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despre rea- 
spune tova- 

- ne gîndim

O scenă frumos pavoaza
tă, ridicată la umbra u- 
nor salcîmi. De aici, 

după o sîrbă înfocată cîntată 
te orches»ră, își rostește cuvîn- 
tul — o adevărată poezie a cir 
frelor — președintele gospodă
riei colective din 
raionul Snagov.

— Cînd vorbim 
lizăril'e noastre — 
rășul președinte - 
cu drag la marea sărbătoare a 
lui 23 August. Și cum ne este 
obiceiul, în preajma acestei zile, 
privim în urmă, la ceea ce am 
făcut, și înainte, la ceea ce 
ne-a rămas de înfăptuit. Ca să 
cinstim cum se cuvine această 
zi, noi am zorit și-am termi
nat la timp cu treieratul, iar 
astăzi începem răsplata muncii 
oamenilor. începutul acesta, în 
limbajul nostru, al colectiviști
lor. se cheamă împărțirea avan
sa.ui de

din
40 la sută.

istoricScurt

se

izbinz'le ei, i-a sfătuit

î februarie de cind a venit 
c^ictivă împreună

Răsplata

De lat?

Duc u
Foaie v
Vino ițe
Printre ijorî pe cîmp Crescute. 
Și să pled clin nou în zare

Atenție îa c:ntar! Nerăbdător, Niculae Nițu din gospodăria agricolă colectivă din Corbeanca» 
raionul Snagov,. regiunea București, vrea să cîntă rească totul o dată... Pe c'ntar însă nu pot încăpea 

deodată toți sacii cu cerealele pe care Se-a primit ca avans de 40 la sută...

1950. 41 de familii din 
i au pus teme-

" iul unei gospodării co
lective. Anevoios a fost înce
putul ; unelte n-aveau, expe
riență nîfi atit. Oamenii însă 
nu s-au lăsat. O mină de ajutor 
le-a dat și S.M-T.-u! din Co
cioc. Anul acesta colectiva a 
strîns 1.600 kg. dî griu în me
die la hectar. 1-760 kg. de orz, 
iar jrapurnbul semănat în pă
trat și prășit de trei ori — a 
legat de minune. La venituri , 
s-au adăugat și banii luați prin 
vînzarea a 63 dă porci, a ci
reșelor strînse și a altor pro
duse. Dezvoltîndu-se multilate
ral. gospodăria va putea plăti 
colectiviștilor avansuri lunare 
în bani, așa cum îndrumă Re
zoluția plenarei C.C. al P.M.R. 
din 16—17 iulie ac.

Rezultatele bune, obținute de 
colectiviști, i-au convins pe 
multi țărani cu gospodării indi
viduale din comuna lor să 
înscrie și ei în gospodărie.

In 1950. 41 
'orbeanca iul lînol r

Cum spunea Ana 
Mihailovna

ZIUA ELiBER AHU R0

In toamna Iui ’55, în 
Corbeanca au venit oas
peți de vază; o delegație 

sovietică.. Din delegația aceea 
făcea parte și Ara Mihailovna 
Ladani — șefă de echipă din- 
tr-un colhoz din Ucraina sub
carpatică Oamenii n-au uitat-o 
P« Ana Mihailovna Deseori îi 
pomenes’c numele și pe bună 
dreptate. Ea fe-a vorbit despre 

cum 
să-și organizeze mai bine mun
ca. In primăvara aceasta, unul 
dintre sfaturile ei a prins viață: 
colectiviștii 'ți-au primit buca
ta de pămînt de care răspund 
pînă la recoltare Oamenii au 
devenit mai harnici ca atunci 
cÎRd lucrau de-a valma Mulțu- 
nfiți de noua rînduială a lucru
rilor. sînt și foștii mijlocași An
ton Tănase și Ion Gh. Tudor, 
care îndată ce au aflat de trea-

ba asta, s-au și înscris în gos* 
podârie.

Astăzi, Ion Tudor se nu
mără printre fruntași El și Du
mitra, soția lui, ca și alții, au 
primit 3 pogoane de porumb, o 
jumătate de pogon ae floarea 
soarelui, o altă lumătate de 
pogon cu sfeclă de zahăr și o 
arie de fasole, de care răspund 
pînă la recoltare- Cum or să 
muncească așa or să aibă ; cu 
cît vor scoale mai multă roa
dă, cu atit vor înscrie în car
netul lor mai muite ziie-mun- 
că. i

Ascultă-mă pe mine, că și 
orătăniile din curte ad 
să'-ți moară de foam^ 

lași-au să-și zgîiască ochii 
streșini, să înghită picături de 
ploaie, în loc de boabe 
pod... Ascultă-mă pe mine...

Dar Nicolae Nițu n-a ascul
tat glasul celui ce-1 trăgea îna
poi. Și.a ascultat propriad ini
mă. Și, din toată inima. ș:-a 
semnat cererea de înscriere.

— Destul am stat cinci ani 
pe dinafară — și-a spus- — 
M-ani săturat de a'.îtea ..sfaturi 
binevoitoare”.
-Cînd. a intrat cu căluțul și 

cu’ căruța pe poarta gospodă
riei, colectiviștii I au primit cu 
sufletul și cu brațele deschise.

Azi numele lui Ni-’olae Nițu 
e trecut pe panoul de onoare îfi 
capul lis.ei fruntașilor; Numîfi 
din 
în cJfectivă împreună cu bă
iatul lui de 14 anii au făcut pînă 
acum 388 de zilă’-murică. La 
treieriș, Nițu tatăl și Nițu fiul 
au bătut recordul. In 14 zile 
au realizat 85 de zile muncă. 
Acum. în fața magaziilor, s-a 
adunat lume multă. Cîntartrt 
geme de povară! Cîteva brațe 
voinice aruncă într-o căruța 
saci după saci. Acesta-i dostr 
avansul de 40 la sută ce i se 
cuvine colectivistului Nicolaa 
Nițu.

Căruța iese pe poartă. Pen
tru a ajunge de la colectivă a- 
casă. Nițu trebuie să meargă 
pe șoseaua cea mare Șoseaua 

. trece prin inima satului Din 
porți și de prin ogrăzi. C3me- 
nii își îndreaptă privirile către 
căruța caie tiece. Printre cei ce 
privesc e și- țăranul .Cq gospo
dărie individuală’ ■J~- 
Are aceeași suprafață de 
mint cu care a 
colectivă. Și, a 
Tută toată var 
degeaba. Și to 
tul Nicclae Ni 
mai la 
mătațe 
scos el

Caii 
Căruța 
cută de privirile 
pe marginea șoselei, mărturiea 
be’șugului și bunăstării unu» 
fiu al colectivei. E o zi de a- 
devărată sărbătoare: sărbătoa
rea recoltei bogate și a muncii 
înfrățite.
ANA IONITA si PETRE P3PA

.. Vfrluît» și ndesate 
Pentru Oamenii din

suraț^f^egj^

Tudor Tuți. 
pă- 

t Nițu în 
it și Tudor 

oar n-a stat 
. colectivis- 
primit nu- 

cu odată și ju-avans,
mai mult griu decît a 
in total.-
se opintesc în hamuri, 
trece mai departe petre- 

celor de pe



Aș asemui acest mare eveniment artistic — finala cel--: de al IV-lea con
curs — cu un pisc din virîul căruia vezi toată țara. Peste 4.000 de ar
tiști amatori, veniți aici in nu mele altor 400.000, citi au participat la 

cel de al IV-lea concurs, au prezentat tot ce au avut mai frumos. $î am putut, 
mulțumită lor, cuprinde deodată cu sufletul plin de încîntare, doina olte
nească și dansul tătărăsc, strigătura din Ardeal și snoava hîtruJui Pepelea.

Comorile pe care poporul le-a păstrat întregi și curate sute de ani, au apă
rut șlefuite și înfrumusețate, ca diamantele, de către o mină meșteră. Oamenii 
au timp ți chef să gindească asupra artei Ier. Nu-i mai apasă mizeria.

A intrat pe scenă un flăcău, Ironim Pasca din Agnita, și cu mișcările cu
noscute dansului popular a interpretat „Plecarea la concurs". Cînd a sărit, 
am avut în față, Mimiți, incarnarea simbolului celui de al IV-1ea concurs, flă
căul cn strai înflorat și fața zimWtoare, zugrăvit pe afișe.

Dansatorii din Gura Teghii-Pioești, au adus pe scenă trei generații: copii, 
oameni mături șî bătrîni. Un oaspe englez, A. L. Lloyd, specialist în ale fol
clorului, spunea;

„Dansul lor dă impresia nu numai a unei continuități a tradiției... Ei 
sugerează activitatea comună ce pare să atragă întregul sat".

Artiștii din Lăpugiul de Sus au revărsat pe scenă un sac de nestemate: 
ei au interpretat nunta țărănească, unde obiceiurile vechi se împletesc de mi
nune cu aspectele vieții de azi. Specialiștii au calificat-o ca pe o piesă de 
rară frumusețe.

Spectatorii au aplaudat furtunos. Am fost înciudați că anumite piese nu 
s-au putut repeta. Legile concursului nu o îngăduie.

In sală s-au aflat intr-un» din zile, actorii teatrului francez ,.La Cara
vane", Iți împărtășeau entuziaști satisfacția și incintarea, aplaudau neobo
siți și văzîndu-i, ne creștea Și nouă mindria in suflet.

Pe vremuri ciți dintre orășenii noștri cunoșteau frumusețile artei popu
lare? Și azi. străini de peste țări și mări le cunosc și le admiră. Întreaga 
lume este martoră a înfloririi de netăgăduit la care a ajuns arta poporului 
nostru liber.

V. TOSO

Brigada artistică de agitație din «omuna Chetriș, raionul Bacău, pro- 
»nta programul „La șezătoare**.

Unul din cei 40 0.000
Azi a venit un 

om de la peste 300 
hm. depărtare, cu 
un ține de mină. 
Nu știu cum o fi 
străbătut din satul 
Bui. Cănești pe 
Prut, pînă a*ci la 
sala concursului, 
dar ne-a uluit cer
bicia cu care a ți
nui să ajungă la 
finală.

A rămas de că
ruță la regiune. Zi
ce că s-a rătăcit d 
lăți aleși pentru fi 
fan Dumitru și i 
Georgică. Tatăl cin
mic bate jazul. (De-abia ii vezi capul 
deasupra tobei mari). Ăsta-i tot ansam
blul. Tatăl cintă și fiul, artist de 4 ani, 
îl acompaniază cu un perfect simt al 
ritmului.

Au venit de departe și țin, zor nevo
ie. să cînte pe scenă. Păcat că cei din 
regiunea lor s-au produs și au și plecat. 
Juriul concursului i-a mîngiiat, promițin- 
du-ie că vor cinta intr-unui din teatrele. 
Capitalei in «ceste zile.

Atît, deocamdată. V-»m prezentat pe 
unul din cei 400.000 de artiști pe care 
i-a cuprins cel de al IV-lea concurs.

Doina „Baltagului”

De unde își trage

In programul brigăzii artistice din 
Fetești este o strigătură cu un în
țeles foarte adînc. neflectînd trans

formarea structurală ce se petrece în sa
tele noastre.

Aveam un hambar mai mic, 
De pe ci nd eram calic.
Astăzi am hambarul mare, 
Că-i gospodăria în floare.

Mulți săteni din părțile Feteștilor, as- 
cultînd strigătura brigăzii, se recunosc 
în ea Se află printre aceștia Vasile 
Bucur, colectivistul de Ia G.A.C. ,,23 Au
gust" din Făcăeni, care și-a dărîma.t 
hambarul de calic de altădat’ ca să vîre 
în cel nou. anul trecut, trei vagoane de 
cereale. El, urgisitul cioban de pe vre
muri a dat zestre mare la fete (mobilă 
nouă, aparat de radio, cîte o vacă), iar 
flăcăului i-a făcut casă nouă. S-o mai fi 
recunoscînd și Tudor Bratu, tiz în ale 
belșugului cu Bucur, și atîți alți țărani 
muncitori din întreaga tară.

brigada puterea

Brigada din Fetești întoarce una 
după alta filele istoriei noi. AscuIh 
tăm acum plini de interes o scene

tă. Un sătean Șe codește să intre în co
lectivă și, ca să-i fie mai ușor, dă vina 
pe nevastă. La baza ei stă realitatea cea 
maî vie și, de netăgăduit.

