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Strălucite succese 

ale industriei noastre

Undeva în Moldova a apărut o 
nouă așezare omenească. Deo
camdată n-au fost înălțate 

decît cîteva blocuri mari cu 
zeci de apartameinte pentru lo
cuințe, precum și diferite con
strucții cultural-sociale. Peste cîtiva 
ani însă, aici va fi un nou si modera 
centru muncitoresc, iar pe harta 
Moldovei va apare încă unul din 
acele puncte care indică existenta 
unei așezări omenești mai de seamăn 
Noul oraș muncitoresc se înaltă în 
apropierea celei mal mari rafinării 
de oetrol din tara noastră si din 
sud-estul Europei: rafinăria Nr. 10.

Dar nu este vorba numai de o ra
finărie de mare capacitate, ci de 
unul dintre cele mai puternice com
plexe industriale ale tării. Si aceas
ta. pentru că alături de noua rafi
nărie s-au ridicat încă do:iâ 
mari obiective: centrala de termo- 
ficare (ce va produce energie elec
trică. abur si apă) si combinatul 
petrochimic.

Noua rafinărie de prelucrare a ți
țeiului este înzestrată în majoritatea 
ei cu instalații tehnice sovietice, pre
cum si cu aparatură fabricată în 
tara noastră- In această mare rafi
nărie, omului îi va reveni în 
principal doar sarcina de a su
praveghea buna desfășurare a pro
cesului de producție automatizat.

Putem spune că săptămîna ce-a 
trecut a fost o săotămînă de strălu
cite succese ale industriei noastrt 
socialiste. în cinstea zilei de 23 Au
gust. La interval de cîteva zile ne-atf 
sosit vesti ce-au stîrnit un val de 
bucurie în tară si de admirație îa 
riodurile prietenilor de peste hotare. 
In primul rînd a intrat în funcțiune 
cel mai mare furnal al tării. Apoi 
am aflat despre terminarea con
strucției rafinăriei Nr. 8 din Mol
dova și intrarea ei totală în pr<H 
ductie, iar la cîteva zile bucurie 
ne-a încercat din nou, cînd ziarele 
și radio-ul ne-au anunțat intrarea 
parțială în funcțiune a celei mal 
mari rafinării din tară: rafinăria 
Nr. 10

Marile construcții industrial ce 
au intrat în funcțiune total sau par
tial constituie un nou pas înainte îrf 
lupta pentru construirea socialismu
lui în patria noastră.

L U P E N I I
de MIHU DRAGOMIR

Multe au pierit din gînd.
Dar sîngele fraților noștri, nicicînd.
Cînd n-or mai ii nici martorii acelei vremi, 
tot vii vor ti ucișii din Lupeni.
Și soarele-amurgiad in orice zi 
de sîngele vârsat va aminti.
Tot ce-i aici, și tot ce o să vie, 
de-a pururi va purta ca mărturie 
mai tare decit moartea, legămint: 
privește unde calci. Nu e pămînt, 
ci viața naiatașîlor de ieri 
care-au luptat și au murit mineri.
La vremea noastră liberă-au gindit 
cînd au căzut, cu trupul ciuruit.
_ Multe-au pierit din gind. 
Dar sîngele fraților noștri, nicicînd.
El au căzut luptind muncitorește. 
Dar lupta lor și astăzi ne vorbește, 
cînd mal simțim, tiptil, pasul bienil 
ce-ar vrea azi țara, ca atunci Lupenii.
Nu, sîngele ce-a curs e prea fierbinte. 
Nu-i numai o aducere aminte.
Zvlcnește-n noi, in inimă ș! n timple.
Ce-a fost — in veac n-o să se mal Intimple 1

Cunosc un orășel în 
care odinioară viata pă
rea că abia îsi mai trage 
sufletul. Ca în cel mai 
din urmă sat. văcarii 
scoteau dimineața vitele 
la păscut pe cîmpul din
spre Balta Sărată. Pe
inrasul acela am păzit si eu în 
anii copilăriei, vitele. Cine și-ar 
fi închipuit că numai la cîtiva 
stînieni sub părmînt dospeau, 
ca un aluat uriaș, zăcăminte de 
cărbune ?

De cîtiva ani în orășelul meu 
natal, la Caransebeș, s-a deschis 
o mină de cărbuni. Viata a în
ceput să înflorească și să cloco
tească puternic si în orășelul a- 
cesta, altădată fără vlagă. Pe 
cîmpia unde pășeau vitele acum 
se înaltă clădirile, turla 
înaltă a ascensorului, ma
gaziile și depozitele între
prinderii „Carbonifera1*.  
Zilnic, de aici, cărbunele 
pleacă, încărcat în vagoane 
spre uzinele, spre fabricile 
și atelierele tării.

Cu d>reot cuvînt cărbu
nele e numit „plinea pămîn- 
tului“. Bravii mineri care-1 
scot din adîncul munților, 
din marile galerii subpă- 
mîntene. dau așadar tării 
si poporului întreg o bogă
ție de mare însemnătate.

de Petru Vintild
La 8 august minerii îsi sărbă

toresc ziua lor și, ca în fiecare 
an, cinstesc această zi cu noi 
victorii și înfăptuiri. In timpul ce 
s-a scurs de la începutul anului, 
ei au dat peste plan mii de tone 
de cărbune, au deschis noi mine 

și abataje. '

MINERII

Răsplătindu-le mun
ca partidul și poporul 
se îngrijesc de traiul 
minerilor, zidind perrtnt 
ei noi locuințe si dis
pensare, magazine, ci
nematografe si cluburi. 
In ziua tradiționalei

sărbători a minerilor toti oamenii 
muncii din patria noastră so 
gîndesc cu dragoste la cei care, 
cu lampa în mînă, scormonesc a- 
dîncurlle pămîntului scotînd în 
vagonete cărbunele atît de -nece
sar progresului vieții I

Si atunci cînd mă gîndesc la 
viata nouă a minerilor, la munca 
lor îndîrjită și avîntată. nu știut 
de ce îmi vine în minte orășelul 
acela cu cîmpul dinspre Balta 

Sărată.
Da. Nimeni nu bănuia 

pe atunci că sub pămint 
dospeau, ca un aluat uriaș,

i zăcăminte de cărbuni... Pli
nea pămîntului! Nimeni nfl 

’ bănuia ne atunci că. aici 
. se vor săoa galerii subpă- 
f mîntene vor veni oameni 
( cu lămpi ca să muncească 
t cu atîtă rîvnă și dragoste!

Si niai ales nimeni nsf 
bănuia că oamenii aceștia 
voir da târli atîta minunați 
bogăție l

In galerii — pa sub pămintul aspra 
Pichamerele scot cărbuni destui;
Pe ele ornați încordează brațul 
Șl geme dealul tot, sub brațul lull
Pămintul însuși freamătă-n străfunduri 
Cină el, minerii, scot cărbunii grei; 
Și parcă-I viu pămintul, cînd ii simte. 
Căci Inima pămîntului sini eil

BUSAUN MUREȘ-1NU
■



Echipa de dansuri din comuna Țigănești, raionul Alexandria, participantă la 
faza regională a concursului echipelor artistice de amatori, interpretează jocul 
„Bugeacul*.

Cercul de popularizare a științei 
din Magiavit

ZUMZETUL batozei de treier nu 
încetează o clipă- Șuvoiul boabe
lor de grîu umple sac după sac. 

Timp de vorbă nu prea e aici pe arie, 
în zorul muncii.

Au oamenii însă un loc anume unde 
stau pe îndelete de vorbă, discută des
pre munca lor, citesc o broșură sau un 
ziar, află vești din tară și de peste 
hotare. Este punctul cultural-sanitar 
de pe această arie — aria Nr. 1 din co
muna Slătioara, raionul Slatina. A- 
colo. sub umbrarul aflat lîngă un lan 
de porumb, se află biblioteca volantă, 
un afișier mare pentru ziare și reviste, 
un fotomontaj ce prezintă avantajele 
muncii în colectiv, gazeta de arie „Re
colta", un chioșc cu răcoritoare al coo
perativei și punctul farmaceutic.

Să ne apropiem de acest loc- Intr-un 
grup discuțiile sînt mai aprinse. Se

Cămine culturale 
neterminate

Ti-e mai mare dragul cînt intri J 
intr-un sat și privirile îți sînt 4 
atrase de clădirea impună- ♦ 

toare, curată și îngrijită a căminu- I 
j lui cultural. Iți crește inima cînd, de « 
> la bătrînii cu pletele ninse și pînă • 
la flăcăiandrul căruia de-abia i a J 
mijit mustața, îi auzi pe toți zicind: * * 

' .Vezi mindrețea asta de clădire ? ♦ 
; E făcută cu miinile și contribuția * 
, noastră", îți dai seama de îndată « 
■ că-î vorba de un cămin cultural. ♦

I. Agîrbiceanu : Arhanghelii — ro
man — Editura de stat pentru li
teratură și artă

552 pagini — 9,40 lei.
* * * : Caleidoscopul lui A Mirea — 

poezii — (Colecția „Biblioteca 
pentru toți"). Publicat de D. An- 
ghel și Șt. O. Iosif — Ediție în
grijită și cuvînt înainte de Mihaii 
Dragomirescu — Editura de stat 
pentru literatură și artă 
176 pagini — 2.35 lei.

**♦: Din literatura antimonarhică 
(Colecția „Biblioteca pentru toți") 
— Ediția a Il-a revăzută și a- 
dăogită — Editura de stat pentru 
literatură și artă
328 pagini — 4 iei.

V. Maiakovski: V. I Lenin — ver
suri „Antologic populară Maia
kovski" — Editura Cartea Rusă 
140 pagini — 2.60 lei.

S. Damian : încercări de analiză li
terară (Colecția ..Studii literare") 
— Editura de stat pentru literatu
ră și artă
296 pagini — 4,65 lei.

Asemenea lăcașuri de răspindi- 4 
' re a luminii se înalță în toate coi- ♦ 
‘ turtle patriei și ele stau mărturie * 
, a vredniciei poporului nostru și aș 
1 setei lui de cultură.
, Sînt însă din păcate și unele 0 
' locuri unde sfaturile populare n au t 
’ dat toată atenția terminării la timp ’ 
. a acestor construcții. 4

Mergi, bunăoară, in comuna Riș- ♦ 
, ca, din raionul Fălticeni. In 1955 a , 
> început construcția unui cămin cui- ♦ 
' tural. A,trecui mai mult de un an j 
, și căminul cultural a rămas doar 4 
' „îa temelie". Fundamentul a în- ♦ 
' ceput să crape, iar cimentul să se J 
, risipească. Munca și nenumărate 4 
' materiale s-au irosit zadarnic din ♦ 
; cauza lipsei de spirit gospodăresc ♦ 
' a sfatului popular. Intr o altă comu 4 
> nă, la Săvirșin, in raionul Lipova, ♦ 
' s-a început o construcție exagerat ’ 
de mare, care depășește posibiirtă- 4

1 țile și necesitățile comunei. Aici, că- ♦ 
’ minut cultural stă de 2 ani fără a- J 
j coperiș, deoarece s-au epuizat și 4 
> fondurile și materialele alocate în ♦ 
' acest scop. Același lucru se poale J 
’ constata și în comuna Cristur, ra 4 
' ionul Hunedoara. ♦

Aceste exemple dovedesc inaufi- 4 
' atentul spirit gospodăresc al sfa'u ♦ 
' rilor populare respective. Adevăra- J 
, tul gospodar nu-și lasă niciodată 4 
' la jumătate construcția canei sale. | 
' Ca atare sfaturile populare am’nti T 
' te mai sus au datoria să se îngri- j 
î țească de terminarea grabnică a ♦ 

în con I 
la dispe- |

căminelor culturale aflate 
etrucțte, pentru a le pune 
ziția țăranilor muncitori.

