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In cinstea zilei de 23 August, la Combinatul Siderurgic din Hunedoara, a început să funcționeze marele laminor blunting. Prin intrarea in funcțiune a 
acestui însemnat obiectiv industrial producția de laminate a țării se va dubla.

In fotografie: un aspect al căței de lucru a laminorului blaming, principalul agregai al acestui complex siderurgic. In timpul ultimelor probe făcute 
înainte de darea In funcțiune.

 ' (Fotografia : NICU VASILE)

n de an, sărbătorirea zilei de 23 August 
capâtă un conținut mai bogat, pentru că 
în fiecare an harnicul și talentatul nos

tru popor adaugă la zestrea tării roade tot 
mai mari, roade ale muncii libere, pentru ca 
viata celui ce muncește să devină tot mai 
bună, mai plină de bucurii.

In aceste zile. în fabrici și uzine, pe șantiere 
și ogoare, oamenii muncii întimpină cu noi și 
mărețe înfăptuiri apropiata sărbătoare a eli
berării patriei.

O veste sosită recent anunță : „Laminorul 
bluming de la Hunedoara a intrat în funcțiu
ne*. Prin intrarea în funcțiune a acestui im
portant obiectiv industrial se va dubla pro
ducția de laminate a tării. Și acest uriaș la
minor, ca și alte fabrici și uzine din tara noas
tră, a fost construit cu ajutorul Uniunii Sovie
tice, marea noastră prietenă. O altă știre ves
tește că muncitorii Magistralei de Est, montind 
80 km. de conductă, și-au îndeplinit angaja
mentul luat în cinstea marii sărbători. Asta 
înseamnă că orașele și satele Moldovei voi 
primi gaz metan mai devreme.

In cinstea zilei de 23 August, minerii din 
Valea Jiului au dăruit patriei zeci de mii de 
tone de cărbune peste plan. Numai minerii de 
la Uricani, de pildă, au scos din adîncuri peste 
4.800 tone. In mii de tone de țiței se măsoară 
și realizările harnicilor petroliști de pe Valea 
Prahovei.

k Alături de harnicii și destoinicii noștri muu- 
citori, care dau patriei tot mal multe produse.

mai bune și mai ieftine, oamenii muncii de la 
sate întîmpină ziua de 23 August cu noi și în
semnate înfăptuiri.

Așa, de pildă, în săptămîna record, organi
zată în cinstea zilei de 23 August, în scopul 
grăbirii lucrărilor de recoltare, la G A.C. Pe- 
chea, regiunea Galați, fiecare batoză a treie
rat zilnic cite 22.000 kg. grîu. In regiunile Ora
dea și Craiova zeci de mii de colectiviști, în
tovărășiți și țărani muncitori au pornit o însu
flețită întrecere pentru terminarea cit mai grab
nică a treierișului.

Deunăzi, printre alte scrisori, ne-a sosit la 
redacție un plic înăuntrul căru-'a mina cores
pondentului voluntar Nicolae Procovan. obiș
nuită mai mult cu mînuirea plugului decît a 
condeiului, scria : „Zilele acestea, în satul 
Ciumulești din raionul Fălticeni, s-a înjghebat 
o nouă întovărășire agricolă. I-am dat un nu
me scump inimii noastre : „23 August*. Cuvin
te simple, care capâtă totuși o semnificație 
deosebită.

Despre același nume drag, despre 23 August, 1 
glăsuiesc și stihurile brigăzii artistice din sa
tul Săucești, regiunea Bacău :

„Sat trezii la viață 
intr-o dimineața 
cind veniră-n țară 
la slirșit de vară 
din soare răsare 
oști liberatoare, 
cind partidul drag 
ne-a adus în prag 
bucuria vieții,.*

precum și alte stihuri prin care brigada artis
tică din Săucești cîntă bucuria vieții noi, adu- 
cînd cuvinte de laudă colectiviștilor din sat 
care au obținut recolte mari și care s-au an
gajat ca pînă la 23 August sa termine arătu
rile de vară

Succesele și realizările pe care le-am po
menit aci, ca și 
oamenii muncii 
dese în cinstea

multe, multe altele pe ca-o 
din patria noastră le dobîn- 
marii sărbători, sînt mărturia

dragostei și profundului atașament al poporu
lui nostru față de regimul democrat-popular, a 
hotărîrii oamenilor muncii de a da viață sar
cinilor trasate de partid pentru întărirea 
scumpei noastre patrii, de a lupta cu forțe 
mereu sporite, alături de popoarele celorlalte 
țări socialiste și de toți oamenii iubitori de 
pace din lume pentru triumful nobilei 
păcii.
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An de an se dezvoltă mișcarea artistică de amatori de la sate, lau 
ființă noi coruri, echipe de teatru, de dansuri, de instrumentiști și brigăzi 

artistice de agitație.
Tn fotografie: Echipa de flautiști din comuna Roșiile, raionul Oltenița.
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IN PLINA VITEZA
Zgomotul de pe uli