— Nicolae Popesou din Făcăenî ne-a 
dat motivul. In casa lui am scris-o, ca 
să spun așa — mărturisește rîzînd ins
tructorul brigăzii, șugubățul Dragnea 
Ștefan. Da 1 In casa lui Nicolae Popescu, 
om cu 5 ha. și cu brațe harnice, nimic 
de zis, dar singure, s-ă întîmplat tără
șenia. Iar acum o vedem pe scenă, Îm
brăcată de brigadă în gătelile artei.

Nicolae Popescu e azi membru ia 
gospodăria colectivă „23 August" din Fă
căeni. Acest fapt și altele fac temeiul 
simpatiei cu care e înconjurată brigada 
de către oameni și fără îndoială cheia 
succeselor ei.

In mijlocul echi
pei de fluierași din 
Cătina, raionul Ciș- 
lău, cintă Hie Po
pescu, autorul doi
nei Baltagului. Doi
na aceasta compu
să după romanul 
„Baltagul", are o 
poveste a ei, de loc 
lipsită de interes.

....Era in 1951. La 
finala concursului 
de atunci, Ilie Po
pescu a primit în 
dar romanul „Nada

Instructori
de edupe...

VĂ PREZENTĂM

florilor”. L-a citit și l-a simțit pe autor 
aproape, ca pe un prieten bun. Mai tir- 
ziu, în 1954, affînd <, bucata de chihlim
bar, s-a apucat să meșterească un țiga- 
ret pe care l-a dus în dar maestrului Sa- 
doveanu de ziua sa. Cu acel prilej a doi
nit din fluierul său maestru. La despăr
țire a primit o carte. Era un exemplar al 
romanului „Baltagul" pe care maestrul 
Mihail Sadoveanu scrisese drept dedica
ție: „Amintire lui Ilie Popescu".

Ajuns acasă a citit cu nesaț romanul 
și întîmplările de aici i-au născut în min
te crîmpeie de melodie. După ce a termi
nat cartea a luat fluierul și a pornit cu 
cîntul pe firul povestirii. A lucrat mult 
timp cu migală. După un an și jumătate 
de muncă „Doina Baltagului" era gata. 
Pe înserat, în pragul casei, a cîntat-o 
unor consăteni. Și cei care au citit cartea, 
au simțit în doina lui plecarea celor trei 
ciobani, au auzit aevea lovitura zgudui
toare a baltagului care a secerat viata lui 
Nichilor Lipan, urletul de jale al cîine- 
lui, a.u înțeles frămîntarea Victoriei Li
pan. /Melodia i-a purtat mai tîrziu în cău
tarea lui Nichifor și a ilustrat găsirea și 
hwnormintarea acestuia, precum și des
coperirea ucigașului.

Aceleași simțăminte le-au încercat și 
spectatorii aflaji în sala concursu'ui în 
timp ce formația celor 12 fluierași de la 
Cătina cînta „Doina Baltagului’*.

Țăranul Ilie Popescu a început să com
pună la 50 de ani. Ca el șînt nenumă-. 
tați oameni, cărora orinduirea noastră 
le-a creiât posibilitatea să-și dezvolte ta
lentele.

Toma Nislor, șe
ful echipei de dan
suri țigănești. Că
minul cultural „30 
Decembrie** - Pto- 
ești.

A. CRO1TORU

Alexandru Arsi- 
nel — șef de taraf 
— comuna Gulia- 
Făltkeni.

Puiu Ion — diri
jor de cor — Al
ma ș-Oradea.

...și soliști amatori

Memedemin la- 
șak — solist dan
sator — Casa mi
norităților națio
nale din Constanța.

Gheorghe Bălan 
— fluierar, cămi
nul cultural Botoș 
(CîmpiHung - Su
ceava).

Feodor Rolaru — 
solist (solz de pe
ște) comuna U- 
deștî, raionul Su
ceava.

Simbol al frăției 
minorităților naționale

U minunat nrozaic de dansuri a pre
zentat cu prilejul concursului, regiu
nea Constanța. Privirea ne-a fost 

desfătată d€ o întreagă gamă de mișcări 
de la cele iuți ale jocurilor dobrogene și 
pînă la mișcările lente ale dansului tătă
răsc.

Echipa de dansuri populare macedo-ro. 
mine, de patru ori finalistă la concursuri, 
a interpretat jocurile „La vale de Ianina", 
,,Troca-troca“ și „Chiocec" (ultimele două 
cu acompaniament de cimpoi).

Macedonenii din Hagilar nu au venit 
acum pentru prima dată la București, insă 
și de astă dată sala concursului le dă a- 
ceeași emoție. De aceea, cu. puțin timp 
înainte de intrarea în scenă ei au mai 
făcui încă o repetiție. A cîta oară să fie 
aceasta ? ,

„Ivana na Rada duma**, „Bai Col iu “și 
„Paidușca", acestea sînt dansurile pe care 
cinci perechi din comuna Enisaia le-au 
prezentat la concurs. In vîrtejul dansului 
se îmbina de minune bogăția de culori 
a costumelor. „Gearurile" galbene cu care 
erau împodobite fetele fluturau asemeni 
unor flăcărui. Bluzele cafenii, verzi, șor
țurile negre cu multe înflorituri, constras- 
tau puternic cu albul imaculat al cămăși
lor pe care le purtau băieții.

Cu ropote de aplauze au fost primite și 
cele 8 „cadîne" care au dat viață unor 
dansuri tătărăști de harem. Tinerele din 
comuna Murighiol — Amambai Meliha, 
Ernun Amambai, Menali Azime, Fatma 
Menetiș și alte patru dansatoare — au 
dat dansului o deosebită gratie, care de 
altfel le-a și făcut să ajungă pentru a 
treia oară în finala concursurilor.

La fel de aplaudat, aducînd ceva din 
căldura și sensibilitatea meridională, a 
fost și dansul „Kalamatianos" prezentat 
de echipa căminului cultural din Sulina.

Apoi, un adevărat iureș a umplut sce
na. cu cei 14 utemiști din Jurilovca prinși 
într-un avintat cazacioc.

Acest mozaic de datisiiri și de costu
me bogat colorate este un simbol al fră
ției minorităților naționale din țara noa
stră și, în același timp, o grăitoare măr
turie a avtotu’ui pe care 1-a luat arta tor 
coregrafică în ultimii ani.



Citeva ceasuri 
cu președintele colectivei
Vasite Petraș apucă sacul de 

gură ca să-l salte pe cîntar. 
Președintele gospodăriei. Lu

dovic Doca, pune greutățile.
— 480 de kilograme! Cît avem 

pînă acum ? - ‘
Contabilul socotește.
— Paisprezece mii două sute s-au 

treierat de azi dimineață, — anun-

azi treierăm

te beneficii puteți avea de la ele. 
Ia gîndește-te : numai lina cit face 
Dar mieii și brînză I

Tot gîndindu-se la vorbele secre
tarului, Doca se oprise în ușa graj 
dului. Deodată tresări. Se apropia 
Ioșca.

— Tovarășe președinte, am fost.
— Și cum este ?
— Bine. Sînt ca la ele acasă. 

Zbîrnîie toată ziua din floare în 
floare. Și de, în 42 hectare de floa 
rea-soarelui sînt flori destule.

— Da, tovarășe Ioșca, ăsta Ie 
este rostul. Să umble din floare în 
floare, să 
că miere, 
plantelor.

— 15.
— Mai 

să-i înmulțim. Facem o roi re artifi
cială. Șlii, cum scrie la carie.

Ioșca se uită la președinte și are 
încredere în tot ce-i spune. Știe că 
în timpul liber nu lasă cartea din 
mină. Și de, cărțile sînt pline de în 
vățăminte.

adune nectar, să produ 
și să iacă polenizarea 

Cit» stupi ai dus ?

e puțin timp și trebuie

ță el. însemnează că 
două vagoane și ceva.

*

Președintele clătină din cap 
gînditor. Iși mai aruncă o cli
pa privirea spre batoză și se 

îndreaptă către grajd. Cînd ajunge 
aproape se oprește, se uită un timp 
la zidul alb pe care soarele căzut 
către apus așterne o lumină vie, 
apoi pornește să-i dea ocol. E lung 
grajdul. Are peste 70 de metri. Zi 
durile sînt trainice, iar acoperișul 
de. țiglă roșie se vede tocmai de 
sus, din Tășnad. Cită muncă a lost 
și aici! Iar socotește .150.003 Iei 
cereau -cer de la cooperativa de 
construcții pentru lucru. Buni bani, 

» dar oare banul strîns cu truda tre
buie dat atît de ușor ?* Malprial*^ 
aveau. 8e terenul gospo4ăriei grâu 
niște clădiri vechi, dârăpăikjiiU- Nu x . , . Jo • ‘ «v-x-rxi vrui ujuivuic vmvi wruvinartelaseau- l» nimic. Le-<ju dairmat. bâ(tÎQi c-t ottTer _

<i au ales tot-ceea ce era bun. .®-^ socoteșfe 
pucăje rie lucru Dar nu cu +... înnotal kg.
L011 C2gta cam <»• Nu-i rău, dar Vă trebui »ăȘi-apși intre membru gospoPapei medicamente. Iar’mai flnrftl

» se guseau fesțui oameni pricepui .peate-tfcm face un’mra dispensar 
in meeena mdantulru. ai nostria-, ‘

*’ Ș» așa ^ern ^ridit un grajd ini: n

M8M M tață de cil cerea® c* i 
la cooperativă.

Cînd reușești un lucru, cu și teafn'7,se află chiar în centru. — 
mai mult drag te apuci de attnl. fră pe poartă și se oprește. Dină- 
Trebuia și o remiză. De, a gesrx» tiHtru se aude —*..3 oi.
darie colectivă bm-î un mărenfiș *' "'
oarecare. Materiale mai rrânăse- 
setă de ta grajd. Au cumpărat 
doar țiglă pentru acoperiș și m frei’ 
săptâmlni, gata și remiza. Dar ce 
remi-iă : 620 m p. Acum poate Pâ’ 
vină iama. Carele și plugurile n-an 
să mai stea în ploaie și ninsoare.

• n >!aa> e.pT *

Ludovic Doca, ocolind grajdul 
a ajuns la intrarea lui. Graj- 

. < , dul e gol. Vitele și caii suit 
la pășune.- Nu poți ține vara, țn 
grajd 18 boi, 13 cai și 9 vaci. De 
curind a vorbit cu secretarul raio
nului de partid Iși amintea, cuvînt 
cu cuvînt, tot ce discutaseră. ’

— Tovarășe Doca, eu aș zice să 
vă luați un autocamion, aură 2 _. Un 
.Molotov". Bani aveți destui. Vor
bim noi cu cei în drept și faceți 
transporturi ba pentru moară, . ba 
pentru alte gospodării. In trei luni 
ați și scos costul lui. Ce zici? Nu i 
lucru lain ? Și-apoi, măi omule, de 
ce nu vă mai cumpărați vaci de 
lapte ? Alea aduc parale bune 
Vindeți lapte, vindeți unt... Cu oile 
cum stați ?

— Avem 245.
— Bravo I Să mai luați și oi. Mul-

O
★

plecat. Ludovic Doca își 
rotește privirea peste 

in 
Merge pe

ntul a 
mat 
curtea gospodăriei și se 

dreaptă către Tășnad. 
șosea și socotește într una.