L. S. ♦

rostește de multe ori un nume. Este 
vorba de țăranul muncitor Dumitru 
Fulga, care în condițiile neprielnice 
din părfile acestea, a obținut totuși o 
recoltă de peste. 1.750 kg. Cum? Arti
colul de la gazeta de arie intitulat 
„Metode întrebuințate de Dumitru FuF 
ga în cultivarea griului" dă explicați
ile necesare. Omul a pus în pămînt, la 
vreme potrivită, sămînță aleasă, de soi 
bun. Primăvara n-a întîrziat cu gră- 
patul. Pe lotul său buruienile n-au fă
cut casă bună cu firele de grîu, iar de 
îndată ce grîul a dat în pîrgă l-a se
cerat. Lucruri cunoscute, veți spune. 
Intr-adevăr, sînt știute de cei mai 
multi țărani muncitori, dar unii nu tin 
totuși seama de ele

Tocmai despre urmările nerespectă- 
rii regulilor agrotehnice le vorbește 
oamenilor tovarășa Elena Dănăută, 
tehniciană agricolă. După cum ușor se 
poate bănui, discuția fusese stîrnită de 
articolul apărut la gazeta de arie. Și 
nu-i singurul articol publicat la gazeta 
de arie care pune probleme însemnate 
din viata satului în această perioadă. 
Avînd în centrul preocupărilor munca 
la arie, colectivul gazetei de perete nu 
scapă din vedere nici alte munci- In 
articolul „O metoiă agrotehnică ce 
contribuie la sporirea recoltei" «înt 
prezentate foloasele pe care le aduce 
polenizarea artificială și cum se exe
cută această lucrare.

La cooperativa din satul Nepos, regiunea Cluj, stocul de 
cărți primit spre difuzare a fost depozitat în butoaie de mu
rături.

După ce ie-am făcut varză, acum le pun la murat 1... __
(Desen de GH. CHIRI AC)

O clasă, bănci, tablă neagră, cre
tă. mai multe planșe. La ca
tedră. o profesoară. Ne aflăm, 

așadar, în plină oră de școală. In 
bănci stau, cuminți, „elevii".

Cant neobișnuitî. elevii de astăzi. 
Cel mai tînăr are 30 de ani; cel mâi 
bătrîn a trecut de mult de 60. Uit§-1 
pe Marin Rudăreanu, pe moș Con
stantin Cioană, trupeșul, care stă 
cam anevoie în banca strimtă. Uite-o 
și pe Ecaterina Badea, care, nu de 
mult si-a sărbătorit 68 de ani de 
viată. E cea mal bătrînă dintre 
..elevii” cercului de popularizare a 
științei, de pe lîngă căminul cultural 
din Magiavit. A stăruit mult profe
soara Georgeta Stoica, pînă a hotă- 
rît-o să urmeze și ea cursurile cer
cului. O cunoștea bine că doar îi 
era vecină. O știa tare superstiți
oasă, gata oricînd să dea crezare 
șoaptelor despre cine știe ce minune 
sau vedenie. Pînă la urmă bătrîna a 
primit să vină si ea la fectii.

A venit o dată și apoi a venit me
reu... A ascultat lecții despre unele 

Vremea odihnei se termină pentru 
unii și începe pentru alții. La punctul 
cultural-sanitar al ariei vin noi vizita
tori. Printre ei se afiă și tinerele An
gela Ștefan și Elena Crăineacu. Prie
tene bune ale cărții, cele două fete cer
cetează cu atenție broșurile și cărțile 
bibliotecii volante. Timpul de odihnă 
le dă răgazul să-și continue lectura la 
„Zece întrebări și zece răspunsuri" 
Aiți cititori caută diverse broșuri și 
cărți. In bibliotecă se află lucrări ca 
„Statutul model", „Calea nouă — ca
lea belșugului", „Ce foloase au țăranii 
muncitori întovărășiți", broșuri pe care 
bibliotecara le recomandă. Ar fi bine 
ca la biblioteca volantă, în afară de 
acestea, să fie aduse și volume cu po
ezii și schițe, care datorită faptului că 
sînt scurte pot fi mai lesne citite în 
timpul pe care țăranii îl petrec aici.

La punctul cultural-sanitar al ariei 
Nr. 1 din comuna Slăticxara, formele 
de activitate culturală sînt _ felurite. 
Deseori se fac aici și informări asupra 
evenimentelor din țară și de peste ho; 
tare. Angela Catană, Zoe Stancu și 
ceilalți învățători ai satului poposesc 
la arie, un ie în aceste zile bate inima 
satului. Această activitate se va îmbo
găți în curînd prin prezentarea unor 
programe date de brigada artistică de 
agitafie și de celelalte formațiuni ar
tistice ale căminului cultural din Slă
tioara.

A. VASILESCl)

fenomene cerești neobișnuite, despre 
forma șLalcătuirea pămînfului, des
pre, cutremurele ie pămînt, des
pre mișcările aerului, despre fulger 
si trăznet.

Azi, profesoara le povestește des
pre drumul unei raze de lumină. A 
adus și cîteva planșe, ca să-i lămu
rească mai bine.

„V-am vorbii pînă acum despre 
refracția' si reflecția luminii. Dato
rită lor se pot petrece unde fenome
ne care la prima vedere par tare 
ciudate. E vorba de acele. asa:zise 
„vedenii”, care în zilele călduroase 
de vară par a răsări în fata cîte 
unui om ce se află pe o cîmpie 
întinsă”.

Ecaterina Badea ciulește ure
chea.

Profesoara își urmează șirul vor
belor : „Ce se întîmplă în realitate ? 
Aerul de pe șesurile mari, încinse 
de văpaia soarelui, fiind foarte li
niștit. se încălzește cu atît mai mult 
cu cît este mai aproape de pămînt. 
Prin încălzire, aerul din apropierea 
pămîntului devine mai rar decît cel 
de la înălțime. Atunci razele de lu
mină sosite de la soare, căzînd pe 
pomi sau pe alte corpuri, sînt îm
prăștiate de aceștia și se frîng, în- 

I dreptîndu-se în sus, nu în jos ca de- 
obicei. Ajungînd în ochiul omului, 
acesta vede imaginile răsturnate ca 
atunci cînd privești fața unui lac. 
Unui om mai slab din fire, atît îi e 
de-ajuns, ca să creadă tot felul de 
năzbîtii.

Profesoara s-a apropiat de tablă: 
„Ia să vă desenez eu toate astea, ca 
să le înțelegeți mai bine.” A tras o 
linie cu creta : „Să ne închipuim că 
aici e cîmpia Lopcii...”

Baba Ecaterina a tresărit. ,.Cîm
pia Lopcii. acolo unde cu zeci de 
ani în urmă...” Profesoara nu smin
tește nimic din toate acestea, dar 
baba îsi dă seama că la același lu- 
criî se gîndeste si ea acum. Acolo, 
ne cîmnia Lopcii. într-o zi fierbinte 
de vară, unui cioban gîngav i s-a 
părut că s-a întîlnit cu un moș de 
pe altă lume.

Profesoara nu se uită la ea. Si 
totuși bătrîna înțelege că ei îr vor
bește acum tovarășa Georgeta Stoi
ca. Cît să fie de-atunci ? Au trecut 
ani multi. Fra mai tînără Ecaterina. 
Dar mai slabă de minte decît o 
babă. Ce i mai săruta mîna cioba
nului, ce de plocoane-i mai aducea!

Rrefractia si reflecția luminii, cu
vinte care înainte i s-ar fi părut că 
sînt dintr-o limbă străină. Acum, 
parcă a început să le prindă tîlcul.

Lecția a luat sfîrsit. Profesoara 
îsi strînge planșele. Ecaterina se a- 
propie de ea :

— Mergeți acasă ?
Profesoara încuviințează.
— Păi, v-as însoți si eu. Avem 

doar același drum.
Și au pornit alături. Ia te uită... 

Ca niciodată bătrîna vorbește, tot 
vorbește.

Rămas în pragul scolii, moș Cioa
nă se scarpină. înciudat, în creștet. 
Tare ar vrea să audă si el ce-și vor
besc femeile. Dar vezi că nu se poa
te. S-au îndepărtat prea mult.

T. LUNGU



Pe marginea scrisorii 
„Purtăm o mare răspundere"

Cu tot pămîntul în întovărășire
Eu am fost printre primii 

oameni din Gura Nișcov 
care au făcut cerere 

pentru înființarea unei înto
vărășiri agricole. Drept să vă 
spun, n-am de ce să mă plîng. 
Și-n toamna trecută și acu' în 
vară, am obținut mult mai 
multe bucate decît cele pe 
care le scoteam de pe același 
pămint cind lucram de unul 
singur. De pildă, în tarlaua cu 
ffriu a întovărășirii am avut și 

Ku partea mea de un sfert 
"e hectar. De pe această 
suprafață am scos aproape 300 
kg. de boabe, adică 1.200 kg. la 
hectar. Aproape cu 300 kg. mai 
mult decît au avuț în medie la 
hectar oamenii ce nu sînt încă 
în întovărășire !

Trebuie să vă spun însă că 
unii dintre noi nu privesc încă 
întovărășirea ca un loc de te
mei. Și să nu credeți că arunc 
vorbe în vînt... Unii dintre noi 
au intrat in întovărășire cu gîn- 
dul ca, pe lingă alte fo
loase, să-1 mai aibă și pe acela 
de a-și putea aduce laolaltă 
pămînturile risipite ici și colo. 
O serie de întovărășiți nu și-au 
înscris in întovărășire decît pă
mînturile depărtate de comună. 
Maria Cîmpeanu, de pildă, 
s-a înscris cu hectarul de 
pămint ce-1 avea în raza 
comunei Merei, dar nu s-a 
înscris cu cete 1,50 hectare pe 

are le are chiar la noi, în

Cuvinte încrucișate

4

Orizontal : 1) Lo. 
cui unde se treieră 
păioasele — „Tu
ră" în limbajul 
tractoriștilor. 2) 
Totalitatea cerea
lelor strînse de 
pe cîmp — Ceas. 
3) In ecest loc — 
Loc pe cîmp 
unde se treieră bu
catele. 4) Legături 
de păioase secerate 
— O jumătate de 
tonă 1 5) Grămezi 
mari de snopi — La 
revedere 1 — Plan
tă păioasă. 6) Iar
ba crescută a doua 
oară, după ce s-a 

cosit o dată —• Ni- 
colae Georgescu — 
Dînsa. 7) Pom 
fructifer — Garan
ție — Alifie. 8) 
Bere 1 — Grîu, po
rumb, secară, orz, 
etc. 9) Plantă agă. 
țătoare — Vin... 
prost i 10) Cal do
brogean — Smul
gem buruienile 
crescute pe o ară
tură. 11) Grup de 
mașini agricole ca
re efectuează un 
șir întreg de munci.

