camere si săli, si atîtea altele pe lîngă 
casă.

In anul trecut. Maria Stroe a lucrat 
234 zile la tolect'v. pentru care a pri
mit 2400 kg. de porumb boabe si 1350 
kg. de grîu. iar în afară de acestea, 
mazăre, fasole, orz. ovăz, miere, lapte, 
lînă si bani.

ța
Aristita Patîleâ a adus acasă pentru 

178 de zile-muncă peste 3000 kg. de 
cereale; Păuna Săkea-nu. cu 160 de 
zile-muncă. tot cam atît

In Pechea. din 760 ntembri ai gospo
dăriei colective. 430. adică mai mult 
de jumătate sînt femei. Chibzuință si 
hărnicia lor s-a dovedit de-a lungul a- 
nilor cu prisosință, pentru că dacă la 
începuturile gospodăriei, atunci în va
ra anului 1949 (cîteva luni după Re
zoluția din 3-5 martie), averea colecti
vei se ridica la abia 60.000 de lei. după 
cinci ani. fondul de bază a ajuns la 
2.864.000 lei, socotit în sutele de vite 
de muncă, miile de păsări si oi. în re
mizele si grajdurile înălțate an după 
an. în magaziile care, tot an după 
an. se dovedesc neîncăoătoare pentru 

averea colectivei. îm cele două autoca
mioane Molotov, în stupii de albine. în 
atelierele de fierărie si lemnărie. în 
toate atelajele si mașinile agricole pe 
care si le-au cumpărat pentru a munci 
cu mai mult spor și a-si făuri mai re
pede bunăstarea.

Pentru anul 1956. colectivistele din 
Pechea — si printre ele se numără azi 
si Sofita St. Ivascu. — sînt hotărîte 
să-si întreacă fiecare numărul de zile- 
muncă îndeplinite în timpul anului 
1955, pentru ca munca lor să rodească 
astfel îndoit, atît în gospodăria colecti
vă cît si în propria lor gospodărie.

FLORIN MURGU

Că au nn grai al lor, numai al lor. 
Al inimii de mamă, de soție. 
Mai limpede ea unda de izvor. 
Mal unduios ca freamătul cimpieî.

Cu inima deschisă de-i asculți. 
Ai să desprinzi o vorbă, mai cu seamă. 
Ce trece peste crestele de munți 
Și nu plătește depărtării vamă.

O vorbă ce-au rostit-o in alint 
Pe obrăjiori 
Și-n zori de 
Și in uzină.

copilul sărutindu-1, 
zi pe cimpul aburind, 
timpul intrecindu-L

femeile-o rostesc,De ziua lor,
Nălțindu-și fruntea dîrză și semeață, 
Că-n vorba „Pace" ele deslușesc. 
Ca niciodată, rostul lor In viată.

GH. CEAUȘU

Scrisoarea fiului
Măicuță dragă rogu-te să nu mă 
prea cicălești. că-ți scriu puțin de-o vreme 
eu n-am uitat șuvițele de brumă 
ce-fi cad pe frunte, mindre diademe.

Te-nvăluie adeseori mihnirea 
câ nu mă ai sub ochi să-mi i 
dar nu uita, sint om in toată 
cetățenești răspunderi am tn 1 

dai povafgjș 
firea, 
față.

intimi strop de soars si te stea, 
spre veacu-acesta nea. bireAor.

le rog eă iei pahare te* șt coed

făcut de cînd țl-s fiu și mamă mi-eșfi.

Cu scaunu-ml cel gol, pe-același rind, 
așează altul ce l-o fi de-o seamă 
că-ți pică nora-n casă pe curind ; 
e-nvățăioare ca și tine, mamă!

Aceste rindurl le inchei acum, 
șl de le vezi In pagini de ziar, 
sînt mărturie că pe-al vieții drum 
nu m-ai crescut, prea buno. In zadar 1
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Povestire

oră în 
auf de 
banca

ruie tăcerea. De-abia după ce trenul a pornit și 
și-a luat vînt, tăcerea a fost ruptă de omul care 
purta pălărie.

— N-aveti cumva o țigară mai 
sează omului cu cojocul.

— Nu, nu fumez.
Cel cu haine de șiac și căciulă a 

buzunar un pachet de „Naționale" 
și a întins-o omului cu pălărie.

— Uite colea.
Omul cu pălărie 

aprins-o și după ce 
cat de pe bancă și
din ea o sticlă și s-a

r-i Pentru că mi-ai

mult ? se adre-

scos atunci din 
a luat o țigară

colectivă. Doi dintre ei și-au clădit case 
cinci, care în viața lor n-au avut o coadă 
in ogradă, și-au cumpărat vacă.

nu te înscrii ?
că eu m-aș scrie, dar
de dragul colectivei nu mi-oi 
și spus ălora care vin să mă 
pierdeți vremea oameni buni.

noi, alți 
de vită

nevasta
— Atunci de ce
— Păi să vezi, 

nu vrea. Și vezi, 
strica casa. Le-am 
lămurească: „Nu 
Dacă femeia nu vrea, ce să fac ?”

— Așa carevasăzică, femeia nu vrea, — reluă 
vorba omul cu țuica. Deșteaptă femeie ai. Să mai 
tragem cîte-o dușcă în cinstea ei.

Oamenii au băut și în cinstea femeii. Colecti
vistul a reluat apoi firul vorbei.

— Și nu ești în stare să-ți lămurești nevasta?
Pesemne că țuica începuse să-l încălzească pe 

cel cu căciulă, de vreme ce începu să spună ce 
simțea cu adevărat:

— S-o lămuresc ? Dar de ce ? Să intru în colec
tiv și să stau legat de sat ? Liber, de unul singur, 
e mai bine. Uite, femeia stă acasă, muncește pă- 
mîntul, iar eu umblu prin lume și cîștig banc Iaca 
acum am fost la pădure, am stat două luni la 
tăiat acolo și am luat bani frumoși. Acum stau o 
bucată de vreme acasă și fac ce-mi poftește inima. 
Și nu mă stric nici cu oamenii din sat.