.Avem în total 313 hectare. 36 cu 
grîu, 30 cu porumb, 12 cu floarea 
soarelui, 7 cu viță de vie. Și ce vin 
scoatem ! Patru cu sfeclă de zahăr, 
20 ca -pășune pentru vite și multe 
altele. La toate acestea lucrează 
cete 74 de familii intrate in gospo
dăriei •colectivă, cărora nu de mult 
li s-au' alăturat alte patru familii. 
Veniturile sporite ne dau putința să 
mărim fondul de ajutor. Ariul ăbei- 
ta s-ae-dat ajutoare celor TsolnarFși

e bună 
M>șu i 
la 

.cepție din Budești, 
vremea asta a colec
tărilor ie cereale a 
ajuns bine cunoscut 
de-a lungul și de-a latul 
a trei raioane din regi
unea București: Vidra, 
Oltenitg și Brăneșfi. .
• €ălase pe o băncuță 
d« lenffl acoperită . cu 

_____ ___ ____ _ __ _ wt'sac^.nea Mișu“.ci»m 
>. Stai : 1.300 + 80U 4 2.800 »îi «5c sătenii, măsoară și

tnrmnmnnnnn^

săltat pe umăr 
greu și a pornit

seamă
Mihai, 

baza de
de umiditate

•4

★

Tot socotind, a ajuns la TSșaad
Sediul lor, al gospodăriei a- 
(jricole colective .Uiumul Tni 

In-*

rI Chiflșcurife

♦ ♦ 
I

♦

I
V.

•“sufletul de 
locuitorilor din comuna Drăgu- 
șeni raionul Negrești, deși-s 
la arie, nici nu le pasă. Și știți 
de ce ? Chioșcul cu răcoritoa
re-! la doi pași... Grijuliu și 
Imn gos pod at cum e Mitică
Butnaru. președintele magazi
nului de centru, a ridicat la a- 
rie două chioșcuri și le-a apro
vizionat cu de toa e. Ce nu gă
sești aci ? Biscuiți, turtă dulce, 
bomboane sirop, apă minerală, 
țigări, sfoară seceri și 
mai cîte Omul vinde 
cereale și primește In 
marfa de la oraș (n 
cîteva zile, gestionar»!
Zăgan a achiziționat sute 
kilograme de grîu La rindul 
lor, sătenii găsesc chiar ta lo
cul d« muncă mărimile de care

.iar tnasoară, cumpa- 
■ttMid cu sfințenie acele 

i cîntaruMii, în vreme ce 
, i u*c șir necurmat de că

ruțe și oameni își șș- 
iteootă rindul să-și ras-

cîri<i procentul cel mai 
scăzut 
prevăzut în scripte este 
de 14 Ia sută 1

— Să trăiești. 
Grecute. 
aduci la

Grecu 
zîmbit ___ _ .... .
de lauda lui Mișu Mi
hai și nu s-a putut siă- 
pîni să nu se laude și 
singur : ' s.

— Mi au rămas aca
să încă vreo trei-patru 
căruțe, tot bob si bob. 
Am scos binișor. Cota 
nri o iau din 
ma.

______ bădie 
si la artul să 
fel !

Dumitru 
șiret, mulțumit

a

— . —/.— aparatul de radio 
cînfrad :

.Iată. s-a și făcut seară.'* Tineretul 
a venit. Ia club".

— 5ună seara, băieți, — Ie urea-' 
ză președintele.

ThterB răspund :
— Noroc tovarășe Doca.
— Să lăsați 

încet, flăcăilor ;
radioul ceva ' 
am de făcut șoca

mai

Și binișor închide ușa. Insă nu 
înainte de a-și arunca ochii către 
un colț al dubtrlui, unde se vede 
pus la loc de cinste un drapel pur
puriu pe care scrie cu litere de 
aur :

„DECERNAT GOSPODĂRIEI AGRI
COLE COLECTIVE, FRUNTAȘA PE 
RAIONUL TAȘNAD".

MIHAIL POP

toarne aici, în uriașa 
- magazie, cotele cu 

dreptate datorate sta
tului. Vreme de o lună 

'.-.întreagă, ie cînd a în
ceput ireierișul și pînă 
acum o zi-două. ta • 
,hM» de predare a co- 
tetor din Burlești sau 
iwtilnit la iirrptmirea 
■acastei îndatoriri pa
triotice camioanele vîr- 
l irite cu grine ale 
gospodăriilor agricole 
colective din Herești, 

: Nana Soldanu. eu ca
rele întovărășiților din 
Gruiu. Aprozi. Bră- 
nești și căruțele înflo
rate ale țăranilor cu 
gospodării individuale 
din Ștubei-Orăști, Grea
ca. Radovartfi. ori 
Crivăț.

Printre aceștia 
urmă se numără 

.Grecu D. Dumitru 
comuna Crivăț.. 
Mișu. gestionar al . 
zei de recepție, s a ui
tat lung pe hîrtiile de 
arualiză aduse la cîntar 
de Grecu. Avea acest 
harnic țăran muncitor 
un grîu. minunăție: 80 
la sută greutate hecto- 
litrică, 4 la sută cor
puri sfrăfrre și numai 
13 k» stria umiditate,

din
din

ba-

Mare arșițăa. 
amarnică zăpu- 

de pe arie .. au» r de-fi poți trage
cald ce-i 1 Dar

(Msiwni
au nevoie fiind scutiți de 
steneala drumului' — cale 
2 km.—pînă la cooperativa 
sat

ti
de 

din
T. GROȘII

cîte și 
pe ioc 
schimb 
numai 
Petru 

de

, ,. Pentru a gra
in întrecere .&• secerișul și 

treierișul, îrrto- 
pe ogoare vărășiții din sa

tul Sof coceni 
s-au luat la întrecere cu intovă- 
rășîții din Tetila. Câștigătorii 
întrecerii sini membrii întova 
râșkii .Cel de al doilea Con
gres al partidului* dtn Sofro- 
ceni.

In același scop. în comuna 
Curiișoara. raiontd Tîrgu Jiu, 
regiunea Craiova, ș.-a organizat 
o întrecere patriotică pe circum
scripții electorate Circumscrip. 
t»a nr. 7 al cărei deputat este 
Nicolae D. Danciu s-a situat pe 
arirnuf loc, urmată de circum
scripțiile nr 10 $i nr 12 Ce
tele organizate de aceste cir 
cumscriptii au secerat griul în 
pîrgă l-au transportat de în
dată la arie și au fost nelipsite 
de la batoză, pînă ta treierarea 
grînefor 
ceată.

Printre 
treceri se 
leanu. Ion Mărcule-scu Nicolae 
Danciu. Ion C Balot Irina Pi- 
noșeanu. Speranța BăJoi și alții, 
care nu au lipsi’ nici o zi de 
la muncă și au fost pilda de 
hărnicie și pentru ceilalți să
teni din Curtișnara

I SBIRCIOG

de toți oamenii

fruntașii acestei 
numără Miron

din i i

în-
Tefi-

Ton Ohiroabă și-» 
sacul

___ ... . t»e 
seîndura așezată dea
supra muntelui de grîu.

După ce și-a clempă- 
nit din nou cîntarul, 
nea Mișu Mihaî și-a 
înălțat glas către ușa 
magaziei-..

— Urmează MarTn 
Simion 1... Nrcdae Gre
cii trage căruța aproa
pe!... Așa. fătă îngră
mădeală 1

Șirul de că rufe s-a 
urnit întreg înspre gura 
magaziei... încă cu 
mult înainte de a le 
veni rindul să-și predea 
cotele, țăranii munci
tori își maî încearcă o 
dată sacii si-si trec eu 
mulțumire mîinile prin 
aurul roșcat de boabe. 
Au venit aici să-și pre-

țoală ini-

bine vin 
și mie, —

— Mai 
de-n»i ajută 
>a ridicat glasul un alt 
țăran muncilor, pe n«- 
nie’ Ion N. Chlroabă 
din aceeași comună cu 
Dumitru Grecu. Darea 
ce, numai tu dai cota 
din toată inima? Eu 
n-o dau tot așa ?

ria eă

Cuvinte încr
Orizontal: 1.

/Dă:mi de ’ băut/ 
Și stăm de vorbă / 
— IO mie de frați/ 

/ Intr-un brîu le
gați / (nearticulat) 

, — 2. Mînie — /Pe 
sub gheată,/ /Lătă- 

..reață,/ Trece-o ra
tă/ /Cîntăreață/ 3. 
Numele grecesc al 
literei i — Inter- 

. iectia
4. Pronume 
nat — Notă 
cală/ Viciu, 
îndrăcit/ La 
oameni
Cind îl au, »•••-•>» împleticit / 5. Răs
puns... depărtat —• 
Fruct — Plantă 
textilă 6. A se ser
vi de calitatea Pe 
care a are —/ Mer- 
ge-ntr-una. 
spor / Și 
foarfece, de 
Taie, dar nu-i croi
tor./De mi-1 prinzi, 
te și ciupește/ 
Iar de-1 fierbi șe 
înroșește/ (nearti
culat) 7. /Cățelușă, 
/Jucăușă, /Toată 
ziua iatră-n ușă/ 
— Articol posesiv 
3. Două vocale — 
Nota traducătoru
lui — Combustibi
lul pipei 9. Meri 
o aveau numai bo
ierii/ De ea săracii 
n-aveau parte/ Azi 
o are toată lumea/ 
Șî la multi lumină 
-împarte/ — Puț 
fără fund Ift. In
terjecția... legăna
tului. — /Cînd în 
sus/ Cînd în jos

cărutașului. 
perso- 
muzi- 
vieiu 

unii 
întîlnit/ 

: merg

fără 
cu-un 

zor,/ /yirre Sfîriea 
niios/ 11. Notă 
zicală — /Am 
uncheșei/ Se 
de barbă între

Vertical: 1. /Roa
tă rotită,/ De om 
muncită,/ De om 
înghițită./ — (Licu 
lucește/ Cu ciocul 
urzește/ Cu coada- 
mpletește/ 2. Vite
jesc — /Tutuiană, 
iană/ Fuge noaptea 
prin poiană/ 3. Fe- 
ctor (în graiul bă
nățean — /Doi 
frați, înfrățiți. (In 
coajă -atbă-adăpos. 
tifi/ — Zeul 
referi la Egipteni
4. Distractiv —

5. Traian Stănescu

trag 
ei/

soa-

Partea st ami
nelor care poartă 
polenul florilor —• 
6. Metal prețios
— 7. Oprit. — 
Notă mu-z leală
8. /Mătușică cher- 
cherită,/ Cu dinții 
de veveriță,/ Cu 
mijlocuncovoiat, / 
Cu coada de lemn 
uscat / — Zvînt.
9. Pronume — E- 
taj — Sun... scurt
10. /Sînt doi frați 
gemeni/ Vor să se 
vadă/ Dar 
munte îi desparte/
— /Intr-o vale 
adîncă/ Se vaită 
popa de brișcă? —••
11. /Ce e mic șl 
mititel/ Și ttmMă 
cu funia după d?<

un
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ERA ACI un sat înconjurat de 
dealuri. Cocioabele risipite 
pe o vale adîncă păreau niște 

mușuroaie de cîrtiță umbrite de cîf-- 
va sâlciîTii răzleți. Aci locuiau, cu 
ani in urmă, clăcașii din Boldut, 
raionul Turda. Robi ai pămîntul.ii 
l>oierilor, ei munceau pînă la moar
te pe același pămînt. Peste deaiuri, 
de jur-împrejur se. întindeau moșiile 
lui Toni Cîmpean, Noghi Deneș, 
Florin Cîmpean și Borș Mihai.

Primăvara ce tristă si jalnică era! 
De ce tocmai primăvara era tristă 
și jalnică ? Mi-a răspuns intr-o zi 
colectivista Veronica Albuș: primă
vara mureau clăcasii bolnavi. Pri
măvara era de mult sfîrșit mălaiul 
și dacă înceta chinul frigului. înce
pea chinul mai cumplit al foamei.