Vertical: 1) Pre
gătește pămîntul

Gura Nișcov. Petre Ciup, de 
asemenea, a intrat cu supra
fața de 1,25 hectare, pămint 
aflat in perimetrul comunei 
Merei, dar și-a lăsat afară 
hectarul ce-I are chiar lîngă 
tarlaua întovărășirii. Și iată că 
păminturile rămase în afara în
tovărășirii ne trag înapoi. Unii 
întovărășiți cum ar fi Naftan 
Stana, Florica Pană, Niculae 
Marina și alții îngrijesc in 
primul rînd de pămîntul ce-1 
au în afara întovărășirii și 
apoi de cestălalt. Astfel din 
cauză că unii au adus în înto
vărășire doar o parte nin pă
mîntul ce-I au, treburile înto
vărășirii sînt lăsate mai la urmă.

De aceea, am citit cu multă 
mulțumire în Rezoluția plena
rei Comitetului Central al par
tidului din 16—17 iulie 1956 
sfatul ce ni-l dă partidul de a 
ne aduce in întovărășire întrea
ga suprafață de teren pe care o 
avem. Acestui sfat înțelept tre
buie să-i dăm mare prețuire.

Urmind acest Îndemn putem 
ridica întovărășirea noastră, 
putem face din ea o gos
podărie cu vlagă, în stare 
să ne aducă venituri mari și să 
fie in același timp pildă bună 
pentru oamenii rămași în afară.

ION ZAHARIA 
membru al întovărășirii • 

„1 Mai“ din comuna Gura 
Nișoov, raionul Buzău

pentru însămînța- 
re — Mașină com
plexă care sece
ră și treieră. 2) 
Strîngerea bucate
lor de pe cîmp. 3) 
Aici — Rîu în El
veția — Cadou. 4) 
Două vocale — Ce
nușiu — Grupuri 
organizate pentru a 
efectua muncile a- 
gricoleîn comun. 5) 
Cîmp semănat cu 
același fed de cerea
le — Ene Răduț. 
S) Picătură de apă 
—Unealtă agricolă 
servind la mărunți- 
rea pămîntului și 
îngroparea semin
țelor. 7) Acțiune 
desfășurată pe o 
anumită perioadă 
de timp — Locote
nent. 8) Usturoi 
— A urgenta, în 
cazul de față, strîn
gerea recoltei. 9) 
Roman de Liviu 
Rebreanu — A izbi.
10) Mere ! — Mun
că agricolă ce se 
află în prezent în 
plină desfășurare.
11) Muncitor care 
alimentează mași
na de treierat — 
Stațjune de mașini 
și tractoare.

Cuvinte mai pu
țin cunoscute; 
AAR, SIV

Sâptâmînâ
record 

la treîeriș
La sfîrșitul săptămînîi re

cord la treieriș, organizată 
în regiunea București, pro
centul realizat a crescut de 
la 28,4 la sută, cît era la 
începutul săptămînii, la 67,7 
la sută. Numai în 7 zile 
s-au treierat păioasele de 
pe o suprafață cu peste 38 
la sută mai mare decît în
treaga suprafață treierată de 
la începutul lucrărilor și pî- 
nă la 30 iulie, cînd a în
ceput săptămîna record. In 
această perioadă colectiviștii, 
întovărășiții și țăranii mun
citori cu gospodărie indivi
duală din raioanele Alexan
dria, Călărași, Titu și Roși-, 
ori de Vede, organizîndu-și 
bine munca și folosind toate 
forțele, au depășit viteza 
zilnică planificată pînă 1*  
17,6 la sută.

Deși e la o palmă de loc 
de București, totuși 
pînă acum n-am fost 

niciodată la gospodăria agri
colă colectivă „Timpuri Noi“ 
din comuna Dudești-Cioplea. 
Aveam, nu înțeleg de ce, con
vingerea că într-o gospodărie 
colectivă așezată în apropie
rea unui oraș mare, nu gă
sești lucruri interesante.

Faptele însă mi-au răstur
nat părerile greșite despre a- 
semenea gospodării, pentru 
că în Dudești-Cioplea am 
avut de învățat multe.

Aici am cunoscut oameni 
gospodari, legați sufletește de 
gospodărie, plini ie îndrăz
neală.

Președintele, un om mărunt 
de statură, încă destul detî- 
nar și cuprins de un neastîm- 
păr molipsitor, a ținut să-mi 
arate cît mai multe din mo
tivele de mîndrie ale colecti
viștilor. Grădina de legume 
care dă anual 233.000 lei, li
vada cu fel de fel de pomi ro
ditori de pe urma cărora se 
încasează anual 106.000 lei, 
via, ferma de vaci, crescăto
ria de porci, cîmpurile culti
vate cu maghiran, corean- 
dru, cînepă. Vreme mai înde
lungată am poposit la graj
durile de vaci, peste oare, mai 
mare este aici colectivistul 
Ganea Slave. Și nu mi-a fost 
prea ușor să înțeleg cum, nu
mai cu doi ani în urmă, de la 
același număr de vaci sco
tea un venit de 32.000 lei, în 
vreme ce acum, printr-o rațio
nală valorificare a laptelui, 
ferma de vaci aduce gospodă

Pe aria din Tiream

Tehniciană Elena Pr epeliță (stingă) dă explicații colec
tivistei Paulina Olăeru din comuna Romînești, regiunea 
despre felul cum se face polenizarea artificială la floarea-soa- 
relui.

riei, anual, un venit de 
129.000 lei.

De la crescătoria de porci, 
oare aduce în cas<a de bani a 
colectiviștilor, anual, suma de 
104.000 lei, președintele m-a 
purtat cu îndreptățită mîndrie 
în cea mai nouă secție a gos
podăriei, crescătoria de ani
male de experiență, cobai, 
șoareci, iepuri și șobolani, a- 
nimale mult căutate de insti
tutele și laboratoarele de cer

cetări științifice. Această nouă 
îndeletnicire aduce anual co
lectiviștilor din Dudești-Cio
plea frumoasa suriiă de 83.000 
lei.

— Acum poți înțelege cum 
am reușit noi să avem veni
turi care să ne dea posibilita
tea să împărțim avansuri bă
nești lunare tuturor colecti- 
vișfilor I — îmi spune preșe
dintele.

Pe urmă îmi face cunoștin
ță cu Dinu Radu, ț- colecti
vistul care de la 1 ianuarie 
pînă la 1 iulie 1956 a primit 
el și familia sa suma de 
23.984 lei (aproape 4.000 lei 

lunar) numai ca avans bă
nesc, — cu Mihalache Dumi
tru, care în același timp a 
primit 9.208 lei, cu Gheor- 
ghița Soceanu, îngrijitoarea 
animalelor de experiență, care 
a primit 2.414 lei și cu mulți 
alții.

Am plecat de la gospodă
ria agricolă colectivă din Du
dești-Cioplea cu un slmță- 
mînt de mare mulțumire. Oa
menii aceștia au știut să tra

ducă în fapt tot ce au plănuit 
Planurile lor nu se opresc 
însă aici. Mai ales acum, 
după ce au citit și discutat 
Rezoluția plenarei CC. al 
P.M.R. din 16—17 iulie, sînt 
hotărîți ca- pînă La sfîrșitul 
anului să realizeze atîtea ve
nituri încît pentru fiecare zi- 
muncă să poată plăti cîte 3® 
de lei în afară de produsele 
în natură.

Faptele de pînă acum în
dreptățesc încrederea colecti
viștilor că vor ajunge și la 
împlinirea acestui țel.

GH. FLORESCU

Pentru a isprăvi cît mai repede treîerlșu!, pe aria din comuna Ti-. In clipele de ragaz oamenii aîlați pe aria din Tiream se string
ream, raionul Cărei, se lucrează și noaptea. în jurul radioului.



PRINTRE COLECTIVIȘ1
Popas la întovărășirea din Să

Întovărășirea agricolă din Sărăuad, raionul 
Tășnad, a luat ființă în anul 1952. După 
patru ani de la înființarea ei. întovără

șirea numără 55 de familii, cu un total de 
100,8 hectare din care 98 hectare de teren arabil.

In întovărășire, principalele munci agricole se 
fac în comun, iar veniturile se împart după 
suprafața de teren înscrisă și zilele de muncă 
făcute, (pe bază de norme de muncă stabilite pe 
fel de lucrări și culturi). S-a hotărît. de pildă, 
ca 40 la șută din recolta obținută să fie împăr
țită pe baza zilelor de muncă făcute și 60 la sută 
în raport cu suprafața de teren adusă în în
tovărășire. La rîndul lor, normele de muncă 
sînt măsurate prin puncte (20 de puncte sînt 
egale cu o zi de muncă). La prășitul porum
bului și florii-soafelui cu prășitoarea mecanică,

o normă de muncă este de pi 
hectare Și este pontată cu 20 d 
pentru un om care vine și cu 
de 0.42 hectare și este egală 

La sfîrșitul săptămînii sau 
numărul de puncte totalizat c 
întovărășirii se împarte Ia 20 
se află ziiele de muncă făcut) 
oada dată (de pildă: într-o li 
ținut 740 de puncte. InugUi 
37 de zile de muncă).

Terenul întovărășirii este 
singur trup, ceea ce permite o 
a uneltelor și vitelor. Munca e 
brigăzi, fiecare din ele avînd < 
și o pătrime din suprafața tot.

■i
Cuțitele plugului se înfig 

adine și răstoarnă braz
de negre. Soarele, abia 

ridicat peste muchea dealu
lui, își tremură razele în lu
ciul lor și iscă din pămîntul 
reavăn o aburire abia văzu
tă.

Olah privește în urma trac
torului de pe ogorul vecin și 
simte că-1 rîcîie un fel de ciu

Reportaj
de MIHAIL POP

CEL MAI MARE FURNAL AL ȚĂRII 
A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE

Faptele dau măsura forței șl entu
ziasmului creator al oamenilor. 
Măreția acestui entuziasm se 

poate vedea azi cintârind minunatele 
Înfăptuiri pe care oamenii muncii din 
patria noastră le închină prăznuirii 
marii zile a eliberării.

