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Oricine ești, oricare 
ți-ar ii îndeletnicirea, 
oriunde s-ar desiă- 

șura munca ta, oricind ai 
fi chemat sâ dai socoteala 
de felul cum ți-o îndepli
nești — să poți răspunde, 
cu fruntea sus : muncesc 
temeinic 1

Savantul neclintit ceasuri 
de-a rîndul lingă aparatele 
laboratorului său și meca
nicul cincisutist gonind in 
iureșul trenului ; strungarul 
încordat în mijlocul larmei 
din hala uzinei și compo
zitorul în liniștea odăii lui 
de lucru ; țăranul muncitor 
sub arșița amiezilor și poe
tul în veghea ceasului de 
noapte ,* zidarul care își 
suie schelele către cer și 
minerul care iși sapă gale
riile în rărunchii pămîntului 
— toți aceștia și toți cei
lalți, milioanele de oameni 
care clădesc Țara noastră 
cea Nouă — știu că pentru 
a-i pune temelie de ne
zdruncinat, se cuvine ca ei 
înșiși să fie oameni de te
mei, ca lucrul pe care-1 
fac să fie făcut cu temei
nicie.

Aceasta este cea mai 
înaltă însușire a omului, 
din totdeauna, dar mai a- 
les a omului vremilor noa
stre. Temeinicie înseamnă 
cunoașterea și stăpînirea 
plnă In cele mai mici a- 
mănunte a meșteșugului 
tău, rîvna pătimașă de a 
ți-1 însuși tot mai adînc, din

cel dinții ceas al uceniciei, 
pînă cind ajungi să treci 
tu altora priceperea dobin- 
dită... Temeinicie înseamnă 
a duce la capăt lucrul în
treprins, a înfrunta greută
țile și a le învinge. Temei
nicie înseamnă a vedea 
munca ta îngemănîndu-se 
cu-a celorlalți, a cuprinde 
cu ochii minții larga pri
veliște a muncii tuturor și 
a înțelege locul și rostul 
crimpeiului pe care tu îl 
făurești, în întregul care 
se alcătuiește cu truda tu-
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turora... Temeinicie înseam
nă a cîntări munca ta și 
pe a celorlalți cu simțul 
răspunderii: nici lăsător. 
nici cusurgiu, iâră să pre
cupețești — ție și altora — 
lauda și multămirea, nici 
dojana dreaptă, după cum 
sînt meritate. Sfatul îți este 
cerut, ajutorul îți este pri
mit după cum tu însuți te- 
ai ridicat pe acea treaptă 
a experienței, de pe care 
ai dreptul și datoria de a 
da celorlalți pilda vredni
că de urmat Insfirșit, te
meinicie mai înseamnă 
cumpăt — nici pripă nici 
tîrșală — folosirea îndemî-

natică a tuturor uneltelor, 
numărînd printre acestea 
nu numai sculele muncii 
tale, ci și însușirile ome
nești pe care te bizui: sîr- 
guință, dragoste de treaba 
bine făcută, înflăcărare 
pentru tot ceea ce e nou, 
inițiativă, modestie, dorin
ța de a împărtăși, frățește, 
izbînzile și răspunderile...

Iată cîteva gînduri pe 
care le îndrept către tova
rășii mei cei tineri, aceia 
care au încheiat în zilele 
acestea anii lor de școală 
și care vor păși curînd a- 
lături de noi în coloanele 
uriașei oștiri a oamenilor 
muncii. Ei au chibzuit bins 
locul pe care și l-au ales, 
potrivit cu înclinările lor, 
cu mijloacele lor de a sluji 
cit mai bine nevoilor Pa
triei. S-au pregătit cu hăr
nicie pentru acest mare 
ceas al vieții lor, știind că 
nu au isprăvit, o dată cu 
școala, și vremea Învăță
turii. De-abia acum începe 
să se învolbure cu adevă
rat în fiecare dintre ei ce
tățeanul, muncitorul, omul 
care va fi — omul de te
mei — al republicii noastre.

Stnt gtndurile unuia mai 
vîrstnic către alții mai ti
neri, pornite din nețărmuri
tă iubire pentru Odraslele 
tinere ale acestui veac tl- 
năr, pentru schimbul de 
mîine, pentru cei ce vor 
desăvîrși ceea ce noi am 
început.

La uzinele J!3 August" din Capitală, tovarășul Kim Ir Sen a fost 
tntlmpinat cu flori de către muncitori.

UTEMIȘTI - FRUNTAȘI ÎN PRODUCȚIE

Utemiștii mecanizatori Ștefan Moncea, Con- 
Țstantin Pelea și Mihai Firțulescu de Ia S.M.T. Băi- 
riești. regiunea Craiova, făcînd cu multă grijă ulti
ma revizie la combine.

Constantin Noană, președintele gospodăriei co
lective din comuna Afumați, raionul Băilești, arată 
harnicelor colectiviste și utemiste Elena Pena, An
gela Durlă și Elena Stăniiă felul cum se recunoa
ște cel mai bun moment de recol.are a cerealelor.

(Foto: PETRE DUMITRESCU)

Prin valuri trece leneș al vîntulul năvod. 
In ape de lumină păioasele se scaldă. 
Pămîntul urcă-n spice, mustind, intîiul rod 
Po care-1 dă. frățește, această vară caldă.

- Privești tălăzuirea imensului hotar.
Și-n spicele semețe, cu foșnet de mătasă, 
Tu vezi, intiia oară de cînd te știi plugar, 
-ă intră mulțumirea, rîzînd, la tine-n casă.

STELIAN FILIP

Inalți oaspeți coreeni ne-au vizitat țara

Trăiască prietenia frățească dintre poporul romîn ți poporul 
coreean ! Cuvintele acestea au răsunat ori de cite ori inalții 
oaspeți coreeni care ne-au vizitat țara s-au intîlnit cu cetă

țenii patriei noastre.
Salutați călduros la sosire de zeci de mH de cetățeni ai Capi

talei, solii bravului popor coreean s-au bucurat pretutindeni, în 
vizita prietenească făcută în țara noastră, de aceeași primire săr
bătorească. Vizitînd întreprinderi industriale, instituții culturale 
din București. Ploești, Orașul Stalin și Tîrgoviște. delegația guver
namentală coreeană condusă de tovarășul Kim Ir Sen, președinte 
al C C. al Partidului Muncii din Coreea ți președinte al Cabi
netului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene, a sim
țit dragostea frățească ce-o. poartă poporul nostru bravului popor 
coreean.

Pe timpul vizitei inalților oaspeți coreeni în țara noastră, Intre 
delegația guvernamentală a R.P.D. Coreene ți reprezentanți ai par
tidului șj guvernului nostru a avut loc un schimb de păreri cu 
privire la relațiile dintre cele două țări și asupra situației interna
ționale Desfășurate intr-o aîmosferă caldă ți prietenească, discuțiile 
au avut darul să contribuie la întărirea pe mai departe a colabo
rării politice, economice și culturale dintre Republica Populară Ro- 
mină și Republica Populară Democrată Coreeană- Cele două părți 
au hotărît să inceapă tratative în vederea încheierii unui acord co
mercial de lungă durată, precum și a unui acord de colaborare 
tehnico-științifică. Țara noastră va continua să dea tot sprijinul la 
refacerea economiei R.P.D. Coreene.

Schimbul de păreri asupra situației internaționale a confirmat 
din nou faptul că țările noastre au interese comune in lupta pen
tru întărirea păcii în lume. ..Republica Populară Romînă și Re
publica Popuară Democrată Coreeană — se spune in comunicatul 
comun, — sînt pen'ru dezvoltarea relațiilor comerciale pe bază de 
avantaje reciproce, pentru dezvoltarea relațiilor culturale, pentru 
coexistență pașnică cu toate țările indiferent de regimul lor social”.

Năzuința întregului popor coreean este ca să-și vadă cit mai 
grabnic unificată țara pe căi pașnice și pe baze democratice. Reali
zarea unificării pașnice și democratice a Coreei este sprijinită în 
întregime de guvernul țării noastre. O asemenea cale va duce la 
slăbirea încordării internaționale și întărirea păcii în Extremul 
Orient.

Zilele petrecu*e în țara noastră de delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene vor rămlne viu întipărite in inimile cetățenilor pa
triei noastre. Ajunși in patria lor înaljii oaspeți vor duce poporului 
coreean salutul irăjesc și urarea de prosperitate din partea poporu
lui nostru.
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Colectiviști conferențiari

Cine ar putea vorbi cu maî 
multă putere de convingere 
despre succesele gospodăriei 

agricole colective decît înșiși colec
tiviștii? Ce ar putea fi 
pentru țăranii muncitori 
decît viata îmbelșugată 
știlor ?

Așa s-au gîndit multi 
cămine culturale din regiunea Con
stanta, cînd a fost vorba de munca 
de atragere a țăranilor muncitori 
în gospodăria colectivă.

...In comuna Ciobanu. raionul Hîr- 
șova. colectivistul Nicolae Boboc 
se bucură de mare încredere și dra
goste din partea sătenilor El le-a 
vorbit la căminul cultural sătenilor 
și le-a explicat. în cuvinte simple, 
cum a muncit cu familia sa în gos
podăria colectivă, luînd pentru cele 
380 de zile-muncă 2.320 kg. de grîu 
și 4.200 kg de alte cereale. La în
ceput, oamenii neobișnuiti cu astfel 
de conferențiari, au rămas uimiți. Ei 
au cerut lui Nicolae Boboc să le do
vedească cu fapte cele spuse în con
ferință. Lucru pe care Boboc l-a și 
făcut, poftindu-i la el acasă, unde 
»u văzut cu ochii lor roadele muncii 
obfinute în gospodăria colectivă.

Metoda conferințelor tinute de 
colectiviști dovedindu-se rodnică, a 
fost extinsă în comuna Ciobanu.

Folosirea acestei metode, alături 
de altele, a dus la creșterea numă
rului de colectiviști. Astfel, de unde 
tn 1955 erau în. comună doar 90 
de familii, în 1956 numărul acesto
ra a crescut cu 350.

mai grăitor 
individuali, 
a colectivi-

directori de

Cu sprijinul inginerului 
agronom

Vestea despre metoda atragerii 
colectiviștilor în colectivul 
de conferențiari din comuna 

Ciobanu s-a răspîndit din sat în 
sat. Colectiviștii din Făcăeni, raio
nul Fetești, se lăsau mai greu con
vinși să vorbească la 
taraf.

— Cum să mă sui 
să coriferentiez ? 
Dacă m-<ar ajuta 
ar fi altceva.

Inginerul Ion 
lăsat rugat prea ... _ ......
ajutat pe_ colectivistul Vasile Bucur 
să-și alcătuiască o expunere în care 
se vorbea despre rezultatele obți
nute de gospodăria colectivă si de 
colectiviști începînd din 1950 și 
pînă astăzi.

— In 1950 — a spus Vasile
Bucur consătenilor săi — cantita
tea cerealelor primite pentru ziua- 
muncă era doar de 3,700 kg. Pe 
unmă, în 1951. datorită muncii 
noastre unite și foloaselor agroteh
nicii, am obținut 4,800 kg., în 1953 
peste 10 kg, iar în 1955. 18,560 kg. 
pentru fiecare zi-muncă. Inchipulti- 
vă cîte roade a primit colectivistul 
și familia lui Tudor Lazăr. care a 
făcut 1.016 zile-muncă... Aproape 
două vagoane de cereale I

După Vasile Bucur au venit la 
rînd si alti conferențiari care, aiu- 
tafi de inginerul agronom, au pre
gătit conferințe convingătoare.

căminul cul-

Nu
tovarășul

eu pe scenă 
mă pricep, 

inginer.

nu s-aAlbulescu 
mult. Mai întîj l-a

Posibilități asemănătoare, 
rezultate diferite

De la Făcăeni la Vlădeni 
sînt decît cîtiva■ a nUH sînt decît cîtiva kilometri, 
dar între felul cum se duce 

munca culturală într-o comună și în 
cealaltă este o distantă mult mai 
mare.

In Făcăeni întîlnești o bibliote
cară harnică — Maria Popescu — 
care merge cu ziare și cărți la co
lectiviști, pe cîmp, le citește arti
cole și broșuri despre agricultură. 
La Vlădeni, pe bibliotecara Maria 
Neagu o găsești mai greu la că
min și mai ușor pe acasă.

