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„Lucrarea este bine executată !' Balinth Petru, președintele gospodăriei colective „Hristo Botev" din Vinga, regiunea Ti
mișoara, are numai cuvinte de laudă pentru felul cum iși îndeplinește munca tractoristul Cleșiu Livius de la S.M.T.-Orfi- _ 
șoara. Insăminfarea sfeclei de zahăr se face cu un cuplu de semănători sovietice tip „2 CK-16", care odată cu săminfa aplică 

și îngrășăminlele chimice.

Cuvîntul agronomului

și după metode n ta te

Timpul fiind foarte înain
tat, lucrările de însămîn- 
țare in acest an trebuie 

făcute cît mai grabnic. Aceasta 
.iu înseamnă insă că ele pot fi 
făcute oricum, că nu este nevoie 
de respectarea unor anumite re
guli, de folosire a metodelor 
înaintate de lucru. Mai sînt incă 
mulți țărani muncitori care, din 
grabă și din nesocotirea îndru
mărilor primite de la agronomi, 
obișnuiesc să semene așa cum 
au ^wat din bătrini. adică 
prirfl^prăștiere cu mina.

Oricît de dibaci ar fi semănă
torul, semințele nu cad la ace
eași depărtare una de alta, așa 
cum e nevoie pentru ca plantele 

se dezvolte bine. Nici adin- 
'cîinea la care se îngroapă se

mințele nu « aceeași: cele mai 
din față sînt luate de vint sau 
mincate de păsări, cele căzute 
prea adine răsar mai tîrziu sau 
nu mai răsar de loc.

In schimb, dacă sînt semă- 
jpinate cu mașina, semințele de 

-Cereale cad în rinduri egal de
părtate între ele. și la aceeași a- 
dîncime. Ele răsar toate o dată, 
și, fiind egal depărtate unele de 
altele, sînt luminate la fel, iar 
aerul pătrunde ușor printre rin
duri. Toate acestea fac ca plan
tele să se dezvolte uniform, a- 
jungînd in același timp la coa
cere, — ceea ce ușurează recol
tarea și înlătură pagubele. Re- 
c^^e obținute in acest 
ș^Kilneințeles cu mult mai 

decit atunci cînd se 
cu mina. Pe de altă 

mașinile, semănatul se 
ușor, chiar pe vreme 

iar cantitatea de să- 

cazc^^<

mînțează 
parte, cu 
face mai 
cu vînt, 
mînță ce se folosește este cu 
15—20 la sută mai mică dccît la 
semănatul prin împrăștiere. Cu

însă-

m e

semănătorile trase de cai se pot 
însămînța 3—5 hectare pe zi.

Semănători pentru cereale e- 
xistă destule în toate satele. 
Formînd grupe de intr-ajutora
re, asociindu-se sau lucrind în 
tarlale intinse, cu ajutorul 
S.M.T.-ului, orice făran munci
tor are putința să insămințeze 
cerealele la vreme cu ajutorul 
mașinilor de semănat în rin
duri.

Cu ajutorul semănătorilor, ce
realele pot fi insămințate și 
după alte metode înaintate, cum 
sînt: semănatul in rinduri în
crucișate și semănatul in rî-n- 
duri dese.

Ing. agr. S. MĂBCULESCU

al construcției socialiste și
De curînd Marea Aduna

re Națională a Republi
cii Populare Romîne a 

votat Bugetul de Stat al R.P.R. 
pe anul 1956. Intemeindu-se pe 
Directivele Congresului al II- 
lea al P.M.R., acest buget este 
o chezășie puternică a mersu
lui nostru înainte pe drumul 
construcției socialiste.

Nu poate să nu stîrnească 
mîndria și mulțumirea noastră 
faptul că bugetul pe 1356 în
sumează la venituri 45.430,6 
milioane lei, iar Ia cheltuieli 
44.430,6 milioane, ceea ce în
seamnă un excedent însem
nat. Acesta este un rezultat 
și o dovadă a temeiniciei 
ncmțelor statului nostru.

Mai bine de trei sferturi 
cheltuielile prevăzute în 
getul recent votat sînt destina
te finanțării economiei națio-

fi-

din 
bu-

if
Necazul tinerei colectiviste

De la o vreme oare-s mai frumoasă ? 
Am mai crescut cumva ? M-am mal mărit ? 
Că prea mi se invîrt pe lingă casă
Atîți flăcăi, și-mi spun să mă mărit 1

fi

Acum doi ani nu prea aveam, e drept. 
Cearșafuri albe, perini și covoare.»
O îndoială mi se zbate-n piept : 
De-aceea toți imi dau tîrcoale, oare ?

Pentru dulapul plin cu 
Și pentru magazia cu 
Dar fetele, spuneți-mi. 
De ce privesc la mine

rufărie 
bucate ? 
cine știe 
înciudate ?

Sînt zile-ntregi do cînd mu-ntreb mereu... 
Prea mulți flăcăi îmi ies în cale I Hei, 
Le-aș zice eu o vorbă, n-ar fi greu, 
...De n-ar fi si Petrică printre ei.

IOANA ZAMFIH

actiuniloi social-cultu- 
acest scop se va folo- 

de 33.837,1 milioane 
o însemnata

nale și 
rale. In 
si suma 
lei, dintre care 
parte este alocată dezvoltării 
industriei grele. Astfel, pentru 
investițiile capitale în indus
tria grea se prevăd fonduri 
cu 36,5 la sută mai mari decît 
în 1955.

Bugetul pe anul în cur3 o- 
glindește totodată grija statu 
lui democrat-popular pentru 
continua dezvoltare a agricul
turii. In acest capitol s-au alo
cat 4.224,5 milioane lei, dintre 
care peste 210 milioane lei 
vor fi învestite sub formă de 
credite pentru întărirea econo
mico -organizatorică a gospo
dăriilor colective. In marile 
centre agricole se vor înfiin
ța 14 noi S.M.T.-uri.

Din Bugetul de Stat al R.P.R.

Inceput 
de prim avara

Norii și-au schimbat deodată, 
Straiul imbîcsit de vată: 
Pe azur, cernite dungi, 
Trec cocorii-n rîuri lungi.
Mugurii grăbiți, pe crăngi, 
Gata sînt să scoată spăngi, 
Iar un zarzăr, mai zorit, 
In beteală s-a-nvălit.
Satu-n vale pitulat 
Oștile și-a ridicat;
Avangardă, hăt în zare 
E-o brigadă de tractoare.
Si cum lunecă încet 
Către-o geană de făget. 
După ea se țin pe jos 
Brazde, ca de abanos.

E. CIOBANII

Miciuri mstul satului

Trăiește în satul Bodoș un 
om, al cărui nume a ra- 
juns cunoscut în toată 

Regiunea Autonomă Maghiară. 
Se numește Gașpar Albert. O- 
cupația de seamă a lui Gașpar 
Albert e grădinăritul. Sînt sule 
și sute de oameni în țara noas
tră, care se ocupă, ca și el, cu 
grădina. De ce atunci m-am ho- 
tărit să vorbesc tocmai despre 
Gașpar Albert ? Se poate spune 
în puține cuvinte: fiindcă ță
ranul acesta din satul Bodoș a 
pătruns secretele științei. Nu 
peste noapte! Sînt ani de zile 
de cînd se străduiește să pri
ceapă viața legumelor, dc cînd 
încearcă experiență după 
periență, pentru a obține 
mai multe și mai frumoase 
iuri de legume. In acești 
Gașpar Albert s-a adăpat 
reu din operele miciuriniștilor 
sovietici. Iar învățătura cîștiga- 
tă a pus-o să dea roade în pro
pria sa grădină. Și a dat.

In toamna trecută, miciuri
nistul din Bodoș a obținut, în 
medie, 32.000 kg de cartofi la 
hectar. E o cantitate care nu 
se poate realiza oricum și ori
unde! Dar principalul este că 
se pot obține asemenea recolte.

Roșiile, gogoșarii, vinetele 
din grădina lui Gașpar Albert, 
de asemenea, nu cresc oriunde. 
Au ajuns să se înțeleagă cu 
grădinarul, care le vorbeș'e pe 
limba științei, dădăcindu-le în
tocmai ca pe niște ființe deli
cate. Și munca lui este răsplă
tită din plin. Cine a putut ve
dea ardeii grași, care cîntăreau 
între 400—600 grame fiecare, 
s-a convins Acești ardei uriași 
au fost văzuți de sătenii din 
Bodoș, cît și de vizitatorii expo
ziției agricole a Regiunii Auto
nome Maghiare. Ce-ar însemna 
dacă în brazdele fiecărui grădi
nar ar crește asemenea minuni? 
Ne-am 
bucură 
doș.

Acesta este numai un început, 
printre multe altele. Și nu în
cape îndoială că prin pătrun
derea necontenită a științei pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri 
ale patriei, miciuriniști ca Gaș
par Albert vor răsări din ce în 
ce mai mulți, în fiecare sat I

STELIAN FILIP
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bucura, așa cum se 
miciurinistul satului Bo-

care 
ve- 
în- 

Și 
tre-

reiese limpede grija cu 
partidul și guvernul nostru 
ghează asupra dezvoltării 
vățămîntului, a culturii 
sportului. Alocațiile pentru
burile social-culturale au cres
cut anul acesta cu 13,1 la su
tă față de anul trecut. Numai 
pentru construirea de locuințe 
bugetul alocă fonduri de peste 
800 milioane lei. In cursul a- 
nului acesta se va construi un 
post de televiziune în Bucu
rești, se vor înființa noi stu
diouri de radio, biblioteci și 
instituții de artă, se vor ridica 
noi unități sanitare, iar cele e- 
xistente vor fi lărgite.

Bugetul de Stat al R.P.R. este 
oglinda fidelă a politicii ex
terne de pace dusă de statul 
nostru. Acest lucru se deslușe
ște clar din faptul că anul a- 
cesta cheltuielile bugetare

al păcii
pentru apărare sînt cu 476 mi
lioane lei mai mici decît anul 
trecut.

Spre deosebire de țările ca
pitaliste, bugetul țării noastre 
nu își are izvoarele principa
le în impozitele și taxele înca
sate de la populație. Astfel de 
venituri nu reprezintă decît 
8,7 la sută din totalul bugetu
lui țării noastre. Grosul veni
turilor, — de 88,7 la sută — 
îl constituie încasările din în
treprinderile și organizațiile 
socialiste (de stat și coopera
tiste).

Muncind pentru justa gospo
dărire a fondurilor prevăzute 
în bugetul de stat, oamenii 
muncii de la orașe și sate, 
strîns uniți în jurul partidului 
și guvernului, vor aduce o nouă 
contribuție la cauza înfloririi 
și întăririi patriei noastre.



Hotărîri 
pentru îmbunătățirea 

învățămîntului

De curînd au fost publicate „Propu
nerile Ministerului învățămîntului 
pentru dezvoltarea și ridicarea ni

velului învățămîntului de cultură gene
rală". Aceste propuneri au stîrnit un viu 
interes în rîndurile lucrătorilor din învă- 
țămint, ale părinților elevilor, ale maselor 
largi de oameni ai muncii.