★

ESTE ACI un sat înconjurat de 
dealuri. înșiruite pe o vale a- 
dîncă. de-o parte si de alta a 

soselii. s-au ridicat case noi încă ne- 
tencuite. zidite de cărămidă. In ini
ma satului, dominmd prin întindere 
și înălțime, se văd clădirile gospo
dăriei colective „Steaua Roșie". Așa 
arată azi, privit de pe deal, satul 
Boldut. In aripa dreaptă a satului, 
cele 10 hectare de vie și livada co
lectivei umbresc o costită domoaiă. 
De iur-Împrejur. peste văi si dealuri 
se întinl holdele de grîu și porumb 
— pămîntul gospodăriei. Și astăzi 
colectiviștii din Boldut vorbesc cu 
mîndrie si recunoștință de lupta pe 
care au dus-o comuniștii pentru a 
le schimba viata. încă din 19 
Bartolici. Gavrilă Dioșa 
han și alti 22 de tă 
au format un comitet 
care a reușit să înfrîn 
chiaburilor Aron Sabu 
Podari și să adune 65 de c 
la țăranii muncitori pentru 
rea gospodăriei colective. I 
vara anului 1950. 93 de f 
hotărît pentru totdeauna s 
scă împreună, si lor 
aoroape

Noua gospodărie avea doar 
7 vaci, 3 cai, pămin-tul în- 
ierbit si încolo nimic. Toi 
satul, 'de la mic la mrre. 
era aproape în întreg me 
analfabet. Chiaburii le-o 
spuneau în fată că au să 
piară de foame. Si iarăși 
comuniștii din comitetul 
de inițiativă si aipoi din 
consiliul de conducere, au 
îmbărbătat oamenii, au ce

rut sprijinul S.M.T.-ului si al sfatu
lui popular raional. Cu împrumutul 
dat de Banca de Stat au început, 
încetul cu încetul, să-și întărească 
gospodăria. Astăzi ea are un fond 
de bază de 850.000 lei. Prîn munca 
neobosită a colectiviștilor s-a clădit 
un graid pentru 80 de vite mari, a- 
teliere de fierărie si rolărie. 3 pătule 
si o magazie de 73 tone, sediul gos
podăriei si alte clădiri. Dacă la în
ceput colectiviștii nu aveau nici ce 
înjuga, nici ce dejuga, acum ei se 
mindresc cu cele 14 perechi de boi, 
cu cele cîteva perechi de telegari, 
plus un autocamion, care printre 
alte servicii ce le aduce gospodăriei, 
transportă si colectiviștii la cîmp 
Colectiva mai are o turmă de 211 
oi, 45 de porci. Ce nu au putut face 
în zeci de ani de robie, au făcut a- 
cum în mai puțin de 6 ani. Gospo
dăria colectivă le-a adus în sat ga
zul metan. Cu gaz metan au ars 
zile si nopfi cuptoarele de cărămidă; 
ci această cărămidă s-au ridicat clă
dirile gospodăriei si casele noi ale 
colectiviștilor. Tot datorită gospo
dăriei, toti colectiviștii si țăranii 
muncitori din satul Boldut folosesc 
azi gazul metan la gătitul bucatelor 
si încălzitul caselor. Clăcasii anal- 
fabeti de ieri, au învătat să scrie, 
să citească, să folosească sfaturile 
cărților agrotehnice si zootehnice în 
munca lor.

Pînă și moș Gligor Cămăroșai. 
paznicul gospodăriei. în vîrstă de 66 
de ani. știe că numai cele 2.500 kg 
de grîu pe care le-a luat pentru mun
ca sa ușoară, se deforest faptului că 
„oamenii noștri au făcut asolamen- 
te. au cărat 88 de vagoane de băle
gar și îngrășăminte chimice pe ogor 
si au scos de pe dealuri în med e a- 

roaoe 2.000
sezi că

întregul sa 
felul și

»

cu barbatu
Ne cunoaște seriu ..■wțuet
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Dat lumina asta 
Le-a adus năpasta.

de grîu. 
cu casc a 
ut pește 
îț vreu 

r.'tu ai 
tie ? ” 
iv cn 

tă răsplat
FLORI

gate —
să

1 Sir
a’BmLaMR tB 01 ®

listei

FLOWN PETRESCU

«

I. Un ciric din pămîntul de aur

Aș vrea ca tot ce scriu despre frații Amdi, să 
fie minciună. Să nu ii existat niciodată lu
seim Amdi, cu privirea lui blîndâ, izvorîtă 

din molatecii ochi de oriental, adumbriți de gene 
prelungi. Ceea ce izbea în primul rînd la omul 
acesta, era privirea. A.vea în blîndețea ei ceva 
tragic, ca o adîncime în țața căreia simți nevoia 
să te tragi înapoi.

In urmă cu cincisprezece ani, luseim Amdi se 
găsea la ocnă. In întunericul salinei, străpuns ic: 
și colo de lumina unui bec. omul părea o pasăre 
orbită care se izbește în zborul său de pereți. 
Cînd nu-I vedea supraveghetorul, se oprea și râ 
minea cu privirile pierdute. Ori mai degrabă, cu 
naivitatea care îl caracteriza, cu naivitatea lui in 
conștientă, luseim nu se gîndea la nimic. Reve 
dea numai peisajul aspru al Dobrogei, locul unde 
era cocoțat deasupra mării satul lui, cu. acoperi
șuri drepte, ziduri de calcar și curți interioare.

Fiindcă Ius'eim Amdi era un naiv, deși tusese 
întemnițat pentru fratricid : luseim își ucisese fra 
tal®.

bateau vintur.le 
scăldau furtunile, 
toate potecile.

de două ș trei Au just

Țara curățitu-ni-s-a! 
Frunzuliță meri pitici 
Cit o fost larcițtii-aici 
Bogății erau vo nici 
Pe noi ne făceau ca’ici. 
Cit o prins p-aici să treacă 
Ne-o lăsat țara săiacă. 
Că pe unde o trecut 
N-aveai apă de beut. 
Nici iârină de cernut. 
Nici pătuc cu așternut. 
Huma' strat de irunză-n codru 
Stă mereu ascuns ca lotru. 
Te 
Te 
Pe 
Zi 
Mare bine ne-ai adus 
C au pornit din Răsărit 
Cu zborul ne-ncetinit 
Vultuași cu zborul lin 
Să ne scape de la chin. 
De la chin și de la groază 
Cum fu ochilor să vază. 
Unde treceau vuiluraș'.l 
Prindeau floare mugurașii. 
Frunzișoară de pelin 
Fugeau nemții spre Berlin, 
Vullurii-i minau din urmă 
Ca ciobanul după turmă, 
l-o țipat in Olt și Tise 
Țara curățltu-ni-s-a!

Culeasă in comuna 
Copalnic-Mănăștur, raionul 
Lăpuș, regiunea Baia Mare 
Sus, pe cea cu’miță

Fir do lămiiță 
Sus pe cea cutmlță 
PO culmița vremii, 
Viemii Consinzeaii. 
ta te uliă bine 
Și-ai să vest ce mtae 
De-e lumină maro 
Fărăasemăea 
Ce su l de ta

rotoust.

s. bole

Cu lumina ei 
A topit lăcate 
Și-a deschis pa'ate 
Să vedem și noi 
Ai bătuți și goi 
Unde' petreceau 
Și se veseleau 
Domnii «ai și regii 
Călcătorii legii.

Totul pornise de la o palmă de loc. Bătrînul 
Amdi ie lăsase drept moștenire două pogoane și 
un ciric, adunate prin socoteli întortochiate, a- 
prige, stiîmbe uneori. Poți împărți în doi, două po
goane, dar nu un ciric. luseim, ca unul care era' 
mai flămînd, a vrut să-l ia pentru sine. Zia, fra
tele său, sa împotrivit. Dupg o ceqrță de j.umă.- 
tate de ân, care născuse o dușmănie surdă, adîn- 
cită Încă de gura femeilor, frații s-au întîtaiit la 
vremea muncilor de vară pe hotarul locurilor lor. 
Lui' luseim ii murise în urmă cu o zi, căpilul cel 
mai mic. Poate aceasta intimplare l-a înveniniri, 
ca'o ultimă împunsătură a soartei. S-ef-năpuetii 
asupra fratelui său, s-au suduit și s-au'Iovît. T&- 
seim a pus mina pe sapa...

Se iubeau. O dovedește copilăria lor, jocurile, 
întâmplarea lui Zia care s-a lăsat bătut ca să îl 
scape pe luseim din mina unor băieți cu care se 
aflau în dușmănie...

.„Ochii lui luseim Amdi, la ocnă, aveau în blîn- 
dețea privirilor ceva tragic. Dar prin luminile lor 
trecuse cîndva scăpărarea foamei, a patimei,. a 
dragostei. Era oare de vină pămîntul acesta sterp, 
bătut de vînturile aspre și sărate ale mării, pen 
tru viața zdrumicată în singe a lui Zia Amdi și 
pentru cea frîntă, a Lui luseim? Am parcurs, de cu- 
rînd, acest pămînt, 
tului fraților Amdi. Am cercetat gospodării colec
tive din raionul în 
etatismului Nu, nu acest pămînt este vinovat, ci 
altfle au fost cauzele pentru care s-a arătat altă 
datai așa de nemilos. La vremea aceasta de str'ns 
de recoltă, solul castaniu, cernoziomul degradai 
al J)obrogei, mi-a «părut ceea ce este în adevăr 
astăzi: o parte din pămîntul de aur.

trecînd și prin apropierea sa

intregime trecut in frontul so

sa vie 
de vară

Luminița
Mereu o

slirșit 
ne vază iară 
plini in cuptoare 
pui la irigare, 
vin în ulcele

-<ă—O ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -c-»-»

La
Eă
Cu
Cu
Cu

i&ntece populare J 
culese j

î de ION SOCOL ♦

Și nu sub zăbrele 
Și nu in războaie 
Prin gloanțe și ploaie 
Prin singe și tină. 
Că astă lumină 
Doar vremuri de pace 
Ne vîntură-ncoace.
Culeasă în comuna Bărbu- 
lețu, raionul Tîrgov.șle, regiu
nea Ploești

Mai colea de voie
Mai colea do vale 
S-așterne o cale 
Cu mă’.ase moale — 
Cale mpodebită 
Și de pomi umbrită 
De țară dorită 
De august dăruită. 
Oamenii in drum 
.Colectivă*-! spun 
Calea hărniciei 
Și a bogăției. 
Cine pe ea Irece 
Nu vrea să mai plece 
Că mina și c «tinde 
Și do creangă prinde 
Șl cu dreapta ia: 
Mere roșioare. 
Pere gălbioare.

la răcoare

Oamenii ss-nclină. 
Cu buze tăcute 
Unda să i sătule. 
Arși de sete camă 
Unda să i-o soarba 
Tot pe-a vremii val 
Unde i astă cale. 
Calea hărniciei 
Și a bogăției. 
Pe dreapta de co'e 
O holdă se ntinde 
Cit ochiul cuprinde 
Și ori unde dai 
Trei spice s pe 
Maică, ăsta i rai ■ 
...Rai cum n am văz 
Ee cînd m ei născi

Culeasă în comun 
Turnu Măgurele, r 

București
Intr-o zi de

Verde fel șl o fragă 
Tare ml-este dragă 
Viața asta nouă : 
Mărgărit ți rcuă. 
Viața asta plină : 
Rază de lumină.
Unde-și poartă pasu 
Unde-și cearcă glas 
Unde-și aro masul 
Omu l îmbunează 
Tot cu dalba I razi 
Și mi i primenește. 
Șl mi i dichisește 
De mi l face doare 
Impupată n soare ;
Floare do gherghim 
Crescută* grăd^N 
De ploaie scăid^R 
De stele atașată. 
De vini mingiiată : 
Șl tar tai de Iraga 

mt lt mi e dia<

Cu gene umbroase, 
HMSAHn ieeteri

Cum vedeți pe-aicL 
Darâ apa sui 
Ca a riu’ui.
Ori a puțului 
Că e apă vie 
Cine bea o știe, 
lese Învățat 
Și mai luminat. 
Ca fulgerul verii. 
In negura serii. 
Apa ce se-arată 
De partid e dată. 
Să Ie dea lumină.