La Făcăeni afli echipa de teatra 
pregătindu-se pentru a organiza o 
emisiune la stafia de radioamplifi
care din sat, cu scenetele „Un bă
iat de treabă" și „Moș Iftene". In 
frigurile pregătirilor se află și bri
gada de agitație ca și soliștii. In 
celălalt sat afli că s-au prezentat 
cîteva piese, dar... mai demult. 
„Vara e mai greu de pregătit spec
tacole — zic cei din Vtădeni — 
nu vin oamenii la repetiții" (parcă 
n-ar fi vară și în satul vecin).

Munca culturală în sprijinul transformării socialiste 
a agriculturii in satele regiunii Constanța

Pe scena căminului cultural din 
Făcăeni au urcat multi colectiviști 
care au conferențiat despre succe
sele gospodăriei lor colective. Au 
vorbit și țărani care s-au înscris în 
colectivă abia în această primăvară. 
Mare i-a fost bucuria unuia dintre 
ei. Marin Bratu. care prin vorba 
lui așezată si hotărîtă a convins 
încă 12 țărani muncitori să pășească 
pe drumul buneistări. Are și gos
podăria colectivă din Vlădeni frun
tași. (Cum ar fi Pantelimon Marin, 
de pildă). Dar căminul cultural nu a 
antrenat ne nici unul din ei să vor
bească la adunările satului.

In fiecare seară colectivistul Con
stantin Frîncu. responsabilul casei 
de cultură a gospodăriei colective

— Vă amintiți cum s-a întîm- 
plat anul trecut în *at»l nostru...

••E>a. sătenii îsl aduc bine a- 
minte... In primăvara anului 1955 
gospodăria agricolă colectivă a se
mănat pe o tarla întinsă, grîu cu 
mașina, într-un pămînt bine lucrat 
cu tractorul. In acea primăvară s-au 
înscris în gospodăria colectivă și 
alti țărani muncitori. Unii au venit 
cu pămîntul neînsămîntat. Pentru 
însămînțarea lui s-a folosit sămîntă 
de soi de la gospodăria colectivă. 
Dar timoul era întîrziat, iar terenul 
neîngrijit de ani de zile. Alții au 
intrat în colectivă cu pămîntul gata 
însămîntat; pămînt slab, lucrat 
însă și semănat cu sămîntă obiș
nuită.

evenimentele satului. Cărturarii din 
sat o numesc „cronică vie". iar 
chiaburii „pacoste pe capul nostru".

Pînă la începutul acestui an, nici 
pomeneală în Piua Petrii de vreo 
gospodărie colectivă sau întovără
șire, dar nici de activitate 
raia. Intr-o duminică a sosit 
brigada din Făcăeni, care a 
despre roadele obținute de 
tiviștii dîn acest sat și 
punctele programului — 
unele articole din statutul 
șirii agricole. Din acea zi
nit două acțiuni în sat: pentru în
ființarea unei întovărășiri si 
brigăzi de agitație. Brigada 
ființă mai repede. în cîteva 
mini. Si de atunci si pînă
programul ei a devenit însăsi cro
nica comunei din ultimele lumi Pri
mul program înfățișa amărăciunea 
țăranilor muncitori de aici:

cultu- 
în sat 
vorbit 
colec- 
între 
cititau 

întovără- 
s-au. por-

a unei 
a luat 
săptă- 
astăzi

Lectură la cîmp. Brigadierul Aurel Roșu, de la G.A.C. „23 August* 
comuna Făcăeni, citește colectiviștilor în pauza de la prinz, un articol 
din ziar.

din Făcăeni, merge la postă să ri
dice ziarele. Abia le poate duce sub 
braț Colectiviștii au multe abona
mente: 196 la „Scânteia" 30 la
„Drumul belșugului", peste 20 la 
„Albina" și altele. La gospodăria 
colectivă din Vlădeni abia s-a reușit 
să se facă vreo 3—4 abonamente 
colective.

La Făcăeni se știe precis care a- 
nume învățător are sarcina să spri
jine munca culturală în rîndul co
lectiviștilor. La Vlădeni nu se în- 
tîmplă așa ceva cu toate că sînt 
aici 11 învățători.

Deci, să nu se mire cititorul cînd 
va afla că în comuna Făcăeni nu
mai în anul 1956, au intrat în cele 
două gospodării colective 85 de ță
rani muncitori, pe cînd în comuna 
Vlădeni abia 5.

La casa-laborator 
a gospodăriei colective

Cînd intri în sediul gospodăriei 
colective din Casimcea, pri
virea îti este atrasă în primul 

rînd de casa-laborator, amenajată 
cu multă îndemînare de inginerul 
Ion Furtună. Inginerul este venit 
de curînd în gospodăria colectivă, 
insă datorită priceperii si simțului 
său gospodăresc a reușit să facă 
lucruri frumoase. Cu multă mîndrie ' 
vorbește președintele gospodăriei 
colective. Dumitru Lămureanu, 
realizările obținute cu ajutorul 
sfaturile inginerului Furtună. 
casa-laborator s-au tinut încă 
toamna anului trecut conferințe 
mate de diafilme, lecții la cursul 
agrozootehnic de trei ani, s-au fă
cut demonstrații si experimentări 
practice.

Tot felul de exponate și mulaje, 
diferite soiuri de plante, probe din 
recoltele obținute anul trecut, apa
rate pentru calcularea greutății spe
cifice a grînelor si pentru încerca
rea puterii lor de germinație, folo
sesc colectiviștilor pentru îmbogă
țirea cunoștințelor agrotehnice.

Cit grăiesc cifrele

flÂM „Toată lumea azi vorbește 
Toată lumea astăzi spune: 
Piua Petrii e codașă 
Și-n raion, și-n regiune”.

le venea ușor oamenilor 
asemenea lucruri. Cei mai

să 
lu- 
ce-

Nu 
audă 
minați si mai hotărîti au făcut 
reri pentru înscrierea în întovără
șire. Comuniștii Ion Dobrescu 
Petre Nedelcu 
acțiunii. La 6 
satului întreg, 
rășirea.

Dar oamenii nu se mulțumeau 
numai cn aft B priveau în viitor:

si 
au fost în fruntea 

martie, spre bucuria 
a luat ființă întovă-

de 
și 

La 
din 
ur-

Ca și în alte dăti, la căminuil 
cultural din Topahi oamenii 
s-au strîns la sfat în jurul 

expoziției agricole. Inginerul Ale
xandru Mușat e ascultat cu atenție 
de țăranii muncitori.

In vară, cînd a Tost la recoltat, 
situația recoltelor a fost o adevă
rată lecție nu numai pentru noii 
înscriși în colectivă, dar și pentru 
tot satul, S-au dbfinut atunci 2000 
kg. la hectar pe tarlaua gospodă
riei, 800 kg. pe tarlaua însămîn- 
tată mai tîrziu si 600 pe terenurile 
însămîntate de țărani înainte de a 
intra în gospodărie. Mult s-au mi
nunat oamenii, dar si-au dat seama 
de trăinicia științei agrotehnice.

Inginerul Mușat a avut grijă ca 
oamenii să nu uite această lecție. 
De aceea, el a luat probe din cele 
trei culturi și le-a expus în chip 
comparativ la căminul cultural.

Brigada este nelipsită

Unii săteni din Piua Petrii, ra
ionul Fetești, spun despre 
brigada artistică din satul 

lor că este o tribună de unde se 
face auzit glasul țăranilor munci
tori. Alții o asemuiesc cu o carte 

care citești toate întîmplărîle șiîn

^Asta-i. drept, mindria noastră 
Dar in «ațele vecine — 
Unde-s numai colective 
Porum barties mai pline”.

tă- 
au 
si 

po-

( Ascultînd îndemnai brigăzii, 
rănii muncitori din Piua Petrii 
mers în satele Gura Ialomifei 
Hagieni să vadă cît de pliue-s
rumbarele colectiviștilor. Șl le-au 
găsit pline, mai ales ale fruntași
lor. De aceea. Guriță Nicolae, 
ria Petrescu, Rada V. Dache și 
au făcut cerere de intrare în 
lectivă. Iar la putină vreme 
gada de agitație a si anuntat:

Ma- 
altii 
co- 
brl-

,,De la mic și pîn-la mare 
Toată lumea vreau să știe 
Că avem și-n satul nostru 
O mare gospodărie.
Ni s-a risipit mihnirea 
Du-te piatră, ah ! ce bine 
Am intrat în rînd cu lumea. 
Nu mai sîntem de rușine”.

Reportai de STANCU LASCAR, 
N. NISTOR, MARIA LICA si ION 
POPA.

Casa de cultură a gospodăriei agricole colec
tive din comuna „Independenta", a fost trans
formată în crescătorie de gîndaci de mătase.

(Desen d< N. CD AUDIO)
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Pe marginea scrisorii

Ca orice om pe care-1 in- 
teresază întărirea eco- 
nornico-organizatorică a 

gospodăriilor agricole colecti
ve, și noi am citit cu interes 
schimbul de scrisori dintre co- 

•ectivistii din Plăiesti si Vă- 
fcnii de Arieș. Problemele ri- 
licate sînt importante și 

ne-am gîndit să participăm la 
această discuție. Ne-am oprit 
la două din ele.

După părerea colectiviștilor 
din Plăiesti, una din ramurile 
de producție ce aduce mari 
venituri, gospodăriei este cea 
zootehnică. Răspunzînd veci
nilor lor, colectiviștii din Vă
lenii de Arieș arată că, dim
potrivă. după părerea lor, fer
mele zootehnice, și mai cu sea
mă fermele de vaci, nu sini 
rentabile întotdeauna și pen
tru orice gospodărie agricolă 
colectivă.

Din capul locului vreau să 
arăt că nu sîntem de acord cu 
această din urmă părere. Pot 
spune că dimpotrivă, fermele 
zootehnice — și cu deosebire 

/ cele de bază, ca fermele de 
vaci, oi și parei — sînt ren; 

•tabîle chiar si în condiții mai 
Putin normale. Spun asta pe 
temeiul experienței propriei 
noastre gospodării.

Noi, în condiții puțin obiș
nuite. anume în primăvara a- 
nului 1955, cînd la ferma 

V noastră de vaci a izbucnit o 
molimă, ne-am acoperit pînă 
la sfîrsitul anului cheltuielile 
de întreținere ale fermei. Ba

S.MT. Grădiștea, regiunea București, a terminat 
la data de 10 iunie a.c- în întregime reparațiile la 
batoze, secerători-legă tori, combine etc., în vederea 
campaniei de recoltare.

Izvorul principal al bunăstării
mai mult, ferma de vaci ne-a 
adus în acel an si un venit 
de peste 20.000 lei.

In condiții normale, pe noi, 
costul întreținerii unei vaci pe 
zi (furajele, plus zilele-.mun- 
că efectuate de oamenii ce lu; 
crează aici), este sub cinci 
lei. Or, numai din vînzarea 
laptelui (în medie cîte 10 litri) 
obținem aproape 15 lei. Deci, 
in mod obișnuit, o vacă fu
rajată ne aduce un venit de 
circa zece lei, plus veniturile 
realizate din vînzarea vițeilor.

Desigur că nu poate fi ren
tabilă acea fermă de vaci care 
dă în medie patru litri de 
lapte pe cap de vacă furajată 
și a cărei hrană se bizuie nu 
pe inasa verde însilozată, ci 
pe boabe, uruială și alte con
centrate costisitoare. Dar pro
ducția de patru litri pe cap 
de vacă este o producție care, 
prin aplicarea a diferite si cu
noscute metode, se poate mări. 
De asemenea, costul hranei 
vaci Iar se poate micșora mult 
De aici se vede că ferma de 
vaci este rentabilă și dă ve
nituri mari, dacă știi s-o gos
podărești cum trebuie. Aici 
cred că-i lipsa celor din Văle
nii de Arieș.

Să luăm acum o altă ramu
ră a zootehniei și anume stîna 
de oi, care este si mai renta
bilă. Avînd ovine numai din 
rasa tigaie, fiind bine hrănite 

și îngrijite mai ales in timpul 
iernii, ferma noastră de oi are 
o bună productivitate la miei, 
lapte si lină. In total, cheltuie
lile de producție ale stînei fă
cute în 1955 s-au ridicat la 
suma de circa 115.000 lei, în 
timp ce din vînzarea mieilor, 
brinzei, linii și a pieilor de 
miei si oi, am scos — în ace
lași an — .162.548 lei, reali- 
zînd un venit net de peste 
45.000 lei.

Iată, așadar, după părerea 
și experiența noastră, adevărul 
asupra rentabilității fermelor.