ță e de nesuportat. 
Motocicliștii, pră-

unul pe altul 
făcut nici o

In după amiaza a- 
ceea de duminică, 
sala căminului cultu
ral din Broșteni, raio. 
nul Strehaia, era ar
hiplină. Dinăuntru 
răzbăteau crîmpeie 
din conferința lui Ni- 
colae Popescu, di
rectorul școlii. ca
re înfățișa oame
nilor situația inter
națională. lupta pentru pace a popoare
lor lumii, propunerile Uniunii Sovietice 
pentru ncetarea experiențelor cu arma 
atomică și cu hidrogen și a cursei înar
mărilor.

Apoi, conferențiarul trecu la proble
mele concrete ale comunei. ...„Nu tre
buie să ne mulțumim numai cu faptul 
că în comuna noastră majoritatea oa
menilor lucrează în cele două gospo
dării agricole colective și în cele patru 
întovărășiri — spunea el — ci trebuie 
să muncim tot mai mult pentru a îmbo
găți avutul obștesc. Iată colectiva din 
satul Boca. Pînă mai anul trecut unii 
dintre colectiviști nu prea veneau la 
lucru și rezultatele au fost slabe. 
Anul acesta s-a muncit bine și recolta 
este pe măsura muncii. Am dreptate 
sau nu, oameni buni 7“ se adresă confe
rențiarul celor din sală. — „Așa e, răs
punseră cîteva voci". Și conferențiarul 
continuă : „Cei din întovărășirile agri
cole cred că-și reamintesc că au avut 
de furcă fiindcă n-au pus deoparte să- 
rnînța de grîu. Ca să nu fie și în toamna 
aceasta la fel, eu vă sfătuiesc să vă ți
neți hotărîrea luată în adunările gene
rale în legătură cu Consfătuirea de la 
Constanța și, încă de la arie, să triorați 
griul de sămînță și să-1 puneți la păs
trare. Astfel, veți avea la toamnă să- 
mință de calitate bună și la îndemână".

Și tot așa, conferențiarul Nicolae Po
pescu, — director al școlii din Broșteni 
— le vorbea oamenilor din comună des

pre viața cea nouă pe 
care și.au făurit-o, 
îndemnîndu-i s-o în
frumusețeze neînce
tat. El a povestit de 
satul Meriș, care în 
trecut era stăpînit de 
chiaburi, negustori, 
geambași de cai, care-i 
exploatau pe cei ne
voiași. A făcut chiar 
și o comparație,

luind ca pildă anul 1948 față de 
anul acesta. In 1948 locuiau în sa
tul Meriș peste 100 de familii ce 
munceau 1328 de parcele mici de păinînt 
răspindite fie pe deal, fie pe lunca Mo- 
trului. Cei care aveau vite le munceau, 
cei care nu aveau lăsau parcelele 
pirloagă, mulțumindu-se să apuce 
drumul orașelor. In 1958 n-au mai 
rămas decît 15 asemenea parcele, 
restul s'nt strînse la un loc în 
loturile mari de pămînt ale gospodăriei 
agricole colective și ale întovărășirii a- 
gricole din sat. (Numai 24 de familii au 
rămas în afara sectorului cooperatist). 
La sfîrșjtul anului 1948 au apărut pe 
două case primele antene de radio. Azi 
asemenea antene sînt înălțate pe 15 case. 
Dacă în 1948 predominau casele acope
rite cu șiță și stuf, în Meriș, din cele 
160 de case, numai șapte au mai rămas 
acoperite cu șiță, restul fiind acoperite 
cu țiglă sau tablă.

Conferențiarul a mai dat cîteva cifre 
în legătură cu numărul mare de analfa- 
beți ce existau în trecut în Meriș. 
Această plagă a trecutului a fost de 
mult lichidată.

Auzind numai cîteva crîmpeie din 
conferința lui Nicolae Popescu, nu m-am 
mirat de ce se spune despre dînsul că 
este cunoscut în toate satele comunei 
Broșteni, ca un bun sfătuitor și educa
tor nu numai al copiilor de la școală, ci 
și al maturilor.