In anii puterii populare, școala de cul
tură generală a luat o mare dezvoltare, 
deosebindu-se fundamental de școala 
veche, burgheză. Reforma învățămîntului 
din 1948 a deschis larg porțile școlii pen
tru fiii oamenilor muncii și a legiferat o 
serie de măsuri menite să asigure invă- 
țămîntului condiții cit mai bune. Astfel, 
au fost elaborate noi planuri și programe 
de învătămînt, au fost tipărite manuale 
noi, iar laboratoarele, muzeele și cabi
netele școlilor au fost înzestrate cu apa
ratură și material didactic.

Raportul Comitetului Central și Direc
tivele Congresului al doilea al partidului 
pun un accent deosebit pe sarcina ridi
cării și pe mai departe a nivelului invă- 
țămintului de toate gradele, a întăririi 
legăturii școlii cu practica, cu producția.

In Directivele Congresului se prevede 
ca în cursul celui de-al doilea cincinal să 
fie cuprinși în învățămîntul de 7 ani circa 
90 la sută din absolvenții școlilor elemen
tare și, totodată, să se pregătească con
dițiile pentru trecerea în decursul cinci
nalului următor la învățămîntul de 7 ani 
general și obligatoriu.

Recentele propuneri ale Ministerului In- 
vă* mîntului constituie o măsură impor
tară în vederea îndeplinirii acestor sar- 
citd date de partid. Astfel, pentru rezol
va ia eît mai justă a problemei duratei 
invățămîntului de cultură generală, Mi
nisterul a prevăzut în proiectul său mă
rirea duratei de școlarizare la 11 ani, 
după cum urmează: 4 ani pentru cursul 
primar (clasele I—IV), 3 ani pentru 
cursul de gimnaziu (clasele V—VII) și 4 
ani pentru cursul mediu sau de liceu 
(c asele VIH—XI)

Se prevăd, de asemenea, măsuri pentru 
împletirea strînsă a învățăturii cu prac
tica, cu munca creatoare din uzine și de 
pe ogoare, asigurîndu-se în felul acesta 
elevilor cunoștințe și deprinderi practice.

Importante prevederi cuprind proiec
tele noilor planuri de învățămînt pentru 
școlile minorităților naționale. Printre al
tele, predarea limbii romîne va trebui să 
înceapă nu în clasa l-a, cum se proce
dează în prezent, ci în clasa a ll-a, ast
fel ca în clasa l-a elevii să fie lăsați să 
se concentreze asupra învățării scrisului 
și cititului în limba maternă și numai 
după aceea să treacă la însușirea vorbirii 
și scrierii într-o altă limbă.

Discutarea largă a acestor măsuri și 
îndeplinirea lor, după definitivare, revine 
în primul rind învățătorilor și profesori
lor care au de îndeplinit nobila misiune 
încredințată de partid, de a da patriei 
noastre cetățeni bine pregătiți, luptători 
activi pentru pace și construirea socialis
mului in țara noastră.

Știința popularizata

Oricine știe că asupra pămîntului 
nostru cad fără încetare raze de 
lumină provenite în primul rînd 

din soare și într-o mai mică măsură din 
celelalte corpuri cerești. Ceea ce e însă 
mai puțin cunoscut este faptul că pe 
lîngă razele luminoase mai cad asupra 
pămîntului, zi și noapte, fără încetare 
un soi de raze care nu pot fi văzute cu 
ochii, înzestrate cu energii uriașe, care 
vin din spațiul nemăsurat dintre astre. 
Aceste raze, numite cosmice sînt formate 

din mici părticele de materie încărcate 
cu electricitate pozitivă, care se mișcă 
cu viteze uriașe, foarte apropiate de 
viteza luminii (adică 300.000 de kilo
metri pe secundă).

Multă vreme aceste raze au fost o 
taină pentru savanți ; dar în ultimii 10 
ani s-a putut dovedi că părticelele în
cărcate cu electricitale care formează ra
zele cosmice sînt nucleele atomilor unor 
substanțe bine cunoscute ca hidrogenul, 
heliul, litiul și altele.

Știm că atomii tuturor elementelor se 
compun dintr-un miez greu, numit nu
cleu, încărcat cu electricitate pozitivă șî 
un număr mai mic sau mai mare de păr
ticele ușoare numite electroni, care sînt 
încărcate cu electricitate negativă și se 
învîrtesc în jurul nucleelor. In spațiui 
cosmic de multe ori nucleele sînt „dez
golite" de învelișul lor electronic. Se 
obțin astfel ioni pozitivi care pot fi puși 
în mișcare dacă sînt aduși sub influența 
unor forțe electrice sau magnetice. Ceea 
ce este uluitor, e mărimea energiei îngră
mădite în cîte o particulă cosmică. Ea 
poate fi măsurată cu o unitate care ne 
este bine cunoscută din viața de toate zi
lele și anume voltul.

de E. Friedlander
cercetător științific la Institutul de

Fizică al Academiei R.P.R.

După cum se știe, acumulatorul unei 
mașini dă o tensiune de 6 sau 12 volți, 
iar rețeaua de curent electric dă 110 sau 
220 de volți. Ca să producem razele cos
mice cele mai puțin energice ar trebui 
să folosim tensiuni de miliarde de volți. 
Savanții au putut arăta că (e drept des
tul de rar) se observă particule cosmice 
cu energii atît de mari, încît pentru a le 
produce în laborator ar trebui să dispu
nem de o tensiune de un miliard de miii 
arde de volți.

„Fabrica de climă blinda"
Priviți harta alăturată. Veți observa 

de îndată că Asia și America de 
Nord sînt despărțite prin strîmtoa- 

rea Behring. In această strîmtoare se în- 
tîlnesc apele calde ale Oceanului Paci
fic cu apele Oceanului înghețat de Nord. 
Datorită curenților reci care bîntuie în 
Oceanul înghețat de Nord, frontul ză
pezilor veșnice și al ghețurilor se în
tinde mult pe uscat.

Folosirea într-un fel oarecare a strîm- 
torii Behring a constituit încă de mult 
timp o problemă pentru diferiți oameni 
de știință. De curînd, inginerul sovietic 
A. I. Șumilin a propus să se ridice în 
această strîmtoare o grandioasă con
strucție internațională: o centrală atomo- 
electrică de mare putere.

Printr-un stăvilar-pod, clădit aici, ar 
putea trece anual un șuvoi de apă caldă de 
aproape 100.000 km. cubi. Acest nou cu
rent de apă caldă, creat de mina omului.

OCEANUL IMMWDENORD

pa ei fioOCEANUL

CENTRAU 
ATOMICA'

Părticelele cu asemenea energii au în
sușiri cu totul nebănuite. Ele pătrund 
în atmosfera pămîntului, ciocnesc nucle
ele atomilor elementelor din aerul atmos
ferei, le sfarmă în părțile lor componente 
— protoni și neutroni — și dau naștere la 
tot soiul de raze invizibile și pătrunză
toare care străbat întreaga atmosferă șl 
pot pătrunde chiar adînc sub pămînt sau 
pînă în fundul celor mai adînci oceane.

Trebuie însă să spunem că deși ener
gia fiecărei părticele cosmice e uriașă 
în comparație cu ceea ce putem noi rea
liza în mod obișnuit în laborator, aceste 
părticele sînt atît de rare încît energia 
iotală transportată de razele cosmice care 
cad pe un hectar din suprafața pămîntu
lui abia pot face să se aprindă becul 
unei lămpi de buzunar.

Marele interes pe care îl prezintă însă 
razele cosmice pentru savanți constă în 
aceea că particulele cosmice, care pot fi 
observate cu aparate extrem de fine, ne 
permit să facem anumite studii dMta 
mai mare importanță cu privire laWR- 
tuirea maîeriei. Rezultatele acestor studii 
își găsesc mai tîrziu însemnate aplicații 
în diferite probleme ale fizicii atomice, 
îmbogățirea cunoștințelor noastre cu pri- 
vire_ la razele cosmice merge mînâ in 
mînă cu găsirea de noi și noi căi pen
tru folosirea pașnică a energiei nucleare.

ar încălzi treptat marea Behring șî o 
parte din Oceanul înghețat de Nord. In 
felul acesta, clima Asiei, a Americii de 
Nord și chiar a Europei s-ar îndulci sim
țitor. Ghețurile veșnice ar fi alungate 
din această parte a globului pămîntesc, 
iar cu ajutorul centralei ar putea fi în- 
frînt pustiitorul vînt siberian.

In același timp, atomo-centrala rfc 
putea trimite curent electric pină la 
Londra, Paris, Berlin, Varșovia, Moscova 
sau Washington.

O astfel de construcție nu es’.^sipo- 
sibilă. Ea se poate realiza, deoa^^Klă- 
țimea strîmtorii Behring nu trece^BT 85 
km., iar adîncimea este de numai 40 m.

Firește că sarcina construirii acestei 
„fabrici de climă blinda*, un e de loCw 
ușoară. Insă, nu încape îndoială că îi7 
prezent, cînd omenirea a descoperit ener
gia nucleară, există putința de a se rea
liza și această îndrăzneață ideie.

a, agîuuuufâ

îndrumarea muncii 
culturale astfel ca ea 
să sprijine activ trans
formarea socialistă a 
agriculturii, constituie 
preocuparea principală 49 
a activului cultural din 
raionul nostru. Fap- WiFlr 
tul că în raionul Timi
șoara există azi 42 de 
gospodării agricole co
lective, 24 de întovă
rășiri agricole și 64 de asociații de 
cultivare a plantelor tehnice se dato- 
rește fără îndoială și contribuției acti
vității cultural-educative desfășurate 
în rîndurile țăranilor muncitori.

De curînd a avut loc sesiunea de 
constituire a noului comitet executiv al 
sfatului popular raional. Cu acest pri
lej, la propunerea deputaților, s-a hotă- 
rît să muncim în așa fel încît, încă în 
acest an, sectorul socialist să cuprindă 
40 la sută din suprafața arabilă a raio
nului. Așa cum bine s-a arătat la 
sesiune, dacă lunar în fiecare gospo
dărie colectivă vor intra numai 4 
familii de țărani cu gospodărie indivi
duală, sarcina aceasta poate fi cu pri
sosință îndeplinită. Poate oare activi
tatea cultural-educativă să sprijine 
grăbirea procesului de transformare so
cialistă a agriculturii în raionul nos
tru ? Cu siguranță că poate și încă cu 
mult folos. In această privință cea mai 
bună dovadă o fac faptele.

Bunăoară, în comuna Biled, activita
tea intensă desfășurată de activul cul
tural sub îndrumarea organizației de 
bază și împreună cu ea a dus la in
trarea în gospodăria colectivă a 130 
de familii de țărani cu gospodării indi

viduale. In ultimile săptămîni alte 40 de 
familii din Biled au făcut cereri de 
primire în colectivă. Pentru a ajunge 
la acest rezultat, activul cultural al 
comunei Biled a folosit o serie de mij
loace între care spectacolele formațiu
nilor artistice ale căminului cultural, 
gazeta de perete, munca cu cartea, 
vizitele la gospodăria colectivă și în 
casele colectiviștilor și mai cu seamă 
munca individuală de la om la om. La 
îndemnul învățătorului Pîrva Nicolae, 
toți membrii corpului didactic din co
mună au început să umble din casă în

activului culturalDin experiența
al raionului Timișoara

casă, de la om la om, lămurind țăra
nilor muncitori cu gospodărie indivi
duală avantajele muncii coleciive.