Și, acum, vreau să-mi spun 
părerea despre o altă proble
mă importantă pe care cred

Părerea 
colectiviștilor din 
comuna Codiea, 
regiunea Staiin

că cei din Vălenii de Aries o 
privesc greșit. Ei se tem că, 
deocamdată, primirea de noi 
membri din rindul țăranilor 
muncitori fără pămînt si ate
laje, ar duce la scăderea su
prafeței de teren agricol pe 
familie de colectivist, in timp 
ce numărul de brațe de muncă 
ar crește, ceea ce ar duce la 
micșorarea valorii zilei-mun- 
că. Temerea lor nu este însă 
de loc justificată, pentru că 
valoarea zilei-muncă este ho- 
tărîtă în primul rînd de renta
bilitatea gospodăriei colective. 
Spre deosebire de colectiviștii 
din Vălenii de Arieș. noi am 
deschis larg porțile gospodări
ei tuturor țăranilor muncitori 
cu sau fără pămînt. Nu mai 
departe decît în primăvara a- 
nului acesta noi am primit 36 
de familii de țărani muncitori 
din care multi fără pămînt si 
atelaje, pentru că ne-am con
vins din propria noastră ex
periență că valoarea zîle’- 
muncă depinde în primul rînd 
de rentabilitatea gospodă-iei 
colective.

Partidul nostru ne-a arătat, 
si nu mai departe decît la 
Congresul al doilea, că izvo
rul bunăstării colectiviștilor 
rezultă din creșterea neîntre
ruptă a avutului obstesc pe 
baza dezvoltării largi a pro
ducției, a creșterii productivi
tății muncii si a reducerii 
cheltuielilor de producție.

colectiviștilor
Sprijiniți îndeaproape de 

organele raionale de partid și 
de stat, noi am reușit să ajun
gem la o profilare economică 
a gospodăriei. In primul rînd 
am avut în vedere că gospo
dăria noastră se află în apro
pierea Orașului Stalin, însem
nat centru muncitoresc, și a 
fabricii de zahăr din Bod. apoi 
am t<nut seama de condițiile 
de sol și climă. In concluzie, 
am stabilit ca ramuri princi

pale în cîmp grădina de legu
me și zarzavat (30 de hecta
re), cultura cartofilor (80 cw 
hectare), iar în zootehnie fer
mele de vaci, oi și parei. De 
asemenea, cultivăm pe supra
fețe mari sfeclă de zahăr (45 
de hectare) și butași de sfeclă 
de zahăr (32 de hectare). Noi 
am renunțat la cultura porum
bului, pentru că, datorită bru
melor reci din septembrie, nu 
s-a putut coace nici cel puțin 
porumbul din soiul timpuriu, 
iar producția obținută în ge
neral pe hectar a fost cam 800 
kg. Oprindu-ne la cultivarea 
în suprafețe mari a griului 
(ca ramură cerealieră impor
tantă), noi am trecut la cul
tivarea. în afară de sfeclă de 
zahăr, si a altor plante tehni- 
ce foarte rentabile, cum ar fi 
de pildă cicoarea, care ne adu
ce un venit net de peste 6.000 
lei la hectar.

Dezvoltînd cit mai multe 
ramuri, gospodăria noastră a 
ajuns să aibă o producție 
complexă, care în anul 1955 
ne-a adus un venit bănesc de 
peste 1.200.000 lei. ceea ce 
ne-a îngăduit să facem impor
tante investiții si să dăm tot
odată colectiviștilor cîte 7,80 
lei la zi-muncă. în afară de 
produsele naturale. Că am a- 
vut oameni mai multi în gos
podărie, asta ne-a prins bine, 
pentru că i-am folosit pe unii 
la grîu. oe alții la sfeclă, pe 
alții la ferme, la grădină, dez- 
voltîndu-ne astfel multilateral 
gospodăria.

In cele ce am scris, am în
cercat să arăt din propria 
noastră experiență că. la noi. 
rentabilitatea a fost determi
nată de dezvoltarea multilate
rală a producției, ootrivîf.cu 
cond'tiile locale. Prin profila
rea cit mai justă a gospodă
rie'. prin dezvoltarea ramuri
lor . aducătoare de venituri 
mari, noi ne străduim să asK 
gurăm an de an o valoare 
sporită a zilei-muncă. Așa 
cum am mai arătat, deși am 
primit în această primăvară 
citeva zeci de familii de ță

rani muncitori, din care multi 
fără pămînt. datorită creșterii 
rentabilității gospodăriei, sîn
tem siguri că fată de anii tre- 
cutî vom împărți în toamnă 
și mai multe produse, și mai 
mulțî bani colectiviștilor.

BADEA VATĂSOIU 
președintele g.ax.

„7 Noiembrie" Codiea, 
regiunea Stalin

?

a doua la porumb

țăran ui muncitor 
PAVEL MÎRȘA
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? Primii l
*în întrecere^
? omuna Sinersig din f
) raionul Lugoj, regiu- i
f nea Timișoara, a pri- £
£ mit de curînd drapelul de co- * 
r mună fruntașă pe raion în ? 
? campania muncilor agricole, f 
f Acum se desfășoară aici cu > 
> un avînt mai mare întrecerea S 
S patriotică intre țăranii mun- ' 
\ citori. ?

Printre primii în întrecere f 
} se numără țăranii muncitori i 
- Vilmoș Almandi, Pavel Mir- , 

sa și alții. Ei au plivit pă- < 
ioasele de buruieni de cite ? 
ori a fost nevoie, s-au pre- f 
gătit temeinic pentru campa- i 
nia de seceriș și treieriș, iar j 
în prezent dau zor cu prașila \
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(Desene de N. RADULESCU) ț
Țăranul muncitor 

ALMAND1 VILMOȘ

UN SPIC CĂTRE ALTUL: — Cu așa mașini, a să dăm 
un rod de-o să se'ducă vestea.

S.M T. Vaslui, regiunea Iași, n-a terminat de re
parat — tot pînă la 10 iunie — decît 10 la sută 
din tractoare, 10 la sută din secerători și 20 la 
sută din batoze.

BURUIENILE INTRE ELE: — Și parcă de rodul nostru și de 
SM.T.-ul ăsta n-o să se ducă vestea?

Au cosit la timpul CînS reionul 
cel mai potrivit Buhuși. cunosc de 

la cercul agroteh
nic ce însemnătate are cositul la vreme. De 
aceea, ei au pregătit din timp perpelece pen
tru uscat, iar in cele dinții zile a'e lui iunie, 
cînd agronomul le-a spus că e timpul potrivit, 
au și pornit la cositul lucernei și trifoiului. 
Intre cei ce au dovedit mai multă hărnicie și 
pricepere sînt și Gh. Istrate, Gr. Cercel. Ax. 
Nioulai.

TACHE VASILACHE 
corespondent voluntar

primeie zile ale acestei primăveri, deputății 
Dumitru Onișoru și Vasile Toma, colectiviștii 
Dumitru David și Mihai Rusu, țăranul muncitor 
cu gospodărie individuală Dumitru Farcaș și 
alții, au colindat satul îndemnînd pe oameni 
să vină la muncă voluntară pentru zăgăzuirea 
rîului.

La chemarea lor n-au venit numai țăranii din 
Iazu. ci și cei din satul vecin. Vilceni. In 6 zile 
ei au făcut un canal și un dig, salvînd astfel 
de inundații 250 hectare de pășune și fînaț.

GH. SIRETEANU 
corespondent voluntar

(Desene de NIC. NICOLAESCU)

In cîteva ore de
Cu sprijinul tinerilor “Ieni

Vaslui, au curățit 
de spini și scaieți 5 hectare de izlaz. Toți au 
muncit cu tragere de inimă. Cu deosebire s.au 
evidențiat Victor Spiridon. Mircea Popa, Maria 
Blăniță, Ion Munteanu și alții.

VICTOR VASILIU 
corespondent voluntar

Prin muncă voluntară Mulfe pagube ie 
pricinuia apa Mili- 

tinului sătenilor din Iazu, raionul Vlădeni. In

La cea de adoua 
prașiiă

cu cartofi și 50 la sută 
porumb erau prășite, la

In satul Pecinis- 
ca, raionul Orșova, 
75 La sută din su
prafețele semănate 

din cele semănate cu 
9 iunie, a doua oară.

Bună pildă în această privință pentru ceilalți 
țărani muncitori din sat, au fost comunistul 
Gh. Milicescu și deputatul N. Lalescu, care au 
pornit între primii la cea de a doua prașiiă.

NICOLAE GOLOPENȚA 
corespondent voluntar
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guros, exponent al idealurilor și năzuințelor 
proletariatului rus aflat in ajunul revoluției 
din 1905. Gorki, după cum mărturisea el în- , 
suși, a venit în viață .ca să nu iie de acord' \ 
cu împilarea țaristă, ca să arate că in lume Y 
.stăpîn e cel care muncește*. \

înarmat cu o cunoaștere adîncă și multFa- \ 
terală a vieții, dobînditâ in decursul unor < 
lungi perogrinări prin țară. Maxim Gorki a V 
creat o operă literară uriașă care poartă in v 
Întregime pecetea avintulul revoluționar al jjj 
maselor 
tice din 
mulul", 
IzerghU** 
liste din 
chine și 
tatea, noblețea sufletească 
oamenilor simpli din popor, adevăreții fău
ritori de bunuri materiale și spirituale.

Marele roman .Foma Gordeev", realiz'd 
de Gorki intre anii 1892—1899, cult’vă aceeași 
încredere In forța omului capabil să rupă 
cătușele orînduirii in care banul aduce su
ferință și mizerie. Acest roman tălmăcește in
tr-o minunată limbă artistică nrob’emele pure 
de tenin pe plan ideologic In perioada dez
voltării capitalismului in Rusia.

Ceva mai tfrziu, scriind romanul .Mama", 
Gorki a dat proletariatului de pretutindeni .o 
carte ds mare actualitate", așa cum a nu- <2 
mit-o insusi Lenin. Cu această carte, pentru d 

j, care a fost dat In judecată. Maxim Gorki a 
z pus Fazele unei literaturi noi, literatura rea- d 
/) lismului socialist. Romanul .Mama", îndrep- $ 

tar și oglindă a revoluției d’n 1905, a ară*at i) 
că drumul creației lui Gorki s-a confundat Q 
cu drumul de luptă al proletariatului, urcind 3 
de Ia neclaritatea idealului, de la spontanei- j? 
tafe în acțiune, la luptă conștientă și or~an'- Ă 
zată, la conștiință socialistă. Fontul că Cork" (i 
și-a însușit de timpuriu ideoloa’a marxist-Ie- 
nlnistă, principiile ei despre arfă, a făcut ca p 
opera sa să urce pe culmile literaturii cele’ /) 
mai înaintate. Toată acea frămintată pe- 
noadă în care Gorki s-a format deopotrivă j? 
ca om si scriitor e oallndită In m’nunata tr’- 
logie ..Copilăria mea", „Ia stăoîn" si „Uni
versități1 e mele", desăvîrr’t taH>ou artistic și 
istoric al Rusiei anilor 1850—1900.

Teatrul lui Maxim Gorki, cunoscut și pre
țuit In toată lumea, nuvelele, romanele, scri
sorile și articolele sale, întreaqa sa operă 
scrisă înainte și după Marea Revoluție So
cialistă e pusă In slujba făuririi unei culturi 
noi, de educare, de călire a .Omului".

La 18 iunie 1935, Maxim Gorki s-a stins 
din viață. Creația acestui qigant al condeiu
lui, constituind o neprețuită realizare a ge
niului uman, ne înflăcărează șl ne însuf’ă 
dragoste de viață, generozitate, putere crea
toare.

muncitorești. Scrierile sate roman- 
tinerețe ca de pildă -Cintecul șol- 
„Cîntecul Albastrosului", «Bătrina 
și altele, precum și nuvele’e rea- 
aceeași perioadă, opun vieții mes- 
ticăloase a celor avuti — aenerozi- 

și înflăcărarea 
ițțevărcții fău- 
rfiituale.

i-aduc aminte foarte bine 
de un om de la periferia 
Cucarca. L-am întîlnit pe 

un vapor între Cazan și Nijni; 
mergea la expoziția națională 
din 189S. Mic, slab, chel, cu o- 
chii negri de șoarece și cu un 
obraz supărat, cu o barbă ciu
fulită. purta niște opinci uzate 
și putea fi văzut în clasa a tre
ia a vaporului, pe punte. Se uita 

în jurul lui și ofe-cu precauție 
rea pasagerilor cu jumătate de 
voce :

— Cumpărați jucăria 1
Jucăria era tăiată din rădă

cina unui ienupăr și înfățișa u.i 
om cu pălărie, cu pantaloni im
pecabili. Omul stătea rezemat 
cu spatele de un arbore și ținea 
în mînă un baston. Fața avea 
trăsături răutăcioase ; își mușca 
buza de jos, gura îi era strîmbă. 
Obrazul era foarte fin și clar 
executat, iar corpul era sculptat 
numai pe jumătate; partea cea
laltă parcă era crescută în co
pac, schițată neglijent. Dar în 
neglijența aceasta se vedea în- 
demînarea și gustul lui. price
perea pe care o avea în anato
mie. Figurina avea vreo două
zeci de centrimetri. Cerea pen
tru ea două ruble. I se ofereau 
în bătaie de joc 15 copeici, 20 
de copeici; și el trecea tăcut 
mai departe. Cineva spuse în 
urma lui:

— Te ocupi cu fleacuri, mo
șule.