Zilele trecute, uriașul furnal de la 
Hunedoara, cel mai mare furnal al 
țării, a dat prima șarjă de fontă. Au 
lucrat luni de zile in șir la construcția 
furnalului, pe cit de bravi pe atlt de 
modești, numeroși constructori. De 
munca aceasta eroică aproape că nu 
se mai pomenea in ultima vreme. Și 
iată că intr-o bună zi se pierde ecou! 
ultimei lovituri de ciocan și furnalul, 
colos de fier și beton, își sumețește 
fruntea spre cer. Aceasta nu-1 numai o 
simplă și nouă victorie. Ea este o

mărturie puternică a grijii neabătute 
pe care o acordă partidul dezvoltării 
industriei noastre grele, temelia teme
liilor construcției socialiste.

Furnalul de la Hunedoara, avind o 
capacitate de 700 m.c., este construit 
In Întregime de tehnicieni romîni, după 
proiecte întocmite de proiectanți side- 
rurgiști de la Institutul de proiectări 
metalurgice. Marele furnal de la Hu- 
ne^para va produce singur cu 1,5 ori 
mai multă tontă decit produceau toate 
lurnalele din țară in 1958. Prin punerea 
Iui in funcțiune producția de fontă pe 
întreaga țară va crește cu peste 40 la 
sută.

In sifrșit, producția zilnică a furna
lului este egală cu metalul necesar 
fabricării a aproape 200 de autocami
oane sau 188 de tractoare.

dă. In citeva minute pămîntul 
înțelenit s-a desfăcut în va
lul care se înșiră încremeni
te pe o lungime de zeci de 
metri.

întoarce capul și se uită la 
plugul lui. O limbă de oțel 
cu ascuțiș prelung. Ani de zi
le i-a fost dragă, dar acum 
nu-i dă preț mai mare decît 
unui fier vechi. Bivolii stau
neclintiți. Au înlemnit ca in
tr-un tablou. Omul își cîntă- 
rește munca pornită încă 
înainte de răsăritul soarelui: 
două brazde subțiri, amârite; 
două zgîrieturi pe trupul us
cat al ogorului. Nici cît a a- 
iat tractorul vreme de fumat 
o țigară.

— Poate că dacă înfig cu
țitul mai adînc, mai apăsat ...

Pune mina pe bici și în
deamnă vitele. Se urnesc le
neșe, bălăngănindu-și cape
tele într-o parte și-n alta. A- 
pasă pe coamele plugului. 
Apasă cît poate. Fierul cu
minte pătrunde în pâmînt în
că un deget sau două. E ne
mulțumit. Se mai încordează
și-și lasă toată greutatea 
corpului peste coarne. Cuți
tul a mai 
Poate încă 
chiar două.

pătruns puțin, 
un deget. Sau 

Dar brazda tot
mică este. Mică, sărăcă
cioasă, ca de om neputincios. 
Tractorul a ajuns departe, în 
capul hotarului și se reîntoar
ce. Olah se oprește. Scoate 
o înjurătură și croiește cu 
sete în spinarea bivolului 
din stînga :

— Boala dracului 1

Ursite
Intr-un Hr de levănțică 
E din țară-o părticică 
Stringe mi i la piept și du-1. 
Fii de floare nesătul 1

Tractorul s-a apropiat. Olah 
îi face semn tractoristului. Pă- 
cănitul motorului se domoleș
te și totodată scade și furia 
surdă a țăranului.

•— Tovarășe Samoil, nu-mi 
ari și mie ?

Omul de pe tractor îi cată 
drept în ochi. Și prin ochi 
drept în suflet. Nu rîde șl nu 
se miră; el știe mai bine de
cît oricine că una i brazda 
tractorului și alta a plugului 
tras de vită.

— Cît ai de arat ?
— Cît? Ca la patru pogoa

ne.
— Ți-1 ar. La prînz nu mi 

iau răgazul, mănînc pe trac
tor și ți 1 gat eu repede. Re
pede și bine, Olah baci 1 
1.959 kg de grîu la hectar 

ucrur le mari încep de la 
cele mici.

După tractor a cerut
îngrășămînt chimic. Cei din 
Sărăuad se cruceau. Dar s-au 
crucit și mai mult atunci cînd 
a semănat porumb în cuiburi 
așezate în pătrat. Către sfîr- 
șitul lui iulie a treierat. 2.109 
kg. la hectar. Și porumbul ti
vea niște știuleți cît brațul 
unui om voinic. Olah era mîn- 
dru de munca lui, și cum să 
nu fie. De pe 4 pogoane, să 
ridici 2.100 kg. de grîu și 
3.000 de porumb, nu-i fleac, 
mai ales atunci cînd vezi 
că tu ai făcut ispravă, iar 
ceilalți, mai puțin înțelegători 
n-au nevoie de saci prea 
mulți ca să-și care bucatele 
de la batoză.

De la bre 
plugul trad 
griul care 
în sac, mu 
prin mintea 
Olah l-a fi 
gur. S-a du 
partid, a ste 
ginerul", cu 
și într-o zi 
din Sărăua 
Simplu, cri: 
cum îi este

— Oșane, 
hectarul a£i

Oșan Mih 
socoteala f<
- cĂ.
— Dl^c
— Poruml 
— Dar tu
- Păi, cc 
— Dar tu

Nicolae? Și
Cei numjț 

pundă. Ridi
— Eu, a 

lexandru — 
hectar 2.100 
3.000. Unde 
4 pogoane, 
voie doar < 
asta ? Am i 
am îngrășa1 
pus porumb 
za’.e in păt: 
mine. Mihai 
baci, pătrat 
școala prin 
nețel*  Dar 
acum: omul 
re și de ar 
reu ar învc 
miie prost.

Cuvintele 
dru spunea 
grăitoare e 
strînsese...

340 de c< 
milii. Asta-i 
340 de fami 
să se înto^ 
strîns la ur 
tare. Din 11 
mânat 24 c 
sufla greu <

Intr-un spic de grină coaptă 
E din (ara noastră-o șoaptă, 
la i pe struna ta și du-1,
FU de cintec nesătul 1

Intr-un strop de apă lină 
E din țară o lumină,
Ia-1 pe buza ta și du-1. 
FU de soare nesătul 1

Să mai duci In alăută 
Iarba din străbuni crescută. 
Să le simți sufletul lor
În adîncul coardelor 1

Cînd vel fl In depărtare 
Peste țări și peste mare. 
Lingă tine viu să ai
Spicul, floarea de pe plai.

Iar de-o fi să mori departe 
Să cobori cu tine-n moarte 
In străvechiul cimitir 
Vechiul levănțichii tir.

Spicul cel de grînă coaptă 
In pămînt să-ți ducă șoaptă. 
Despre țară, despre noi. 
Despre Prut și DorohoL

Iar In groapa ta geroasă 
Strop de apă de acasă.
De pe buza ta stingher. 
Să U aducă-al țării cer.

Poem de NICO1AE TAUTU

N-o mal fl groapă străină. 
Bece, seacă de lumină.
De departe, țara ta 
Lingă tine cald va sta I

Șl ți vom ii mereu aproape 
Oameni, munți, păduri și ape. 
De pe creastă de Ceahlău 
Te-o veghea poporul tău I

Școala
Domni in frac și cu blazoane. 
Ascultați! cîntul,
Nu-1 din seră, din saloane 
E însuși pămîntul!

Doamne-n valuri de mă'asă 
Vâ opriți șoptitul.
Negura abia se lasă.
Vine răsăritul 1

Puiul de valah prin vreme. 
Ce v aduce aminte ?
Viena... Vraf de poeme— 
Da. mai înainte.

A trecut pe aceeași sală. 
Prin aceleași locuri.

Fragmente
Alt valah, plin de cerneală. 
De vise șl focuri.

Alt valah 1 Ura l adincă 
Din codrii Moldovei 
A rămas așa ca-n stincă 
In tăria slovei 1

Puiul de valah pe strune 
Capul și-1 apleacă. 
La fel ca pe văi străbune 
Cînd zbughea la joacă.

Din străfunduri timpla grea 
Pe lemn și-o apasă 
Că i vioara viața sa.
Plug II e șl casă 1

Ochi nchișl pe jumătate 
Unde vi e privirea ?
Peste pisc, stlnci detunate. 
Iată nemurirea 1

Fuchs, Faur6 l-au dat arcușu’. 
Nalt, străbătătorul,
Cît de greu ar fi urcușul, 
Dirz e călătorul 1

FInă-n locurile-abrupte 
Va rămine ceața. 
De va ii nevoie-n lupte
Va plăti cu viata 1

Grivițe pină pe creste 
Zborul nu i or irînge 
Chiar de zbaterile aceste 
Le-o plăti cu singe.

Ca un nou Meșter Manole 
Aripe de ceară
De pe-naltele cupole 
Prinde de vioară.

Iar in artă, tot mai vie 
Și-o zidi Iubirea,
S-o audă-n rapsodie 
Veșnic omenirea >

Ca un Prometeu titanic 
Arde In sonate.
Scări urca va de jăratic 
In eternitate 1

Simfoniile să-l poarte 
Innoind natura,
Inimei oprite-n moarte 
Pulsul și căldura.

Domni in frac și cu fireturi 
Ascultați-i cîntul,
Nu-i podoabă de scumpeturL 
E însuși pămîntul,

Desfundînd din alte ere. 
Clocotind de lavă.
Melodia-i de durere 
De triumi șî slavă !

treierat ce 
griu, adică 
Iar porumbi 
și S.GCSA. 
pe ceiwff? 
irat. Și-apoi 
șirea 8 hec 
cu orz și re 
plante indu 
ciștig mare.

Fiecai 
după munc S intern

întovă 
crește 

lafe, 64 de 
vaci cu laj 
banii noștri 
două prășii 
cumpărați c 
că. Și recol 
va fi bogat 
lost și mua 
xandru Ola 
tovăiășirii, 
mește după 
pă pămîntu 
in întovără 

Maria^k 
care o 
neputincioa 
inirind in i 
hectare da 
60 de pioc< 
a luat 734 1 
numai la 
cuprinde d< 
trime din i 
țață a între 

Elisabe'a 
patru fetițe 
Întovărășiră 
ț: cu miini
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Numai la

grîu a luat pînă acum 812 kg. 
Alții, bărbați de ispravă, 

ca Iosif Făuriși, Francisc Fău
riși, Dalos, Oșan, Adalbert 
Olah, Mlhai Milea, de pe a- 
cum cu peste 2.000 kg. de 
gr’u. Și mai e porumbul și-a- 
tîtea altele.