O intensă activitate cultural-educa- 
tivă s-a dus și se duce și în comuna 
Parța. Aici munca de lămurire de la 
om la om a fost dusă în majorratea 
cazurilor de către colectiviști. Organi- 
zîndu-se numeroase întîlniri, Ia cămi

nul cultural. între colectiviști și țăranii 
cu gospodării individuale s-au lămurit 
o seamă de întrebări și nedumeriri ale 
celor care doreau să intre în gospodă
ria colectivă. O deosebită înrîurire au 
avut și articolele despre munca în co
lectiv și despre succesele obținute^ de 
colectiviști. Aceste articole au apărut 
la gazeta de perete și au fost semnate 
de oameni cu greutate în sat, ca de 
pildă Jiva Osobin, președintele gos
podăriei colective, Anghel Milan, secre
tarul organizației de bază din gospo
dăria colectivă și alții. Rezultatele în

tregii munci de lămurire n-au țntîrziat 
nici aci să se arate. Acum în Parța, pe 
lîngă cei 50 de membri noi primiți, 
au mai depus cereri încă 20 de țărani 
muncitori.

Există și alte exemple asemănătoare 
în raionul nostru. De pildă, și la 
Săcălaz, Sînandrei, Beșenova, ca și în 
alte comune și sate, activiștii culturali 

au sprijinit munca 
politică de masă 
dusă de organizațiile 
de bază în vederea 
cuprinderii de noi ță
rani muncitori în gos
podării colective. Ast
fel s-a reușit ca pe 
raion numărul colecti
viștilor să crească î 
scurt timp cu încă 
de familii. Alte 300 d 

cereri așteaptă să fie luate în discuție 
de adunările generale ale gospodării
lor agricole colective.

In satele unde sînt întovărășiri 
agricole, munca culturală a fost orien
tată atît spre primirea de noi membri, 
cît și spre transformarea întovărăși
rilor în gospodării colective. In aceste 
localități, ca și în cele 2-3 sate din 
raion unde nu există nici o unitate 
socialistă, unul din mijloacele des 
folosite pentru ducerea muncii cultu
rale Și educative este și trimiterea de 
caravane cinematografice De curînd, 
în satele Chișoda și Giroc, unde nu 
există sector socialist, au fost inau- 
furate întovărășiri agricole. In satul 

acoș din comuna cu același nume, o 
serie de întovărășiți au făcut cereri 
pentru a transforma întovărășirea în 
gospodărie agricolă colectivă

Realizările obținute pînă acum, ne 
îndreptățesc să credem că sîntem în 
măsură să ducem la îndeplinire sar
cina de a sprijini mult mai bine munca 
pentru atragerea țărănimii muncitoare 
pe calea cooperativizării agriculturii.

ION RADULESCU
șeful secției culturale a sfatului 

popular raional Timișoara
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In povestirea „Sultănica", Bar
ba Delavrancea înfățișează o 
imagine realistă a satului de 

pe vremuri : După o ninsoare care 
a acoperit satul cu o haină groasă 
de omăt, cea dintîi pîrtie a fost tă
iată de oameni către circiumă.

Cu cîtva timp în urmă ne aflam în 
comuna Grebu, raionul R. Sărat. Nin
sese mult în zilele acelea. Am putut 
merge cu ușurință însă tocmai acolo 
unde ne minau treburile, — la secția 
de librărie a cooperativei — pentru 
că înspre librărie ducea o pîrtie bine 
bătătorită. Atunci ne am amintit de 
satul descris de Barbu Delavrancea 
și ne-am gîndit că între un sat și 
altul e o mare distanță de ani, de 
oameni și de rtnduieli. In satul de 

j«i a pătruns însfîrșit lumina pentru 
au militat înaintașii culturii ro- 

^minești...
La căminul cultural din comuna 

Valea Călugărească, șapte perechi 
de tineri jucau cu foc sub suprave
gherea atentă a instructorului de 
dans. Pe Radu Iordan, responsabilul 
colțului roșu al cooperativei din co
mună, l-am aflat aici. Părea destul 
de necăjit că trebuia să-și întrerupă 
repetiția :

— Tare am vrea să cîștigâm con
cursul pe țară — îmi mărturisi el.

Era îmbujorat de joc și de tine
rețe. In activitatea colțului roșu de 
care răspunde, a început de cîteva 
luni să-și facă loc o nouă preocu
pare : munca cu cartea.

A deschis tînărul Iordan, un stand 
permanent de cărți în încăperea în 
care salariații cooperativei joacă 
șah și a băgat de seamă că ori de 

* eîte ori aduce cărți noi, la colțul 
roșu se adună mult mai mulți oa
meni.

Cu timpul Radu Iordan și-a sporit 
un.e de comandă pe care le preda 
flBrâșei Bujoreanu, gestionara 11- 
breriei, fapt care a determinat-o pe 
gestionară să-și iacă mai des drum 
ta Ploești, la baza raională C.L.D.C. 
Și să caute cărțile cerute.

Munca cu cartea și-a găsit în Va
lea Călugărească mulți susținători. 
Directorul căminului cultural, tovară
șul Uncu Dumitru, s-a dovedit a fi 
unul dintre cei mai activi. Cîteva ar
ticole scrise de bibliotecara cămi
nului cultural. Ioanițescu Florica. la 
gazeta de perete, prin care atrăgea 
atenția cititorilor asupra unor cărți 
noi, sosite la librărie și sublinia ne
cesitatea citirii lor, au făcut ca ele 
să găsească repede cumpărători.

Potereșoiu Valerica, o femeie în 
vîrstă, văduvă cu șase copii, n-a cu
noscut bucuria deslușirii slovelor 
pînă în anul 1951 cînd, în urma în
demnurilor învățătorului Uncu Du
mitru, s-a hotărît să se înscrie la 
cursul de alfabetizare. După trei ani 
bâtrîna a putut citi singură ziarul, 
iar mai tîrziu, povestiri scurte sau 
broșuri care vorbeau despre viața 
nouă a țăranilor muncitori din pa
tria noastră. Cînd în comună au în
ceput frămîntările pentru înființarea 
unei gospodării agricole colective, 
ea, Valerica Potereșoiu, mamă a 
șase copii, vădană cu un pogon și 
jumătate de pămînt și-a scris sin
gură, cu scrisul ei mare, cererea de 
intrare.

A mai băgat de seamă directorul 
căminului cultural că Gheorghe Un- 
gureanu și nevasta lui, Florica, după 
ce plecau de la cursul agrozooteh
nic, se opreau la librărie să caute 
cărți care să le întregească și să le 
îmbogățească și mai mult învăță
mintele căpătate la cursuri.

Și-a făcut într-o seară drum la 
țhunireanu acasă, a văzut că omul 

pus la loc de mare cinste un 
mit cu peste 60—70 de cărți de vi
ticultură și de literatură, și s-a ho
tărît să-1 facă pe Ungureanu să țină 
singur conferințe la cămin despre 
cele mai bune metode de cultivare 
a viței de vie. Astăzi, Gheorghe Un-

o

o

O 
o 
o

o

gureanu aduce la librărie note des
pre cărțile care i-ar ajuta sa-și țină 
cît mai bine lecțiile la cursul agro- 
• otehnic.

Viorica Stoica e secretara U.T.M. 
și una dintre activistele de bază ale 
căminului cultural Ea s-a evidențiat 
In nenumărate rînduri prin acțiuni 
de răspîndire voluntară a cărții, or
ganizate cu pionierii și utemiștii 
din școală.

regiunii PloeștiCîteva probleme ale difuzării cărții în satele

râs- 
Fio- 
pro- 
timp 
con-

De concursul „Iubiți cartea" 
punde aici tovarășa Ioanițescu 
rica, bibliotecara căminului și 
fesoară de geografie. Intr-un 
destul de-scurt, s-au înscris la 
curs 44 de participanți. Dintre aceș
tia s-au prezentat pînă în prezent 
în fața comisiei 11, mulți avînd a- 
casă, cumpărate de ei, cărțile obli
gatorii ale concursului.

Cartea și-a cîștigat în Valea Că
lugărească mulți prieteni. Secția de 
librărie a cooperativei de aici are 
mult de lucru. La acest rezultat s-a 
ajuns prin strînsa colaborare a 
gestionarei și a celorlalți salariați 
ai cooperativei cu căminul cultural. 

Necazul lui Alexandru Soare

N urnele „Soare" e foarte răspîn- 
dit în satul Nistorești, raionul 
Cimpina. Ca să se deosebeas

că între ele și să se știe despre 
cine e vorba, familiile „Soare" dia 
Nistorești păstrează cu sfințenie pro
numele părinților și bunicilor lor. 
Numai un singur Soare din Nisto
rești nu are nevoie de așa ceva și 
anume Alexandru Soare, om de 
peste 50 de ani, care după ce ani 
în șir a venit la învățătorul Alexan
dru Popovici să învețe a citi și a 
scrie a ajuns astăzi printre fruntașii 
muncii culturale din comună. Pentru 
aceasta a devenit atit de bine cu
noscut în Nistorești, incit nu mai are 
nevoie să-și adauge pronumele pă
rinților și bunicilor.

Alexandru Soare și-a cumpărat de 
Ist Breaza, de la Cimpina. sau chiar 

din Ploești, cărți despre care a auzit 
vorbindu-se la cercul de citit, la se
rile literare organizate la căminul 
cultural, sau la spectacolele echipei 
artistice, cînd crainicul, între altele, 
prezintă și noutățile literare.

N-ar fi făcut firește atîtea drumuri 
pentru a-și cumpăra cărți dacă le-ar 
îi găsit la cooperativa din comună. 
Iată și pentru ce s-a gîndit să scrie 
articolul acela la gazeta de perete 
prin care îl critica aspru pe gestio
narul cooperativei. Constantin Cucu. 
Avea toată dreptatea să fie supărat 
bătrînul Alexandru Soare, pentru că 
la cooperativă, multe cărți intere
sante nu se aduceau, iar cele exis
tente erau aruncate într-un dulap as
cuns după rafturile cu sandale și 
stămburi.

Gestionarul s-a supărat la început 
pentru critică, dar după o zi l-a tre
cut mînia A văzut că Soare Alexan
dru are dreptate și a pus lingă ca
sieră o masă pe care a înșirat, la 
vedere, toate cărțile sosite de la coo
perativa de centru. S-a văzut că 
în primele zile după aceea, mulți să
teni au cumpărat cărți de la coope
rativă. Ne-am întrebat pentru ce 
gestionarul cooperativei a privit, pî
nă la data apariției articolului cu 
pricina, munca de difuzare a cărții 
drept o povară în plus ? Răspunsul 
acestei întrebări l-am aflat mai tîr- 
ziu, după ce, vizitînd alte comune 
din regiunea Ploești am putut vedea 
situații asemănătoare în ce priveș
te felul cum gestionarii cooperative
lor se achită de această îndatorire.