F
Din nou fol de fra< 
Tare mult mi e dra 
Vlața-n direptate 
Șl in libertate ; 
Viața-n direptate 
Fără silnicie.
Ce a tost adusă 
De oștirea rusă 
Intr-o si de vară 
Și la noi in țară.
Culeasă în comuna 

raionul Ilia, re> 
Hunedoar

II. Moștenire întinsă

Călătoria aceasta cu gîndu] spre trecut, către 
întimplarea lui luseim și Zia Amdi, am fă
cut-o în timp ce băteam drumul înapoi, de 

la gospodăria agricolă colectjvă din Plppeni, că
tre țărmul mării. In ziua aceea asistasem la strîn- 
sul recoltei de pe întinsul auriu al tarlalelor gos 
oedăriei și admirasem hărnicia a două fete tinere. 
Rada Ghinea și Ecaterina Diblă, care nu mai con
teneau cu strînsul în snopi. Șeful brigăzii Ier, care 
se infrecuse cu lucrul pînă mai atunci, stătea de 
vorbă cu un flăcău in salopetă.

-—.Tot Chirnogenii vă scapă și anul ăsta de bo
găția ricoltei! — a zis llâcăul, zîmbind. Că altmin
teri, <numai cu brațele, nu mai pridideați voi !

— Ia nu te mai ține nrtndru, mă tractotistule ! 
— l-a repezit Ion Tote, brigadierul, șeful brigăzii 
a treia. Că pun mîna pe tine și îți trag o siîntă 
de băiaie... știi tu ! Omul nu trebuie să fie fudul.

Și s-a dus la treburile sale M-am apropiat de 
tractorist, gîndindu-mă la ultimele cuvinte ale lui 
Ion Tote : .Iți trag o sfîntă de bătaie... știi tiM|

— V-ați certat, mi se pare. RR
— Eh, ceartă !. Vorbeam de recoltă. Ziceau unii 

că pămîntul ăsta nu-i bun de rodit, dar de cînd 
lucrez pe tarlalele gospodăriei, am scos întot
deauna bine. Are aici și S.M T.-ul din Chirnogi 
meritul lui, dar cînd pomenesc de asta, bătrînul 
zice că mă îngîmf.

— Chiar te-a bătut, cîndva ? il Întreb. • 
Răspunsul mă lasă uluit, nedumerit. Flăcău) răs

punde normal: ......



DIN VIAȚA DE AZI A SATULUI

Locuitorii insulei Ada-Kaleh ii cunosc bine pe Hagl Mus- 
tata, unul din oamenii cei mal vîrstnici din localitate.

Iată 1 In orele do odihnă ineățlndn-le pe cele două ne
poate un vechi cintec turcesc de leagăn.

In Țara Oașului, in anul 1148, nu exista nici o școală de 7 
ani. Azi sini 12 școli de 7 ani, 11 școli elementare cu patru clase 
șl o școală medie de II ani.

In fotografie : elevii clasei a X-a, prima promoție a primei 
școli medii din comuna Negrești, raionul Oaș.

osii Vener ochise de multe 
zile locul acesta umbros 
și tăcut, unde ghiolul stă

tea încremenit, iar crapii se 
zbenghuiau în voie, lovind cu 
cozile la rădăcina “* 
care creștea sălbatic 
ochiului de apă. 
atit de bun pentru

MLBe J

Ka 1S

in MMI

Intr-un
este intr-adevăr șușotitul unui 
om sau foșnetul înșelător al 
stufului.

— Da, Olga... ne căsătorim, 
«— veni limpede răspunsul.

Iosif te ridică sprinten in 
capul 
rea d< 
scornu 
Insă j 
de ap 
suia»'

amurg de vara
laca o lovitură dată pe 

spate.
Iși strânse undițele, trecu 

Încet ptin apă ferindu-se de 
șerpii co^/ff Nutuiau limbile 
în răcsesMZ asswgului, se îm- 
|M*că 
casă.

s-o dăscălești și tu. Sau crezi 
că Anghel o s-o ia de ne
vastă ?

ia, murmură

i ee făc-jee pescar. Ii meî- 
■ea destul de bine. Vindea

, n-am vrut să mă 
#p?bă Iosit, vîrin- 
ufletul «/Tracă ne 
a .peșcgrt.i i .

} ft 
/ 1 ■ zuHMrtr-yr11 a»pt» "w ■< upir 
’ Iosif era cit p-aci să-i arunca 

ca de obicei întrebarea a- 
Ceea care il chinuia de la o 

i vreme încoace — cînd auzi
deodată o șoaptă. Vorbea ci- 

; seva. Rostea încet, aproape
> suspinînd, cite un cuvint, și
’ se oprea. Era un glas catife-
, lat și temător, de femeie, că-
> tuia ii răspundea in răstim-
’ puri, grav și liniștitor,
, unui bărbat.
’ — Adevărat ?... o să
, Sătorim? auzi Iosit, și 

bebă dacă

vocea

ne că- 
se In- 

ceea ce aude

rat. .Mă minte că pleacă sa 
prindă garizi, dar iși pierde 
vremea în barca lui Anghel. 
Ce mai caută cu ăsta ? A vă
zut bine că nu vrea s-o ia de 
nevastă. Fată de cerchez nu 
ia Anghel, 
bit doar 
Proasta de

Mîhnirea 
cu treptat
roasă împotriva 
care umbla să-i Îmbrobodea
scă fata. In cugetul său de 
tată, ceea ce făcea Anghel i 
se părea tot atit de mișelesc

știu eu! Am vor- 
și cu bătrinul... 
ea !*
lui Iosif se prefă- 
într-o ură dure- 

flăcăului

ciortani, iar vara ducea T8' 
oraș, cam o dată pe săptă- 
mînă, garizi de mare fierți în 
apă cu sare.

— A venit Olga cu 
strigă el de departe 
v,astă-sa.

* fc- N-a
— Păi,

bodogăni Iosif — dacă umblă 
cu ăla pe ghiol ? Tu nu știi 
nimic ?

Nevastă-sa nu răspunse, 
lucru care îl înfurie și mai 
mult. ,, ,

— De ce taci ? Ar trebui

venit, zise 
cum era să

femeia, 
vină —

se părea

1NT1MPLARI DOBROGENE
| - - ---------

Păi da. Par asta de mult, nu acum.
Cum așa ?
Ion Tote e tata — răspunde el și zîmbește. 
ine mă Cheamă Gheorghe Tote. Mă mai bă- 
cînd eram mic. Da' acum e numai o vorbă.,

ep să rid, ușurat. Și tăifăsuind mai departe 
SȘtoristuț, aflu că brigadierul cunoscut în co
d' pentru hărnicia lui. mai are un fecior care 
t tot la S.M.T. Chirnogi să învețe mecanica.
Peste up anldoi, o să lucrăm împreună, a- 

oi, pe ogoarele astea, — urmează tracloris 
Munci sg te ții întrecere între noi 1

vine în gind intîmplarea lui Iuseim și a lui 
Mndi, ca. o altă,'tristă și veche fațeta a aces- 
ocuri. Ion Tote nu le lasă fiilor săi nici un 
pe care, să se certe, ci marea, slăvită întin- 
a unui «pămînt care rodește îndestul pentru

INTIMPLAAI DOBROGENE

III. Suna o dairea

rodul acesta, cum aveam să mă conving, nu-i 
una din bogățiile gospodăriei din Plopeni.

*
vremea, cînd tremură umbrele înserării 

da biritii* stau la sfat cu pescari vrednici 
sa ^Mbnumele pe care îl au. Amiroase, 
curn^ț umezeală și pește proaspăt și

în 
de 
nu 
se 

ge în țăndări o stea, in sticla lacului, chiar 
ape de țărm.
Aici n-a fost nimic decît baltă — îmi spune 

>rghe Rusu, șeful brigăzii de pescari. Noi am 
najat eleșteul și am pus, de curînd, 418 kilo- 
îe de puj^t de caras, pe lingă linii și bibanii 
se aflau; La toamnă îl lărgim, așa încît o să 

tem peste 1.000 kg. de pește în anul ăsta. Buni 
, nu ?

Pămîntul Dobrogei are un colorit unic. Nuanța 
de bază este ceea ce pictorii numesc .tera 
di Siena", un cafeniu-gălbui, care coboară 

în degradeuri pînă la galbenul-caieniu. Ici-colo, 
smocuri de iarbă, tuiișe pe pante, porțiuni întregi 
de ierbacee grase. Inchipuiți-vă! în mijlocul acestui 
peisaj, niște uriașe flori albe, adunate uneori în 
corole cu un număr variat de petale albe. Totuși 
nu sînt flori, ci turmele gospodăriei colective din 
Plopeni, cu cele peste 1.000 de oi pe care le au. E 
un alt izvor de belșug al acestor colectiviști care 
folosesc cu pricepere fiecare prilej pe care lil 
oferă țărmul pe care trăiesc, ca să-și sporească 
avutul.

Stan Burgui, unul dintre ciobanii gospodăriei, e 
un om cam tăcut. Nu devine vorbăreț decît cînd 
stă de vorbă cu oile sale și... cu mine. Aflu cu pri
lejul acesta că cu obținut pînă acum 12.000 litri de 
lapte și că numai anul trecut au vîndut o mie și 
ceva de kilograme de brînză grasă, de Dobrogea.

Mă întorc prin sat. spre drumurile mele. Șl deo
dată, de undeva, îmi izbește auzul o melodie 
dulce, de dairea tătară, care îngînă un cîntec Jn 
acest prag de seară. Daireaua parcă suspina și 
îmi pare că văd o fată tătară, așteptîndu-și lo 
godnicul și chemîndu-1 cu sunetele dulci ale in 
strumentului așa de vechi in locurile acestea. Și 
mi se pare că pricep tot farmecul acestei Dobroge 
tăcută și harnică, în care seminții diferite s-au în
frățit intr-un efort comun, ca să iasă la lumină : 
Dobrogea aspră, ciudată, plină de poezie și de 
bogății.

[mp nu o Aoialg
leseria mea e pescuitul. 

I-am vorbit omenește : „Bre 
omule, ești președintele co- 

’ lectivei. Inscrie-ne și pe noi 
ca pescari"... N-a vrut Cică 
.dracu a mai văzut pescari 
într-o gospodărie agricolă ?* 

— Toate astea-s trucuri, 
urmă el întunecîndu-se. Mai 
bine ar spune că nu vrea de 
noră o cercheză. E mîndru, îl 
știu eu, nu se încuscrește cu 
niște găgăuțî,

iși vîrî poalele cămeșii în 
pantaloni, se cetlui cu un 
brîu în două ițe și porni ame
nințător spre poartă.

— Unde pleci, Iosife ? stri
gă nevastă-sa. N-auzi ?

Iosit se depărta 
pas hotărît, 
care ducea

— Undei 
trebă el de 
la birourile

— Are ședință cu consiliul 
de conducere, îl' lămuri paz
nicul, un moșneag puțintel la

însă ca 
apucînd cărarea 
spre sat... 
președintele ? In- 
îndată ce ajunse 

colectivei.

trup, care-și fuma luleaua o- 
dihnindu-se pe trepte.