— E și prost executat, adău
gă alt pasager.

Aveam la mine o rublă și ju

mătate, dar n-am vrut să-i 
fer ca să nu-1 ofensez.

Ai lucrat-o singur ? — 
întrebat.
s-a mirat și mi-a răspuns 
întrebare :

D-apoi cum ? Și mormăi: 
— N-am vîndut niciodată lucruri 
făcute de alții.

S-a așezat la pupă, — într-un 
colț și a scos din buzunar o ră
dăcină și un briceag. M-am a- 
șezat alături de el și cînd am 
intrat mai bine în vorbă, mi-a 
arătat încă patru figuri: un 
țăran cu pîntecele rotund și cu 
buze groase, cu o barbă mare 
de apostol, desculț, cu o căma
șă fără cingătoare. Țăranul își 
făcea cruce privind în sus și 
lipind mina de umărul sting. 
Buzele îi erau deschise și desco
pereau o gură plină de dinți. 
Pe urmă mi-a arătat un călugăr 
lung, cu nasul mare și cu cehii 
pe jumătate închiși; o bătrînă 
cu capul gol semănînd cu o 
vrăjitoare, care amenința pe 
cineva cu pumnul. Și apoi, un 
boier beat cu un chipiu de no
bil pe ceafă. Toate cele cinci 
figuri aveau una și aceeași în
sușire : toate erau izbitor de 
urite.«L-am întrebat de ce face 
oamenii de parcă-și bate joc de 
ei. Uitîndu-se chiorîș la mine, 
mi-a răspuns cu vehemență :

— Eu sculptez natural. Pe 
cei care-i cunosc, îi și sculotez. 
Mă ocup de aceasta de la vîrs'.a 
de 13 ani și acum să tot au 
57. De sigur, lumea mă socoa'e 
prost. Dar asta nu mă jignește 
ci mi-e de folos : la noi, tocmai 
proștii sînt lăsați să trăiască 
tn pace. ,

Pe urmă, îmi spuse:
— Unele bucăți trebuiesc fă

cute mai urîte decît sînt, iar 
altele mai frumoase decît cele 
din realita‘e. Pe cei care-mi sint 
dragi îi fac mai frumoși, iar 
pe cei care nu-mi sînt dragi, 
nu mă tem să-i fac mai urîți 
decît sînt

Aveam impresia că vorbește 
fără plăcere; se uita la mine 
pe sub sprîncenele stufoase, con- 
trolînd dacă-1 ascult cu atenție. 
Am simțit că are nevoie de un 
ascultător și mi-a fost ușor să-l 
fac să-mi povestească viața lui. 
Era viața amară, plină de umi- 

hnți a unui copil găsit. A în
ceput-o ca cioban, a continua l-o 
ca soldat în serviciul auxil.ar: 
un an și jumătate a trăit in
tr-un batalion disciplinar. Foar
te rar lucra în ateliere de tîm- 
plărie.

— Nu mă pot împăca însă 
cu oamenii; nu-mi place să fiu 
călărit.

In general, viața lui era viața 
obișnuită a unui artist singura
tic, posedat de pasiunea crea
ției și care nu găsește pe nimeni 
să-l prețuiască.

Cîțiva oameni 
cheltuit zadarnic 
într-o muncă de 
cește mintea ; și 
făcut-o pentru o bucată mize
rabilă de pîine. Au existat astfel 
de oameni printre meșteșugarii 
sculptori în lemn din regiunea 
Volgăi, printre armurierii nea
murilor din Caucaz, printre ar
gintarii din Marele Ustiug; a- 
celași lucru printre cusătoresele 
care lucrează cu fir de aur ți 
brodezele de dantelă; 
lucru în masa sutelor de mii de 
muncitori și muncitoare 
si-au irosit viata, în „industrii 
de artă” ca să împodobească 
viața sătulă a marilor și mici

rin talent 
mare ic 
•îa — 

aduce Incâ Ș)
(Din coresp

lor burtă-verzi. S-ar fi pu'ut 
crede că prin pictura de icoa
ne, meseria cea mai conserva
toare din domeniul cel mai con
servator al artei — pictura — 
meșterii din Palen și Mstera 
vor ajunge la excelenta lor mă
iestrie modernă, care provoacă 
admirație chiar la oamenii răs- 
fățați de servilitatea pictorilor.

(1935)

. No voia Jizni* 
ura orice mai 
cea .Azilul <j 
despre Șoim i 
plăceau nuve 
Mordasti", .D 

îmi amintea 
dorința de a i 
.Azilul de no' 
.Universității» 
sale.

Gorki scria 
sărăcinșea on 
pâturi care □ 
viața așa cu
crete, o vede 
gul, exploata 
o vedea cu c 
scria Gorki, 1 
aproape.
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MAXIM GORKI

UNIVERSITĂȚILE MELE
— Fragment —

Mă atrăgeau malurile Volgăi, ritmul vieții de muncă a cărei 
muzică pînă și astăzi îmi leagănă plăcut sufletul. 
Mi-aduc bine aminte de ziua în care am simțit pentru 

prima dată poezia eroică a muncii.
Mai jos de Cazan, se uscase pe o stîncă, spărgîndu-și fun

dul, un șlep mare cu marfă de Persia ; o echipă de hamali mă 
primise și pe mine să tlau ajutor la căratul mărfii din șlepul 
avariat într-altul. Era prin septembrie, și era vijelie. Valurile 
săltau furioase, iar vîntul le spulbera necruțător crestele, stro
pind de sus cu o ploaie rece. Echipa alcătuită din vreo cinci
zeci de oameni ședea abătută pe puntea unui șlep gol, înve- 
lindu-se cu rogojini și cu foi de cort; șlepul era tras de un mic 
remorcher care gîfîia prin ploaie împrăștiind stoluri de seîntei 
roșii.

Se înserase. Cerul plumburiu și jilav, cădea întunecos peste 
fluviu. Hamalii bombăneau și înjurau, blestemînd ploaia, vîn
tul, viața și se tîrau leneși pe punte, căutînd adăpost de frig 
și umezeală îmi părea că oamenii ăștia, pe jumătate adormiți, 
nu-s în stare să muncească și n-au să salveze încărcătura ce 
amenința să fie înghițită de valuri.

Pe la miezul nopții, am ajuns la locul naufragiului și bordul 
șlepului gol s-a lipit copastie de copastie de cel urcat pe 
stînci. Starostele hamalilor era un unchiaș veninos, șiret și cu 
fața ciupită de vărsat. El înjura crunt, și avea ochi și nas de 
uliu. Smulgîndu-și de pe creștetul chel șapca udă, a țipat odată 
cu un glas pițigăiat de babă :

— Doainne-ajută, copii 1
Hamalii s au strîns în întuneric pe punte, într-o ceată neagră 

și au început să mormăie ca urșii, o rugăciune, iar starostele, 
terminîndu-și rugăciunea înaintea tuturor, a chiuit :

— Felinarele 1 Hei, flăcăiași, acum să vă văd 1 Cu nădejde, 
copii 1 Dați-i drumul cu Dumnezeu 'nainte 1

Și oamenii greoi, nevolnici și uzi, au început să arate ce pot. 
S-au năpustit ca într-o bătălie pe puntea și în cala șlepului 
spart, dînd drumul la răcnete și glume. Cu ușurința unor perne 
de puf, sburau în jurul meu sacii de orez, de stafide, balotu
rile cu blănuri. Niște omuleți bondoci zoreau pe lingă mine, 
îmbărbătîndu-se unii pe alții cu urlete, cu fluierături și-njură- 
turi sdravene. Nu-ți venea să crezi că cei care lucrau acum 
ciît de voioși, de ușor și de spornic, erau aceiași care stătu-
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seră greoi, posomoriți, văicărindu-se pînă mai adineaori de 
viață, de ploaie și frig. Ploaia se-ntețise și era din ce în ce mai 
rece, vîntul bătea tot mai tare, rupîndu-le cămășile, aruncln- 
du-le poalele peste cap, desvelindu-le burțile. In întunericul 
jilav, în lumina slabă a celor șase felinare, goneau intr-o parte 
și alta oamenii negri, tropăind Înfundat pe puntea șlepurilor. 
Lucrau de parc-ar fi fost nesătui de muncă, parcă de multă 
vreme ar fi așteptat plăcerea de a-și zvîrli din mînă-n mînă 
sacii de o sută de chile șl de-a alerga cu baloturile la spinare. 
Lucrau jucîndu-se, îndemnîndu-se voios ca niște copii, cu

bucuria deslănțuită a munci 
fișarea dulce a unei femei.

Un om vînjos și bărbos, îi 
— de bună seamă stăpînu 
deodată cît îl ținea gura :

— Flăcăiași, hai că dau c 
dau și două 1 Dați-i drumul !

De prin toate colțuril^^
— Trei vedre 1
— Fie și trei 1 Dați-i încm 
Și frâmîntarea sppri.
Apucam și eu sacii, li tră 

luam încă un sac și mi se p 
într-o horă nebună, că oami 
nic și voios, fără să ostene 
de zile, că dac-ar apuca t 
potnițele lui, ar fi în stare s

In noaptea aceea, am cu 
încercasem, sufletul mi-er{ 
toată viața în extazul ăsta a 
borduri săltau valurile, pl 
peste fluviu și prin întunerii 
țul oamenii goi pîn-la brîu 
du-și forța și munca. Iar de 
apăsătoare de nori și în pe 
geră o rază roșiatică de sc 
net al tuturor lighioanelor 
udă, care le acoperea muți 
brațe și să săruți animalele 
de agere și de dibace la r 
de sine...

Ți se părea că nimic n-ar 
țuire de forță împletită cu b 
facă adevărate minuni pe 1 
pămîntul într-o singură 
așa cum spun basmele 
teva clipe la munca oc" 
bate stratul gros de nori ș 
prunc în valurile mării, iar 
leafa.

— Destul 1 strigă cineva, 
rioase :

— Ți-arătăm noi acuși de 
Și pînă la ceasurile două 

gaz sub ploaia cu găleata 
prăvit de cărat toată marfa 
vie de cîte nemărginite put
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itale de scriitor ai adus un

DE PE ÎNTINSUL PATRIEI * DE PE ÎNTINSUL PATRIEI
Făurari de frumusețe la sfat...

Scriitorii noștri — acești 
făurari de frumusețe și în
țelepciune pentru inimă și 

minte — și-au început sfatul în 
aceste zile de cireșar, cînd. pe 
cîmpuri, încep a se pîrgui holde
le. La o astfel de vreme, gospo
darii măsoară în palme greuta
tea spicelor, mai îngrașă pămîn
tul ori mai plivesc brazda de bu
ruieni, acolo unde se simte ne
voie. Asemeni lor, scriitorii cîntă- 
resc în zilele acestea roadele 
muncii lor din anii de după eli
berare, văd neghina ce au plivit-o 
și se sfătuiesc ce au de făcut de 
acum încolo, spre a spori belșu
gul literaturii și a ajuta și mat 
mult la înfrumusețarea vieții 
noastre.