82 kg greutate hsctoiitrică 
xK A w

In ziua aceea se împărți
se grîul. întovărășirea 
terminase secerișul și 

treieratul cu mult înaintea ce
lorlalți țărani din Sărăuad. 
Alexandru Olah și-l dusese a- 
casă cu căruța. Tocmai sfîr- 
ș.se de așezai sacii la loc a- 
dăpostit de umezeală, cînd 
pe poartă intră un vecin. Se 
uită cîteva clipe la maldărul 
de saci cu grlu, apoi îndrăz
ni :

— Olah baci, dă-mi și mie 
împrumut vreo 20 "30 kg. Pînă 
treier și eu.

— Iți dau, cum să nu-ți 
dau. Uite, șezi colea și aș
teaptă puțin.

Gospodarul a ales un sac 
gol, 1 a cîntărit pentru dara și 
a turnat în el grîu preț de 30 
de kilograme. A luat sacul de 
pe cîntar și la dat omului. 
Vecinul a strîns sacul de gu
ră, dar bănuitor a privit pe 
sub sprincene la Olah.

— Treizeci de kile mi-ai 
dat ?

— Treizeci 1
— Mă să fie al dracului, 

dar puțin mai e 1
Olah a zîmbit. A ridicat sa

cul și l-a dus din nou pe 
cîntar.

— Vino tovarășe să-l vezi. 
Iată : daraua-i două kilogra
me și griul 30. Cîntărește-1 și 
tu acasă.

Iar a zis omul :
— Dar puțin mai e 1
— E greu, nu paie — a 

spus Olah băgind mina în 
sac și scoțind in palmă cite- 
va boabe. — Uită-te și dum
neata, vecine.

— Fain grîu. Bobul e plin 
și greu ca plumbul. Te rog 
să mă ierți 1

— Nu-i nimic, dar să știi și 
tu cum arată și cit cîntărește 
bobul de grîu în muncă tovă
rășească. Asta vecine, nu-i 
grîu ca oricare. Are 82 kilo
grame greutate hectolitrică. 
Să cauți cu luminarea un 
bob ca ăsta și nu găsești în 
tot grîul vostru.

Belșugul și-l face omul 
singur

Întovărășirea lucrează 
împărțită în patru bri
găzi a 12—15 familii. Și 

nu lucrăm unul ici și unul 
tccmai la capătul tarlalei, ci 
fiecare grup pe perimetrul 
pe care îl are în grijă. Ne 
îndemnăm la muncă și la 
spor. Așa lese lucru bun. In 
jurul nostru sînt ogoarele ce
lorlalți gospodari individuali. 
Parte din ei au treierat șl-a- 
cum ne privesc cu jind. Abia 
au scos la 1.500 kg. de grîu 
la hectar.

Și-apoi sfecla, secara, orzul, 
sola, cînepa, trifoiul... Să le 
vezi cît sînt de faine 1 Ne am 
înțeles să ne luăm un auto
camion „Molotov*.  Nu de alta, 
dar știi, una-i cînd aduci u- 
nelteie șl oamenii cu mașina 
și alta cînd îi înșiri pe dru
muri.

Olah dă din cap mulțumit 
„Cînd ne-om face zestrea 

bună, îi dăm drumul cu gos
podăria colectivă în toată re
gula. Atunci să vii dumneata 
să vezi pe cei din Sărăuad 1' 

Face o mică pauză și a- 
mintindu-și un lucru plăcut, 
bagă mîna în buzunarul hai
nei și scoate un teanc de hîr- 
tii cu scris mare, copilăresc, 
pe ele.

.Uite, am aici o grămadă 
de cereri de familiști din vSă- 
răuad pentru întovărășirea 
noastră. Și pînă la toamnă 
au să mai vină mulți. Omul 
se duce întotdeauna acolo 
unde-i belșugul, iar legea fi
rii spune că be’șugul și 1 face 
omul, cu mîna și cu mintea 
lui'.

Peste Sărăuad se lăsase 
blinda umbră a amurgului, 
iar turlele b sericilor de la 
Tășnad se topeau în pîcla 
lui ușoară.

De Pe aria gospodăriei agricole colective din Berveni, griul este transportat la magazie cu 
autocamioanele.

V-ați întrebat vreodată 
dacă nu cumva și grădi
nița cu flori din fața ca

sei poate fi semnul dragostei de 
viață și bunăstării ? Îndrăznesc 
să afirm că și aceste petunii și 
garoafe, panseluțe și gherghine 
pot demonstra în limbajul lor 
ceea ce statisticile, tabelele șî 
celelalte mijloace aritmetice o 
fac prin graiul cifrelor... Acolo 
unde sînt flori multe, pe polițe
le din odaie, în grădinița din 
fața casei, pe marginile ulițelor, 
acolo întrezărești nu numai
mîna gospodinei harnice, ci
ceva mai mult Ceva ce-ți vor
bește de tinerețe, bucurie, drag 
de viață....

Aceste și alte gînduri asemă
nătoare mă stăpîneau în vreme 
ce treceam pe ulițele satului 
Berveni despre care vreau să 
vă împărtășesc cîte ceva.

Bervenii arată azi ca o mare 
grădină, cu multe și felurite 
flori, de la gherghinele de o rară 
frumusețe, la micuțele și deli
catele panseluțe, garoafe și zo
rele ; cu mulți pomi roditori. 
Fiecare curte în parte este în 
felul ei o încîntătoare, înmires
mată și odihnitoare oază, 
una mai frumoasă decît cealal
tă. Frumusețea acestora ar fi 
totuși umbrită, dacă casele ce 
se zăresc printre petale și 
frunze ar fi mici, de lut, roase 
de vremuri și sărăcie, cum erau 
altădată. Tabloul Bervenilor 
nu cuprinde însă asemenea con
traste, ci este întrutotul ar
monios. Oriunde privești, în- 
tîlnești case ce prin construcția 
lor măiastră, zveltă și propor- 
ționată. amintesc de vilele în- 
tîlnite în numeroase orășele de 
la munte sau mare Priviți și 
dumneavoastră una din aceste 

Grajdurile din piatră pentru adăpostirea vitelor fermei zootehnice a gospodăriei agricole colective din BervenL

elegante căsuțe-viiă al cărei 
atăpîn este colectivistul tîmplar 
Paul Straub. Este una din cele 
106 case noi construite în sat 
în cei 6 ani ce au trecut 
de la data cînd a fost 
înființată gospodăria colecti
vă. Dar despre proporțiile 
acestui mare progres ne pu-

Casa colectivistului Paul Strau b, pe care acesta și-a construit-o
după intrarea în

tem da bine seama numai 
după ce facem o compara
ție: din 1930, de pildă, pînă 
în 1950, adică timp de 20 de 
ani, în Berveni s-au ridicat doar 
25 de case noi. Iar în 6 ani, 106 
case noi 1 Progresul nu stă însă 
numai în diferența de număr și 
ani. Cele 106 case noi construite 

au părăsit linia sobră și rigidă 
a caselor îndeobește întîlnite în 
satele ardelenești sau bănățene. 
Deosebiri există însă și în in
teriorul acestor case. Odăile 
sînt de mărime potrivită, foar
te luminoase si mobilate în 
asa fel, incit atunci cînd le 
pășești pragul nu te mai în- 

gospodăria colectivă.
cearcă sentimentul goliciunii 
și al sărăciei.

Intr-una din odăile casei lui 
Paul Straub, atenția mi-a fost 
reținută de un elegant bufet-vi- 
trină, în care erau rînduite cîte
va servicii de masă din porțe
lan. Mai tîrziu, în casa lui Lu
dovic Obiș, văzînd odăile-dor- 

mitor mobilate modern, uimirea 
mă cuprinse din nou. Același 
sentiment l-am mai încercat îi 
acea zi de multe ori... Radioul, 
bicicleta, au devenit pentru mul,i 
gospodari de pe aci obiecte 
foarte obișnuite, iar cinemato
graful nu mai este o noutate. 
Pe ecranul sălii de cinematograf 
pot fi văzute seară de seară fil
me care nu cu mult în urmă au 
rulat la București în avantpre- 
mieră... Dar ceea ce m-a impre
sionat în mod deosebit au fost 
copiii. Copii mulți, sănătoși și 
voioși vorbesc cel puțin tot atît 
cît un raport sau o statistică 
despre bunăstarea colectiviști
lor.

Drumul de la plugul, grapa 
de lemn și cele cîteva vite de 
muncă, la uriașa avuție ob
ștească a cărei valoare trece 
suma de 3 milioane lei, consti
tuie un adevărat urcuș făcut 
intr-un timp foarte scurt. Urcu
șul acesta a fost posibil pentru 
că colectiviștii din Berveni, în 
frunte cu președintele lor, Lu
dovic Obiș, pe al cărui piept 
strălucește Ordinul Muncii cl. 
Il-a, distincție înaltă primită cu 
cîteva zile în urmă, s-au călău
zit de la început după îndemnul 
partidului de a munci neoste
nit pentru creșterea avutului 
obștesc. După cițiva ani de 
muncă în comun, oamenii s-au 
oprit asupra acelor ramuri ce 
s-au dovedit a fi deosebit de 
rentabile în condițiile specifice 
ale regiunii : grîul și porumbul, 
cînepa și sfecla de zahăr, fer
mele zootehnice, dintre care cu 
osebire stîna de oi și crescăto
ria de porci.

La această vreme, cele 4 au
tocamioane „Molotov” ale gos
podăriei abia reușesc să trans
porte sutele de tone de grîu 
de pe arie în magazie. Du
pă media făcută, cele 500 
hectare semănate cu grîu vor 
da în acest an peste 1000 
tone de boabe. Munca pe cede 6 
arii este atît de bine organizată, 
încît șoferii și oamenii de la ma
gazie care transportă sacii, abia 
pot face față... Mai încolo, tar
lalele de cînepă, sfeclă de za
hăr și porumb își arată și ele 
bogăția. îngrijită la vreme, cî
nepa de pe cele 300 ha. a cres
cut deasă și înaltă ca o pădu
rice... Și după cum se vede a 
fî cînepa pe care o cercetează 
agronomul gospodăriei, ea le 
va aduce colectiviștilor un ve
nit de peste 2.300.000 lei. Dacă 
ne întoarcem privirea spre sat. 
acolo unde se zăresc clădirile 
acelea mari de piatră, îți dai 
seama cît temei se pune pe 
creșterea vitelor, a fermelor 
care în prezent totalizează 
peste 1.000 de vaci, oi și porci.

Belșugul caselor din Berveni 
își are izvor și statornicie toc
mai în înțelepciunea cu care 
colectiviștii, care cuprind ma
rea majoritate a populației co
munei, au știut să-și dezvolte 
gospodăria lor obștească, te
melia bunăstării lor.

E. CHELBAȘU
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Cite amintiri nu-Ji trezește in niuile u lotografie ! La aceasta s-au gindit 
pesemne și tinerii constructori ai sovhozului cerealier Umeksk din regiunea 
Kustanai atunci cind au hotărit să se fotografieze pe pămîntul pe care au 
venit să muncească !