Ti Icul unei neglijente 
a Centrocooo-ului

vem în față un act de o deose
bită însemnătate pentru buna 
funcționare a cooperativelor. 

Este vorba despre așa numitul „con
tract direct" între centru și coopera
tiva sătească. Acest act, tipografiat, 
prevede la loc de cinste diferite ar
ticole, desigur trebuitoare, ca : țesă
turi de bumbac, încălțăminte, galan
terie, cosmetice, ș.a. Citind însă ră- 
mîi pînă la urmă dezamăgit: car
tea, acest bun neprețuit al omului.

articol care să fienu figurează ca 
desfăcut prin rețeaua cooperației.

Dacă acest „contract direct" nu 
prevede un asemenea articol, atunci 
bineînțeles că gestionarii coopera
tivelor, după „contract" nu au nici 
o obligație în ce privește aprovizio
narea și desfacerea cărții.

In două luni de zile, gestionarul 
magazinului mixt din comuna Topli- 
ceni, raionul R. Sărat, Tache Drago- 
mir, a vîndut cărți în valoare de 76 
lei. Drenea Tudorița, gestionara 
secției de librărie a cooperativei 
din comuna Merei, raionul Buzău, a 
atins în două luni suma de 101 lei, 
iar gestionara librăriei din co
muna Stîlpu, raionul Buzău, tovară
șa Ana Dobre, in două luni și jumă
tate nu a vîndut cărți nici măcar 
cit ceilalți doi gestionari, deși în 
comună sînt 45 de țărani muncitori 
înscriși în concursul „Iubiți cartea". 
(In treacăt fie spus, librăria nu are 
în rafturile ei nici una din cărțile o- 
bligatorii pentru concurs, iar la bi
blioteca din comună se găsesc nu
mai două cărți din cele obligatorii). 
Aceste fapte dovedesc o dată cu lip
sa de interes a gestionarilor și pe a- 
ceea mai gravă a căminelor cultu
rale și organizatorilor concursului 
„Iubiți cartea", care nu s-au îngrijit 
nici măcar de asigurarea bibliogra
fiei obligatorii a concursului.

O gestionară în încurcătură

Tovarășei Foidaș Viorica, ges
tionara librăriei din comuna 
Telega, raionul Cimpina, i s-au 

repartizat de către baza raională 
C.L.D.C. cărți pe care cu greu și-ar 
putea închipui cineva că le-ar citi 
vreun sătean din comună.

Telega este o așezare micuță și 
pitorească, printre dealurile care 
mai încolo, către nord, sprijină și 
vestesc munții Carpați. Locuitorii ei 
se îndeletnicesc cu creșterea vitelor, 
cu pomicultura și apicultura. Iată 
de ce nu ne vine a crede nici în 
ruptul capului că s-ar putea găsi 
printre țăranii muncitori de aici 
vreunul pe care să-l intereseze 
„Normarea tehnică", „Metode rapide 
de rectificare a metalelor", „Isto
ricul războaielor de țesut", „Chimia 
petrolului", „Sinteza organică" și 
alte asemenea cărți aflate în raftu
rile librăriei. De asemenea, se pune 
întrebarea :

De ce oare este obligată tovarășa 
Foidaș Viorica să-și țină încărcată 
gestiunea cu cărți în limba maghia-

A
ră, cînd în toată comuna Telega nu 
este nici un cetățean care să cu
noască limba maghiară ?

Cine poartă vina pentru încurcă
tura iscată ? O poartă desigur tova
rășii de la Centrul regional de li
brării și difuzare a cărții din Plo
ești.

Situația librăriei de aici a pus pe 
ginduri și pe membrii brigăzii artis
tice de agitație din comună. Intr-un 
program prezentat nu demult, bri
gada și-a spus astfel cuvîntul, după 
ce a criticat o serie de alte aspecte 
ale muncii culturale :

De vreo doi ani șl ceva 
Nimeni nu vrea să mă Ia. 
Bibliotecară, bibliotecară, 
Scoate-mă puțin afară, 
Scoate-mă din dulâpior 
Șl mă dă la cititor 
Fă cu mine-o prezentare 
Pune-mă-n vitrina mare, 
Dă-mă să mă răsfoiască 
Satul tot să mă citească...'

Gestionar de librărie 
sau vînzător de par fumuri? 
Cu exemplul pe care-1 vom ară

ta mai jos, în fața organelor 
care se ocupă cu difuzarea și 

popularizarea cărții se ridică încă 
o problemă foarte însemnată.

Tovarășa Cristian Elena este ges
tionara secției de librărie a coope
rativei din comuna Poiana, raionul 
Cimpina. îndeplinește această func
ție din anul 1951, după ce a urmat o 
școală specială de gestionari de li
brărie. Luîndu-și funcția în primire, 
tovarășa Cristian Elena s-a dedicat 
însă cu trup și suflet vînzării 
articolelor cosmetice și de pa- 
petârie, lăsînd difuzarea cărții 
în seama inițiativei învățătorilor. 
Preocupată de această treabă, to
varășa Cristian Elena nu a citit nici 
o carte din cele sosite la baza ra
ională, nu a auzit niciodată despre 
concursul „Iubiți cartea". Exemplul

[ ciriri hăspîndITÎ 
J__ cartea:

ei ne îndreptățește să atragem aten
ția forurilor centrale asupra nevoii 
de a se organiza instructaje cu ges
tionarii librăriilor, precum și de a-i 
obliga pe acești gestionari să facă 
parte din activul cultural al comu
nelor și să studieze Întreg materia
lul 
de

de popularizare a cărții edita*
C.L.D.C.
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Cîteva concluzii

Faptele arătate mai sus dove
desc că în regiunea Ploești, în 
munca cu cartea, atît organele 

cooperației și C.L.D.C., cit și activul 
cultural care se preocupă de acea
stă problemă, au încă multe lipsuri. 

Unităților și organelor coopera
ției le revine sarcina de a căuta și 
găsi cele mai variate forme pentru 
a înviora și stimula vinzarea cărții 
prin unitățile sătești, incepind cu a- 
plicarea măsurii de acordare a pro
centului legal pentru vinzarea cărții 
Ia sate, organizarea a cît mai multe 
standuri de cărți In comune, ținerea 
unei evidențe clare asupra vînzării 
cărții beletristice, științifice, politice. 
De asemenea, Centrocoop-ul trebuie 
să se îngrijească și să treacă in 
planul de muncă al gestionarilor un 
plan decadal de desfacere a cărții, 
plan care in prezent nu există.

Activul cultural are datoria să-și 
îndrepte cu și mai mare stăruință a- 
tenția inspre secțiile de librărie alo 
cooperativelor și a ajuta pe gestio
nari și vînzători. Activiștilor cultu
rali de la regiune și pînă la comune 
trebuie să le lie limpede faptul că 
munca de răspîndire a cărții nu e 
numai o treabă comercială, ci și o 
sarcină politică de mare răspunde
re. De însemnătatea acestei munci 
politice trebuie să fie pătrunși și 
gestionarii cooperativelor și condu
cătorii Uniunilor raionale ale coope
rației și lucrătorii de la centrele de 
librării șl difuzare a cărții, care au 
dovedit, de asemenea, multe lipsuri 
In sistemul de răspîndire a cărții în 
sate.

O contribuție rodnică pentru înlă
turarea acestor deficiențe pot și tre
buie să o aducă bibliotecarii și cel 
care se ocupă în comună cu con
cursul „Iubiți cartea". Ei trebuie să 
atragă în acest concurs și pe ges
tionarii și vînzătorii secțiilor și ra
ioanelor cu cărți. Aceștia, la rîndul 
lor, trebuie să cunoască și să stu
dieze cererile de cărți ale oamenilor 
muncii de la sate. Astfel vor putea 
cere bazelor raionale cărțile de care 
au nevoie cititorii.

Remedierea lipsurilor sezisate și 
munca pentru înmulțirea succeselor 
existente in această privință iși vor 
vădi roadele in ridicarea neîncetată 
a nivelului de cultură cri țărănimii 
muncitoare, în făurirea unei vieți 
îmbelșugate în satele patriei.

x-J-a-*-WUUUULWL!LSlWUUUlJUlWUUUlWLil^^

3

I

„ Dar mai e incă ceva 
La Telega pe șosea 
E și biblioteca
Și-n ea cartea plinge-așa :



In sala de lectuiâ a gospodăriei colective „Gheorghe Doja" din Borș pot 
fi audiate interesante emisiuni radiofonice sau pot fi citite cărți instructive 
din biblioteca sălii de lectură, care cuprinde peste 2.000 de volume. Tinerii 
Andrei David, Victoria Szabo, Edelka Bodo, Iolanda Ratz, Irina Varga și An
ton Etos ascultă cu atenție o emisiune de radio Închinată fruntașilor din agri
cultură.

Inaugurarea 
colectivei

Cea din urmă zi de sărăcie
Cu un zîmbet trist s-a depărtat... 
Azi în sat e mare bucurie,
Azi e sărbătoare mare-n sat.

Ne-au tot stat dușmanii împotrivă, 
Insă visul tot ni-1 împlinim — 
Și pe mult dorita colectivă 
Ca pe o mireasă o primim.

Știm ; ne-o fi o soață minunată, 
Nu ca sărăcia — aspră, rea: 
Ba uita de masă cîteodată, 
Ba, în viscol, goi ne trimetea.

Unde-i azi, prieteni, pînă-n zare 
Cîmpul ciumpav, îmbucătățit 
S-or desfășura, fără răzoare
Largi tarlale fără de sfîrșit.

Să cintăm așa cum n-am cîntat! 
Să Jucăm cum ri-am Jucat vreodată! 
De-azi începe traiu-adevărat, 
Și o viață plină, -mbelșugată.

Și să mai aducem încă vin, 
Rubiniu să licăre-Ti clondir?.

Construcții noi de 
noi, cu odăi frumos 
ogrăzi cu zeci de orăt 
dărte colectivă, a țar ai 
și de viață.

Să facem, cititoru 
însoțindu-l pe fotoren 
ardelenești cu go^fi, 
și Apahida din regiun 
deaproape viața îndesi

Se poate spune că avem în față un mic palat cultural pe care colectiviștii 
din Borș l-au construit din fondurile realizate prin autoimpunere in anul 1955. 
Exteriorul va fi terminat în anul 1956. Clădirea are o sală de spectacole cu o 
capacitate de 400 de locuri, scenă de teatru, sală pentru bibliotecă, sală pen
tru șah și ping-pong. Căminul cultural are un aparat de radio, precum și 
aparate pentru proiecția filmelor.

»•••-• • • • • •

Mie, uite, mH paharul plin, 
Totuși simt că-s beat de fericire!

MIHAELA MONORANU

MMM

Pe ulița largă din sat 
tiviștilor Ion Dolha, Teod 
rănilor din satul Bolduț i

Asemenea construcții din piatră, mari și luminoase, pot fi ridicate numai 
de o gospodărie căreia li dă mina să facă astfel de cheltuieli. Grajdul pe 
care-1 vedeți în fotografie este una din construcțiile mari, moderne, ale gos
podăriei agricole colective „Steaua Roșie" din Apahida.