Roadele noii literaturi, răsări
te, crescute și pîrguite sub soare
le libertății, pe aceste pămînturi 
pe care înainte vreme s-a născut 
„Miorița" și „Luceafărul", sînt 
bogate, cum știm și cum arată 
sfatul scriitorilor. In anii aceștia, 
de cînd talentati făurari seamănă

șcării muncitorești din Ru- 
iurnai din Rusia — ți vel
nul^'tolos...
lui V. L LENIN către Gorki)

rețuia icarte mult pe Alexei 
irki ca scriitor. Ii plăceau 

.Mama”, articolele cil 
i filistinism — Vladimir Iiiici 
> a tiiistinismului — ii plă- 
te*** Ii plăceau cîn'.ecele 
ros, ii plăcea ritmul lor ; ii 
Gorki in genul lui „Strasti- 
și șase și una* etc.

t-a înflăcărat odată Ilici de 
la Teatrul de Artă să vădi 
ni amintesc cum asculta e' 

in ultimele zile ale vieții

»s despre muncitori, despre 'j 
lespre .tund”, despre acele S 
tu mai mult pe Ilici, descria ? 
in toate aspectele ei con- £ 

fiii unui om care urăște ju- j 
rialitatea, sărăcia gindirr, 5 
li revoluționar. Iar ceea ce ? 
ir lui nici, pentru că ii era J 
JPSKAIA : .Lenin și Gorki* ? 
nolskaia Pravda" Kr. 222 i
5 septembrie 1932)
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e n-o întrece decît imbră- 

într-o ipingea, ud șl lucios 
sau ajutorul lui — răcni 

de votcă 1 Hai tîlharilor că

răgușite :

aruncăm, dam fuga iarăși, 
totul se-nvirte In jurul meu 
t pot lucra atît de năpraz- 
ă cruțare, luni întregi, ani 
. de minaretele și de clo- 
ască din loc.

bucurie' pe care n-o mai 
dorința să-mi trăiesc 

i/muncii deslănțuite. Pește 
iuia puntea, vîntul șuera 
al serilor fugeau ca glon- 
strigînd, rîzînd, admisîn- 

ar, vîntul sfîșiase grămada 
astru senin al cerului, ful- 
fu întîmpinată cu un răc- 

sele ce-și scuturau blana 
ățfce. Iți venea să iei în
e două picioare, atît erau 
se dăruiau cu atîta uitare

stăvili o asemenea deslăn- 
că ea ar fi fost în stare să
ar fi putut să acopere tot 
ora^^si palate minunate, 
feji^Apă ce s-a uitat ci
na ^rorelui n-a putut răz- 
rcat în mijlocul lor ca un 
t început să cadă cu gă-

glasuri i-au răspuns fu-

amenii au muncit fără ră- 
întul tăios, pînâ ce-au is- 
du-mă să pricep cu evla- 
. pămîntul omenesc.

Răspîcdită pe spinarea unui 
munte, comuna Jina iși desfă
șoară panorama în fața noa

stră. Comună cu bogate tradiții cul
turale, așezată in raionul Sebe;, cu 
case de piatră acoperite cu olane, 
Jina este cunoscută intre altele, și 
pentru echipa sa de fluierași, cars 
a fost distinsă cu premiul I la tre
cutul concurs pe țară al echipe'or 
de amatori șl ai cărei conducător 
este chiar moș Vasile, însoțitorul 
meu.

Curînd ne ies în cale cuncscuți 
de-ai lui moș Vasile, îmbrăcați in 
cojoace mițoase, cu nădragi albi și 
cu nelipsitele bastoane de corn. Nu 
lipsesc din calea noastră nici fete 
și neveste. Atrag luarea aminte mai 
cu seamă fetele, cunoscute în toată 
țara prin frumusețea și, mai ales, 
prin cuviința lor.

Jina este insă, după cum am mal 
spus, vestită mai ales pentru fluie- 
rașii ei.

Jinarul cîntă și cind e vesel și 
cînd e trist. Parcă s-a născut cu flu
ierul. Unele melodii au nuanțe de 
chemare la luptă, altele sînt so'em- 
ne, înălțătoare, altele duioase. Toa
te oglindesc atît viața jinarilor din 
trecut — cînd majoritatea din ei, 
ciobani angajați la boier, iși petre
cea mai tot timpul in munți — cil 
și viața de azi — cînd omul e so
cotit om și cînd cultura a pătruns 
pină in văgăunile munților. Mește
șugul de a cînta din fluier îl cunosc 
copiii încă de mici. La căminul cul
tural .Poiana" din Jina nu rareori 
a cîntat echipa de copii a fluierași- 
lor, mîndrie a întregii comune, cu un 
renume care ajunge pină în sate 
îndepărtate.

Programul echipei de fluierași 
este bogat și felurit. In afară de 
doine ți sîrbe, ciute ce de nunți, lo- 

în inimi și-n minți ideile socia
lismului, s-au scris multe stihuri, 
multe povestiri, multe piese de 
teatru a căror greutate se mă
soară acum. „Mitrea Cocor" ori 
„1907”, „Bărăgan" ori „Cronica 
de la cîmpie”, „Desfășurarea", 
„Desculț” ori „Lazăr de la Rus
ca” — spre a nu aminti decît

cîteva dintre povestirile și poe
mele cele mai cunoscute cititori
lor noștri — stau mărturie a bo
găției de pînâ acum și chezășie 
a celei viitoare. A nega aseme
nea mărturii, cunoscute nu nu
mai de noi. ci și de multe mili
oane de oameni de peste hotare, 
înseamnă a fi sau orb, sau duș
man. Orbii și dușmanii, puțini și 
rupți de viața reală cum sînt, nu 
mai au însă crezare. Lumea de 
bună credință de pe tot globul

FLUIERAȘI! DIN JINA 
godne, sau de odihnă, la gura stlnP, 
fluierașii cunosc o mulțizr.e de ba
lade și legende populare, atît romi- 
nești cît și ale minorităților națio
nale, desăvirșite prin muzicalitatea 
lor.

~Nu-i surprinzător că ascultătorii 
posturilor noastre de radio cer ada- 
seori pe cîntăreții din Jina, cunos- 
cuți acum publicului larg și din fil
mul romînesc în culori „Ciocirlîa*. 
.Au jinarii temei să fie mindri da 
înalta apreciere care li s-a acordat. 
De altfel, ei nu se culcă pe Iau k 
Adaugă mereu creații și melodii 
populare la repertoriul lor, Imbogă- 
Undu-L Lucrul acesta l-au făcut și 
acum, de curînd, străduindu-se să se 
prezinte cit mai bine la cel de-al 

Soliști amatori la concurs 
(Din regiunea Ploești)

Solista vocală Gica 
Grecu de Ia căminul 
cultural din satul Pan. 
tazi, comuna Dîrvari.

Cîntărețul din flu
ier Ion Vasile din co
muna Dumbrava.

pămîntesc asistă de un deceniu 
la o înflorire a noii literaturi ro- 
mînești — realist-socialistă — 
și-i recunoște frumusețea florilor 
și îmbelșiigarea roadei.

Scriitorii nu se liniștesc însă 
ci ceea ce au făcut pînă acum. 
Mihail Sadoveanu, în cuvîntul cu 
care a deschis Congresul, spune: 
„Poetul să dea oamenilor de as
tăzi, poporului muncitor care se 
ridică, o literatură a sufletului 
său nou, a ezitărilor și izbinzilor, 
a complexului de drame asociate 
cu dezastrele și Infrînperile uno
ra. cu luminarea sufletească a 
altora".

Cerința aceasta e cerința noas
tră. a tuturor. Si, mulțumind 
scriitorilor pentru hrana sufletu
lui ce ne-au dat-o pînă acum, le 
urăm să aibă biruințe în munca 
lor viitoare, astfel ca ziln'c să 
avem pe masă, lîngă pîinea ru
menă a vremii de azi, cărțile ca
re să ne lumineze cugetele și 
inimile.,

SORIN PETRESCU

IV-lea Concurs de artiști amatori.
Alături de melodiile bătrineș'i a! i 

tăietorilor de lemne, ale ciobanilor 
sau nevestelor stînd la războaie di 
țesut covoare, au apărut cintece no' 
ce reflectă viața de azi a jinarilor 
organizați in cooperative de pro
ducție, In colective meșteșugărești, 
de prelucrare a lemnului sau de țe
sut la războaie.

El vor să aducă acum, în sat 
electricitate și totodată pun la 
punct .Balada luminii*, — clntecul 
despre aducerea electricității ia 
sat™

...Neștiuți de nimeni in trecut, flu
ierași! dintre munți sint cunoscuți 
azi în intreaga țară. Faptul că a r 
fost descoperiți, închegați într-un 
colectiv puternic și se bucură de 
atîta prețuire, constituie și el unul 
dintre nenumăratele semne ale re
voluției noastre culturale.

Dirijoarea de cor 
Viorica Duță din co
muna Valea Călugă
rească.

—-----------xajasfflg;pfeagMa

|Pri«tenie la fapte
i A m aflat de curînd cu toții ves- 

^\lea transferării de către U.R-S.S., 
a tezaurului istoric și artistic al 

țării noastre depus spre păstrare la 
Moscova în timpul primului războ. 
mondial. Actul acesta de noblețe și 
prietenie nu e nici singurul, n.ci Intîr..- 
plător. In 1934 Uniunea Sovieti ă a 
mai restituit, din proprie inițiativă, st - 
tuiui romin, a rai va istorică evacuată 
tot in 1917. Conținea această arhiva 
prețioase documente de la primii noștri 
voevozi și ele ne-au fost predate în
tregi și în bunăstare. Au fost predaie 
in bunăstare R D. Germane comorile 
de artă ale muzeului din Dresda, sal
vate de către ostașii sovietici de la 
distrugerea sigură pe care le-ar fi hă- 
răzit-o hitieriștii. In condiții nespus 
de grele în anii Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei, cu toate grijile 
pe care le punea evacuarea populației 
și a întreprinderilor, oamenii sovietici 
și-au găsit vreme pen'ru a pune la 
adăpost, transportind in locuri inde-

---------------- ds ---------------
Ac ai. prof.

Patra Coiutantinssau-Iași 
ministrul Cultelor, p’eședin'e al 
Subsecției de științe istorice a 

Academiei RP.R.

părtate pe teritoriu operele de artă, 
iară deosebire, cele proprii ca și cele 
date în păstrare. Iși găsește acest 
lucru explicația in sentimentul înatî de 
umanitate, in dragostea de frumos și 
cultură a omului sovietic. In tezaurul 
restituit de curînd nouă sînt printre 
altele și 156 de icoane, picturi vechi 
din secolele XVI-XVII. Acestea, ca și 
sutele de tablouri ale celor mai mari 
pictori ai noștri, au fost păstrate cu 
sfințenie și în cea mai btină stare-

In toamna trecută am putut admira, 
cu prilejul unei vizite pe care am fă
cut-o în Uniunea Sovietică, cupolele 
bisericii Sfinta Sofia din Kiev, datind 
din secolul IX- Ele erau acum aurite 
și operația aceasta de înfrumusețare 
se terminase nu de mult- A fost reno
vată. dîndu-se o și mai mare strălu
cire frumuseții ei arhitectonice, biseri
ca Vasile Blajenoi din veacul al XVI- 
lea. Sînt atitea monumente de artă in 
Uniunea Sovietică, pentru a căror 
cinstire și bună păstrare nu se precu
pețește nici aurul. Tezaurul nostru de 
artă și istorie s-a bucurat de același 
tratament. E in acest tezaur (el nu
mără anroape 40.030 piese) și cunos
cuta „Cloșcă cu puii de aur”, descope
rită cu o sută de ani în urmă la Pie
troasa. Ea a fost îngropată aici proba
bil de un șei al vizigofilor fugari in 
fața hunilor. Se compune dintr-o tavă 
mare, două vase in formă de hidră, un 
coșuleț, inele și brățări împodobite 
cu pietre prețioase, de o minunată exe
cuție artistică in care se imbină arta 
grecească cu cea orientală. „Cloșca cu 
pui” are însă mai presus de orice, o 
neprețuită valoare istorică. Aceasta șl 
celelalte opere de artă restituite de 
Uniunea Sovietică, va întregi patrimo
niul nostru artistic național și va des
făta in curînd pe amatorii de frumos 
din patria noastră, tot mai numeroși 
în ultimii ani.



Sfatul medicului
TURBAREA

Animalele domestice se pot 
îmbolnăvi de diferite 
boli, dintre care — unele 

prin transmitere — pot devefli, 
foarte grave și primejdioase și 
pentru om. Una din aceste boli, 
e turbarea.

Microbul turbării se găsește 
în creerul și nervii animalului 
bolnav, de unde ajunge în sa
livă, adică în bale. Turbarea nu 
se transmite numai prin muș
cături. Este deajuns ca anima
lul turbat să lingă o rană sau 
o zgîrietură cît de mică. Saliva 
pătrunde prin zgîrietură în cor
pul sănătos, transmițîndu-i 
boala.