O sală a postului de radlo-emistune al noului sovhoz cerealier „Zapaonîi" din Kazahstan.
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Nu demult, în revista, Uniunea 
Sovietică", pe o pagină 
întreagă, a apărut o minu

nată fotografie în culori care înfă
țișa un grup de tineri cercetînd har
ta Kazahstanuilui. Titlul fotografiei 
era cît se poate de grăitor: „Aici 
vom trăi și vom munci..."

Erau cîtiva din miKe de tineri 
care la chainarea partidului au por
nit să dea agriculturii uriașe supra
fețe de pămînt care stăteau nefo
losite.

Este îndeobeste cunosout că în 
ultimii trei am, guvernul și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice 
au luat o seamă de importante si 
hotărîtoare măsuri pentru lichida
rea rămînerii în urmă a agricultu
rii sovietice.

Tovarășul N. S. Hrușciov, prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S., în cu- 
vînterea rostită la 31 iulie a.c. a 
denumit anul 1956 „un an deo
sebit, remarcabil* 1. Intr-adevăr acest 
an este anul unor uriașe victorii în 
agricultura U.R.S.S.

Pînă nu demult pe harta Uniunii 
Sovietice vedeai din loc în loc pete 
gălbui și cafenii reprezentînd întin
deri uriașe de pămînt pe oare cuți
tele plugurilor nu le scormoniseră 
niciodată, unde creșteau doar niște 
tufe pitice-

Acum, petele acelea cafenii și 
gălbui de pe hartă au dispărut, pen
tru că pe acele pămînturi au venit 
mii și mii de tineri entuziaști, au 
intrat tractoarele, semănătorile și 
combinele, au pierit tufele pitice si 
unduiesc azi lanuri nesfîrșite de 
cereale.

...Tinerii, printre oare și cei din 
fotografia apărută nu prea demult 
în revista „Uniunea Sovietică**  s-au 
ținut de cuvînt.

Kazahstanul a devenit 
un mare grînar

In ce privește cantitatea anua
lă de cereale, Kazahstanul 
aproape că nu conta înainte, 

iar Ucrainei îi revenea întotdeauna 
■titlul de onoare de grînar al Uniu
nii Sovietice.

Anul acesta însă, după R.S.F.S.R., 
care va da 2.200 milioane puduri 
de cereale, locul al doilea îi revine 
Kazahstanuiui, care va strînge o 
recoltă de. culturi cerealiere de . 1 
miliard de puduri de cereale, împin- 
gînd Ucraina pe locul trei. Ceea ce 
nu însemnează că Ucraina va da 
înapoi sau va bate pasul pe loc. 
Ea va obține, de asemenea, însem
nate creșteri în ce privește produc
ția de cereale.

Faptul că într-un timp extrem de 
scurt Kazahstanul s-a transformat 
dintr-o regiune cu producție cerea
lieră puțin însemnată în al doilea 
grînar al U.R.S.S-, dovedește uriașa 
putere creatoare a poporului sovie
tic, lîrzenia și elanul său minunat.

Datorită în bună măsură acestor 
fapte, sarcina stabilită în anul 1953 
de către partid și guvern în ce pri
vește asigurarea tării cu cereale, 
a fost rezolvată cu succes. Anul 
acesta, Uniunea Sovietică ya avea 
o cantitate de cereale mai mare 
do"î( 'v-te’nd înainte

|

^aca m 1953 supraiejele insămjnțate cu toate culturile agricole au 
ocupat in Uniunea Sovietică 157.000.000 hectare, in 1956 ele au ocupat peste 
194.000.000 hectare, ceea ce însemnează că au crescut in ultimi 3 ani eu 
37.000.000 hectare.

Păsări vestitoare de viată

Ivan Turgheniev, clasicul lite
raturii ruse, scria cîndva 
că fîlfîirea aripilor unei pă

sări este întotdeuna vestitoare de 
viață. Unde nu sînt oameni, unde 
nu este viață, nu sînt nici păsări.

Atunci cînd în stepele Kazahsta- 
nului primii pionieri ai noii vieți 
construiau cele dinții clădiri ale 
sovhozului cerealier „Ordjonikidze**  
pe cerul nemișcat nu trecea nici o 
zburătoare, în iarba arsă nu se miș
ca nici o giză.

A trecut o zi, apoi alta, au venit 
mereu alți oameni, viața a început 
treptat-treptat să-și toarcă firul. Și 
iată că într-o dimineață unul dintre 
noii sosiți a văzut un punct negru 
mișoîndu-se pe cerul de sineală. în 
primul moment omul a ridicat 
arma- S-a oprit însă și zîmbind s-a 
întors către tovarășii săi: ,.O pa
săre !“

Da, era o pasăre care simțind că 
au venit oamenii, a venit și ea ca 
o vestitoare de viață.

Astăzi nu se mai miră nimeni 
atunci cînd stoluri de păsări se îm
prăștie înspăimîntate de huruitul 
camioanelor care gonesc pe șosete. 
Sînt camioane care transportă me
reu unelte și mașini agricole, mate
riale de construcție, mobilă, cărți, 
mărfuri de tot felul.

Firește, e destul de greu să-ți 
imaginezi o sală modernă de cine
matograf în stepa care secole de-a 
rîndul înfiora prin pustietatea ei. 
Pare ciudat, desigur, să auzi melo
diile transmise prin radio acolo un
de cu oîțiva ani în urmă se auzea 
numai șuieratul sinistru al vîntuiui. 
Pare de necrezut că șoseaua asfal
tată pe care gonesc turismele „Po- 
beda“, a răsărit aici numai cu un 
an în urmă, pe locul tufelor din 
care se desprindeau scaieții minați 
de vînt pe întinderea goală a ste
pei... Și totuși toate acestea se pe
trec azi aevea.

Noile așezări ale sovhozurilor 
sînt astăzi orașe în toată legea. Lu
mina electrică, firmele magazinelor, 
megafoanele, ferestrele luminate ale 
instituțiilor si întreprinderilor, toa
te acestea alcătuiesc mărețul tablou 
al noii vieți.

Graiul cifrelor
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1<i general, cifrele sînt consi
derate drept ceva sec și 
lipsit de poezie. Au însă 

și cifrele poezia lor!
Iată: avem în țața noastră co

municatul Direcției Centrale de Sta
tistică de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., ou privire Ia re
zultatele îndeplinirii planului de 
stat de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. pe primul semes
tru al anului 1956

In 1956 suprafețele însămînțate 
cu culturi agricole au ocupat 
peste 194 milioane de Hectare și au 
crescut în ultimii trei ani cu 37 mi
lioane de hectare. In perioada a- 
,ceasta, suprafața. msămiînțată cu 
grîu a crescut cu 14 milioane de 
hectare, iar cea însămînțată cu po
rumb cu 20 milioane de hectare.

In continuare, cifrele arată prin 
comparație, cu data de 1 iulie 1955, 
că pînă la 1 iulie 1956 efectivul 
vitelor productive în colhozuri și 
sovhozuri a crescut după cum ur
mează : vaci cu 4 la sută în colho
zuri și cu 3 Ia sută în sovhozuri, 
porci cu 21 la sută în colhozuri și 
cu 13 la sută în sovhozuri. A cres
cut, de asemenea, numărul vitelor 
proprietate personală a colhoznici
lor.

In ce privește proiusele animale, 
cifrele arată că în decurs de 9 luni, 
de ta 1 octombrie 1955 pînă la 1 
iulie 1956 s-a obținut în colhozuri 
ou 45 la sută mai mult lapte decît 
în aceeași perioadă din 1954—55, 
iar cantitatea medie de lapte obți
nută de la 'o vacă a crescut în col
hozuri în această perioadă cu 40 la 
sută. A crescut, de asemenea, pro
ducția de carne și ouă.

Agricultura a primit în primul 
semestru al anului curent. 118.000 
de tractoare (calculate în tractoare 
convenționale de 15 C.P.), dintre 
care 50.000 de tractoare prășitori, 
62000 de autocamioane, 28000 de 
combine cerealiere si numeroase alte 
mașini agricole.

Din cifrele citate mai sus se des
prinde limpede că anul 1956 este 
intr-adevăr un an deosebit în agri
cultura sovietică. Iar fiecare cifră 
pare un poam închinat vieții noi, 
de către neobosiții constructori care 
prin munca lor plină de însuflețire 
fac să se înfăptuiască mai devreme 
minunata viată a comunismului!

D. MIHAIL
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Mărturia unei adinei prietenii
La Cremlin, inima Mos

covei. s-a petrecut un 
nou act prietenesc al 

poporului soviet it fată de po
porul nostru. Solemnitatea 
transmiterii de către U.R.S.S. 
a unor valori istorice ale ar
tei romînesti către delegația 
guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne s-a trans
format într-o sărbătoare a 
unei mari prietenii.

Gestul guvernului sovietic 
nti-sî poate găsi prețuirea în4 
cuvinte. „Cu o generozitate 
nemaicunoscută în miile ie 
ani ale trecutului aprigț zbu
ciumat al omenirii. — a spus 
plin de emoție acad. Tudor 
Arghezi — guvernul sovietic 
ne cheamă la el acasă si ne 
spune: „Astea toate sînt ale 
voastre. Luati-le cu voi și du- 
ceți-vă cu ele la vatră" El 
ne-a păstrat cu luare aminte 
comoara si ne-o dă înapoi".

Intr-adevăr, datorită mări
nimie! guvernului sovietic și 
grijii deosebite cu care au 
fost păstrate obiectele de artă, 
tara noastră are putința să-și

recapete străvechi valori ar
tistice- Peste nutin timp. în 
sălile muzeelor, cetățenii pa
triei noastre vor putea ad
mira celș 39.000 de obiecte cît 
numără 'comoara. Patrimoniul 
culturii noastre se îmbogățeș
te ou peste 35.000 -de monede 
vechi, cu 1.400 de .tablouri și 
o serie de odoare bisericești. 
Comoara, aceasta mărturie 
a culturii și civilizației 
care a dăinuit cu sute și 
sute de ani în urmă pe 
plaiurile patriei noastre, este 
redată în stapînirea poporului 
nostru, devenit singurul și 
adevăratul stăpîn al tuturor 
bunurilor tării sale

Poporul nostru nu va uita 
niciodată gestul de sinceră 
prietenie al guvenului sovie
tic, stima și prețuirea pe care 
popoarele sovietice le nutresc 
fafă de poporul nostru și fată 
de cultura noastră națională. 
Veșnic recunoscător, poporul 
nostru va face mai trainică 
prietenia cu marele său ve
cin si prieten, gloriosul po
por sovietic.

Preten(ii neîntemeiate

Introducerea serviciului militar, obligator în 
Germania apuseană a st: fuit indignarea întregului 
popor german. Tinerii ge rmani refuză să îmbrace 
uniforma militară.

Sau scurs două săptă- 
mînî de cînd guvernul 
egiptean a naționalizat 

Societatea Canalului de Suez 
și totuși acest eveniment con
tinuă să fie încă viu discutat. 
Oamenii de bună credință de 
pretutindeni consideră națio
nalizarea Canalului de Suez 
ca un act îndreptățit al gu
vernului egiptean, menit să 
întărească independenta și 
suveranitatea E<rintu!ui.