Casa cea nouă a lui moș Andrei Iconaru, colectivist din Apahida. In me
dalion : vechea lui locuință. Priviți cîtă deosebire 1 Ele sînt o imagine a vieții 
din trecut și de azi a acestui țăran muncitor, care a pornit cu încredere pe 
drumul pe care-I îndrumă partidul.

Seară de martie, cu vînt ascuțit ce-țl 
pătrunde pînă-n măduva oaselor. 
Ulițele satului sînt noroioase. Dar 

țăranii muncitori din satul Roma, raio
nul Botoșani, nu se sinchisesc de vremea 
urîtă a acestei primăveri întîrziate. Gru
puri, grupuri ei se îndreaptă către că
minul cultural. De cu vreme învățătorul 
Hue Constantin, directorul căminului 
cultural, a dat veste prin sat că în astă 
seară se va ține din nou „sfat" la cămin.

„La sfat cu colectiviștii", așa le spune 
învățătorul 
vorbit aici 
Mihai. Altă 
ce a văzut 
Sovietică.

Dar discuțiile cele mai vii se înfiripă 
în serile cînd colectiviștii făcînd socoteli 
cu tibișirul la tablă, arată cît au adus 
ei în toamnă acasă față de oamenii din 
sat care n-au intrat încă în gospodărie. 
O asemenea discuție urma să aibă loc și 
în această seară.

...Ion a lui Bardan și-a terminat tre
burile prin ogradă și acuma se îndrepta 
și el, mai cu greu, ce-i drept, pe urmele 
eelorlalți. Așa-i place lui întotdeauna : să 
meargă tot pe drum bătătorit de alții.

„Cifte-o vorbi în seara asta ?“ se în
trebă Bardan și apăsă cu sfială pe miner.

La tablă se afla învățătorul Constantin 
Hue și alături de el colectivistul Vasile 
Iacob.

Bardan își scoase căciula, o piti sub 
braț și se așeză într-o bancă mai în față.

— Iaca, sîntem aici tot oameni vred
nici din sat — unii colectiviști, alții încă 
nu. Ați vrea să facem o socoteală dreap
tă ? întrebă Iacob pe oamenii aflați în 
sală.

— Păi, s-auzim întîi despre ce soco- 
cîteva voci

Hue acestor seri. O dată a 
colectivistul fruntaș Bîrligă 
dată Mihai Floraru a arătat 
în colhozurile din Uniunea

în

di 
tar

care trezesc mult interes 
menilor din sat.

— Ei, ia spune ce ai 
întrebă Bardan cu glas

— Ce-am dus ? Uite ce-ar
lalți oameni mi-s martori 
grame grîu...

— 3.176 ? — întrebă mira
— Așa Ioane. Drept îi ) 

Drept îi Savetă? Gaftinine,
— Drept— se auziră gla:

J

teală-i vorba ! — se auziră
în sală.

— Uite 
avem cam 
și sîntem 
însemna că ar 
hectare. Așa-i ?

— Așa !
— Dumneata 

dan — după cite știu ai ceva, ceva 
puțin de cinci hectare.

— Chiar așa — adeveri Ton Bardan. — 
Patru hectare și 90 de ari.

— Ei, hai să vedem cît ai scos dum
neata de pe pămîntul pe care-1 ai și-ți 
spun și eu cît 
pentru cele 936 
familia mea.

Și-așa începu

care: știți că noi,
544 de hectare de
229

în colectivă, 
teren arabil 
ceeade membri; 

veni de fiecare cam

— se adresă el lui

am cîștigat în colectivă 
de zile-muncă făcute cu

una din acele discuții

..Și acum cine
cu gospodărie mijlocțH

După cîteva secunW 
temice aplauze, arată c 
membrii gospodăriei col 
Oradea.



uri, magazii și pătule, ulițe întregi de case 
late, lumină electrică, aparat de radio; 
ată înfățișarea de azi a satelor cu gospo- 
te-au trecut la o nouă rtnduială de muncă 

scurtă călătorie prin trei din aceste sate, 
l nosku. Sînt trei din numeroasele sate 
olec^J: Borș, regiunea Oradea, Bolduț 
uj. Cu acest prilej vom cunoaște mai în- 
a colectiviștilor, roadele muncii lor unite.

-——
parte și de alta se ridică noile case ale colec- 
ia și Ion Filip. Ele sint mărturii ale traiului ță- 
u trecut la noile rinduieli de muncă și viață.

— Și-am mai luat 6552 kg. de porumb; 
468 kg. de fasole, 421 de floarea soare
lui, 936 kg. de cartofi, 936 kg. de ceapă, 
468 kg. de varză, 187 kg. de zahăr, 9,600 
kg. de lină, 93 kg. de brînză, aproape un 
vagon de furaje și peste 6.500 lei. Ei, ce 

ile oa- zici ?
— Ai ieșit bine, n-am ce zice.

să ? — — Am făcut socoteala în bani — con
tinuă Iacob. — Știi la cit se ridică toate 

eă cei- astea ? La 26.327 de lei — și n-am pus 
> kilo- Ia socoteală ce-am mai agonisit din gos

podăria personală. Acu, spune și tu cum 
an. ai ieșit? — îl întrebă Vasile Iacob după 
ntilie? un răstimp.
răiesc? — De, cum să ies ?... Binișor, n-am ce 
a sală. zice, dar nu chiar ca tine.

cer^^m foșnet de brațe ridicate, urmat de pu- 
în unanimitate îl primește pe Adalbert printre 
„Gheorghe Doja" din comuna Borș, regiunea

Scurte vești din sate
• In regiunea Craiova s-au înființat — 

de la începutul anului și pînă acum — 
296 de întovărășiri in care au intrat 10.000 
de familii de țărani muncitori cu 8.624 hec
tare de pămint arabil. Numai în primele 
15 zile ale lunii martie, în regiune s-au 
înființat 196 de întovărășiri agricole, în 
care au intrat 5.632 de familii, cu o supra
față de 4.858 hectare. In fiecare sat și co
mună din raioanele Calafat, Băilești și 
Vînju Mare, au luat ființă întovărășiri a- 
gricole sau gospodării colective.

• Peste 500 de familii de țărani munci
tori din regiunea Bacău s-au înfrățit în 
muncă, înființînd 14 întovărășiri agricole 
și gospodării agricole noi, iar alte 330 de 
familii de țărani muncitori au intrat în 
gospodăriile agricole colective și întovă
rășirile înființate mai înainte.

• Zilele trecute, în gospodăria colecti
vă din satul Corbu de Jos, regiunea Con
stanța, s-au mai înscris încă 60 de fami
lii de țărani muncitori, iar în gospodăriile 
colective din Sibioara, Siliștea și Oituz 
— din aceeași regiune -— au intrat toți 
țăranii muncitori d'in sat.

• In uțtimile zile, în raionul Lu
goj au lua£ființă.'alte 5 întovărășiri, dintre 
care 2 agricole și 3 pomicole. In întovără
șirea agricolă „Brazdă Nouă" din satul 
Hisias, au intrat 56 de familii, iar în cea 
din Chizăitău 43 de familii cu 120 hectare 
de panisrrt Celelalte trei întovărășiri în
ființate în comunele Bara, Tapia și s.,tui 
Amara dia, sînt pomicole. In prezent sînt 
în curs de înființare noi întovărășiri agri
cole, precum , și gospodării colective în 
Șacoșul Mare și Checheș.
• Cu cele alcătuite in ultima vreme, nu

mărul gospodăriilor colective si întovără
șirilor agricole din regiunea Suceava a a- 
iiMK la 369; ele cuprind cam 15.000 de 
familii de țărani muncitori.

Gospodăria colectivă „Gheorghe Doja" din comuna Borș este astăzi mi
lionară, avînd un fond de bază de peste 1.300.(100 lei. Comuna este electri
ficată, iar 65 de familii au aparate de radio. Despre traiul oameniloi de aici
vorbește însăși fotografia de față. Casele colectiviștilor Geza Rutca, Ludo- *
vie Ratz și a bătrînului Ludovic Batori, paznic de noapte la una din fermele 
gospodăriei, au după cum vedeți o construcție modernă, ferestre mari cu 
jaluzele. Cine le trece pragul poate privi cu îneîntare și mobila frumoasă din 
odăi.

Oliona Fiiip din gospodăria colectivă „Steaua Roșie" satul Bolduț, este 
crescătoare fruntașă de purcei. lat-o mîndrindu-se cu unul din cei 19 purcei 
ai scroafei „Pădureanca".

— S-auzim...
— Păi, de pe cele 4,90 hectare ale 

mele am scos cam așa: 1850 kg de grîu — 
că doar le-am cîntărit ast’ vară, la batoză 
— vreo 2200 kg. de porumb, 600 kg. de 
orz, 550 kg. de ovăz, 500 kg. de floarea 
soarelui și vreo 2300 lei pe roșii și sfecla 8 
de zahăr. Din astea mi-am achitat obli
gațiile față de stat și mi-a rămas 
taman cît să am de mîncat cu cei cinci 
ai casei și să-mi cumpăr cîte ceva.

— Ai socotit vreodată la cit se ridică 
în bani agoniseala ta ?

— Iaca, drept să-ți spun asta nu mi-a 
trecut prin gînd.

— Atunci, hai să socotim acuma...
Cîteva creioane scîrțîiră grăbite pe hîr- 

tie. Învățătorul Hue socotea cu creta pe | 
tablă.

— 7500 lei — zise primul, învățătorul, ț 
ca mai bun cărturar.

— Chiar așa, termină de socotit și 
Iacob.

— Da, așa-i, încuviință și Bardan. 
Și ție cît ziceai că ți-a ieșit ?

— 26.327 de lei !
— Ei, e o oarecare diferență, încercă 

să zîmbească Bardan.
Se încinseră apoi discuții aprinse. Care 

mai de care voia să știe cu cît a ieșit Pin. 
tilie Abuzuloaiei, cum de-a putut să-și 
cumpere radio colectivista Saveta Pîrlog, 
cît l-a costat casa cea nouă pe Vasile 
Nedea, cel care toată viața lui a trăit 
într-un bordei și cît a dat pe plapuma aia 
de mătasă, pe care-a cumpărat-o cu cîte
va săptămîni în urmă.

Oamenii statură la ,,sfat“ pînă seara 
tîrziu. Și pe mulți dintre cei cu gospodă
rie individuală îi clinti cele auzite 
în seara aceea la căminul cultural. 
Ursul dintre aceștia era chiar Bar
dan. Pe Iacob Vasile îl cunoștea bine. 
Era om drept. Și-apoi tot ce spusese el 
era adevărul curat. Așa-i 1 Colectiviștii 
își întrecuseră cu mult consătenii...

Mult n-a trecut după „sfatul" ținut 
la cămin și la președintele gospodăriei 
colective veniră cu cerere de înscriere și 
Niculică Vasile, și Ilaș Leon, Eufrosina 
Anuței și alți țărani muncitori. Ion al 
lui Bardan este și el pe cale de a intra 
în colectivă.