Omul cu țuica intră din nou în vorbă.
— Are dreptate. Lucrează cu cap. Și eu fac la 

fel. Mai bine să fii slobod, să faci ce vrei. Iaca 
eu am făcut acum țuică și o duc la Roman. Acolo 
se plătește mai bine. Dacă aș fi în colectiv, aș 
mai avea vreme să mă ocup cu d-astea ?

Oamenii au-golit sticla. Omul cu căciulă începu 
din nou să vorbească. - . ——— 

luat țigara,luat țigara, a mulțumit, a 
tras cîteva fumuri s-a ridi- 
luat traista de sus. A scos 
adresat omului cu căciulă, 
dat țigară am să te cin

stesc cu o țuică de prună clasa întîi.
A sorbit mai întîi el o înghițitură bună apoi a 

trecut sticla omului cu căciulă. După ce a băut și

a 
a 
a

acesta, stăpînul sticlei J-a îmbiat pe omul cu 
cojocel.

— Gustă.
— Nu. Eu beau țuică numai înainte de masă.
— E bine să bei înainte de masă. Dar, ai totdea- 

una ?
—■ Acum am, că numai avans am primit 12 kile.
— De unde ai primit ?
— De la noi, de la colectivă.
i— Ești colectivist ?
— Da.
— Ei atunci nu te— Ei atunci nu te mai îmbif. Să știi că eu, 

ăstora din colectiv, nu le dau nici un capăt de ață.
— De Ce ? a întrebat de astă dată omul cu 

. căciulă» ' ■ ■ - • ■
— Așa vreau ett. Dar ce, nu cumva ești 

lectivist ?
- Eu nu. Kg» .
Cel cu pălărpr’La cîntarit lung pe <S 

ca spre a se convinge de adevăr.
— Bine. Atunci hai să mai tragem 

'* adăugat el oarecum mulțumit
Cei doi au mal sorbit din sticlă, 

s-a uitat la ei apoi s-a adresat celui----- .—.
— Și de ce nu ești colectivist ? E rău în colec

tivă? .
— Păi de, eu unul nu cred ca-i rau. Ca, slavă 

domnului, la noi, mulți au săltat de cînd sînt în

tot co-

sînt

U1I1 ăMJU ruiycajMi.

— Ett. deh I să spunem că aș fi pentru colectivă, 
dar dacă femeia... ȚSf K B *

In acest moment intră în compartiment un tfnăr 
de vreo 28 de ani. Privindu-I pe omul cu căciulă, 
exclamă :

— Ei, dar cu cine mă întîlneac I Ce faci «a
■ Pândele/te întorci acasă?

— Da, mă Nicușor.—Da, mă Nicușor.
— Bine faci, că avem multă treabă. Știi, acum 

colectiva a crescut, avem de semănat 200 de hec
tare, avem de arat, de cărat gunoi.



Care au 
și-au alăturat mai 

de pămînt lîngă 
a întovărășirii sau

D in fire subțiri, nevăzute, 
îsi țese straie albăstr'i. Un____

_ de zurgălăi, cristalin, sparge în 
țăndări liniștea cîmpiei nesfîrșite... 
Caii spumegă, sania alunecă... iar gîn- 
dul femeii zboară o clipă înapoi.

Se vede din nou parcă în sala că
minului din Traianu. La sfîrșitul con
sfătuirii cu cei ce o propuseseră can
didat în alegeri, din una-n alta a venit 
vorba si despre întovărășirea agricolă. 
Si De loc ș-au mai semnat încă șapte 
cereri de înscriere, ridicîndu-se astfel 
numărul lor la peste 70. Cu cîtă mîn- 
drie si dragoste au Doftit-o oamenii să 
se ducă la inaugurare !...

...Si sania zboară 1 Mai repede, și 
mai reoede!... In altă parte, alti oa
meni o așteaptă să-i ceară un sfat, 
să-i pună o întrebare. Ce rău îi pare 
că ziua-i atît de scurtă și sînt atîtea 
de făcut 1 De dimineață. în comuna 
lazu, s-a bucurat nespus că numărul 
colectiviștilor a mai crescut cu 17. iar

seara 
zvon

că întîrziaserăla Smirna 
pregătirile . ___ .
grăbit să termme reparațiile. Apoi, la

s-a supărat 
pentru primăvară și i-a

Miloșești. Amara, Scîntela, alte și alte 
bucurii, greutăți, izbînzi si ziua s-a 
dus I S-a dus ? Nu 1 Încă nu 1 Mai 
sînt undeva oameni care o așteaptă... 
Si sania, sania asta parcă se tîrăste !... 
Mai :ute. si mai iute'

Ca din pămînt. răsare în fată un cer 
întreg de stele. Un nou orășel ? Nu. 
E noul S M.T. de la Grivita. raionul 
Slobozia, cu becuri sclipind și difu
zoare cîntînd. cu șosele pietruite și 
clădiri moderne S! acolo sint tova
răși ai ei de muncă. Lingă castelul de 
apă. în clădirea cu două etaie. o lu
miniță mai stăruie încă în fereastră 
Acolo-i ucenicul Nicolae Creangă. Iși 
amintește bine de el Cînd l-a su't pri
ma dată De tractor i-a sdus • „Des- 
tupă-ti urechile si cască ochii mari, 
învață ce-i bun de la tractoriștii cei 
buni. Du-te ne la [sac Mogos cere 
spriiin lui Radu Gheorghe. sfătuiește-te 
cu mos Conăceanu. Să nu faci si tu 
ca Stan Mănescu Stil ce-a făcut el ? 
A făcut un lucru de mîntuială A fost 
pus să-l facă din nou, iar prima ară
tură a rămas oe cheltuiala lui. Fiindcă 
de felul cum dai bună ziua, asa pri
mești răspunsul"... Iar ucenicul Crean
gă s-a dumirit cu timpul mai bine ce 
înseamnă aceasta. De felul cum îi mun
cești omului, asa îti răspunde. Si răs
punsul acesta a fost câ multi din cei 
cu gospodărie indiv’duală.
arat cu tractorul, 
repede bucata lor 
tarlaua cea mare 
gospodăriei.