Cîinele se îmbolnăvește cel 
mai des de turbare. El poate 
face două feluri de,turbare, fie 
una furioasă, fie una zisă para
litică sau mută. Turbarea apare 
la cîine cam după 14-20 zile, 
după ce a fost mușcat de un 
animal turbat. Dar chiar îna
inte de a se îmbolnăvi, cîinele 
poate avea anumite semne după 
care putem bănui boala. El stă 
mai mult singur, la întuneric 
și departe de zgomot. Mai tot 
timpul stă culcat. Are un fel 
tristețe în privire și îi place 
fie mîngîiat. Dacă îl strigă 
neva, el lasă capul în jos 
vine încet și abătut. Chiar 
12-14 zile înaintea acestor 
6emne, cîinii pot fi molipsitori.

Este bine să bănuim de tur
bare toți cîinii care își schimbă 
Jelui lor obișnuit de a fi, urlă 
și le curg balele din gură. Boul 
și vaca, mușcate de animale 
turbate, se îmbolnăvesc foarte 
repede. Aceste animale nu muș
că, dar oamenii care le îngrijesc 
se pot molipsi ușor și numai tra. 
tamentul făcut la timp îi poate 
scăpa de moartea sigură și chi
nuitoare pe care o pricinuiește 
această boală. Cînd tratamentul 
nu este urmat, boala se ivește 
înoepînd de la 14 zile pînă la 
cîteva luni, uneori chiar și mai 
mult.

Trebuie să ținem bine minte 
un lucru : după ce boala a apă
rut, nu mai există nici un mij
loc de scăpare. De aceea, ori de 
cîte ori vom fi mușcați de un 
animal, trebuie să începem tra
tamentul împotriva turbării fără 
nici o întîrziere, chiar dacă ani- 
malul pare sănătos. Unul din 
mijloacele de luptă împotriva 
turbării este stîrpirea cîinilor 
vagabonzi. In comunele rurale, 
uneori și la orașe, se întîlnesc 
gospodării în care numărul cîi
nilor este foarte mare. Aceștia, 
pe lîngă faptul că nu aduc nici 
un folos, dacă nu-și găsesc des
tulă hrană pe lîngă gospodărie, 
hoinăresc aiurea omorînd pă
sări și stricînd cantități mari 
de fructe și cereale. De aceea, 
trebuie să sprijinim cu toții ac
țiunea de stîrpire a cîinilor va
gabonzi.

In Buletinul Oficial Nr. 17 din iunie 1956, se pu
blică legea Nr. 257 cu privire la fixarea sau schim
barea denumirii comunelor, satelor, străzilor, între
prinderilor de stat și cooperatiste, gospodăriilor agri
cole colective și întovărășirilor agricole, care se face 
astfel : • » • - I w

Pentru raioane, orașe, comune și sate prin Decretul 
Prezidiului Marii Adunări Naționale;

Pentru instituții, întreprinderi și organizații econo-

prin decizia organelor de stat care le-au înfiin.

Cit

zPOPULARIZAU
ar trebui să trăiască omul

Din timpurile cele mai vechi, omul și-a 
frămîntat mintea căutînd să afle pricina 
îmbătrînirii și a morții, și încercînd să 
descopere mijlocul prin care să-și poată 
prelungi cît mai mult viața.

Atît în antichitate cît și în evul mediu, 
oamenii au crezut în

de 
să 
ci-
Și 

CU 1

mice 
țat ;

Pentru străzi prin decizia Comitetului executiv al 
sfatului popular regional;

Pentru organizațiile cooperatiste prin hotăririle A- 
dunărilor generale, confirmate de organul superior 
care a aprobat actul constitutiv;

Pentru gospodăriile agricole colective și întovără
șirile agricole prin hotărirea Adunării generale con
firmate de Comitetul executiv al sfatului popular unde 
s-a înregistrat.

In colecția Nr. 23 din 14 mai 1956 se publică Ho
tărirea Consiliului de Miniștri prin care gospodăriile 
agricole de stat au dreptul să ’angajeze din orice re
giune a țării, muncitori sezonieri.

Acești muncitori au dreptul la un avans de cite 
50 kg. de porumb sau 100 lei, la cerere, iar cantitățile 
de porumb primite rentru munca lor. sau cu titlu de 

premiu pot fi transportate la domiciliul muncitorilor, 
pe baza unei adeverințe eliberate de directorul gospo
dăriei și vizate de sfatul popular local.

Ce nu văd deputății din Cazasu

Pe urmele materialelor 
publicate în „Albina"
Din cauza lipsei de 

spirit gospodăresc 
a sfatului popular 

al comunei Iași, regiunea 
Craiova, care n-a reparat 
podul de peste Jiu, aproa
pe trei ani de zile locuito
rii acestei comune enau 
obligați să facă un ocol 
de mul ți kilometri pentru 
a ajunge pe partea cea
laltă a rîului.

Corespondentul nostru 
voluntar M. ION, care 
ne-a relatat toate acestea 
într-o scrisoare, arăta ne
cesitatea reparării grab
nice a acestui pod.

| Revista ,,Albina", în 
numărul din 23 mai, a pu-

i blicat o caricatură înso- 
| țită de o scurtă relatare s 

faptelor.
Rezultatul nu s-a lăsat 

mult așteptat: sfatul 
popular comunal a convo
cat o adunare obștească 
cu locuitorii comunei, adu
nare în care s-a hotărît 
repararea grabnică a po
dului și s-au organizat 
echipe care să înceapă 
lucrul.

De cîte ori treburile mă poartă prin comunele Va
lea Cinepii, Tudor Vladimirescu, Latinu și al
tele din raionul Brăila, parcă nu mă-ndur să le 

mai părăsesc. Cînd văd șoselele proaspăt pietruite, 
cu șanțuri curățate, cu pomi tineri sădiți pe margine, 
cu garduri văruite și podețe cu pari înfipți pe de 
lături, îmi crește inima de bucurie. Se vede că aici 
sînt oameni harnici care își iubesc comuna ca pe pro
pria lor gospodărie, că în fruntea acestor comune se 
află gospodari pricepuți, care știu să folosească po
sibilitățile locale.

Oameni harnici și buni gospodari sînt și în comuna 
Cazasu. In ultimii 4—5 ani peste 30 de familii și-au 
ridicat case noi, acoperite cu tablă sau țiglă, Muilți 
și-au cumpărat mobilă și aparate de radio.

Și în Cazasu sînt posibilități pentru înfrumuseța
rea comunei, dar nu se văd aplicate în practică. Pe 
marginea șoselei au fost cărate de multă vreme 
grămezi de piatră. La cîțiva kilometri de comună se 
află o pepinieră de stat de unde ar putea fi procu
rați puieți de pomi. Cînd te apropii însă de comuna 
Cazasu. de la început te bate gîndul să pleci cît mai 
degrabă. Cu greu poți ocoli gropile de pe drum. 
De șanțuri nici pomeneală. Parcă de cînd lumea n-au 
mai fost curățate, așa că mici podețe nu mai sînt 
Cînd plouă, apa neavînd scurgere băltește în gropi. 
Pe marginea drumului n-ai să vezi nici măcar un 
pom. Pe măsură ce pătrunzi spre centrul comunei 
întîlnești la fot pasul garduri cu seînduri lipsă, nevă
ruite.

Oare cei 19 deputați ai sfatului popular nu văd 
cum arată comuna lor ? Ce au să spună, de pildă, 
deputății Dinu Petre și Ene P. Ion, cînd vor fi între
bați de alegători cum stau cu angajamentele luate ?

Țăranii muncitori din satele învecinate socotesc 
Cazasu drept cea mai urîtă comună din raiom Și pe 
bună dreptate vor spume tot la fel și de-aci înainte, 
dacă locuitorii 
ocupa cu grijă 
obștești.

comunei șc deputății lor nu se vor 
de buna gospodărire a treburilor

VASILICA TAZLAOANU 
corespondent voluntar

Anul trecut, în comuna 
' Tanacu, raionul Vaslui, 

era un singur tehnician 
agricol ; totuși s-au plan
tat numeroși pomi. In 
schimb, anul acesta, cînd 
în comună „lucrează” doi 
tehnicieni, nu s-a plantat 
nici un pom. (EUFROSI- 
NA BOZIANU).

puterea unor băuturi 
miraculoase, care 
chipurile, l-ar face 
pe om nemuritor. 
Se înțelege de la 
sine că această cre
dință era lipsită de 
orice temei.

In zilele noastre 
savanții sovietici au 
dovedit că nu exis
tă ființe nemuri
toare. Se știe, de 
asemenea, că viața 
diferitelor ființe nu 
este la fel de 
gă. Sînt unele vie
țuitoare care 
iese sute de 
Astfel, peștii ca și 
broaștele țestoase, 
pot trăi pînă la 300 
de ani. Elefantul și 
unele scoici trăiesc 
100 de ani. Plan
tele ajung la o 
vîrstă mult mai 
înaintată. Stejarul 
rezistă pînă la
2.000 de ani. In 
California există un 
arbore, asemănător 
bradului nostru, ca

re ajunge pînă la 8.000 de ani, iar în _ 
Australia, o plantă din neamul ferigei, 
anume „macrosamia” care trăiește 15.000 
de ani.

Cercetările științifice au dovedit că 
durata vieții depinde de condițiile în care 
se dezvoltă organismul (hrana lumina 
etc.).

S-a observat că lungimea vieții la 
mamifere (animale care nasc pui vii) 
este de 5—7 ori mai mare decît perioada 
de creștere.

Perioada de creștere la cal este cam 
de 4 ani, iar durata vieții este de 20—30 
de ani ; cămila crește pînă la un an și 

jumătate și trăiește 
8—10 ani. Ar fi 
deci firesc ca omul 
a cărui perioadă de 
creștere este pînă 
la 20—25 de ani, 
să trăiască 150 de 

"ani! Asemenea ca
zuri sînt însă foar
te rare.

Condițiile în care 
trăiește omul au o 
mare înrîurire asu
pra organismului. 
De asemenea, sifi
lisul. intoxicarea cu 
nicotină (care se 
datorește fumatu
lui), alimentația 
săracă sau prea a- 

mai devreme bătrî-

Mahmud 
vazov, cel mai bă- 
trîn colhoznic din 
U.R.S.S., ; ' 
nit 147 de 
Locuiește în 
tul Pirassura 
R.S.S. Azerbaidja- 
nă și are 23 
copii, familia 
numărind 152 
persoane. Fiica 
mai mare a 
Mahmud Eivazov 
are 120 de ani 1

a împli- 
e ani.

să
di n

de 
lui 
de 

cea 
lui

Liubov Valen- 
lentinova Pujak, în 
vîrstă de 122 de 
ani, cea mai bătri- 
nă locuitoare . a 
Moscovei.________

lun-

tră- 
ani.

bundentă etc., aduc
nețea. Lipsa de activitate, plictiseala, 
contribuie și ele la o îmbătrînire timpurie.

Invățătorul Stan Mala- 
liu din comuna Cornetu. 
raionul Domnești, pe lin
gă faptul că nu sprijină 
activitatea căminului cul
tural, și-a retras și soția 
din echipa de cor. (N 
POPOVICI).

Un savant spune că nici un leneș nu a 
reușit să trăiască mult; cei care au ajuns 
la adînci bătrîneți au fost deobicei oa
meni care au /dus în cursul vieții lor o 
activitate intensă.

In Uniunea Sovietică problema prelun
girii vieții a devenit o problemă socială,, 
căreia i se acordă o mare atenție. Con
stituția sovietică garantează dreptul la 
muncă și odihnă, precum și asigurarea 
materială la băitrîmețe pentru toți cetă
țenii sovietici.

Acolo unde sînt condiții bune de viață 
pentru oameni, bolile se împuținează, 
mortalitatea scade. Astfel. în Uniunea 
Sovietică se pot număra peste 30.000 de 
oameni care au trecut de 100 de ani. 
Sînt unele oazuri în care bătrîni în vîrstă 
de 140—150 de ani nu numai că trăiesc, 
dar și muncesc. Durata medie a vieții 
în Țara Socialismului a crescut, de la 
Revoluția din Octombrie pînă astăzi, cu 
40 la sută.

După pilda Uniunii Sovietice și la noi 
în țară s-au creat condiții mai bune de 
viață, se duce o luptă hotărîtă pentru 
combaterea bolilor și pentru prelungi
rea vieții. Oamenii noștri de știință stu
diază și experimentează medicamente ne
cesare combaterii îmbătrînirii înainte de 
vreme.

Astfel la Institutul de geriatrie (stu
diul bătrîneții). condus de prof. dr. Ana 
Aslan, se experimentează tratamentul 
împotriva îmbătrînirii, cu băi de bicarbo
nat și prin repetate injecții de novocaină. 
Oamenii de știință din țara noastră, în- 
temeiați pe experiențele savanților so
vietici, au ajuns la concluzia că unele 
medicamente extrase din organele ani- 
Imalelor sau din plante, diferite vi
tamine. fermenți, unele metale etc„ pot 
prelungi viața omului.