„La sfat cu colectiviștii" această formă 
de întîlnire publică a colectiviștilor cu 
consătenii lor în scopul de a face și mai 
bine cunoscute realizările gospodăriei co
lective și creșterea veniturilor membrilor 
săi, se dovedește a fi deosebit de bună 
prin rezultatele practice pe care le dă.

STANCU MARIN

Casa de cultură a gospodăriei agricole colective „Steaua Roșie" din 
satul Bolduț, regiunea Cluj, are o sală de spectacol cu 300 locuri, 2 săli 
de șah și o bibliotecă. '

La gospodăria agricolă colectivă „Steaua Roșie" din comuna Apahida, 
Ion Țînțaru, Andrei Iconaru și Samuilă Groza îngrijesc răsadurile de legume.



Iată Angara I Aici, în pragul Padunului, peste cițiva ani se vor aprinde luminile celei mai uriașe hidrocentrale din lume. Ea va ajuta să fie folosite 
nemăsuratele bogății ale taigăi siberiene.

IERI...

Cind țarul Ivan al IV-lea, cunoscut 
în istorie sub numele de Ivan cel 
Groaznic s-a urcat pe tronul Rusiei, 

întreaga Siberie era stăpînită de hoar
dele tătarilor care adeseori năvăleau pe 
pămîntul rusesc, dincolo de granițele 
siberiene, ucigînd oameni și prădînd sa
tele întîlnite în cale.

Atunci, sub domnia lui Ivan cel Groaz
nic, din mijlocul căzăcimii s-a ridicat 
un om sărac lipii ..pămîntului, anume 
Ermak Timofeevici Jsre, adunând în jurul 
său o mină de viteji, a rostit sus și tare 
ca dacă țarul îi va pune la îndemână 
•ști și arme, el va porni împotriva tăta
rilor și va cuceri Siberia. Țarul s-a în
voit și Ermak s-a ținut de cuvînt A 
cucerit pămîntul Siberiei și a murit eroic 
în bătălie, înecat în apele Irtîșului...

Cîteva sute de ani au trecut de atunci. 
Pe tronul Rusiei s-a perindat țar după 
țar, iar Siberia a rămas pînă ta instau
rarea puterii sovietice un meleag părăsit 

pe care șuierau vînturi năpraznice și 
lupii se adunau în haite umblînd după 
vînat. Cu timpul, în pornirea lui turbată 
de a nimici orice năzuință spre libertate, 
spre o viață mai fericită, regimul țarist 
a transformat Siberia în locul de osîndă 
al celor mai buni fii ai poporului. Aici, 
sub domnia lui Nicolae I. și-au găsit 
moartea membrii mișcării decembriste, 
tot aici au fost izgoniți marii gînditori 
care în lucrările lor au avut cutezanța 
să arate putreziciunea și ticăloșia regi
mului țarist.

Scriitorul rus F. M . Dostoevski are 
un roman zguduitor intitulat „Amin
tiri din casa morților". Ce era această 
„casă a morților?" Una din temnițele 
siberiene, o temniță clădită aici pe întin
derea albă, în „pustiul morții". Aici și-a 
pierdut Dostoevski cei mai frumoși ani 
ai vieții ispășind grozava „vină" de a fi 
spus adevărul !

Siberia!... Cine nu cunoaște semnifi
cația acestui cuvînt în Rusia de dinainte 
de revoluție ? „Te trimit în Siberia !“ — 
lată crunta amenințare cu care vulturul 
cu două capete — stema țarilor — în
cerca să înăbușe năzuința poporului spre 
libertate. întreaga literatură clasică rusă 
povestește despre suferințele deportaților, 
despre temnițele siberiene spre care zil
nic, din etapă în etapă, porneau nesfîrși- 
tele convoaie de osîndiți. In poezia sa 
„Pohod na Sibir" Vasiie Alecsandri înfă
țișează tabloul sfîșietor al unui asemenea 
convoi.

Victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a alungat pentru totdeauna 
prădalnicul vultur -cu două capete. Sibe
ria nu mai e de mult un loc de osîndă. 
Pe malurile Irtîșului, în care s-a înecat 
Ermak, se construiește azi hidrocentrala 
Buhtarminsk. Pe Angara se va construi 
cea mai uriașă hidrocentrală din lume 

„Pustiul morții" e azi un șantier uriaș 
pe caro răsună mărețul imn al vieții I

șeful 
ai

1. NEIMUȘIN 
șantierului de construcții 
hidrocentralei „Bratsk"

E xistă • străveche legendă siberiană 
care povestește că bătrînul Baikal 
a avut 330 de fii și fiice, dar dintre 

toți copiii cea mai dragă i-a fost Angara, 
cu firea ei dîrză și nesupusă...

Intr-adevăr, 330 de riuri se varsă în 
Baikal, lăsindu-și apele aici, în iacul 
acesta uriaș ca o mare. Numai Angarei 
i-a îngăduit Baikaiul să-și croiască drum 
printre masivele uriașe ale munților, go- 
nindu-și apeie clocotitoare departe spre 
marea Karsk.

Demult, demult de tot, a trăit în 
popor gîndul supunerii apelor Angarei. 
Insă numai acum, în anii puterii sovie
tice, visul acesta a început să devină rea
litate. Primele planuri de construcție pe 
malurile nesupusei „fiice a Baikalului", 
au fost elaborate în anul 1920, încă 
atunci cînd trăia Lenin. Marele scriitor 
sovietic Maxim Gorki visa acele vremuri 
în care apele domolite ale Angarei vor 
schimba înfățișarea Siberiei.

Vremurile acestea nu sînt departe. Pe 
malurile Angarei a început construcția 
uriașelor hidrocentrale, printre care și 
hidrocentrala Bratsk, cea mai mare din 
lume.

Am avut marea cinste de a fi delegat 
la cel de al XX-lea Congres al P.C.U.S. 
Cu mare bucurie și mîndrie am ascultat 
raportul Comitetului Central al P.C.U.S., 
am aplaudat Directivele Congresului, Di
rective în care se acordă o mare atenție 
dezvoltării industriale a Siberiei răsări
tene. In afară de hidrocentrala Bratsk, 
aici se construiesc marile hidrocentrale 
Irkutsk pe Angara, Buhtarminsk pe Irtîș, 
Novosibirsk pe Obi.

Construcția hidrocentralei Bratsk a în
ceput. Unde se va înălța această con
strucție gigantică și cum va arăta? Ea 
este numai o parte din uriașul plan ener
getic de supunere a Angarei. Capacitatea 

ei va depăși 3 milioane de kilowați. 
Hidrocentrala va produce 22 miliarde 
kilowați-ore energie electrică pe an, adică 
atit cit dau hidrocentralele Kuibișev și 
Stalingrad luate la un loc. Pentru a obți
ne o asemenea producție de energie elec
trică, la stațiunile termice ar fi fost ne
voie anual de aproape 20 milioane tone 
de cărbune. Energia hidrocentralei Bratsk 
va înlocui munca a 140 milioane de 
oameni !

Pentru construcția acestei hidrocentrale 
gigantiee a fost aleasă cunoscuta strim- 
toare Padun, care se află la o distanță 
de 35 de kilometri de străvechea așezare 
omenească — Bratsk, Aici, în pragul Pa
dunului, cum îi spun localnicii, Angara 
clocotește în spume chiar și pe gerurile 
cele mai grozave. Locuitorii de aici spun 
că pesemne natura însăși a creat strîm- 
toarea Padun pentru construcția hidro-

Din zori și pina-n noapte pe șantierul de construcție lucrează 
cavatoare uriașe.

A Z I...

Locul este extrem de potrivit.centralei.
In pragul Padunului se va construi un 
baraj de 130 de metri înălțime, care va 
da posibilitatea creării celui mai mare 
rezervor de apă din lume, cu o lungime 
de 570 km și o lățime de 40 km. Supra
fața viitoarei „mări Angara" va fi de 
patru ori mai mare decît cea * rezervo
rului de apă Kuibișev.

Hidrocentrala Bratsk se construiește 
in taigă, departe de punctele populate, 
departe de centrele industriale. De aceea, 
pentru construcția ei va fi nevoie să se

Construcția hidrocentralei abia a început și tăietorii de lemne do
boară arborii seculari pentru a netezi fundul viitorului rezervor de 
apă. După construirea barajului, in locul acesta Angara se va ridica la 
o înălțime de cîteva zeci ae metri.

creeze în taigă uzine puternice, între
prinderi de prelucrare a lemnului, precum 
și ateliere de reparații. Pe șantierul de 
construcție vor lucra 35—40.000 de 
oameni.

Sînteți curioși să aflați ce se petrece 
acrnn pe șantier ? Iată: în pragul Padu
nului se desfășoară lucrările pregătitoare. 
Aici muncește cu abnegație un colectiv 
de 9.000 de oameni. Constructorii au 
înălțat un orășel muncitoresc. Aici sint 
case de locuit frumoase, pe o suprafață de 
34.000 metri pătrați. Există trei cluburi, 
școli de 10 ani, băi, un spital, magazine, 
cantine.

De pe acum s-au construit șosele cu o 
lungime totală de 100 km. Pînă in apro
pierea șantierului se intinde linia de cale 
ferată. Se desfășoară intens construcția 
liniei de transmisiune electrică pe o lun
gime de 680 km., prin care energia hidro
centralei Irkutsk va fi furnizată șantie
rului de pe malurile Angarei. De aseme
nea, se desfășoară din plin construcția 
de întreprinderi auxiliare. Fabrica de be
ton dă primele produse, s-au construit 
atelierele mecanice, se termină construc
ția primului atelier de reparații între
prinderile de prelucrare a lemnului sini 
aproape gata.

Intr-un cuvînt, orășelul crește pe zi ce 
trece. Deși el nu figurează încă pe «ici • 
hartă a hunii, noi primim aici zilnic mii 
de scrisori. In fiecare zi sosesc muncitori 
și savanți care vor să înalțe cu mîinile lor 
cea mai mare hidrocentrală din lume 1

Da .Fiica Baikalului" va fi pusă in 
slujba omului I

*



In prob*ema dezarmării

O noua propunere prețMoasă 
a guvernului sovietic

La Londra își destășoară 
lucrările subcomitetul 
comisiei O.N.U. pentru 

dezarmare. După cum se știe, 
din acest subcomitet fac parte 
reprezentanți ai U.R.S.S., 
S.U.A., Angliei. Franței și Ca
nadei. Cu toate că subcomite
tul își tine lucrările într-un ca
dru închis, ziarele apusene 
vorbesc pe larg despre po
ziția ce-o are fiecare delega
ție în această deosebit de în
semnată problemă a zilelor 
noastre: dezarmarea.