...Sania zboară, 
drăvană., Satu-i 
proape I Deodată, 
al zurgălăilor s-a
tîndu-si ușor căciulită, a dat la iveală

aleargă pacă-i năz- 
aproape, și mai a- 
clinchetul de arg;nt 
stins1 A ajuns. Săl-

o șuviță de Dâr castaniu care ioeclf 
pe frunte slobodă. în mingiierea vîntu- 
lui Dintr-o cameră a sfatului oopular 
din Gnvița. se aude o voce groasă, 
bărbătească :

— Tovarășa l.rina 1 A venft tovarășa 
Irina Avram t..

Înăuntru, a întîmpinat-o 
tovarășul Vasile Munteanu. 
tele comitetu'ui de inițiativă 
a fost scurtă S-a făcut bilanțul muncii. 
Pe masă erau aproape 30 de cerer; de 
înscriere în întovărășire Zilele acestea 
se vor strînge multe. Ultima proble
mă: unde va fi tarlaua

— Păi eu zic să fie 
cea mare a co’ectivei. 
celor din iur. Si-aooi. a 
bind : ..Numai să nu mă urc eu 
tractor și să greșesc nițel, să stric ră
zorul.. “

— Nu-i nimic, a răspuns cineva. O 
să trecem si noi Dîrleazul dincolo!

Oamenii rîseră cu înțeles și încu
viințară propunerea feme’i. Dar ce 
vorbă-i asta, cu tractorul ’ Cum o să 
se suie ea pe tractor, poate vă-ntrel.ati 
Aveți dreptate Uitasem, să vă spun 
că tovarășa Irina Avram. înainte de a 
fi organizator de partid la S M T. Gri
vita, a fost tractoristă si instructoare 
de U.T.M.. că în 1945 a primit carnetul 
de partid și că înainte de toate a- 
cestea a fost o simplă si necăii'.ă ser
vitoare, 6 ani de-a rîndul 1...

Cine o vede mergînd în clipa acea
sta spre casă, plină de v’a.tă în pas 
cu tinerețea celor 28 de ani pe care-i 
are, nici nu-și închipuie cît e de obo
sită după o zi de muncă si cîte griji 
poartă oe umerii săi I... Dar ochi: ei 
adînci s? limpezi ca oglinzile apelor 
din fîntînile Bărăganului, vorbesc. Si 
cine înțelege graiul ochilor săi deslu
șește marele adevăr, curat ca lumina 
zilei: că ei îi e nespus de dragă mun
ca aceasta si nespus de scump îi e cu- 
vîntul partidului pe care-1 seamănă în 
atîtea inimi, cu toată dărnicia !...

PETRE POPA

zîmbind, 
președln- 

Sedința

întovărăsirii ? 
lingă tarlaua 
le-a sous ea 
adăugat zîm- 

pe

A

FEMEIA LUI PÂNDELE

de

tă interesează pe mine asta ?
:e te interesează ? Doar ești colecti-

ele a rămas uluit:
spus ?
nea Pândele, ori o faci pe niznaiul ? 

at avansurile Ia noi, lelea Catrina a 
i adunare. A vorbit atunci tare fru- 
i: „Precum știți. Pândele al meu vrea 
în colectiv, dar zicea că eu sînt tm- 

■n, dacă am văzut ce belșug e aici, 
îs și eu. Iaca, mă și înscriu. Cred 
cure Pândele ...“

mai zis nimic. A vorbit în

:are ziceam că nu dau un capăt de 
tiviști, iaca am frînt-o. Am dat 
:aba. Ce femeie are și Pândele ăsta 1 
►uneai adineauri — completă cu un 
c pe buze colectivistul. Deșteaptă

sa adusă de spate, trecută 
Femeia era zgîrcită la vorbă, 
că o chinuie un gînd, după 
măsura prin fereastră lungul

Pînă la urmă s-a dat în vileag:
— Te-aș ruga și eu ceva... Văz că 

mul meu a uitat să mai vină.
Scoase de undeva din catrință o carte 

poștală păturită în două și mi-o întinse.
— Fă bine de-o citește tare...
Iși feri ochii într-o parte, rușinată oa

recum că nu știa desluși slova.
Era o veste de la fie-sa, de la oraș, 

că-i făcuse un dolofan de nepot. Și fe
meia află de-abia acum, de la mine, că-i 
bunică.

—- Da’ dumneata de ce n-ai învățat 
carte ? am luat-o eu de-a dreptul.

Femeia s-a strîns în ea.
— Apăi... la anii mei... îi greu...
Intîmplarea aceasta m-a dus cu mintea 

înapoi, în negura anilor copilăriei. Am 
revăzut casa noastră din care lipsea ma
ma.

Tata plecase în ziua aceea la muncă 
cu noaptea în cap. Noi, droaia de copii, 
îl așteptam care bîzîind, care trăgînd 
mița de coadă, să ne aducă ceva de pus 
în gură că tare ne mai era foame.