— Dă-te Încolo, fi spuse Io
sif, lnșfăcîndu-1 cu o mină do 
piepții sumanului și așezîn- 
du-1 la o parte. Ii arăt eu lu* 
Anghel! ț

Spunind acestea, deschise 
'ușa și intră pe sălița in ''ca
pătul căreia se afla biroul 
președintelui. Rumoarha dină
untru 11 cam descumpăni pe 
Iosif și in clipa in care el ză- 
bovi lingă ușă ca să tragă 
aer In piept, se auzi glasul 
președintelui :

— E adevărat, tovarăși, că 
noi am greșit nesocotind a 
ramură de producție atit de. 
bănoasă. Chiar și mie însumi 
mi se părea că pescuitul nu 
se potrivește unei gospodării 
cerealiere. Dar acum, cînd 
Rezoluția ne-a deschis ochii; 
stnt de acord cu voi să alcă
tuim o brigadă de pescari- 
Setul brigăzii ar ii bine să 
fie Iosif Vener...

Ioșif încremeni cu mina pe 
clanța ușii. încuviințările care 
Întăriră propunerea președin-. 
telui, ii răsunară in urechi ca 
niște palme. Stete cîtva timp 
nemișcat apoi se răsuci bini-. 
șor pe călciie cu gindul s-o. 
șteargă cit mai repede. Cioc-, 
nindu-se insă de paznic, care, 
11 urmase cu cerbicie, ti șoptii 
încruntat :

— Dacă află cineva că am'' 
fost pe-aici, teafăr din mina, 
mea nu scapi! Apoi, fața i se 
destinse încet Intr-un surfs 
larg și adăugă :

— Ei, nu te speria ! Vino cu; 
mine să-ți dau o funie del 
tiri... <
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de luminăRevărsare
Congresul al Il-lea al partidului)

„In acești ani de muncă pașnică constructivă, poporul nostru 
a avut tot timpul sprijinul frățesc al marelui său prieten — poporul 
sovietic"*

(Din Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. 
la

de la eliberarea
___ , electrificate- 

numeroase sate din patria 
noastră.

Ceea ce altădată era privit la 
sate ca o mare minunăție — trans
formatoarele. stîipii. firele lungi șl 
nesfîrșite — astăzi a devenit un 
lucru obișnuit. In fiecare an, alte 
zeci și sute de sate au căpătat 
lumină electrică și puterea aceasta 
nemăsurată alungă în uitare opai
țul și gazornita fumegîndă.

Adunînd în minte întreagă a- 
ceastă revărsare de lumină, fără 
voie gîndurile mă poartă către acele 
izvoare de energie .electrică pe care 
le-am vizitat adesea : Doicești. Mo- 
roenî. Sadu. Borzestîisl afitea si atî- 
tea locuri în care Oam^ftif au înhă
mat la treabă forțele naturii... 
Revărsarea șuvoiului acestuia de 
lumină și putere n-ar' fi fos^frcthț

In cei 12 ani 
patriei, au fost

putință fără priceperea neîntrecuți- 
lor specialiști sovietici, fără ajuto
rul material al marii puteri de la 
răsărit.

Dacă producția de energie elec
trică a țării noastre este azi de mai 
bine de 4 ori mai mare ca în 1938, 
aceasta se datorește în bună măsură 
utilajului și mașinilor pe care ni 
le-au trimis constructorii de mașini 
și utilaje din Uniunea Sovietică.

Termocentrala Ovidiu II, care 
produce energie electrică de cîțiva 
ani, a fost concepută și proiectată 
de specialiști sovietici. Aceștia au 
muncit cot la cot cu constructorii 
romîrri, ceea ce a făcut ca termocen-, 
trala să intre în producție cu mult 
înainte de termenul prevăzut.

Uriașele macarale,, screpere, ma
șini baseulante. care se mișcă în- 
îrtrfi ftfrnietM- rteîntrerUbt tfe șantie
rul hidrocentralei de la Bicaz, 
poartă și ele manp uzinelor con-
Mljictjre dinniyjea Sovfdjic'ăî ’ fințiriț ^>10. de jptțdăî Jată dfetcu- 

rînd partial în funcțiune, întregul

BAFIN ARI A Nr 10, construită cu ajutorul 
echipe de proiectanți sovietici 
Uniunea Sovietică.

zăcăminte petrohfere necurtos-

tehnic al unei 
și cu utila| tehnologic primit din

noi
cute pînă nu de mult.. Pe harta 
tării au apărut npi regiuni petroli-- 
fere în Oltenia. în regiunea Pitești. 
S-au perfecționai procedeele de pre
lucrare a țițeiului. In părțile Moldo
vei s-au ridicat noi rafinării. La ra-

O țară industrială
4 uiți dintre noi își aduc aminte este singurul exemplu din lume. 

».-nr,- cwrd un stai *mic. bogat în petro*, 
are șt o industrie proprie de con
strucții • de mașini destinate indus
triei petrolifere". Intr-adevăr, 
ajutorul Uniunii Sovietice, 

iazi

' k Â uiți dintre noi își aduc aminte
9 . îy| hiii^înțeles de trîmbițata teo:
a , ’ rip a burgheziei, care susți-
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d 
a
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>

nea sus^și tare că Romînia este și 
nu poate fi decît „o, tară emina
mente agrară".

lată însă că anii puterii populare 
au demonstrat cît de mincinoasă 
era această „teorie". Pornind" 
pe drumul industrializării socialiste 
a țării, poporul nostru are azf, după 
12 ani, mîndria de a vedea cu1 pro
prii săi ochi mărețele realizări obți
nute. Producția noastră industrială 
întrece astăzi de aproape 3 ori pe 
cea din 1938. Mai bine de 300-de 
întreprinderi au fost construite și 
refăcute în perioada anilor 1948— 
1955! Explicația acestui viitor neo
bișnuit stă în bună măsură în 
faptul că poporul nostru, con
dus de partid, a avut și are 
neîncetat sprijinul frățesc și multi
lateral al poporului sovietic. Aș» a 
fost cu putință să se reconstruiască 
și să se mărească uzine vechi ca de 
pildă: „Matvas Rakosi'* 
August" din București, 
Roșu" din Orașul Stalin, 
sul" din Brăila. Asa a 
putință darea în funcțiune a nume
roase întreprinderi și unități meta
lurgice, construite în cea mai mare 
parte cti utilaj sovietic, ca de pildă 
fabrica de scule de la Rișnov, * 
fabrica „9 Mai" din Cernavodă, 
uzinele de utilaj agricol „Tudor 
Vladimirescu", noua fabrică de rul
menți din Moldova și altele.

cu 
avem 

o industrie proprie de utilaj

utilai tehnologic instalat a fost pri
mit din Uniunea Sovietică.
Pășim în „era atomică" 

inînd seama de înapoierea în 
eare ne am aflat în vremea 
burgheziei, era greu de 

bănuit că numai după un deceniu 
tara noastră va aiunge în pas

T
cu

Un 
Unui

jîl ,
Sir bai Manlenov ♦)

roșcat pe o ramură subțire 
romin încărunțit, 
cazah, la despărțire

cu drag i a dăruit.

si ..23 
„Steagul 
„Progre- 
fost ou

Un exemplu unic

In cuvîntarea sa la Congresul 
al XlX-lea al P.C.U.S., refe- 
rindti-se ia țara noastră, 

tovarășul Mikoian spunea: „Acesta

Ce mâr era !
Nici palma să
Na izbutea tot 
Cu coaja lui pietroasâ și luciadâ, 
Cu aromele cazahelor grădini.
— Eu ca pe un semn de trainică frăție. 
Șopti mișcat rominul, cînd pleca, 
Sămința lui, puternică și vie, 
O voi păstra s-o duc in țara mea.
Voi logodi
Cu mărul de Alma-Ata
Grădina țării mele-mbelșugata 1

In rominește de MIHAIL COSMA

cuprindă 
trupețu i rubin.

*) Poet din Kazahstan. —J
petrolifer care nu numai că îndestu
lează nevoile interne, dar ne dă 
putința să trimitem asemenea utilaj 
și departe peste hotare, în India și 
în alte țări.

Totodată, cu ajutorul specialiști
lor sovietici au fost descoperite la

documentația si utilajele necesare 
pentru construirea și punerea în 
funcțiune a unui centru național de 
.cercetări nucleare; pășim în „era 
atomică". Lucrările de construcție 
ale acestui institut științific al Aca
demii R.P.R. de cercetări continuă. 
Brică lanul acesta se vor pune în 
funcțiune un reactor nuclear de 
2000" kw. și un ciclotron de 12,5 
eoergp^lectroni.

De avantajele acestor mari, cuce
riri vor beneficia medicina, indus
tria farmaceutică, alimentară, chi
mică, unele ramuri ale industriei 
metalurgice, va beneficia întreg po
porul nostru.

Mărfuri, tot mai multe 
mărfuri

Un bogat sortiment de mărfuri 
textile părăsește zilnic fabri
cile. poposind pentru cîteva 

zile în magazine, ca apoi să-si gă
sească întrebuințarea în viata de 
toate zilele. Ca si celelalte fabrici, 
fabricile de textile din bumbac lu
crează din pliu. Trenuri si. vapoare 
aduc din Uniunea Sovietică 65 la 
sută din cantitatea de bumbac-puf 
necesară industriei noastre textile.

Fabrica „Textila Grivița“. uzinele 
„Moldova" din Botoșani au utilaj 
complet venit din U.R.S.S. Tot cu 
sprijinul sovietic s-a înălțat prima 
stație de egrenat bumbac „Repu
blica" din Ciulnița. La Joseni, 
Luduș, din Regiunea Autonomă Ma
ghiară, la ..Fălticeni, în regiunea 
Suceava, s-au construit filaturi de 
in și cînepă cu documentație și 
utilai sovietic.

Profeți de tristă memorie vedeau 
în țara noastră o ț<țră „eminamente 
agrară". Noi și toți oamenii realiști 
din lume o vedem așa cum e azi : 
o țară a cărei industrie s-a dezvol
tat intr-un ritm rapid și are uriașe 
perspective de viitor!

cele maț noi cuceriri ale științei. Și 
totuși, iată că azi, cu ajutorul 
U.R.S.S. care ne trimite specialii,

O agricultură înfloritoare

Cultivatorul KON-2 3 una din mașinile agricole sovietice importate în ultimele lunt. 
Pupă cum se vede acest cultivator prășește cultura de varză făcind totodată și 

* șănțulețele necesare pentru udat.

Neprețuit este ajutorul oe care 
Uniunea Sovietică ni l-a dat 
din primele zile de după eli

berare sî pînă azi. pentru a scoate 
agricultura din starea ialntcă în 
care o lăsase stăpînirea vremurilor 
trecute.

Uniunea Sovietică ne-a ajutat 
din primii ani. să ne făurim o in
dustrie producătoare de mașini a- 
grfcole Prototipul primului tractor 
romînesc, precum și multe din pro
totipurile celorlalte mașini agricole 
fabricate de marile uzine ..Ernst 
Thăt*naun“ din Orașul Stalin. .'Tu
dor Vladimirescu". „Vasile Roaită" 
si ..Semănătoarea" din București. 
„7 Noiembrie" din Craiova etc., au 
fost făcute după documentația teh
nică pusă la îndemină de către In
stitutele stiintiftee de specialitate 
sovietice.

Uniunea Sovietică prin delegații
le de oameni de stiintă osi colhoz
nici ne-n împărtășit fără rezervă 
exnerienta Sa în lucrarea oămmtu- 
hti ott cît mai mult spor Sute de

țărani muncitori din tara noastră 
au mers si au văzut cu ochii lor 
viata colhoznicilor. Și ce rod bun au 
dat aceste schimburi de delegații 1 
Oare multe din primele gospodă
rii colective si chiar întovărășiri a- 
ericole nu an luat ființă in lunile 
ce au urmat acestor întiktiri? Oare 
multe gospodării colective nu au 
devenit milionare ia scurtă vreme 
dună ce președinții lor au fost în 
vizită la colhoznicii din Ucraina, 
Kuban sau din regiunile apropiate 
de Moscova? „Numai după ce am 
vizitat colhozurile din Uniunea So
vietică am putut să-mi dau seama 
de ceea ce înseamnă dezvoltarea 
rațională a ramurilor de producție 
ale colectivei..." soune președintele 
colectivei milionare din Palazul 
Mare, tovarășul Bileca.