In atenția directorilor 
de cămine culturale

PLAN DE CONFERINȚE
vor fi trimise căminelor culturale, înce , _ _______

lunile iulie și august 1956.
IULIE
— Situația internațională;
— Conferință A.R.L.U.S.;
— Predînd cotele in întregime și la 

timp, ne îndeplinim o datorie patriotică 
(tematică);

— Prevenirea gastro-enteritelor Ia co
pii;

— Vasile Alecsandri, poet, prozator și 
dramaturg — latura progresistă a activi
tății sale;

— Valorificarea produselor agricole 
prin cooperativă asigură sporirea venitu
rilor țăranilor muncitori.

AUGUST
— Situația internațională;
— Conferință A.R.L.U.S.;
— 23 August — ziua eliberării națio

nale a Romîniei;
— Prevenirea febrei tifoide;
— Măsuri ce trebuie luate pentru com

baterea eroziunii solului (tematică);
— întovărășirea agricolă din comuna... 

întovărășire fruntașe a raionului nostru 
(tematică);

— Cum trebuie însllozate porumbul și 
celelalte plante furajere.

Desene
de N. RÂDULESCU

coo-
Iași,

De-o lună de zile 
perativa din comuna 
regiunea Craiova, stă în
chisă deoarece gestiona
rul ei, Gh. Tătaru, a ple
cat acasă în comuna Mu- 
șețești și-., a uitat să se 
mai înapoieze. (M. ION).

Angela Năstase, direc
toarea căminului cultural 
din comuna Icușești, ra
ionul Roman, nu se în
grijește de repararea lo
calului care e pe punctul 
de a se dărîma. (C. CAU- 
ȚIȘANU).

POMUL: Unde-s doi, puterea 
crește, dar plantarea se ., ră
rește I

— Hai acasă, nevastă! Dacă 
vrei să cînți, cîntă-mi mie la u- 
reche !

— Ce-o fi cu potăile astea la 
ușa cooperativei ?

— Latră a pustiu de cînd nu 
mai dă gestionarul pe aici!

CIORILE : — Să mulțumim 
tovarășei directoare a căminu
lui cultural că ne putem încropi 
și noi un cămin aici...



Uîtimul soldat englez a părăsit zona canalului de Suez. Astfel, 
ultima bază a colonialismului din Egipt a lichidată definitiv.

Un eveniment

Sovie-

cifric, unele din a-

141Cu cele
miliarde

de

in doc hi- 
decăzut.

popor 
plini de 
Din a

sîngerat în luptă cu asuoritorii 
iar în 1954, sub toviturile ou
ăle mișcării de eliberare na

de ia 
să-ș»

în Asia, 
, și are 

o suprafață de 181.000 kilome
tri pătrați. Populația țării numără 
aproape șase milioane de locuitori.

de dolari...

' Președintele 
j losip Broz-Tito va j 
"vizita țara noastră;

La invitația Prezidiului Marii A-?
? ____ __________________________ _____________________________________ v

dunări Naționale și a Consiliului de
‘ Miniștri al Republicii Populare Ro- ) 
c mine nrpcedintel» Reniiblicii Ponu-

i
i
l)

?

?___________________________ _____________________

în Vecea Executivă Federală si Ja- 
kov Blajevici, președintele Vecei E- 

< xecutive a Republicii Populare Cro- 
** atia.
xz <X? '"Xz ^X? '’X-' <"X^ rx^ Z-X^ rx^ rx_»

mine, președintele Republicii Popu-( 
tare Federative Iugoslavia, losip( 
Broz-Tito. va face o vizită oficială . 
de 3 zile în Republica Populară Ro- 
mînă la sfîrșitul acestei luni.

Împreună cu președintele Repu . 
Micii vor vizita Romînia, Edvard , 
Kardelj, vicepreședinte al Vecei E- 
xecutive Federale. Kocea Popovici 
secretar de stat pentru Afacerile Ex
terne, Mialko Todorovici, membru

însemnat în viața 
poporului egiptean

Poporul egiptean trăiește «zile 
de sărbătoare. In întreaga 
tară au loc serbări populare 

închinate marelui eveniment din is
toria Egiptului: Ziua Independenței 
și a republicii Anul acesta sărbă
toarea a căpătat o însemnătate deo
sebită. întrucît ziua de 18 iunie 1956 

■ corespunde cu desăvârșirea evacuă
rii trupelor engleze din canalul de 
Suez. < A

Ultimul , soldat englez a părăsit 
Egiptul Duot «uiți ani de grele 
suferințe, poporul egiptean a lichi
dat definitiv cu colonialismul. Dar 
poporul egiptean resimte încă adînc 
UTmele asupririi străine. Anii înde
lungați de înrobire au lăsat aproape 
complet analfabetă populația Egip
tului. Din zori si pînă în noapte fe- 
lahul (țăranul egiptean) muncea, pe 
culturile de bumbac și orez primind 
drept răsplată nici atît ca să nu pia
ră de foame. Mizeria, foametea si 
bolile secerau sute de mH de oa
meni.

Zeci de ani poporul egiptean a 
luptat pentru a se scutura de jugul 
colonialist. In anul 1953 a fost în
lăturată definitiv monarhia, princi
palul purtător al intereselor impe
rialiștilor ta Egipt, la 18 iunie 1953 
Egiptul proclamîndu-se republică.

Cele petrecute în Egipt n-au fost 
de Ioc pe placul cercurilor imperia
liste, de aceea, nu puține au fost 
încercările lor de a-și restabili pu
terea. Furia acestor cercuri s-a ac
centuat pe măsură ce guvernul egip
tean, condus de Nasser, și-a afirmat 
voința de a duce o politică indepen
dentă, de neparticipare la blocurile 
militare puse la cale de imperialiști.

Guvernul egiptean dorește să în
trețină legături de prietenie și cola
borare cu toate statele. La baza a-
cestor legături, el 
cere să stea egalita
tea si respectul reci
proc, respingînd ori
ce amestec străin în 
treburile interne. Pe 
bază de legalitate si 
respect reciproc a în
cheiat Egiptul o serie 
de acorduri comer
ciale cu Uniunea So
vietică și alte țări 
socialiste.

Si tara noastră în
treține largi legături 
comerciale cu Egip
tul. Chiar acum o de
legație guvernamen
tală a tării noastre 
duce în Egipt trata
tive în vederea înche
ierii unui acord co
mercial pe termen 
fang.

Prin politica sa de 
stat independent, E- 
giptul joacă un rol 
însemnat în viața in
ternațională. îndeo
sebi în Orientul 
Aoropiat si Mijlociu.

Mesajele trimise de N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., șefilor gu

vernelor cîtorva state capitaliste în 
vederea luării de măsuri practice 
pentru dezarmare, răspund unei nă
zuințe arzătoare a popoarelor lumii, 

i ori- 
fbase ar avea ome-

Este lesne de ânțeles pentru 
cine ce uriașe foloase ar avea 
nirea dacă s-ar trece la acțiuni prac
tice pe calea dezarmării, urmîndu-se 
exemplul și chemarea Uniunii 
ti ce.

Dăm mai jos, 
ceste foloase :

...care s-au cheltuit pînă acum pen
tru înarmări, s-ar fi putut construi 
un mare oraș, cu o populație de cî- 
teva milioane de locuitori.

Cu banii cheltuiți pentru un port
avion s-ar fi putut construi cinci mii 
de case de locuit, 5 școli secundare, 
115 terenuri de fotbal, 45 terenuri de 
hochei, 75 terenuri de crichet, 5 bazine 
de înot și 5 terenuri de atletism.

„Surprize" otrăvitoare

Deunăzi, copiilor și părinți
lor din S.U.A. li s-a pre
gătit o surpriză — și a- 

nume una „originală”: dînd 
publicității statistica fărăde
legilor săvîrșite în cursul a- 
nului trecut, poliția federală a- 
mericană a subliniat că 43 la 
sută din asasinatele, furturile cu 
arma în mină și actele de vio
lență dovedite, au fost comise 
de tineri sub 18 ani, dintre care 
jumătate sub 15 ani. Această 
statistică, cu care cercurile con
ducătoare din S.U.A. nu se pot 
mîndri cîtuși de puțin, vorbește 
cu prisosință despre nivelul mo
ral al adolescentului american, 

înainte de a arăta cine poar
tă răspunderea acestei rușinoa
se situații, vom aminti pe scurt 
fapta tînărului J. G. Graham, u- 
cigașul mamei sale și al altor 
43 de oameni. Ca să poată în
casa de la o societate suma de 
65.000 dolari, pentru care își a- 
sigurase mama (fără știrea ei), 
Graham a strecurat în valiza 
acesteia o bombă cu explozie 
întîrziată. Bomba a explodat și 
avionul cu care călătorea mama 
lui Graham s-a prăbușit în țăn
dări. Au pierit toți pasagerii.

pînzit orașele Statelor Unite 
mii de automate, pe cît de in
genioase, pe atît de primejdioa
se. care, pentru suma de nu
mai 5 cenți, îi învață pe tineri 
să mînuiască cele mai primej
dioase arme de ucidere în masă.

HOȚI POLITICI
Cum a putut ajunge Graham 

pînă ia o asemenea treaptă de 
monstruozitate ? Poate că vom 
afla răspunsul cuvenit, oprin- 
du-ne puțin asupra îndeletnici
rilor capitalistului W. Rabkin. 
Rabkin, deținătorul monopolului 
„industriei distractive", a

cu

Dacă 
înarmările ar 
înceta numai 

o oră...
tineri și tinere și-ar 

putea petrece anual vacanțele gratuit.
Dacă 

s-ar reduce 
cheltuielile din 
bugetul militar 
al S.U.A. numai 
cu 2,4 la sută...

...cele 203.000 de săli de clase care 
lipsesc în S.U.A., după însăși decla
rația președintelui Eisenhover, ar pu
tea fi lesne construite.

Suma cheltuită 
pentru 

construcția 
unui 

bombardier...

Dacă producția 
armament ar înceta 

o singură zi...
...ar putea fi clădite, cu fondurile 

destinate înarmărilor, 40 de mii de 
cluburi și case.

...ar ajunge pentru înălțarea a opt 
mii de locuințe.

i Intri într-o cabină, pui o mone
dă în aparat, iar acesta îți redă 
întocmai efectul distrugător a 
49 de mașini infernale, cuimi- 
nînd, firește, cu bomba atomică. 

Oare ucigașul J. G. Graham 
nu și-a făcut „educația” într- 
unul din „combinatele distracti
ve" ale lui Rabkin? lată așadar 
ce „surprize" și „distracții" i 
se oferă tineretului în S.U.A. 
Filmele și programele televizate 
contribuie și ele din plin la des- 

? cumpănirea copiilor și tineretu
lui, la îmbolnăvirea imaginației 
lor. Același rol îl au și faimoa
sele „comics-uri“, fițuici „litera
re" care deapănă cu lux de a- 
mănunte tot felul de crime, vio
luri și tîlhării.

Este limpede că vinovați de 
marele număr al crimelor săvÎT- 
șite de tineretul american sînt 
cei care susțin „cultura" dezmă
țului și a criminalității — capi
taliștii care oferă adolescenților 
„surprize" otrăvitoare.