Stăm și gîndeam în mintea mea ne
volnică la toate cîte sînt pe pămînt, nu
mai la una mă feream să gîndesc și a- 
nume la bătrîna aceea căreia îi ziceam 
mamă, care mă alintase de cînd mă știu 
și care ședea la oprire, acolo sus, în în
chisoarea orașului. Așa cît se pricepuse, 
tata mi-a spus că o luaseră pe mama, 
fiindcă făcea politică împotriva stăpînirii 
ciocoilor. Era bună mama, dar aprigă la 
fire și iute ca o zvîrlugă. „Spirt" îi zi
cea tata și bine-i zicea. Cînd era vorba 
să mă spele, nici nu ajungeam să mă 
hotărăsc dacă să intru sau nu în balia 
cu apă că mă și pomeneam săpunit din 
cap pînă-n călcîie, răzuit pe gît de tot 
praful mahalalelor și cu urechite întoarse 
pe dos, de nu rămînea neam de murdăț 
rie. Din mine voia mama neapărat ~ 
scoată cărturar. Zicea că-s mai mic și am 
să prind altfel de vremuri. Cînd am prins 
buchea cărții, mama mă punea să-i ci
tesc jurnalul cu vești despre ceea ce se 
întîmpla în Spania. Ea, ascultînd, ba se 
bucura, ba începea să ofteze.

Cînd au închis-o, ne-am dus cu toții, 
grămadă, s-o vedem pe drumul Galatei.

Noi, copiii, plîngeam. Mama m-a stngaț ___ ____ __
și mi-a spus să-i scriu, dar pic de lacrimi aspră, și blîndă, mîna mamei, neobosi-
n-avea în ochi, numai ceva aprig îi stră- tă.„

edeam de vreun ceas pe lavița pe 
care mă poftise gazda, o femeie 

la fa(ă. 
Simțeam 

felul cum 
uliței.

o-

lucea pe față. Eu mă gîndeam că degea- 
ba-i scriu, că tot nu-i nici unul dintre noi 
să-i citească. Și tocmai cînd vroiam să-i 
spun Ia ce m-am gîndit, au intrat după o 
poartă mare și n-am mai văzut-o. De 
scris, i-am scris însă

A fost apoi o zi pe care n-am s-o uit 
niciodată. Printre cele mai mari și pu
ternice amintiri săpate în anii vieții mele, 
ziua aceea a stat temelie, să mă Iacă s 
gîndesc la cîte poate omul, numai să 
vrea. In ziua 
Ne-am aruncat cu 
mai să-l doborîm.

Povestea aceasta de demult i-am spu- 
s-o femeii care mă găzduise șl ospătase. 
Ea clătina din cap și mă asculta cu 
luare aminte Pe urmă, un timp am tăcut 
amîndoi. 
deva, pe 
rile.

— Să

Femeia a oftat și s-a uitat, un- 
uliță. Simțeam că o bat gîndu-

nu mai zici că-i greu ia vîrsta

aceea a venit poștasu . 
loții înaintea Iui mai 

El a scos din tolbă

carte poștală, liniată cu creionul și seri- dumitale...
să cu o slovă mare, s-o vezi de departe. yremea boierilor, da...
Nu mai țin minte azi ~~
mi-au rămas întipărite; acelea de ta în
ceput. în care mi s-a părut că se întru
pează bucuria celei care le scrisese Era 
întîia scrisoare a mamei, scrisă acolo, 
după gratii, unde învățase carte cu alți 
tovarăși, înfruntînd foamea și cîinoșia 
gardienilor. Ea începea așa :

„Dragii mei. fi» ™
Vă scriu eu cu mîna mea...”
Citeam* și i vedeam mîna muncită, și

Acum nu-i greu... Atunci, pe 
r^.., .. . _ __ _________„__ _ Dar acuma, ce-ți

—  ............. ...... slovele. Doar cîteva lipsește ? Învățătorul, uite-1 colea la doi
să mi-au rămas întipărite, acelea de la în- pași... Cărți, caiete, tăbliță, plaivaz... be

rechet. Totul te îndeamnă să te-apuci de 
carte. Și spune singură, dumneata, ce bu
curie mare ai trăi să poți citi singură 
scrisorile copilei ? Iar peste cîțiva ani ale 
BWpților ?.. . .

Femeia n-a răspuns atunci nimic— 
Gîndea 1 Și am simțit după lucirea ochi
lor că-n sufletul ei mijea un gînd bun.

GH. FLORESCU



Agronomul Tamara Fedosenko

de A. Ișcenko

Femei cu care se mîndrește
r£

Colhozul Voroșilov din raionul
Rîlsk, regiunea Kursk, s-a pre
gătit temeinic pentru insămință- 

rile de primăvară. Toate semințele au 
fost curățate, îngrășămintele minerale 
sînt pregătite, iar mașinile și uneltele 
necesare sînt reparate de-acum de 
multă vreme.

Totuși, din zorii zilei și pînă-n noap
te tîrziu, agronomul colhozului — Ta
mara Fedosenko — nu-și găsește 
astîmpărul. 0 vezi ba în mijlocul bri
gadierilor, ba în biroul președintelui.

— Gîndiți-vă ce angajamente ne-am 
luat — repetă mereu Tamara Fedosen
ko. — 1.500 kg. de grîu la hectar, 
4.000 kg de știuleți de porumb, 22.000 
kg. de sfeclă de zahăr. Nu e glumă 1

Tamara Fedosenko are numai 20 de 
ani. De curînd a absolvit Institutul

agrotehnic din Rîlsk și la sfîrșitul lunii 
septembrie a anului trecut a fost unul 
dintre primii specialiști din raion care 
a semnat cererea de primire în colho
zul Voroșilov.

Conducerea colhozului a discutat 
în amănunțime cererea Tamarei Fedo
senko. Toți se gîndeau că e încă prea 
tînără, se întrebau dacă va putea să 
ajute colhozul așa cum trebuie. Nimeni 
din conducerea colhozului nu știa insă 
că mai mult ca oricine se gîndea la 
toate acestea însăși Tamara Fedosen-

va fi semănată sfecla de zahăr să fie 
date în grija echipelor.

— Treaba asta se poate face și în 
primăvară — răspundeau unii membri 
ai conducerii.

Tamara Fedosenko își susținea insă 
punctul de vedere. Președintele colho
zului, Drebennikov. a susținut-o. Mai 
tîrziu, toți au văzut cită dreptate avea 
tînărul agronom. Pînă-n anul trecut 
gunoiul de grajd se aducea pe cîmp în 
pripă, primăvara, cind brigăzile, gră
bite să sfîrșească mai repede treaba a- 
ceasta, îi aruncau la întîmplare. Acum 
însă treaba mergea mult„ mai bine.