Plugarii, stăoînii nemărginitelor 
ogoare ale tării, nu oot cîntări si 
prețui marile înfăptuiri din agricul
tură. fără să nu-si aducă aminte de 
ceea oe a însemnat si înseamnă 
ucxrtcn noi Uniunea Sovietică
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Crește prestigiul international 

al tării noastre
Doisprezece ani 'înseamnă u,n timp foarte scurt în istoria 

lumii, în istoria unui popor. Dar ce bogați au fost anii 
aceștia, ce salt uriaș a făcut poporul romîn în acest răs

timp!
Sub stăipînkea moșierilor si capitaliștilor România ajunsese 

să fie de fapt o tară semicolonială, încăpută pe mîinile capi
taliștilor străini. In cei 12 ani care s-ou scurs de la mărețul 
act de eliberare a patriei, Romînia a obținut adevărata inde
pendență și a devenit un stat puternic, cunoscut și respectat 

•de statele lumii. Au apus pentru vecie vremurile cînd Rominiei 
I se impunea o politică potrivnică intereselor sale de către 
puteri din afară. Astăzi, Republica Populară Romînă, stat al 
oamenilor muncii de la orașe și de la sate, duce o politică 
externă a intereselor sale, a intereselor poporului romîn, poli
tică de luptă activă pentru pate, pentru o colaborare în vede
rea păcii, cu toate statele, fără deosebire de sistemul lor eco
nomic și social.

înainte vreme, relațiile cu statele mai puternice erau pentru 
Romînia relații de inegalitate, de supunere a Rominiei intere
selor celui mai puternic, de înrobire și jecmănire e poporului 
romîn. Astăzi, Republica Populară Romînă întreține cu cele
lalte state relații pe bază de egalitate în drepturi, de respect 
reciproc al suveranității șl independenții fiecărui stat.

De uriașă însemnătate pentru creșterea puterii și prestigiu
lui țării noastre este apartenența la marea familie a țărilor 
socialiste, care cuprinde astăzi treisprezece țări, printre care 
se numără Uniunea Sovietică si China populară, si numără 
aproape un miliard de locuitori, peste o treime din populația 
pămîntului.

Ducînd o politică justă, conformă cu interesele poporului 
romîn, Republica Populară Romînă își extinde necontenit re- 

A. lațiiie internaționale- In 1950 țara noastră făcea comerț cu 
29 de state, în 1955 cu 55 ie țări, acum cu peste 60. Republi
ca Populară Romînă a fost primită la 14 decembrie 1955 în 
Organizația Națiunilor Unite și face parte și dintr-o serie de 
alte organizații internaționale. Savanții, artiștii, scriitorii noș- 

•*r-i au început să aibă legături tot mai strînse cu savanții, ar
tiștii și scriitorii din lumea întreagă, făcAnd să fie cunoscute 
și pe tărîmul științei, artei și literaturii, mărețele realizări ale 
regimului de democrație populară.

După 12 ani de la eliberarea țării, sub conducerea înțe-
* te*ptă a partidului, poporul romîn merge înainte pe drumul 

construcției socialismului, fiind un factor activ în lupta pen
tru pace și progres.

ERWIN GLASSER
prof. univ. la Facultatea 

de Științe Juridice, București

I n graiul cifrelor
Crize

Societatea „Internațional 
Harvester", cea mai ma
re întreprindere de utilaj 

agricol din S.U. A., a hotărît să 
înceteze pe o perioadă de timp 
producția de tractoare agricole 
la două din uzinele sale.

După cum era firesc, înrău
tățirea sif: ației fermierilor a- 
mericani, ale căror venituri con
tinuă să scadă, s-a răsfrint a- 
supra situației industriei de 
mașini agricole din S.U A.

In limbajul propagandei a- 
mericane însă, scăderea venitu
rilor oamenilor, închiderea fa
bricilor, șomajul și grevele sînt 
semnele... prosperității!?

Halal prosperitate !

Profituri
și sărăcie

In ziarele argentinîene a- 
apar deseori statistici în 
care scot în evidență cu 

ce s-au ales intr-o anume pe
rioadă societățile capitaliste și 
oamenii muncii.

iată, de pildă, perioada ani
lor 1954—1955. De ia un an la 
altul ciștigurile întreprinderilor 
alimentare și textile din Argen
tina s-au dublat sau chiar s-au 
triplat. De pildă, societatea 
„Textiles Argentinos Wells" a 
realizat în 1955 un profit de 
7.191.544 pesos (monedă argen- 
tiniană) față de 3.216.206 pe
sos în 1954. In același timp și 
în aceeași țară, costul vieții s-a 
scumpit de peste șapte ori. lată 
cu ce s-au ales oamenii muncii-

La unii, puțini la număr, pro
fiturile cresc cu fiecare an. 
Pentru alții, pentru grosul 
populației muncitoare argenti- 
niene, fiecare an aduce condiții 
tot mai grele de viață.

Acțiune împotriva libertății și păcii
Ca și în 1933. pe vremea hitlerismuluî, recent în GerwxartB 

Occidentală a fost interzis Partidul Comunist.

— Ne îndeplinim și după moarte programul...

wwtM tufffiu lum urmiiu
Tot mai multi vizitatori 

străini din toate țările 
globului poposesc pe me

leagurile patriei noastre. Liberi 
și nestingheriți de nimeni ei 
se opresc, așa după cum doresc, 
în uzine și fabrici, în gospodă

rii colective, în școli și spitale, 
șantiere, stau de vorbă cu ce
tățenii patriei noastre. Oaspeții 
străini au putința să-și dea 
seama, la fata locului, de înnoi
rea țării noastre, de succesele 
mari pe care le-a obținut po

porul romîn de cînd a devenit 
liber. adevăratul și singurul 
stăpîn al avuțiilor patriei. Pu
blicăm mai jos spicuiri din de
clarațiile cîtorva vizitatori stră
ini

♦
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Conferința de la Londra

0 nouă Romînie, 
o Romînie populară

mari 
in-

„Vizîtind 
întreprinderi 
dustriale, cum sint 
Combinatul side- 

uzinele ,23 August" 
tractoare din Orașul 

din Craiova, 
de

rurgic din Hunedoara, 
din Capitală, uzinele de 
Stalin, fabrica „Electropufere" 
ne-am convins cu proprii noștri ochi cit 
mult se deosebește noua Romînie populară de 
țara înapoiată, agrară, cum era ea intr-un tre
cut nu prea îndepărtat, atunci cind la putere 
se aflau burghezia $i meșierimea".

FROL ROMANOVICI KOZLOV 
membru al Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

0 țara pașnică ț.^șnkă’ta pi* 
în plină construcție nă muncă. în Pnnă 

construcție. Ne-am 
putut face părerea că regimul de aici este per
fect consolidat. Rominia, care era cunoscută 
ca o țară agricolă, săracă și puțin dezvoltată 
ne-a suprins prin marele progres industrial pe 
care l-am constatat. Vizitind uzina „1 Mai" de 
utilaj petrolifer de la Ploești am constatat cu 
suprindere la ce nivel înalt a ajuns industria 
Și am ajuns la concluzia că Romînia constru
iește suficient utilaj, atit pentru exploatările 
sale petrolifere cit și pentru export".

ESTACIO GONCALVES 
SOUTO MAIOR 

deputat — Brazilia

Marile progrese 
ale științei

mea prilejul să colaboreze, 
seama de marile t ____
in știința matematică".

MASLIO HUKUHARA 
om de știință — Japoma

„Admir faptul că 
Academia R.P.R. a 
dat matematicie
nilor din toată lu- 

Totodată mi-am dat 
progrese făcute de Romînia

ROBERT VIVIER 
profesor la universitate din Liege- 

Belgia

mijloace materiale pe care stalul 
creiază pentru a contribui la răspîn- 
valori atit de uriașe cum e gindirea

Raalitataa „Combinatul Po-
ncalllalca ligrafic „Casa

Rominiei contemporane Scînteii" mi-a re
levat o altă minu

nată realitate a Rominiei contemporane: multi
tudinea de 
popular le 
direa unei 
umană".

„In vizitele pe !' 
care le-am făcut Z 
m-au impresionat << 
multe lucruri, dar Y 

grija pentru oameni și mai ales pen- X 
și copil. Acest lucru contrastează in y 

mai izbitor cu situația din țara noas-

Mai presus de toate 
grija pentru om

In special 
tru mamă 
modul cel 
tră".

MARGUER1TTE Bl.ASCA 
activistă pe tărîm social-Elveția

Din desfășurarea de oină 
acum a lucrărilor conferin
ței de la Londra se des
prind. în mare, două pozi
ții. Un grup restrîns de 
state. îndeosebi Anglia și 
Franța, au încertat să tă
găduiască dreptul Egiptu
lui de a naționaliza Com
pania Canalului de Suez. 
Majoritatea participant.lor 
au recunoscut dreptul E- 
giptului de a naționaliza 
Compania Canalului de 
Suez.

O puternică impresie a 
produs cuvîntarea bine 
cumentată si chibzuită, 
stită de 
nistru 
U.R.S.S 
sovietic . _ 
blema aflată 
prezintă două aspecte: na
ționalizarea Companiei Ca
nalului de Suez și liberta
tea navigației oe canal. 
Canalul de Suez — a de
clarat D T Seoilov — a- 
partine fără doar și poate 
Egiptului sk în mod firesc, 
nimeni nu-i poate tăgădui 
dreotu! de a-1 naționaliza. 
In același timp nu poate 
fi trecută cu vederea în
semnătatea internațională 
De care o prezintă această

D T Seoilov. 
de

do- 
ro- 

mi- 
alExterne

Reprezentantul 
a arătat că pro- 

î<n disteutie

Libertatea
oe. Canalul de 

numeroase

cale de apă 
navigației 
Suez privește 
state.

încă înainte __ ------
rea conferinței de la Lon
dra. puterile apusene au 
prezentat un olan potrivit 
căruia Canalul de Suez să 
nu fie administrat de E- 
giot. ci de alte state de 
un asa numit ,.organ in
ternational" O asemenea 
cale este de neconceput. 
Planul puterilor apusene 
nu respectă principiile 
O.N.U si prevederile drep
tului international. încalcă 
năzuințele ponorului 
tean

Uniunea Sovietică 
tuf propunerea ca 
convoace o conferință mai 
largă a tuturor statelor in
teresate care să discute 
probleme legate de garan
tarea libertății navigației 
pe Canalul de Suez. De la 
această conferință nu tre
buie să lipsească Egiptul. 
O asemenea conferință ar 
avea rostul fie să comple
teze convenția din 1888, 
care reglementează naviga
ția pe canal, fie s-o înlocu
iască printr-o convenție 
nouă, corespunzătoare si
tuației actuale

de îniceoe-

egip-

a„ fă- 
să se

,.Am fost primiți 
cu multă amabi
litate si căldură 
pretutindeni. Ni 

s-a dat prilejul de a cunoaște multe aspecte ale 
realităților in țara dvs. și mi-ar fi imposibil 
să mă opresc de a-mi exprima recunoștința și 
sentimentul de caldă simpatie pe care îl nu
tresc pentru poporul romîn".

DAVID GARST 
fermier S.U.A.