Uniunea Sovietică și-a cu
cerit de mufti ani simpatia 
popoarelor pentru propunerile 
sale constructive, menite să 
înlăture povara înarmărilor. 
Numai împotrivirea puterilor 
apusene, a făcut ca binecunos
cutele propuneri ale guvernu
lui sovietic din 10 mai 1955 
să nu fie adoptate. Puterile a- 
pusene nu au dorit să se ală
ture propunerii sovietice cu 
privirela încheierea unei înțe
legeri m problema interzicerii 
armei atomice și de aci punc
tul mort la care ajunsese pro
blema dezarmării.

In dorința sa de a urni din 
Ioc lucrările subcomitetului și 
a face ca dezarmarea să fie 
înfăptuită, guvernul sovietic a 
prezentat la 27 martie o nouă 
propunere. De data aceasta 
guvernul sovietic nu mai lea
gă chestiunea reducerii forțe
lor armate de realizarea unei 
înțelegeri în problema interzi
cerii armei atomice. De sigur, 
guvernul sovietic socotește și 
De mai departe posibilă și 
necesară realizarea unui acord 
cu privire la interzicerea ar
melor atomice^ și cu hidrogen 
si va acționa în această direc
ție

Ce cuormde noua propunere 
sovietică ? Principale sale de 
bază se referă atît la reduce
rea armamentelor si forțelor 
armate, cît si la instituirea u- 
nui control riguros. In vede
rea reducerii forjelor armate 
și a armamentelor se propune 
ca statele să treacă la o dezar
mare în cursul anilor 1956— 
1958. In primele trei tuni, 
statele nu trebu’e să-si sno- 
rească forțele armate si arma
mentele. si nici cheftu'dile bu
getare militare fată de situa
ția aflată la 31 decembrie 
1955. Duoă scurgerea celor

Ford și... „capitalismul popular"
Ziarele americane au anun

țat că familia Ford nu 
și-a putut găsi liniștea, 

pînă nu s-a hotărît să vîndă 
„marelui public" o parte din 
acțiunile sale. Acum, — se spu
ne — are dreptul să cumpere 
acțiuni „Ford" orice muncitor 
— și în special muncitorii uzi
nelor sale. Iată deci, cum, prin- 
tr-un singur petic de hîrtie de 
cîțiva dolari, muncitorul se tre
zește capitalist! După toate so
cotelile, muncitorul posesor de 
acțiuni se poate considera stă- 
pîn, păcălindu-se cu gîndul că 
între el și Ford a dispărut ori
ce diferență. Că, adică, întrebat 
cine stăpînește faimoasele uzine

I

Intîmplările din Duno
t
« VA uno este un cătun itali-I J an în provincia Varese 

(Italia), alcătuit din cite- 
va case dărăpănate aruncate 
ici și colo. Locuitorii cătunului 
nu sînt mai mulți de 120. din 
care 70 de femei.

In acest cătun s-a petrecut 
următorul fapt neobișnuit chiar 
și pentru Italia : lăsînd acasă 
femeile, copiii și pe cîțiva bă- 
trini, toți bărbații din Duno 
și-au părăsit locul de baștină, 
pribegind peste graniță, în El
veția, în căutarea unei bucăți 
de pîine, pentru ei și familiile 
lor.

Iată însă că după plecarea 
bărbaților, femeile din Duno 
s-au constituit în cooperative 
și, ocupînd cu forța pămînturrle 
care stăteau înțelenite, au tre
cut să le cultive. Toate încercă

trei luni. S.U.A., U.K.S.S., și 
China urmează să-și reducă 
forjele militare pînă ta un 
milion și jumătate de oameni; 
Anglia și Franța — pînă la 
nivelul de 650.000. Proporțiile 
reducerii forțelor armate și a 
armamentelor celorlalte state 
ar urma să fie stabilite in ca
drul unei conferințe mondiale.

O atenție deosebită dă Gu
vernul sovietic organizării u- 
nui control riguros asupra în
făptuirii dezarmării. In scopul 
preîntâmpinării atacării prin 
surprindere a unui stat de că
tre ait stat, se prevede organi
zarea de posturi de control în 
marile porturi, la nodurile de 
cale ferată, aerodromuri. In
tr-un anumit stadiu al înfăp
tuirii acestui program de de
zarmare, controlul va folosi ca 
metodă și fotografierea din a- 
vion.

Propunerea sovietică preve
de ca o măsură importantă 
pentru rezolvarea problemei 
dezarmării crearea în Europa 
a unei zone de limitare și de 
inspecție a înarmărilor. Ar 
ceastă zonă ar trebui să cu
prindă cele două părți ale Ger
maniei și statele învecinate cu 
acestea. Pe lingă alte măsuri, 
cele patru puteri care au tru
pe staționate în această zonă 
ar urma să încheie un acord 
între ele în care să se prevadă 
nivelul limitat al trupelor 
S.U.A., U.R.S.S., Angliei și 
Franței și interzicerea stațio
nării de unități militare atomi
ce și a depozitării de arme a- 
tomice și cu hidrogen de orice 
fel în zona menționată

Noua propunere sovietică 
deschide largi perspective în 
vederea rezolvării problemei 
dezarmării. Așa după cum a- 
mintea o agenție de presă 
străină, pozițiile delegațiilor 
s-au apropiat „într-o măsură 
mai mare decît oricînd". O al
tă agenție de presă străină 
consideră că o înțelegere pe 
baza planului sovietic de de
zarmare ar deschide calea 
spre un acord asupra interzi
cerii armelor atomice și cu hi; 
drogen. Rezolvarea problemei 
dezarmărilor nu mai poate fi 
tărăgănată. Omenirea dorește 
ca uriașele cheltuieli irosite 
pentru scopuri războinice să 
fie folosite pentru binele po
poarelor 

și cine papă sumele enorme pe 
care acestea le realizează, mun
citorul ar răspunde naiv: eu și 
Ford!

Vedeți la ce schimbare funda
mentală ar trebui să ducă, după 
socotelile.... mărturisite ale fa
miliei Ford, punerea în practică 
a „capitalismului popular”? Nu
mai că Ford și-a făcut și ailte 
socoteli mult mai avantajoase, 
despre care nu-i place nici să 
nici să se vorbească. Acestea 
se exprimă ca de obicei, în do
lari. In dolari meniți să intre 
nu în pungile uscate ale mun
citorilor, ci, tot ca de obicei, în 
safeurile forzilor De pe urma

rile autorităților de a le alunga 
au rămas zadarnice. Aflînd de 
fapta curajoasă a femeilor lor, 
bărbații din Duno se întorc a-

cum din pribegie la casele lor, 
bucuroși că vor avea unde 
munci. Izbînda femeilor lor le-a 
dat o bună lecție, le-a arătat că 
numai uniți în luptă împotriva 
moșierilor își pot cuceri dreptul 
la muncă și la o viață ome
nească.

In cîtev a rînduri 

„Boala" 
generalului

Intr-o declarație făcută 
de curind, generalul ame
rican Gruenther, coman
dantul suprem al forțelor 
NA.T.O. din Europa, a în
demnat ca occidentul să 
continuie „războiul rece”

Nu se astâmpără, mai frate, 
Acest războinic general 
Și iar cu pumnu-n piept se bate. 
In zelul iui „occidental”.

Cînd mina își întind frățește 
Noroadele ce s-au trezit, 
El ca o cucuvea cobește 
Și pune mina pe... cuțit.
Că vezi, nu prea-i convine, fra

te,
Să fie pace pe pămint 
Și de-aia dumnealui se bate 
Măcar cu.„ morile de vînt.

La O. N. U.
Clica ciancaișistă își menține pe căi iîegiale un 

reprezentant ia ONU numai da'orită sprijinului* 1 
dat de Statele Unite Delegatul ciancaișist este de 
fapt o paiață care joacă așa după cum este mînui- 
tă de reprezentantul S.U.A

vînzării acțiunilor, Ford va în
casa frumușica sumă de 60 mi
lioane de dolari, cu care, bine
înțeles, va întreprinde alte afa
ceri. Asta e, deocamdată un cîș- 
tig. Al doilea cîștig este că, la 
caz de pierdere, în timpul crize
lor de desfacere, pe el nu-1 doa
re nici capul. Durerea se răsfrîn- 
ge asupra pungii muncitorului, 
unde cei cîțiva dolari, valoarea 
acțiunii prin care se trezise „ca
pitalist”, nu se mai întorc nici
odată. Al treilea cîștig vine de 
pe urma evaziunii fiscale, în- 
trucît pentru beneficiile reali
zate din vînzarea acțiunilor. 
Ford va plăti un impozit de 
numai 2,5 la sută, în timp ce 
dividendele sînt impozabile cu
9 la sută. Și, în sfîrșit, al pa
trulea cîștig este că, în ciuda 
celor 400.000 de mici acționari. 
Ford rămîne stăpinul și admi
nistratorul nestingherit al socie
tății. Aceasta întrucît agenții 
săi au primit instrucțiuni ca 
nici un muncitor să nu poată 
cumpăra mai mult de 100 de 
acțiuni, pentru a nu căpăta 
dreptul de a se amesteca în 
treburile consiliilor de admi
nistrație.

După cum se vede, miracu
loasa pilulă a „capitalismului 
popular" vrea să ducă la stin
gerea luptei de clasă între 
muncitori și marii capitaliști, la 
adormirea vigilenței muncitori
lor. O soluție din care capitaliș
tii s-ar alege cu noi afaceri, iar 
muncitorii... cu noi pagube I

Din aceste motive, deși pilula 
miraculoasă a „capitalismului 
popular" este mult lăudată de 
presa reacționară din S.U.A., 
totuși n-o înghite nimeni.

Reprezentantul american se întîlnește cu cel ciancaișist...
(Desen de RIK. AVERBACH)

O alianță»
Petecită în atîtea rînduri, 

mult trîmbițata „alianță” 
atlantică pîrîie la fiece 

smucitură. Și spre spaima năna- 
șilor și proteguitorilor ei, smu- 
citurile devin tot mai dese. „E- 
xistă numeroase indicii — scria 
de curînd ziaristul american 
Walter Lippman — că viitorul 
pactului nord-atlantic nu poate 
fi considerat ca sigur și că ba
zele lui strategice și politice nu 
sînt puternice...”

Gazetarul american a spus lu
crurilor pe nume, bineînțeles cu 
multă strîngere de inimă. Fapte
le devin însă uneori atît de evi
dente că oricît ar căuta să le 
treacă cu vederea, gazetarii și 
înșiși oamenii politici din apus 
n-o mai pot face. Cîte parale 
mai poate face vorbăria despre 
„unitatea” atlantică, cînd chiar 
între principalii „aliați” neînțe
legerile se țin lanț ? S.U.A. nu 
șierd nici un prilej pentru a slă< 
hi puterea Angliei și a-i lua lo. 
cui în Cipru și în țările Orientu
lui Mijlociu. Aducînd vorba des
pre ocuparea de către englezi a 
oazei Buraimi (Arabia Saudită), 
secretarul de stat adjunct ame
rican, Allen, a declarat că este 
posibil ca „S.U.A. să se afle la 
cealaltă parte a mesei”. Spurrînd 
lucrurilor pe nume, aceasta în
semnează că S.U.A. doresc ca 
stăpîne pe petrolul acestei regi
uni să devină monopolurile ame- ; 
ricane în dauna celor engleze. 
Prin diverse mașinațiuni S.U.A. 
au alungat Franța din Vietna
mul de sud, luîndu-i locul. Nu 
sînt de loc întîmplătoare decla
rațiile primului ministru francez, 
Mollet, despre pretinsul „ajutor” 
american Șeful guvernului fran
cez a reproșat Statelor Unite că 
procedează în așa fel încît ele 
își fac dușmani și nu prieteni 
din țările care primesc „ajutor”.