Fiecare echipă căra fără nici o 
grabă cit mai mult gunoi pe sectorul 
pe care-l avea în primire și-l împrăștia 
uniform, avi nd suficient timp.

Tînărul agronom a depus o muncă 
neobosită și pentru reținerea zăpezii 
pe ogoare. Pe ger și pe viscol, o întîl- 
neai adeseori pe ogoarele colhozului 
Voroșilov, dînd indicațiile necesare și 
arătînd cum trebuie reținută zăpada.

Tamara Fedosenko a înțeles că nici 
problema creșterii vitelor nu o poate 
lăsa la o parte. Observînd aient activi
tatea fermei, ea și-a dat seama că 
vacile nu dau atît lapte cit ar putea 
să dea. A întrebat mulgătoarele, dar 
acestea n-au știut ce să-i răspundă. 
Atunci, Tamara s-a dus în colhozul 
vecin și a stat de vorbă cu zootehni- 
ciana Liubov Borovaia, bine cunos
cută în întreaga regiune. După multe 
discuții au ajuns la concluzia că mul
sul începea prea tîrziu. Aceasta era 
cauza slabei productivități.

Cînd se întoarce tîrziu acasă pe ea 
o stăpânește un singur gînd: a făcut 
oare azi totul ce trebuia să facă ? Ce 
mai trebuie de făcut pentru ca oamenii 
colhozului Voroșilov să obțină succese 
din ce în ce mai mari ?

Acestea sînt principalele preocupări 
ale tînărului agronom Tamara Fedo
senko.

sovietic

Scriitoarea GALINA NIKOLAEVA, 
autoarea romanului „Secerișul”, lau

reată a Premiului Stalin

ALEXANDRA ȘTIROVA — țesatoare- 
inovatoare Ia fabrica „Trehgornaia 

manufactura” din Moscova

F1OKLA MITUSOVA — președinta 
colhozului fruntaș „Țara Sovietelor” 

din ținutul Altai

ANA MIHAILOVNA LADAN1 — șefă 
de echipă in colhozul Lenin, raionul 
Mukacevo, regiunea Transcarpatică. 
Eroină a Muncii Socialiste, de două 

ori decorată cu Ordinul Lenin

ho. Nu se temea. Nu se îndoia nici de 
puterile ei. Iși dădea doar seama că se 
apucă de un lucru de mare răspundere.

S-a glndit ce s-a gindit conducerea 
colhozului și în cele din urmă i-a în
credințat postul de agronom.

încă din toamna anului trecut, Ta
mara s-a îngrijit ca sectoarele pe care

EROISMUL
la

a- 
la

De două zile 
ploaia nu mai 
contenea. O 

ploaie rece, atît 
de rece, înicît pă
rea că acolo sus, 
în înălțimea ceru
lui se topește pu
țin cîte puțin un 
sloi uriaș dte ghea
tă. Munții care înconjoară stanița 
Smolenskaia păreau înfășurați într-o 
perdea cenușie. Prin rîpe și văgăuni 
curgeau torentele clocotitoare de a- 
pă tulbure. Dezlănțuit, rîu-1 de mun
te Afips amenința să înece întregul 
sat Zarecie, valea în care se găsea 
grajdul de cai și crescătoria de iporca 
a colhozului „Dramul lui Miici”.

Chiar afci, pe o colină, în apropie" 
rea crescătoriei de porci, se află că
suța crescătorilor de vite- Peste 
noapte, rămăseseră în căsuță îngri
jitoarele de porci Vera Barzilova și 
T-îllia Fnndnrnvir»i fiul no-zn iniiItii

de A. Piatunin

de se duceau 
fund.

Din întuneric 
iungea pînă
urechile tinerilor 
nechezatul speriat 
al cailor și muge
tul vitelor. îngri
jitoarele știau că 

legate de staul.

A«

fermei, — Sașa Vasiuhno și ajutoa- 
rea socotitorului Liudmila Svo
boda.

In toiul nopții, LiudmBe sări din 
pat auzind strigăte și hărmălaie. 
Cineva țipă în gura mare:

— Nenorocire fetelor 1 Apta! 
pa!

Liudmila se îmbrăcă în grabă 
fugi în curte- Aici, auzi un schelă- 
lăit jalnic și prelung. Era cățeaua 
Nalda care văzînd-o pe Liudmila se 
apropie sbheunmd șri-și rezemă tris
tă capul de picioarele fetei. „I s au 
înecat cățeii" se gândi Liudmila. Si 
dintr-o dată un gînd îngrozitor îi 
sfredeli creerul: cățeii rămăseseră de 
cu seară într-unul din colțurile 
grajdului. însemnează că apa pă
trunsese acolo—

— Fetelor, apa năvălește ta 
grajd... Să salvăm viteleI

Fetele porniră în goană înspre 
grajd, dar apa le tăie drumul. Ce • 
de făcut ? Vera și Iulia nu știau să 
înoate. Liudmila îl apucă de 
pe Sașa care tocmai atunci se 
piase de ea :

— Hai cu mineî
Intrară amândoi în apa 

Liudmila mergea înainte, 
după ea. La fiecare pas __
mul era tot mai anevoios. Un val 
puternic o trînti pe Liudmila și o 
tânî spre rîu. Lnotînd, fata se în
toarse la mal.

— Nu putem face nimic — spuse 
Sașa — trebuie să ne ducem la Gri- 
gorievskoe după ajutoare.

— Pînă la Grigorievskoe sînt 4 
km. — răspunse Liudmila. N-avem 
timp. O să inunde grajdul.

— Atunci, hai să face o plută — 
propuse Sașa.