Un popor ospitalier

„Noi am văzut 
cum poporul ro- 

i pentru 
econo- 
ne-am 
in re-

Pentru prietenie __  _
cu toate popoarele lumii min i«ptă

dezvoltarea 
miei sale, luptă pentru pace. Am văzut și 
convins că poporul romîn dorește să fie 
lății de prietenie cu toate popoarele"

KARL ERIK STESSER 
activist sindical — Suedia

♦
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Catastrofa minieră din Belgia
Cu îndurerare, oămen ii 

muncii din tara noastră 
au aflat de marea trage
die minieră din Belgia La 
Charleroi, vîlvătăile fo
cului au cuprins galeriile 
minei si 276 de mineri au 
rămas în a di ritul minei 
Dintre aceștia doar câțiva 
au putut fi scoși vii la su
prafață. In nndulcelor care 
Și-au găsit moartea în a--< 
ceasta groaznică nenoro
cire erau multi mineri ita
lieni. NegăSînd de lucru în 
tara lor. minerii _italien: 
sj-au părăsit familiile, cău 
tînd de lucru în alte tari. 
In Italia patronii nu le-au 
dat de lucru. In Belgia

patronii i-au îngropat de 
vii.

Poate fi socotită ..acci
dent fatal minier", asa 
cum încearcă să se spele 
oe mîinî cei vinovati. 
gedia de la Charleroi? 
Catastrofa minieră 
urmarea dezinteresului 
tronilor fată de viata .... 
nerilor. La toate sezisările 
muncitorilor de a lua mă- 
-stiri necesare securității 
patronii au rămas surzi.

Tragedia de la Charte 
roi demască fața sălbatică 
a capitalismului pentru 
care viata oamenilor nu 
are nici un oret.

este 
Dâ
mb

f



. leni, raionul
fruntaș pe regiunea

spune-mi,SURPRIZAAu scos rezultate jbune 
/Care astăzi sint ian semn 
Că-n materie de lemne 
Dinșii nu au staU. de lem n

* I
Virgil Lepădat, directo

rul ȘCOlii j din Comana 
regiunea Plțțești, 
vat prin mijlr 
clădirea școlii.

■ din Comana, 
_2X', a reoo- 
ijloace locale

Cînd muncind fără-ncetare 
Multe a realizat,
Cu tot numele ceH are 
Omul nu-j i

ntt.e tri are
de... lepădat 1

*

i Ciuc 
teftomâ 
jtaș în 
lueerea

repa-

S.M.T. Miercur 
din Regiunea A 
Maghiară, este fl 
lupta pentru i 
prejulii de cost '

-
Și-au rfeașit t. ,
Fiindcă problema prețului de 

i cost
La ei se află la un marț preț.
va *

Aplicînd metode agro- 
rtclinice, majoritatea săte
nilor din Sacu, raionul 
Caransebeș, au . scos i«- 

r-. ■ coite mari de cereale.

Au tot :it într una cu mult 
rost 

un rezultat •păreț

Nu vă spun 
mește satul

cum se nu-
___ „ ___  în care stă 
mama, că tot n-o să-l gă

siți pe hartă. Atîta vă spun: că 
e la cinci sute de kilometri de 
București. Drumul de la Bucu- 
rești pînă acolo îl fac în fiecare 
an, cind plec în concediu de va
ră. Cinci sute dus, cinci sute în
tors, în total o mie de kilome
tri. E lung drumul, dar e fru- 

văd poduri, văd 
mai ales — o văd 

nu mă duc 
goală. Am grijă 
un cadou. De

mos. 
fntf 
pe

acum

Cum de 
Sărăcia, 
Satului, 
Oameni

azi s-a dus la dracu* 
ghinionul, 
în loc de Sacu 
îi zic vagonul.

V. D. POPA

UNUI TINAR FRUNTAȘ 
MUNCA

IN

Zice lumea: — Asta-i, zău, 
Uimitor eu-adevărat;
După ani e un flăcău,
După muncă — un bărbat!

UNUI OM DESTOINIC

aur are el 
de otel ;

Miini de
Și voință 
De-aia zic că pentru țară 
Omul ăsta-i o... comoară.

★

Țăranilor muncitori din sa
tul Săratei, raionul Bis

trița, de curînd întovărășiți.

acest telProcedînd în
Oamenii din Săratei 
După cum e și firesc 
Traiul azi și-l... îndulcesc.

1. B.

exemplu,
luat o lampă mare, cu sticlă 
pîntecoasă și fitil rotuntE Gîn- 
deam: „Ce o să se mai bucure 
mama cind o vedea-o !*\ Dar 
mama nu s-a bucurat cînd a 
văzut lampa: s-a bucurat cînd 
a văzut lumina electrică, care a 
fost instalată chiar în ziua so
sirii mele. Așa că. am luat lam
pa cea mare cu sticla pînte
coasă, cu fitilul rotund și m-am 
întors cu ea înapoi Iar 
rești.

In anul următor, ca s-o 
am ales un cadou mai 
un patefon nou-nouț, cu 
ca de geamantan și cu manive
lă lustruită. Din toate, minerul 
mi-a prins cel mai bine, căci 
am avut de ce să-l tin la în
toarcere : între timp, mama își 
cumpărase un radio, fără mani
velă.

A mai trecut un an și iar 
am cumpărat un cadou pentru 
mama : cîteva cărți de citit, 
dar n-am nimerit mai bine, 
căci mama Ie citise pe toate la 
biblioteca de la căminul cultu
ral.

Ca omul
ciorbă, 
ceasuri 
căutînd 
cumpăr 
de folos. Si cum umblam 
mai ce văd într-o vitrină o car
te pe care scrie: „Nou“.

Intru și întreb:
— Crt de nouă e cartea abta? 
Zice:
— Azi dimineață am pri-

mit-o. Abia a ieșit din tipogra
fie.

— Tovarășe — întreb eu — 
ești sigur că abia a ieșit ?

— Sigur.
Îmi fac socoteala; dacă aici, 

în București, a apărut azi di
mineață. înseamnă că încă n-a 
avut timp să aiungă tocmai în 
satul mamei, la 500 kilometri. 
Și cumpăr cartea. Mai a!es că 
e o carte foarte in‘eresantă : 
din experiența celor mai buni 
colectiviști. Mama, care e dor
nică de sfaturile celor price- 
puti, sigur că o va citi cu plă
cere.

Cînd ajung în sat, dau întîi 
fuga la căminul cultural, ca să 
fiu sigur că lor nu le-a venit 
cartea.

— Nu — îmî spune directo
rul. — Asta încă nu ne-a sosit.

— Și nici la librărie, la ra
ion ?

—■ Nici 1
Mulțumit, mă duc acasă, 

să-i duc darul mamei. Zic:
— Darul e mic, dar o să-ți 

folosească, mamă. Sînt multe 
de învățat aici.

— Or fi pentru alții — zice 
mama — PentrU mine, nu-s.

— Ba eu cred că și cei mai 
în vîrstă trebuie...

— Te pomenești că vrei 
să-mi ții mie lecție! — se bur- 
zuluiește deodată mama la

mine. — Mai 
tu ai citit-o ?

— Eu ? . Hm... să vezi...
— Ce să văd. că am și 

zut. Nici n-ai deschis-o. la 
tă-te aici! — și-mi arată o 
gină din carte. Ce credeți 
văd ? Fotografia mamei I

— Cum ? — zic — matale 
scris cartea ?

— Nu singură. A fost pe

vă- 
ui- 
pa- 
că

ai

la

noi un scriitor de la București. 
Eu îi povesteam din experiența 
mea, iar el scria. Tu nu știai 
că-s colecrivistă fruntașă ? A- 
cum, că l-ai adus, darul să ră- 
mînă dar. Dar nu pentru mine: 
îți dăruiesc eu ție cartea, cu 
dedicație.

Și, muind penița în cerneală, 
scrise pe copertă: „Fiului meu, 
de la mama".

VICTOR PIȚIGOl

Noi făcurăm o b;ijjadă
De vin toți ca să n« vadă. 
Căci sîntem pe primul loc 
Și la muncă și la joc.

★

Lelițo. ia stai puțin — 
Lasă-ți fata 
Că nu face
Lîngă fusta

care s-a friptă în 
anul ăsta am umblat 

întregi prin magazine, 
cam ce aș putea să-i 
mamei, așa ca să-i fie 

nu-

la cămin, 
trei parale 
dumitale.

♦
încă un învățător. 
Ne mai vine fetelor, 
Luăți seama, alelei, 
Că-i frumos și e holtei.

casă o cutie
Priponită pe-o frînghie. 
Vorbăreață, cîntăreață, 
Cîte-odată șugubeață,
Ce-mi dă sfaturi și povețte 
Și îmi cîntă la ospețe.

(;njoznjr.a)
. I 

Am de la o vreme-ncoace 
Un prieten care-mi place; 
El la mine în ogradă 
Vine zilnic să mă vadă 
Și îmi povestește, frate. 
Multe lucruri minunate. j

(injejz)

Ț — Faceți îoc ! Trece griul colectivei...
(Desen de V. VASILIU.)

SNOAVE
Tractorista

— După părerea mea, trac
torul nu e treabă de femeie O 
vezi pe tractorista de cofo ? 
Așa. plină de ulei, cum e. pun 
rămășag că du se mărită nici
odată! ’ «

— Nici nu trebuie să se mă
rite : e nevastă-rnea.

Nepotrivire
__  t

— Am arat cu tractorul, am 
semănat cu semănătoarea, am 
secerat $i treierat cu combina—

— Și acum?
— Acum am cules atîtea roa

de. că nu mai prididesc să It 
duc acasă cu carul cu boi. ■

La împărțirea 
avansurilor

— Ce mă fac ? Nu mai am 
unde pune boabele.

— Ai saci puțini ?
— Nu. am boabe multe.

GLUME
Vîrsta lui

— Cîți ani ai. nea Ioane? 
întrebă într-o zi un fost cîrciu- 
mar, pe un bătrîn.

— Doisprezece —■ răspunse a- 
cesta.

— Cum doisprezece bre ? Știi 
foarte bine că ești mai bătrîn 
ca mine !

— Doisprezece — se încăâă- 
țînă bătrînul, — fiindcă ceilalți, 
pînă Ia 23 August 1944, 
i-am trăit, i-am slugărit 
tine I
Din ce în ce mai mult

— Cum stat! cu neștiutorii 
de carte, moșule ? — l-a între
bat pe unibătrînel. un străin 
în trecere prin comună.

— Păi să tot fie vreo trei
zeci-. i-a răspuns acesta.

— Așa de multi ?
— Ehei, nepoate, după cum 

merg treburile la noi, mi-e tea
mă că numărul lor va mai creș
te... Sînt din ce în ce mai 
multi t

— Qin ,ce în ce. mai mulți ? 
Se poate una ca asta ?!
■ — Uite ca se poate.- Breșa 
colectivei noastre a devenit de 
la un timp neîncăpătoare 1

II cunoaște...
Un fost primar s-a întîlnit 

într-o zi. în mijlocul satului, cu 
fostul său argat, acum tracto
rist fruntaș la un S.AÎ.T.

— Mă Marine, nu dai și tu 
bună ziua la oameni ? Ce, nu 
mă mai cunoști ? \

— Ba tocmai că te cunosc 
prea bine! i-a răspuns flăcăul 
și ?i-a văzut de drum.

VARA LA ȚARA
Locuința mea de vară 

E la țară—
Acolo doresc să plec 
Pe meleagurile mele

Cu vilcele
Tot concediul să ml petrec.

Căci acum nu mai arată 
Ca altdată 

Satul, cum ni l-a descris. 
După Al. Depărățeanu, 

Topîrceanu, 
Cit se poate de precis.

Are satul altă față. 
Altă viață

Cu indicii de progres; 
Viața ce aici palpită

Nu-1 lipsită 
Nicidecum de interes.

supăralăacum, 
îi fac in permanență 

Concurență
Becurile do pe drum. v

De-aia eu, și-n astă vară. 
Plec la țară 

Să petrec cu-adevărat. 
Ca un fluture pe floare. 

Beat de soare. 
Și de aerul din sat

IGO2 BLOCK

Tare 
Căci

De, se poate să nu fie 
Cine știe

Ce confort excepțional; 
Bunăstarea însă crește 

Șl firește —
Șl nivelul cultural.

ȘI cind doarme-adinc comuni 
Iese luna
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