Un alt fapt petrecut acum cî- 
teva zile ilustrează și mai grăi
tor starea de lucruri din alian
ța țărilor apusene. Este vorba 
de rezoluția votată de parlamen
tul islandez, prin care se cer» 
revizuirea pactului eu Statele 
Unite. Votarea unei asemenea 
rezoluții de către parlament o- 
glindește creșterea luptei între
gului popor islandez împotriva 
bazelor militare străine și a ocu
pației americane. La rîndul său 
guvernul grec a hotărît să ridi
ce problema ocupării de către 
englezi a insulei Cipru în discu
ția O.N.U. Situația nu s-a îm
bunătățit, ci dimpotrivă s-a 
înrăutățit și în direcția relațiilor

peticită
dintre Turcia și Grecia. Intr-a
devăr, N.A.T.O. (pactul Atlan
ticului de Nord) „trece prfntr-o 
criză adîncă”, așa cum constată 
ziarul francez „Figaro”.

Așadar, oriunde ți-ai întoar- 
,ce privirea, în țările închingate 
de imperialiștii americani, dom
nește zîzania, se creează și se 
ascut neîncetat neînțelegerile.

Nu trebuie să uităm însă că 
alianța războinică ă pactului At
lanticului de Nord încă mai 
constituie o primejdie serioasă 
pentru pacea omenirii. Se mai 
aud încă declarații războinice 
făcute fără răspundere de unii 
generali care slujesc interesele 
imperialismului hrăpăreț. înar
mării nu i s-a pus capăt. Da» 
popoarele îșf dau seama că în- 
tețindu-și lupta și unindu-și 
sforțările vor reuși să zădărni
cească uneltirile ațîțătorilor la 
război.

„Construcțiile" 
din Irak

Autoritățile irakiene 
plănuiseră să construiască 
a nouă închisoare, cu o 
capacitate de 6.000 de 
persoane, deoarece închi
sorile care există actual
mente în Irak sînt arhi~ 
pline.

(Ziarele)

Se-alartnară dintr-odată 
Vajnicii cîrmuitori. 
Căci în țară se constată 
Ma<re criză de-ochișori.

Grijulii nevoie mare. 
Pun la cale dumnealor 
Să mai facă o-nchisoare 
Pentru cît mai mult popo&

Vorba ceea, să nu zică 
Lumea, Ură nici un rost, 
Că-n Irak ar fi adică 
Oameni fără „adăpost”.
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Năluca
(Cronică rimată dedicată tuturor celor care procedează 

„ca mai joși)

Sforăie cumplit mașina
Gata — gata să ples

nească.» 
Chiar șl Dinsul, bată-1 vina, 
Obosit, pe semne, cască.

Dar gonește. Vijelie. 
Urlă tunetu-n clacsop. 
Zici câ însuși Sini Ilie 
Rătăcește prin raion.

Ies ruminii pe la garduri 
Iuți, cu mineca sumeasă». 
Uită țîncii joaca-n șanțuri 
Și se pitula în casă.

Urlă clinii, urlă-ntr-una 
Și-i vîrtej prin orătănii™ 
Oare vine chiar furtuna 
De-și fac babele mătănii î

Hei, în lăturii La o partel 
Faceți loc 1 Sosește Dinsul! 
(Țipă trinele-ncleștate
Pin' le podidește plinsul).

...Și povestea se repetă : 
El coboară triumfal 
Parc-ar duce-n servietă 
Un baston de mareșal.

Să salute ? Vai, nici vorbăl 
(Ar pieri „senzația")
Scurt, direct se vîră-n 

ciorbă :
— Dați-mi situația!

— întrebați „.să spună
satul 1 

(Unii-i zic, cu modestie)
— După vorbe-mi bat eu

capul ?
Mie scriți-mi pe hîrtie 1

Și semnați 1 In patru copii. 
Toate cu cerneală-albas- 

tră! 
să-mi sară 

ochii, 
eu treaba 

voastră 1

...N-o s-alerg

Să vă fac

se-agîtăLung condeile
Cea hirțoagă să-ncropeas- 

câ™ 
El, cu mutră plictisită. 
Obosit, mai strașnic cască.

EPIGRAMA
Ion Pin'.e, secretarul 

sfatului popular din co
muna Vezendin, regiunea 
Baia Mare, nu acordă 
nici o atenție însămînță- 
rilor de primăvară, 
cauza îngîmfării, 
pinge toate criticile 
se aduc.

Deputați, să țineți minte 
Cînd vă întâlniți la sfat, 
Să-1 mai criticați pe Pinte 
Căci s-a prea în-PINTE-nat

T. DUMITRU

întîmpla ?

cataclism ?N-ar fi sigur
Nu s-ar nărui planeta? 
S-ax mai face socialism ? 
Clne-ar duce™ servieta?

Și deodată-și amintește :
— Til, mai sini vreo nouă

sate 1 
Se-nfierbîntă. se răstește :
— Vreți să-mi puneți bețe-n

roate ?

Situația ! Nu-i gata ?
Nu-i nimic t O iau și-așa 1 
(E vădit, ce una alta.
Că nici el nu crede-n ea).

.„Stă motorul să pornească.
— Vezi, iar uit de îndru

mare 1 
Strigă-atunci, de la fereas

tră :
— Puneți ordine-n dosare 1

Și în nori de praf pierdută, 
A zbughit-o iar mașina. 
Pe șoseaua-ncremenitâ 
Prăpădind din nou benzina.

Cei rămași în prăfărie. 
Lung în urmă-i au privit. 
Tot gîndind sub pălărie: 
— Zău, de ce-o mai fi 

venit ?

Desen de H. LERU

COPACII: — Dar moara asta de ce nu lucrează?
— Fiindcă nu lucrează nici comitetul coo perativei I 
— Și comitetul de ce nu lucrează ?
— Păi atunci ce-ar mai face chiaburul?

In Susanii de Sus — raionul Drăgășani există o moară comunală care 
nu funcționează de multă vreme. De ea răspunde comitetul cooperativei de 
consum, care promite mereu că o va repara. In așteptare, țăranii muncitori 
sînt nevoiți să macine la moara chiaburului Nedelescu Marin.

(După a sezisare primită de la N. MINDRA, corespondent)

Ghicitoare
O cetate minunată
Stă cu poarta descuiată
Dar nu poți în ea păși 
Dacă nu știi a citi.
Are-n ea, comori, potop — 
Ori cîți iau scade-un 

strop.
(vțuniS)

LIVIU CERNAlANU

— Ce aștepți aici, nea Vasile ?
— M-a chemat la cămin să ascult o conferință despre super

stiții. și mă ține in loc afurisita asta de pisică !...
Desen de GH. BADEA

Vlăicuț se sculă în zori, 
pregăti desaga cu me
rinde, sacul cu grăunțe de 

însămînțat și privi spre fereas
tră, la dîra ghidușă de lumină, 
în care sclipeau firicelele de 
praf din odaie:

— Seninul de primăvară e 
atît de amăgitor! Dacă plouă? 

așa că mă face ciuciulete.Nu-i
de mă rîd și curcile? Sau. doam
ne ferește, pățesc ca răposatul 
bunicu-meu, cînd a zăcut trei 
săptămîni încheiate de pe urma 
unei ploi. Mai b’ne, nu mă duc.

Și coborî desaga cu merinde 
de pe umăr înapoi, jos, pe po
dea.

— Dar dacă nu plouă? Nu-I 
așa că pierd o zi de pomană? 
Și-apoi, de ce să-mi fie mie frică 
de ploaie, că doar nu-s făcut 
din zahăr?

Desaga cu merinde urcă alene 
înapoi pe umăr și Vlăicuț păși 
afară. O adiere îi mîngîie obra
zul. Dînsul adulmecă și deodată 
se opri în loc :

— Și dacă totuși ploua ? Nu-1 
păcat să-mi
Că-i

D a o â...
mea că m-am speriat degeaba? 
Și apoi, de unde să plouă, cînd 
cerul e senin sticlă?

Smuci repede desaga și porni 
cu pași grăbiți spre poartă. Dar 
deodată rămase iar p;ronit în 
loc. Ce-i asta? Peste culmea 
dealului, se înălța un nouraș 
alb.

încet, parcă dezamăgită și ea, 
desaga cu merinde coborî îna
poi pe prispă.

stric sănătatea? 
știut : vîntul de miază

noapte aduce ploaie !
Desaga coboară pe prispă, iar 

dînsul se așeză alături și 
răși prinse a socoti:

— Dacă plouă, mai bine 
acasă. Hm, dacă plouă! 
dacă nu plouă? Cînd mai
eu să samăn? Nu mă rîde lu-

ia-

stau
Dar

apuc

Soarele s-a dus să se culce, 
că dînsul — chiar dacă plouă!— 
tot trebuie să se scoale în zori. 
Vlăicuț stă pe prispă cu capul 
între mîini. Alături, desaga 
goală: merindele și-așa. și-așa, 
tot trebtfau mîncate. Se ridică 
încet și se îndreaptă spre casă:

— Asta-i ultima zi pe care o 
mai pierd de pomană! Mîine, 
fie ce-o fi. mă duc!

Și, ca să-și dovedească sieși 
cît de hotărît este, intră în o- 
daie, pune mîna pe deșteptător 
și dă să-1 potrivească, să sune 
la ora șase. Apoi, fără să-l în
toarcă. așează ceasul la loc:

— Dar dacă plouă de dimi
neață? Nu-i așa că mă trezește 
de pomană?

...De pe uliță se aud, veseff, 
oamenii venind de la cîmp. Au 
semănat. Unii or fi și terminat. 
Nu-i de mirare, că doar vre
mea a fost atît de frumoasă!

VICTOR PIȚIGOI

Intîmplările lui ILIE POZNAȘU (5)
Râu prieteșug — cu chiaburu-n p ug ! Text: M VOINEA 

Desen : N. RADULESCU

AGRONOMUL:
—- Dragi tovarăși, primăvara 

A umplut de muguri ramul. 
De aceea, Cercul nostru 
își încheie azi prog.-amul.

ACTIVISTUL :
— Agrotehnica modernă 

Unii-o cred... „sperietoare"...
POZNAȘU :
— Și chiar e ! Căci sărăcia 

Cum o vede... și dispare !

PĂPĂDIE: POZNAȘU:
— La-ntrebare, măi vecine.

Iți răspund, că nu mi-e greu : 
Lui — i-ajuți s-o ducă bine, 
Ție.» să-1 hrănești mereu !

— Fiindcă n-am prea fost la lecții, 
Te-aș ruga să-mi spui, Ilie : 
De-i muncesc lui Stan „în parte", 
1‘ajut lui, sau mi-ajut mie ?
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