Știrile sosite din Egipt ves
tesc că navigația pe Canalul 
de Suez nu a fost cu nimic 
tulburată. Dimpotrivă. noua 
administrație îsi îndeplinește 
cu succes sarcinile. Guvernul 
egiptean îsi îndeplinește întru 
totul obligațiile sale interna
ționale în așa fel ca navigația 
pe canal să nu fie cu nimic 
stingherită. Organele egiptene 
de specialitate studiază lăr
girea canalului si moderniza
rea instalațiilor sale.

In Anglia. Franța si S.U.A. 
s-au rostit cuvintări dușmă
noase la adresa guvernului e- 
giptean. Țipetele războinice 
din țările apusene împotriva 
naționalizării Canalului de 
Suez de către Egipt au fost 
însorite de amenințări, pre
siuni economice si măsuri mi
litare După cum declară a- 
gentia de știri Reuter. Anglia 
a purces la „cea mai mare 
mobilizare militară de la răz-

tie atît de însemnată. Dar ori
cine îsi pune întrebarea: de 
ce Anglia sau S.U.A. nu ridi
că o asemenea problemă și 
fată de Gibraltar sau canalul 
Panama, care de asemenea 
sînt căi însemnate de naviga
ție ? De ce Anglia si S.U.A. 
pot administra căi de naviga
ție departe de hotarele lor. iar 
Egiptului, pe al cărui terito
riu trece Canalul de Suez, 
construit de egipteni cti mari 
jertfe, nu-i este îngăduit a- 
cest lucru?

Puterile apusene încearcă să 
tulbure situația internațională. 
In unele ziare si în cuvîntă- 
rile unor oameni politici din 
apus sînt chiar îndemnuri la 
război.

Popoarele lumii resping în
cercarea cercurilor imperia
liste de a înrăutăți situația in
ternațională. Nu exista nici un 
temei pentru a provoca o în
cordare în regiunea Canalului 
de Suez. Egiptul a avut tot 
dreptul să procedeze la națio
nalizarea companiei Canalului 
de Suez si orice aranjament 
politic care caută să știrbeas
că suveranitatea Egiptului nu 
poate fi acceptat de poporul 
egiptean.

intr-ajutorare 
reciprocă

fost semnat un acord

Intre guvernele
U.R.S.S.. R D. 
Germane si R P. 
F. Iugoslavia a 

pentru construirea în
comun a unei mari uzine de aluminiu în Iu
goslavia.

Potrivit acordului încheiat. guvernul 
U.R.S.S. si guvernul R D Germane vor co
labora tu guvernul R- P. F. Iugoslavia la 
construirea primei nării a unei uzine de alu
miniu cu o capacitate de 100 000 tone de 
aluminiu anual Pentru finanțarea construi
rii primei părți a uzinei de aluminiu, a hi
drocentralelor si întreprinderilor care deser
vesc uzina guvernul U R.S.S si guvernul 
R. D. Germane acordă guvernuilui R. P. F 
Iugoslavia. în mod egal un credit oe ter
men lung în sumă de 700 milioane ruble, cu 
o dobîndă de 2 la sută. Creditul pentru fi
nanțarea construirii celei de â doua părți a 
uzinei va fi fixat ulterior.

Construirea acestei uzine va sinii atît in
tereselor celor trei state care au semnat 
acordul cît și întăririi si dezvoltării colabo
rării economice internaționale.

Tratative sovieto- f<Jt%KTatra-
iaponeze tativele cu Privire

la normalizarea 
relațiilor dintre U.R.S.S. si Japonia. Dele

gația sovietică la tratative este condusă de 
D. T. Seoilov. ministru al Afacerilor Externe 
al U R.S.S. Șeful delegației iaponeze este 
dl. Mamoru Sighemitu. ministru al Afaceri
lor Externe al Japoniei

Reluarea tratativelor cu privire la norma
lizarea relațiilor dintre U.R.S.S. si Japonia 
corespunde năzuințelor popoarelor celor 
două țări
Reduceri de prețuri 

in U.R.S.S.

In Uniunea So
vietică a avut loc 
o nouă reducere

... , de preturi. Cu în
cepere de la 1, august preturile la unele ca
tegorii de mărfuri au fost ieftinite

Astfel, aparatele de televiziune si apara
tele fotografice s-au ieftinit cu 100 de ruble. 
La unele țesături din celofibră preturile au 
fost reduse cu aproximativ 20 la sută Prin
tre alte mărfuri la care preturile au fost re
duse se numără aspiratoarele de praf, țigă
rile de calitate superioară, iucăriile etc Re
ducerea la unele mărfuri aiunge oină la 30 
la sută.

Noile reduteri de preturi din U.R S.S fac 
parte din măsurile neîncetate pe care le ia 
guvernul sovietic în vederea ridicării bună
stării poporului sovietic.

*
boiul din Coreea".

Dar. ca nu cumva să se tă 
găduîască dorința de „întele; 
gere" a celor trei guverne a- 
pusene. ele au hotărit tinerea 
unei conferințe internaționale 
care să discute problema na
ționalizării companiei Cana
lului de Suez. Această hotărî- 
re a fost luată de miniștrii de 
externe ai Angliei. Franței și 
S.U.A.. după discuțiile avute 
la Londra. La această confe
rință ar urma să participe 24 
de state bineînțeles cele mai 
multe alese ,.ne sprinceană". 
Puterile apusene au avut grijă 
să invite, în majoritate, state 
care nu le-ar ieși din cuvînt 
și de care sînt. probabil, si
gure că vor accepta punctul 
lor de vedere

Ce urmăresc puterile apu
sene printr-o asemenea confe
rință ? Din declarația de la 
Londra se desprinde intenția 
puterilor apusene de a inter
naționaliza administrația Ca
nalului de Suez și prin acea
sta de a-si menține pe mai de
parte stapînirea lor asupra a- 
cestei căi de navigație. Un 
singur stat. Egiptul — în
cearcă să motiveze puterile a- 
pusene — n-ar putea fi în 
stare să administreze în bune 
condițiuni o cale de naviga-

Ț aponia este o tară insulară 
I așezată în partea răsăritea- 

Z nă a Asiei. Teritoriul ei, 
scăldat de apele Oceanului Pa
cific, cuprinde o suprafață de 
382.000 kilometri pătrați.

Insulele japoneze sînt mun
toase, acoperite cu păduri 
pînă sus pe piscuri. Spre deo
sebire de alte țări cu un relief 
asemănător cum sînt ae exem
plu Elveția sau Austria, unde 
așezările omenești se întind 
pînă sus pe crestele munților, 
în Japonia munții sînt aproa
pe pustii. In schimb pe dealuri, 
văi si cîmțrii Se află așezări 
aglomerate Densitatea popu
lației ajunge în multe locuri 
aici la o mie de locuitori pe 
kilometru pătrat.

Japonia are o climă blîndă 
și umedă. Aici sînt foarte dese 
cutremurele și uraganele, care 
aduc mari distrugeri și pagube. 
De aceea, locuitorii Japoniei în 
număr de 87 de milioane, și-au 
clădit — în majoritatea lor — 
case mici, construite din bam
bus și acoperite cu paie. In caz 
de cutremure aceste case sînt 
dărîmate mai greu.

Două treimi din populația Ja
poniei sînt țărani. Și ei, ca și 
oamenii muncii de la orașe, duc 
o viață grea. In cele mai multe 
case sălășluiește mizeria și 
foamea Peste 13 milioane de 
șomeri parțiali și totali vaga
bondează în orașele și satele 
Japoniei. Bolile fac ravagii In 
întreaga țară sînt aproape 3 
milioane bolnavi de tubercu
loză.

Țăranii japonezi sărăcesc con 
tinuu, iar viața lor devine tot 
mai împovărată De aceea nu 
este întîmplător că țăranul Miko 
Okawa (și cîți nu sînt ca el?) 
și-a vîndut copiii la tîrgul anua' 
de la Tokio. In Japonia, un că 
țeluș de rasă germană costă 50 
de dolari, o pisică siameză 30 
de dolari, iar o fată de țăran 
sărac costă 22 de dolari. De 
aceea nu este întîmplător nici 
cazul familiei Tadasi Iți din 
-Tokio. Soț, soție șr 5 copii flă- 
mînzeau de luni întregi. înglo
dat în datorii. Tadasi nu a gă
sit decît o singură salvare : a 
manetînd ultimele lucruri el a 
oferit un prînz familiei sale 
Apoi și-a ucis soția, copiii, iar 
el s-a aruncat sub roțile unui 
tren. Statisticile sumare care 
sînt întocmite de poliția japo
neză și care nu reflectă întreg 
adevărul, arată că anual, in Ja
ponia. au loc peste 20.000 de 
sinucideri. Vorbind despre aceste 
sinucideri, ziarul japonez .Asa
hi" scria că oamenii se gră
besc să moară Adevărul este 
că oamenii nu se grăbesc să 
moară, ci sînt împinși spre 
groapa morții de situația de 
semicolonie americană în care 
a fost adusă Japonia. 

Cu puțină vreme în urmă în 
Japonia a apărut o carte cu nu
mele „Copiii bazelor" Această

carte este o culegere de scrisori 
și însemnări extrase din jurna
lele copiilor japonezi care de
scriu viața grea ce o duc in 
condițiile ocupației americane, 
mai ales în orașele și satele din 
apropierea celor 800 de oaze 
militare, lată ce scrie, de oildă, 
școlarul Kosuga Mitio din Yo
kohama, un mare oraș japonez, 
în care sînt cantonați soldați 
americani . „America ne-a luat 
'otul... și școala. Nu ne mai 
putem împăca - cu . aceasta. Da- 
ți-ne înapoi “ școala 1“ Aceste 
cerințe ale cdpiiîor japonezi ex
primă în parte tiăzuințe'e în- 
•regului popor japonez. Țăranii 
sînt desmoșteniți de parcelele 
lor de pămînt Pămintul !or 
este confiscat pentru înființarea 
de baze militare americane iar 
locuitorii sînt izgoniți din sate.

Poporul japonez dorește să 
trăiască liber și stăpîn in tara 
sa. în bună vecinătate și în‘e- 
legere cu toate popoarele lumii, 
fogrădirile comerciale impuse de 
imperialiștii americani sufocă 
economia Japoniei Ca să poată 
tace față nevoilor interne. Ja
ponia are nevoie de un larg co
merț, în deosebi cu China Popu
lară și Uniunea Sovietică. Nor
malizarea legăturilor cu aceste 
mari țări se impune cu necesi
tate pentru Japonia. Tratativele 
ce se duc în prezent la Mosco
va între delegațiile guvernamen- 
lale ale U.R S.S. si Japonia au 

intre altele și această menire.