Vera aduse scândurile necesare. 
Fetele le legară cu funii și împin
seră pluta în apă. Dar scîndurile u-

3*

m-înă
apro-

rece. 
Sasa 
dru-

ahimalele erau
— Se vor prăpădi! — souse tu 

durere Iulia.
— Nn se vor prăpădi 1 — răspun

se hotărît Liudmila. — Vera dă-mi 
un cutit!

Intr-o secundă, Liudmila aruncă 
rochia de pe ea, smulse baticul din 
caip, lega cu el cuțitul de tricou si oît 
ai clipi se aruncă în ană. Valurile 
o izbeau cu putere. Fetei însă nici 
nu-i trecea prin cap să se întoarcă 
înapoi la mal. Luptînd din răspm 
teri, ajunse în cele din urmă pînă 
la grajd...

Ajunsă aici, Liudmila deschise 
porțile. Vitele stăteau cufundate în 
apă. Numai capul li se mai zărea la 
suprafață. Cu mare greutate Liud
mila reuși să taie funia care le lega 
de staul. Simțindu-se sloboade vite
le porniră înot.

Unul după altul, fata dezlegă a- 
pol caii. Ieșind însă din grajd, bă
gă de seamă că toți caii se îndrep
tau în direcția riului. ,.Se vor îneca 
în Afips” — se gîndi Lu<frnila- Fă
ră a sta prea mult pe ginduri, se 
aruncă din nou în apă- După câteva 
minute reuși să ajungă caii din ur
ină 
căpăstru. Cu 
trase după ea spre 
zărea în depărtare, 
urmară pe primul-.

și săd prindă pe unul 
mare greutate 

movila care 
Ceilalți cai

mai ad'it-e

de 
îl 

se 
îl

a-
ajuns pe mai. 

mijlocul pricte-

iudmila nu-și
minte cum a
S-a trezit în 
sale care o înfăsurau în ple-

abnegația si curajul săi». 
Sovietului Suprem al 

a decorat-o. de curiri*-’. pe

L
nelor 
duri.

Pentru
Prezidiul
U.R.S.S.
Liudmila Svoboda, cu Ordinul Mun
cii-



Politica de pace a Uniunii Sovietice 
se bucură de un uriaș prestigiu în întreaga lume

Puternicul ecou al lucrărilor Congresului al XX-lea
al P. C. U. S.

Lucrările Congresului 
al XX-lea al Partidu
lui Comunist al U- 

niunii Sovietice au fost ur
mărite cu mare atenție de 
întreaga omenire. Pretu
tindeni în lume, atit in ță
rile socialiste cit și in ță
rile capitaliste. Congresul 
al XX-lea al P.C.U.S. a 
fost socotit ca un eveni
ment de o covirșitoare în
semnătate mondială.

In străinătate lucrările 
Congresului au fost urmă
rite îndeaproape nu numai

de comuniști și de masele 
largi populare care nă
zuiesc la o pace trainică, 
îndelungată, dar și de 
cercuri și oameni politici 
de frunte ai burgheziei. 
Ziare, reviste și oameni 
politici din țările capita
liste, recunosc uriașul pres
tigiu de care se bucură azi 
tn lume Uniunea Sovie
tică.

Intelegind schimbările 
serioase care s-au petrecut 
în omenire în ultimii zece

ani — înfățișate cu lim
pezime de Congresul al 
XX-lea — ziare și oameni 
politici din țările burgheze 
recunosc că politica de 
pace a Uniunii Sovietice 
este aprobată si urmată de 
tot mai multe state. Pen
tru oricine e lesne de înțe
les că principiul coexisten
tei pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite 
constituie singura cale de 
stabilire a unei păci ade
vărate în lume.

Vizite ale unor oameni Uniunea Sovietică este în 
i . prezent vizitată de primul mi-

Q6 Stai nistru al Danemarcei, H. C.
în Uniunea Sovietică sHapsen si de vîncent Aurioi, 

fostul președinte al Franței.
De asemenea, șî-au anunțat vizita în cursul lunii mai, 

Guv Mollet, președintele Consiliului de Miniștri al Franței 
și Christian Pineau, ministrul Afacerilor Externe.

Vizitele unor oameni de stat din țările capitaliste în 
Uniunea Sovietică adeveresc că în actualele condiții inter
naționale coexistenta pașnică a statelor cu orînduiri sociale 
diferite este pe deplin Posibilă.

La Paris s-au încheiat
Proclamarea independentei tratativele franco-marocane. 

Marnniiliiî Printr-o declarație dată la
Marocului sfîrșitul tratativelor, guvernul

francez recunoaște indepen
denta Marocului. Totodată intre Franța și Maroc se sta
bilesc legături de „interdependentă*1. Marocul va avea o 
armată națională și diplomație proprie.

Recunoașterea independenței Marocului de către Franța 
este un însemnat succes al poporului marocan si al forțelor 
democratice franceze.

Chemare la o 
de coexistență

politică 
pațnică
mina tuturor țări-niunea Sovietică întinde

lor — așa și-a intitulat ziarul francez „Com
bat" un articol în legătură cu lucrările Con- 

greșului al XX-lea al P.C.U.S. „Comunismul chea- 
*»—- mă la o pace trainică" mărturisea la rîndul său 
» ziarul englez „Yorkshire Post". Astfel au fost ne

voite să vorbească diferite ziare burgheze, despre 
politica Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
politică de coexistență pașnică a țărilor eu siste
me politice și sociale diferite

Rolul conducător 
in menținerea păcii

son, a cerut ca |,____ 1 '
atenție propunerile sovietice în problema 
mării, cuprinse în raportul prezentat de N

guvernul englez să studieze cu 
i’ dezar- 

. . _______ r___ r_______ „ s.
Hrusciov la Congresul ai XX-lea al P.C.U.S. Tezele 
din raportul lui N. S. Hrușciov asupra schimbări
lor serioase petrecute în ultimii zece ani, sînt 
„adevăruri importante" a subliniat deputatul englez 
Younger.

să

Uniunea Sovietică 
a repurtat succese uimitoare

Pe adversarii păcii Congresul al XX-lea 
P.C.U.S. i-a pus în mare încurcătură, 
avocat principal al cercurilor

Dulles a încercat să răstălmăcească ___ _____
cuprinse în documentele celui de al XX-lea Congres 
al P.C.U.S. Secretarul de stat american a căutat 
să prezinte în așa fel lucrurile. încît să reiasă că 
în politica U.R.S.S s-ar fi produs schimbări da
torită „unității și fermității" puterilor aousene.