N. CULCEA

Incepînd veacul X-lea,
vreme de aproape „ 200 de an.. 
Cambodgia a fost unul dintre cele mm 
puternice state din peninsula 
neză. Mai tîrziu puterea ei a 
Peste harnicul și talentatul 
cambodgian s-au abătut anii 
suferințe ai stăpîrririi străine, 
doua jumătate a veacului trecut, Cam
bodgia a încăput pe mîna colonialiș
tilor francezi

Vreme îndelungată poporul cambod
gian a 
străini.
ternice ..... ___ _ _ .
țională și în urma acordurilor 
Geneva. Franța a fost nevoită 

retragă trupele de ocupație din Cam
bodgia

După dobîndirea independenței. în 
Cambodgia au avut loc alegeri parla
mentare. La conducerea statului a ve
nit un guvern democratic în frunte cu 
Norodom Sianuk, șeful celui mai mare 
partid din tară — partidul popular so
cialist. Acest guvern a susținut cu 
însuflețire o politică externă de neu
tralitate, pe baza celor cinci principii 
ale coexistenței pașnice. In ciuda 
tuturor încercărilor diplomației ame
ricane de a îngloba această țară în 
blocul militar S.E.A.T.O., guvernul a 
refuzat să urmeze o asemenea linie. 
Ingrijindu-se să păstreze neștirbită 
suveranitatea țării, guvernul condus 
de 6ianuk s-a străduit să întărească 
legăturile cu statele iubitoare de pace, 
îndeosebi cu Uniunea Sovietică. R. P. 
Chineză și India

Prin presiuni si amenințări de tot 
felul, cercurile imperialiste americane 
au căutat cu tot dinadinsul să deter
mine guvernul Cambodgiei să-si
schimbe politica s,a de neutralitate.
Intrucît Cambodgia nu are ieșire ia 
mare, întregul comerț exterior se face 
pe rîul Mekong care trece prin Tai- 
landa și Vietnamul de Sud. La ordinul 
imperialiștilor americani, cele două 
țări au închis granițele lor cu Cam
bodgia supunînd-o unei blocade eco
nomice. In același timp, presa 
și radiodifuziunea americană au dez
lănțuit atacuri jignitoare la adresa gu
vernului Cambodgiei. In asemenea 
împrejurări, Norodom Sianuk a fost 
nevoit să-și prezinte demisia. Cercu
rile imperialiste din S.U.A. își făureau 
iluzii că intrigile lor au reușit. Dar 
noul guvern care s-a alcătuit condus 
de Kim Tit, a declarat că va continua 
politica de neutralitate a guvernului 
înaintaș.

Poporul Gambodgiei dorește să 
păstreze independenta țării. Sprijinind 
politica de neutralitate pe baza princi
piilor de coexistentă pașnică, el se îm
potrivește intrigilor dinafară și cere 
să li se pună capăt.



Din cauza delăsării responsabililor, uneie gazete 
cetățenești nu oglindesc viata satului, fiind nefolo
sitoare.

— Doar de umbrar mai este bună gazeta asta, că încolo...
(Desen de G. BADEA)

Scrisorile lui Ilie Poznașu

Pînă să vă povestesc pe un
de m-au mai purtat pi
cioarele și ce isprăvi am 

mai făcut zilele trecute, dați-mi 
voie, dragi cititori, să vă-ntreb 
ceva : La dumneavoastră. în co
mune. vara a venit singură, de 
capul ei, sau cu .. adresă de la 
raion ? Poftim ? Degeaba rîdeți 
de mine ! Rîdeți mai bine de to
varășul Nicolae Kahu. A, nu 
știți cine e omul ăsta ? Atunci 
aflati despre tovarășul Kahu că 
e bine sănătos și o duce bine cu 
slujba de vicepreședinte al sfa
tului popular din comuna Pe
riam, raionul Sînnicolaul Mare.

MOMENTE
din programul brigăzii artistica da ag tație din comuna 

Brâneșt*, ra onul Pucioasa

I.
învățătorul: — Ce lecție a- 

veni pentru astăzi ?
Elevul : — Avem (scîrț) des

pre... (scîrț) duzi.
învățătorul: — Bădoiu Mi-

dul?
Elevul: — Dudul este un... 

(scîrt).
Scîrțîitul aces'or bănci a e 

scolii din . Brănești, acompa
niază de multă vreme răspun
surile elevilor Ia lecție. Și... 
cite unul care nu știe prea 
bine lecția, are marele noroc 
de a găsi un ajutor bun și ne
despărțit în scirtiitul cu pricina. 
Dar scirtiitul băncilor a ajuns 
și Ia urechea brigăzii artistice, 
care l-a pus în cîntec:

«Scirtiitul lor ciudat
Iți trezește-amărăciunea; 
Chiar dc-aude-ntregul sat 
N-aude... direcțiunea !”

II.
— Auleu 1 Nu vorbiți despre 

deșfundatul urechii, că intrăm 
în altă belea...

— In ce mă ?
— Fără „mă**, că aici nu 

ești la noi la sfatul popular, ca 
să mă iei așa de respectos.

Poți să-mi zici ..tovarășe", că 
nu mă supăr.

— Bine, zic cum vrei, dar în
cepe o dată 1

— Și cum vă spuneam... era 
cam pe seară. Eu, cum mă știți, 
cu roboteala prin cooperativă. 
Mai aranjează una, mai cîntă- 
rește alta...

— Mai scoate icre de la peș
te. „

— Fugi mă că minți 1
— Ce să mint frate, dacă 

m-am împiedicat eu cu picioa
rele mele de el, și...

— Și ursu ?
— Și ursu’ stătea așa ca 

prostu' că era...
— Ce?
— Era un buștean măi fra

te!... Nu știi, frate bun cu buș
tenii ăștia care au fost aduși 
pentru pod și lăsați de sfat să 
putrezească pe marginea dru
mului și să se-mpiedice lumea 
de ei

— Hei. nu te-mpiedicai tu, 
dacă era lumină pe drum I

— Că bine zici. Cu toate că 
sîntem numai la doi pași de 
Doicești. sfatul nostru popular 
nu s-a gîndit să pună lumină 
și pe stilpii de la marginea 
drumului, care tot stau și aș

teaptă. ca niște luminări stin
se

Vorba cîntecului:
„De la primărie-n sus. 
Nici un bec nu s-a mai pus; 
Doar vreo două-au mai rămas 
Și-alea-s galbene-n obraz”.

— Sau vorba blestemului: 
„Bec. bec, 
Codobelc.
Cap de gîscă mic și sec; 
Cine mi te-a cocoțat 
Sus pe stilp, neluminat. 
N-aibă parte de hodină 
Cită vreme n-ai lumină- 
Umbra nopții cînd se lasă. 
Să nu nimerească-acasă; 
Să orbecăie tehui 
Pe la poarta nimănui. 
Să de-a numai prin pietroaie. 
Să iși piardă-n glod șoșonii 
Să se sperie de-o oaie. 
Și să-și rupă pantalonii**.

— Nu, că-n seara aia n-aveam 
pește. Adică, n-aveam ce scoate, 
pentru că avuseseră grijă cei de 
la Centrocoop să ne-o ia înain
te...

— Ei ș-apoi ?
— Ș-apoi, mă duc eu spre 

casă, și cînd să trec șanțul, 
mi s-a făcut inima cît un purice.

Hait 1 De ce. mă ?
—In mijlocul drumului, stă

tea trîntit, în patru labe, un 
urs cît toate zilele 1...

EPIGRAMĂ
întreprinderile comuna

le Suceava au început 
construirea unei săli de 
așteptare pe terenul au
tobuzelor Itcani-Burdu- 
jeni încă de anul trecut 
și n-au terminat-o nici 
pînă acum.

Sala asta proiectată 
încă n-o pun pe picioare: 
Vor să vadă lumea toată 
Că e sală... de-așteptare I

R. NISTORICA 
corespondent vo’untar

care slujbă v-o doresc și dum
neavoastră la toată familia...

Iertați-mă c-am luat-o ca la 
cartea poștală I Și. cum vă spu
neam, m-a cunoscut tovarășul 
Kahu mai deunăzi, și-o să mă 
cunoască și mai bine prin pre
zenta.

Intru eu în sfatul popular și 
aflu că în ziua aia tovarășul 
Kahu e mai mare peste comu
nă. din vina președintelui care 
era dus nu știu pe unde. Ii dau 
bună ziua și-l întreb:

— Cum stațl cu pregătirile 
pentru recoltare ?

Dumnealui a făcut niște ochi 
de parcă l-aș fi întrebat cind

are de gînd să zboare-n lună I 
Pe urmă, venindu-și în fire, mi-a 
răspuns hotărît:

— Stăm
— Și cum vă ajută raionul tn 

această acțiune ?
La această întrebare, vicepre

ședintele izbucnește furios:
— Raionul ? Nu ne-ajută, măi 

tovarășe I Habar n-au de noi. 
Las’ că-i știu eu pe dumnealorl 
Niște birocrați 1 Auzi dumneata, 
sîntem aproape la sfîrșitul lui 
iunie, și ei, ăia de la raion, nu 
ne-au trimis o singură adresă 
din care să aflăm și noi că vine 
secerișul Așa că noi nu putem 
face nimic pînă nu primim dis
poziții.

Am priceput eu, ca și dum
neavoastră, că tovarășul Kahu 
încearcă s-arunce moartea-n ți
gani, așa că l-am lăsat- în pace, 
și-am plecat, tot gîndindu-mă 
ce poznă să-i trag. Cînd mi-a 
venit la-ndemînă, am pus mîna 
pe condei și-am ticluit următoa
rea

„Adresă*
Către tov. Nicolae Kahu. vice

președinte, sfatul popular Pe
riam, reg. Timișoara.

Rog luați cunoștință că a ve
nit vara, după cum reiese din 
alăturatele zile frumoase care 
se află în mai multe exempla
re... afară I In consecință luați 
toate măsurile s-o întimpinați 
bine, împreună cu toate anexele 
sale : seceriș, treieriș etc.

In caz contrar veți fi sanc
ționat conform articolului: „O- 
mul potrivit la locul potriviți**

Și i-am trimis-o adresantu
lui... cu prima revistă 1

S-auzim de bine I

Din revista

— Străinii n-au voie să intre 
in fermă.

— Păi, eu nu sînt străin. Sînt 
zootehnicianul vostru.

— Iertați-mă, dar nu vă cu
nosc !

— Foarte rău ! Dacă nu vii de 
loc pe la birou I

(Desen de S. SAMUM)

— Ce semeni.- aia culegi I 
(Desen de F. PETRICOV)

Ș E d’1 N T O M A
Tovarășă, pardon, nevastă I 
Am convocat urgent această 
Ședință extraordinară. 
Ca să imi spui: intîi — 

aseară 
De ce mi-aî fost la festival ? 
Doi: la căminul cultural 
De ce cînți. joci și cite toate ? 
Trei: Nu I Așa nu se mai 

poate I
Să merg și eu ? Cu neputință 1 
Eu nu mă plimb ! Eu fac 

ședință!

Și-acum, o rog pe 
mama-soacră 

Să nu mai fie-așa de acră; 
De vrea să spună ce-are-n 

gînd.
Să se înscrie la cuvint.
Dar să nu-nceapă iar să-mi 

toace 
Că sînt așa și pe dincoace.

Că vin de la servici tirziu. 
Că sînt bolnav — eu nici nu 

știu —
Șl să-mi descînte — tocmai 

mie —
De boala ședințomaniei I

Tăcere 1- In continuare 
Gigele, scoală-te-n picioare 1 
Intii, doi, trei: Să-mi spui 

deschis
De ce-ai luat notă rea ia 

scris ?
Cum ? N-ai cu ce să scrii ? Țl-e 

greu ?
Ți-am consumat cerneala eu ? 
Păi. dări de seamă, referate. 
Rapoarte de activitate,
Și lecții, planuri, — toate 

cele —
Cu ce vrei măi tovărășele 
Să mi le scriu ? Cu apă 

chioară ?

NUL
Deci, situația e clară I 
Ai nota 1 la purtare! 
Dorești ceva ? Poftim ? Mai 

tare l 
Ce-ai spus ? Ți-e foame ? Foarte

just I 
Eu nu privesc problema-ngust I 
Eu știu ce-nseamnă foamea;

Deci, 
Să coborim cu toții-n beci. 
Să convocăm din nou ședință. 
Mai fulger — dacă-i cu 

putință — 
Și alimentele stricate 
Să fie aspru criticate 
Și drept pedeapsă : aruncate ! 
Iar cele bune, să se spele. 
Și fiecare-apoi. din ele. 
Să-și ia ce are preferință, 
Ș-o să mincăm...

Ce-ați spus ?.■ 
Ședință ?

PETRE POPAI N
Brigada Nr. 7 de Ia S.M.T.

Radomirești, raionul Drăgănești- 
Olt. condusă de mecanicul Drâ- 
ghiceanu Județ, nu execută lucrări 

de bună calitate.

— N-avea nici o grijă! Intr-un ceas 
l-am semănat, Intr-un ceas îl recoltez ! I

ACUL ALBI
început de mai bine de 5 ani. 

dispensarul din comuna Crînguri. 
raionul Găești, n-a fost terminat 
nici pînă azi...

DOFTOROA1A: — Cine spunea că dis
pensarul ăsta nu folosește nimănui ? ?

N E I
Din cauza proas'ei planificări a 

secției agricole a raionului Pucioa
sa-, pomilor din comuna Brănești 
li se va face stropitul de vară., 
abia la iarnă.

— Lasă dragă ! Pînă vin pompele, am 
eu grijă de tine ! !

(Desene de NIC. NICOLAESCU)
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