La impăr(irea avansurilor

Nenea Stancu „știe tot

JEP ARAȚI!
mea.

de anul trecut că trebuie să mai

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

din aia scot 
Eu fac cum

— V-am spus eu încă 
lnăl{ăni firma t

A venit atelierul 
Din oraș aici pe hat. 
Arde și lucește fierul. 
Un tractor s-a reparat t

— Cine-ar putea spune că eu 
nu sînt un om citit ?

Corespondenții 
de la sate 

ne scriu
Factorul poștal din co

muna Brănești, regiunea 
P’oești, predă scrisorile 
destinatarilor cu întîrzie- 
re și desfăcute.

(R GIRBAG1CA)

Ghiță Brezeanu și Gen 
stantin Mătăsăreanu, din 
comuna Cerneti, raionul 
T. Severin, au încercat 
să sustragă 350 kg de ce
reale de la aria de treier.

'V MtHMLESCU)

HOȚII. — Cit creți că „luăm" 
pe sacii ăștia?

PAZNICUL: —Asta o s-o ho
tărască tribunalul!

(Desene de N- RADULESCU)

GOSPODĂRIA
aGR'COIĂ COLECTIVA

Stau cîteodată și mă întreb: 
este oare pe lume undeva 
un lucru oarecare, pe 

care să nu-1 știe nenea Stancu, 
sau măcar să nu se laude că-1 
știe ? Cred că nu e. Pentru că 
nu s-a întîmplat încă să vină 
careva cu o întrebare, iar dîn- 
șul să nu fie gata cu răspunsul, 
ca din cutie.

— Ce zici de ploaia asta, 
nene Stancule ?

— Uite-un lanț s-a rupt
în două I

— Spartă-i placa? Eu i-s
naș 1

— Gata placa, zici că-i nouă 1
— Ia—ți și lanțul buclucaș.

Riul doarme; prin viroage. 
Arde soarele de jar.
Pe-un combinier îl trage 
Coana lene spre umbrar.

— Ehei, știam eu că o 
plouă 1

Și ți-o spune cu un aer,, de 
parcă, dinsul a profețit cu pre
cizie că anume în această zi și 
la această oră va ploua.

D-ata n-o să-l vedeți nicio
dată la vreo conferință :

— Eu la conferință ? Nu vtnd 
ei pe[».ni la grădinar.

— E vorba de polenizare ar
tificială nene Stancule.

— O știu pe dinafară. Să mă 
mai slăbească 1 Nu 
eu soor la boabe, 
știu.

— Adică ?
— Adică, treaba
Și iar se umflă ca un curcan.
Intr-o zi îl întîlnește un șugu

băț :
— Nene Stancule. vreau să-ți 

spun ceva.
— Lasă-mă, neică 1 Știu ce 

vrei să-mi spui.
— Stai bre...
— Nu stau de loc. 

spui tu ?
— Atunci nu-ți mai 

mica.
— Vezi ? Păi asta

VvJSixV /X

K'N
IT*'  aIJ

il I

M.ie-mi

spun ni-

încurcătură

Unul: — Hei, atelierul ?1
— Da. fîrtate, ce-ai mai vrea?
— Să-mi repari combinierul 1
— Păi. ce n-are ?
— Cherestea I

CATALIN ȘOMEȘANU

e. Știam 
că n-o să-mi spui nimica.

— Ei, atunci îți spun : ești un 
înfumurat fără oereche I

— Știu 1 Adică... eram sigur 
c-ai să-mi spui așa. Ehe, parcă 
nu știu eu 1?

Și nenea Stancu merge mai 
departe. Nu-1 întrebați unde se 
duce, că nu spune. Știe el l

taș pe raion! Eu una, mă mîn- 
dresc.

.— Te mîndrești cu ăla ?
—- Care „ăla“? Cu tine...
Ea crede că „ăla“ sînt eu 

și-l simt pe celălalt Stan Co
meagă ca un nod în gît. Intr-o 
zi. Ținea mă întreabă iar:

— Stanică, cîte zile-muncă 
poate face un fruntaș?

— Da de ce. întrebi ?
— Iaca na! Mă interesează, 

de vreme ce mă mărit cu frun- 
. tașul.

— Cum, nu te mai măriți cu 
mine?...

Degeaba m-a luat gura pe 
dinainte: ea nu știe că sîntem 
doi; pentru ea, el sînt eu. Asta 
m-a băgat la idei. Ce ar fi să 
ajung într-adevăr și eu ca el? 
Să fac tot ce-oi putea, să a- 
jung și eu fruntaș pe raion—

Zis și făcut. Numai că soco
teala de acasă, nu se potrivește

De cînd mă știu, un alt Co
meagă Stan, afară de 
mine, n-am aflat. Neamu

rile mele, ce-i drept, sînt toate 
Comeagă, dar nu-i nici unul 
Stan; numai eu sînt și Coniea- 
gă și Stan.

Așa a fost pînă într-o zi 
. cînd, tam-nesam, mai apăru un 
Comeagă Stan. Am aflat de el 
cînd poștărița mi-a adus din 
greșeală o scrisoare de-a lui. O 
carte poștală. Scria : ■

„Dragă nepoate, am aflat că 
ai ajuns fruntaș pe raion. Te 
felicit și să știi că ne mîndrim 
cu tine. La mai mare! Unchiul 
llie“.

Cel de pe adresă eram eu : 
Comeagă Stan. Cel din scri
soare, nu mai eram eu, pentru 
că eu nu am nici un unchi Live 
și nici fruntaș nu mă știu sâ fi 
ajuns vreodată. Așa că, e dar: 
mai există undeva un Comea- 
gă, care are un unchi Ilie, e 
fruntaș și pe care poștărița îl 
confundă cu mine.
. Poștărița asta, gură-spartă 

.cum e, a dat sfoară-n țară de 
'istoria cu cartea poștală pe 
care am primit-o. Să fi văzut 
atunci bucurie pe Ținea, logod
nica mea! Fuga Ia mine și țoc- 
țoc, pe amîndoi obrajii.

— Să 
Stanică! 
șagă !

Ca să

In unele comune se face risipă de cereale în timpul transportului.
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i sînt 
articole 
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fie-ntr-un ceas bun, 
Primul pe raion, nu e

o poate 
conducerea

* 
*
* 
î

I
■
i* 
ți

rezolva

ȘOBOLANII: — Noroc că „gospodarii" ăștia se mai gindesc ți la nai/... (Desen de V. VASIL1U)

Probleme
Cine este vinovat că localul 

cooperativei din satul Pecinis- 
ca, raionul Orșova, este gata- 
gata să se dărîme. iar prin aco
periș p'.ouă mai rău ca afară ?f 

Răspuns Conducerea coopera
tivei de centru din Mehadia. 

care răspunde de sucursa'a sa 
din Pecinisca

Iată o problemă care trebuie 
luată în serios

(După o corespondentă 
misă de tovarășul

NICOLAE GOLOPENȚA)
♦

De patru luni de zile țăranii 
muncitori din Colonești 
lipsiți de sare și alte t 
casnice, pentru care bat 
rile în a'.te localități

Să se afle cine poate 
această problemă ?

Răspuns : Problema 
rezolva doar
U.R.C.C. Bacău, care ține măr
furile în depozit.

Această nepăsare, mai 
acum în toiul treierișului. 
devenit o adevărată— problemă! 
(După o corespondență t imisă 

de tovarășul
CONSTANTIN C. PREDESCU)

Scrisoarea unui șobolan
Iubite frate rozător, 
Cu multă fale am aflat 
Cum că s-au strîns și treierat 
Bucatele de pe ogor. - ., 
$i mă gindesc. ce-i fi făcînd 
Cind pe ogor mincare nu-i ? 
Țî-ai pus desigur pofta-n cui 
Și umbli tot mereu Tlămînd 
De aceea eu, și toți ai mei. 
Care lucrăm prin magazii .. .
Te invităm cu toți să vii 
Să stai la noi pe iarnă: vrei.?.
Noi stăm in satul— nu ți-1 spun. 
Aștept intîi răspunsul tău. 
Hai. vino: n-o să-ți pară rău 
Că-i un hambar nespus de bun.
Pisici nu sînt și nici cotoi. 
Otrăvuri sînt. bine-nțeles 
Dar stau ața cum s-au trimes 
Căci nimeni n-are timp de noi.
Ața gindesc ți mă socot. 

Că bine-ar fi dac-ai veni : 
E grîu destul: putem trăi 
Și eu. ți tu, ți neamul tot.

CHIȚ CHIȚORAN 
șeful echipei de șobolani din magazia în care s-au 
depozitat cerealele Iotului zootehnic al sfatului 
popu’ar din comuna Dobrotești. raionul Roșiori.

Pt. conformitate,
FLORIN 1ORDACHESCU

♦ ♦ • <► ♦ ♦ *

♦

cea... din raion. Am făcut 
ce-am putut, dar n-am a-„„ nu-i stric bucuria, 

n-am zis nici da, nici ba. Intre 
timp, poștărița a continuat 
să-mi aducă felicitări de la 
neamuri pe care nu le am, de 
la prieteni pe care nu i am 
cunoscut vreodată, felicitări 
care nu-s ale mele și pe care 
desigur că celălalt Comeagă le 
așteaptă.

Dintre toți, cea mai îneîntata 
e Ținea:

__ Mare lucru, să fii frun-

cu
eu
juns decît fruntaș pe comună. 
In schimb am prins curaj și 
într-o zi mi-am luat inima în 
dinți, să-i spun totul pe șleau:

— Te-am mințit, Țincuțo: eu
nu sînt ăla.

— Da cine ești ?
— Sînt ăsta. Tincuțo. 

ăsta, nu sînt ăla.
— Poate nu ti-i bine? 

că-te...
— Ba mi-i bine, dar eu

Sînt

Cul-

nu 
sînt Comeagă Stan, fruntașul. 
Ala-i altul.

— Așadar, m-ai mințit ? Ei 
bine, află că si eu te-am min- 

I
— Tu?
— Vezi bine. Comeagă ce

lălalt nu există. Eu l-am scor
nit, tot eu am ticluit scrisorile 
și m-am înțeles cu poștărița 
să ți le dea. Doar-doar ai ieși 
și tu din rîndul codașilor...

Ca să spun drept, după atîta 
încurcătură, nu-mi mai venea 
să cred nimic. Și uite așa. mă 
frămîntam și zi și noapte :

S-o cred?.. Să n-o cred?
Și poate că aș fi stat să mă 

frămînt si azi. dacă între timp 
Tincuța nu s-ar fi măritat. S-a 
măritat cu Comeagă Stan, 
fruntașul raionului. Dar nu cu 
ă'a. Cu ăsta. Că între timp, am 
ajuns fruntaș pe raion, așa că 
acum tot eu sînt și ăta și ăsta. 
Și, tot cum spuneam 
put, un alt Comeagă 
fără de mine nu cred

1 a înce- 
Stan a- 
să mai
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