Nimeni nu a dat însă crezare celor spuse de 
Dulles. Pîaă și deputății americani și-au dat sea
ma că răstălmăcirea lui Dtriles a urmărit să aco
pere tnfrîngerile politicii externe a S.U.A. Nemul
țumit de spusele lui Dulles, senatorul american 
Fulbright a declarat : „Interpretarea dată de 
Dulles situației actuale pur și simplu nu cores
punde faptelor", iar guvernatorul statului New 
York, Harriman, a spus că Uniunea Sovietică „a 
repurtat succese uimitoare în Asia și Orientul Mij
lociu. mai ales după conferința de la Geneva din 
vara anului trecut".

al 
Ca 

reacționare, 
adevărurile

Uniunea Sovietică a dus și duce ferm și nea
bătut politica leninistă de conviețuire paș
nică — scria ziarul „Peoples Daily" care a- 

pare în Birmania. „Uniunea Sovietică deține rolul 
conducător în menținerea păcii în omenire și de 
aceea se bucură de respect din partea națiunilor 
care năzuiesc sore pace. Prin analiza pe care o 
face asupra situației internaționale. Congresul al 
XX-lea are o mare importanță nu numai pentru po
porul sovietic, ci și pentru popoarele întregii lumi", 
scrie același ziar. Pe bună dreptate,, așa cum arată 
și ziarul indonezian „Harian Rakjat" — „După 
acest Congres Uniunea Sovietică va dobîndi popu
laritate și mai mare în rîndul popoarelor din în
treaga lume".

Forțele păcii au crescut

Agenția de știri „France Presse" transmitea 
din Anglia. în legătură cu dezbaterile de 
politică externă din Camera Comunelor, că 

primul ministru. Eden, „a recomandat parlamen
tarilor britanici să studieze cu atenție, așa cum a 
făcut el", discursurile rostite în cadrul Congresu
lui al XX-lea al P.CU.S. Din discuții a reieșit că 
deputății englezi făcuseră acest lucru încă înainte 
de recomandarea șefului guvernului.

Luînd cuvîntul într-o problemă sau alta de po
litică externă, deputății și-au îndreptat ascuțișul 

^^criticii împotriva pohtieii greșite duse de guvernul 
^Benglez. întemeindu și spusele lor pe pasaje din 

raportul lui N. S. Hrușciov. Astfel, deputatul la
burist Roberts a recunoscut că forțele păcii au 
crescut mult prin apariția grupului de state iubi
toare de pace din Europa și Asia, care au procla
mat neparticiparea Ia blocuri drept principiu al a Țjrjj Sovietice spre comunism, cît și pentru 

• politicii externe. Un alt deputat laburist, Hender- mersul victorios înainte al întregii omeniri.

Cu cîteva luni in urmă, ge- 
inlăturarea generalului neralul englez Templer pă- 

.inhn RnnonT fiinhh răsea Iordania fără să-și fiJohn Boggot 6iubb putut duce ,a îndeplinire pla
nul său. Iordania a refuzat 

se înhame la pactul de la Bagdad.
Recent, imperialiștii englezi au primit o nouă și puter

nică lovitură în această parte a lumii. Așa cum au anunțai 
ziarele, generalul englez John Baggot Glubb a fost înlătu
rat de regele Iordaniei din fupctia de comandant al le
giunii arabe. Generalul Glubb era omul de nădejde al im
perialiștilor englezi îp Orientul Mijlociu, unde a trăit și a 
lucrat timp de peste 40 de ani

înlăturarea generalului Glubb a fost întîmpinată cu 
multă bucurie atît de poporul Iordaniei ca și de toate 
popoarele Arable!. care resping amestecul străin în țările 
lor.

In cîteva
Pentru alegerile car, 

vor avea loc tn 1956 
în Kenya, colonialiștii 
au stabilit 
Baragraf 
au slujit 
drent de

printr-un 
că acei care 
tn polifie au 
vot.

(Ziarele)

Politica cancelarului A- 
deriauer stîrnește de 
mulți ani adînci ne

mulțumiri în Germania apu
seană. Frămîntărrie oetrecute 
în jltima vreme dezvăluie cu 
putere putreziciunea cîrmuirii 
din oartea apuseană a Ger
maniei. A sa cum sublinia
Ollenhauer. șeful partidului 
social-democrat din Germania 
apuseană. ..guvernul Adenauer 
a intrat într-o perioadă de cri
ză mortală".

Intr-adevăr. rînd pe rînd, 
^rfestii aliati ai cancelarului A- 

^^■ena.uer îl părăsesc. Anul 
^^recut. cancelarul Adenauer 

6-a văzut părăsit de asa numi
tul „Bloc pe întreaga Germa
nie'*. Recent, a căzut guver
nul local condus de creștin- 
democrați (partidul lui Ade
nauer) din Rhenania de nord-

rin

Exemplu de urmat

Vorbind despre linia politicii externe sovie
tice, politică bazată pe înaltul principiu le
ninist al conviețuirii pașnice, primul minis

tru al Indiei, Nehru, a arătat că ea constituie un 
exemplu pe care ar dori să-l urmeze și alții.

Mersul victorios ol socioHsmului

Programul de luptă pentru pace al Uniunii 
Sovietice înfățișat de Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S. dă speranțe și încredere popoare

lor, în triumful deplin al cauzei păcii, democrației 
și socialismului Așa cum scria un ziar egiptean 
„Pacea este pentru Rusia calea care duce la în
tărirea socialismului”. Congresul al XX-lea ai 
P.C.U.S. este un eveniment de o uriașă însemnă
tate istorică, atît pentru dezvoltarea mai departe 
a Țării Sovietice spre comunism, cît și

Colonialiștii pun temei
Doar pe polițiști (vezi para

graful).
Vor să se aleagă între ei. 
Că altminteri s-ar alege...

praful 1

Generalul englez 
Glubb Pașa, coman
dantul legiunii arabe, 
vedu și înrăit 
malist, a fost 
din funcțiunile 
El a plecat cu 
nul din orașul A- 
mman la Londra.

colo- 
demis 

sale.
av:o-

(Ziarele)

Generalul Glubb pe Inserate, 
A fugit cu un aeroplan.
Și deși lăsă Ammanu-n spate.

(Desen de GH. CHIRI AC)

Totuși cred c-ajunse la ... 
aman 1

EPIGRAMIST

Destrămarea coaliției guvernamentale 
din Germania apuseană

Westfalia. La scurt timp după 
aceasta partidul liber-demo- 
crat a ieșit din coaliția guver
namentală de la Bonn.

Evenimentele care se petrec 
în Germania apuseană sînt 
urmarea creșterii nemulțumi
rii maselor populare fată de 
poiitfca slugarnică dusă de 
Adenauer fată de imperialiștii 
americani. Prin mitinguri, 
prin demonstrații de stradă, 
masele muncitoare se împotri
vesc remilltarlzării tării si în
globării ei în blocul Atlanticu
lui de nord. In localitatea 
Braunschweig. într-o întrunire 
de protest tinerii au declarat:

„Preferăm un viitor luminos 
și nu intetionăm să ne jertfim 
viata pentru interese străine 
si sub comanda generalilor 
fasciști".

In privința stării de spirit 
a majorității populației din 
R. F Germană, grăitoare sînt 
și declarațiile făcute de Deh- 
ler, șeful partidului liber-de- 
mocrat din Germania apu
seană. Intr-o cuvîntare rostită 
la Stuttgart acesta a acuzat 
guvernul Adenauer că nu s-a 
folosit de posibilitățile create 
de Uniunea Sovietică care în
lesneau unificarea Germaniei. 
„In cursul conferinței de la

Berlin (din februarie 1954) — 
a spus Dehler — guvernul 
german a dat dovadă că nu 
este animat de dorința since
ră de a obține restabilirea 
unității Germaniei. De zece 
ani încoace, guvernul si-a în- 
dreotat ochii rvumai spre occi
dent ca si cum răsăritul nici 
nu ar fi existat".

Unificarea Germaniei tn- 
tr-un stat pașnic și democra
tic este dorința arzătoare a 
tuturor germanilor cinstiți. 
Pături largi ale populației din 
Germania apuseană înțeleg 
însă că unificarea nu poate fi 
obținută decît numai pe calea

tratativelor directe între cele 
două părți ale Germaniei.

„Ținînd seama de situația 
reală din Germania — asa 
cum se subliniază în declara
ția din 1 martie a agenției 
T.A.S.S. — trebuie să se înțe
leagă că altă cale pentru re
zolvarea acestei probleme nu 
există".

Și este limpede că iot mai 
mulți oameni din R. F. Ger
mană se conving tot mai mult 
de adevărul acestor cuvinte și 
tocmai pentru aceasta împo
trivirea lor față de politica 
guvernului de la Bonn crește 
necontenit
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(Desen de M. GION)
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[n groapa asta doarme somn greoi 
Ilie Chioru, mardeiaș vestit;
Am fost, In viată, meșter la croit 
Pe ăia care nu votau cu noi.
Am decedat eroic și subit. 
Blagoslovit In țeastă c-un pietroi.
De-atunci mă zvîrcolesc că un strigoi, 
Că nu-mi priește somnul liniștit.
Eu susțineam prefecții și primarii
Si „lămuream", cu ghioaga, șapte sate. 
Eu privegheam la urne, ca mai marii
Să se aleagă-n slujbele visate-
Si i-am servit pe toți atît de bine 
„.Că s-au ținut și-n groapă după mine!

STELIAN FILIP
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A, Foaie verde măr rotat,

Mi-s fată de măritat. 
Că de-acum. cu satul tot, 
Mă prezint și eu la vot

— Babo’ ce nu stai matale 
Ca să-ți vezi de cele oale ?
— Iaca na 1 Păi mă repez 
Și eu, maică, să votez.

„Alegeri" în Vietnamul de Sud
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Incălcînd acordurile de la Geneva regimul reacționar al lui 
Ngo Dinh Diem din Vietnamul de sud a organizat la 4 martie 
btlciul numit .alegeri”. In vederea acestor „alegeri” unilaterale, - 
autoritățile sud-vietnameze au construit numeroase lagăre de con
centrare unde sînt internați cei care cer unificarea pașnică a 
a celor două părți ale Vietnamului.

(Desen de A. RIK)

ÎNTÎMPLĂRILE LUI ILIE POZNAȘU (2)
vete patru vești — măciuci... Text: M. VOINEA

Desen : N. RADULESCU

— Ia citește, măi, Răzvane, 
Ce mai scrie la jurnal ?
— Vești frumoase : prinde viață 
Cel de-al doilea cincinal...

— Aoleu ! Amară veste ! 
Altele, ia vezi, nu sint ?
— Cum să nu ! Auzi, sporește 
Frontul Păcii pe pămînt.

— Cum? Și... de război, nici vorbă? — Apă! Mori... Această veste
Dar, prin sat, ce-ai auzit ? Măi Răzvane. ne-a ucis !
— Douăzeci și doi de oameni. Poznașu : — Te-a ucis numai pe tine
Eri, s-au Întovărășit. Că Răzvan... și el s-a-nscris 1
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