M. Stancu
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Ar da vina 
că nu s-a 
treabă.

La cămin 
tabel nominal întocmit de 
Nagv Cornel, directorul 
școlii, cu (redăm textual) 
„tovarășii învățători care 
fac de serviciu la că
min" Ciudată formulare, 
în loc de „muncă ob
ștească" Pesemne, că 
„făcînd de serviciu" de 
la orele 8 la 14 și de la 
14 la 20, cum se spune 
în tabel, cadrele didacti. 
ce stau de strajă în că
min ca să nu se spună 

nici

cel mai bun agitator. 
Ceea ce nu se poate spu
ne, deși ar fi de dorit, 
despre intelectuali.

Oamenii 
de cultură 
dovedesc.

Sînt în sat 
buni, și dansatori, și ști- 
huitori. Dacă cineva ar 
vrea, ar putea face o for
mație artistică puternică, 
numărînd peste 70 de 
persoane. Dar nici fostul 
director al căminului. 
Iancu Dobre, nici Stelică 
Vătămanu, actualul direc
tor, nici învățătorii n-au 
vreo dorință

___ — pra- 
ghidon. aflați 
5-a tură, trec 

prin fața 
E obișnuita 

amiază

văliți 
acum 
ca nălucile 
căminului.
cursă de după 
din Pechea, după obiș
nuitele ore de somn. Mo
tocicliștii sînt, deci, odih
niți și cu poftă de aler. 
gătură. Ii urmărim de la 
fereastra clădirii sfatului.

— Aveți multe motoci
clete în sat ? — întreb 
un sătean.

Da Sînt ale tovară- 
învățători. — Și-mi 
pe fereastră

Dînsul, care a tre- 
acum e Gheorgbe 

și celălalt care

șilor 
arată

pe 
la a se află un

sînt însetați 
și faptele o

și recitatori

cut 
Caragea 
se străduiește să-1 întrea
că, e Costea Dumitrașcu.

Tot în cuprinsul ace- 
luiaș tablou, puțin mai 
spre stînga, ușile fereca
te ale căminului. In cea
surile de răgaz, sătenii se 
adună în piața din fata 
sfatului și urmăresc 
delung, ca la curse, 
motocicliștii în iureș.

De o parte, la loc 
zervat, stă de obicei 
misia de arbitri. Din 
fac parte, cu rîndul, 
cretarul sfatului. Emil Fe- 
nițe, căruia comitetul 
executiv i-a dat și neplă
cuta — pentru el — sar
cină de a îndruma mun
ca culturală din comu
nă, precum 
didactice 
tocicletă și 
putînd sta 
șosea. O 
se mai lipește și 
Popa, inspector al secției 
raionale de învățămînt și 
cultură care, după crt se 
pare, se deplasează aici 
tot în problema... moto- 
ciclismului Cînd se în- 
tîlnesc, vorbesc de con
sumul de benzină pe ki
lometru, despre cilindri, 
despre transmisia cu ax 
sau cu lanț. Despre mun
ca culturală nici o vor- 
buliță. Ea fiind o ches
tiune nevralgică e ocoli
tă cu tact și iscusință.
Dacă n-ar face așa, s-ar 
ivi dihonia între dînșii.

află acolo în acest

în- 
pe

re- 
co- 
ea 
se-

și cadrele 
care n-au mo- 
care deci ne- 
în șa, stau în 
dată la lună 

Ghiță

ființă omenească. După 
tura de 

vine directorul 
Mai deschide

o 
ce se termină 
serviciu, 
și încuie,
duminica, că-i zi de bal. 
și vin lăutarii din Slobo- 
zia-Conachi, cu care că
minul cultural are con
tract în regulă.

Sătenii vîrstnici nu se 
prea împacă cu balurile, 
(mai ales cînd în afară 
de asta nu mai văd ni
mic), dar nimeni din ac
tivul cultural nu se sin
chisește de dorințele lor. 
In această situație oame
nii își satisfac singuri, cu 
puterile lor, dorința de a 
învăța și de a-și ridica 
nivelul cultural.

La o adunare, la care 
a vorbit frumos și cu pri
cepere despre problemele 
agriculturii locale, Ion Ne- 
goiță, președintele colec
tivei, cîndva analfabet și 
azi conferențiar cu renu. 
me, au venit 500 de oa
meni. Ceea ce înseamnă 
că așa ceva le trebuia cu 
precădere. Despre colec
tivistul Vasile Oană, care 
a adus singur în colecti
vă, după o muncă înde
lungată și răbdătoare, 200 
de săteni, se spune că-i

Dascălii au 
Treaba noastră 

învățăm pe copii carte' 
De acord, numai că la o 
lucrare de control, la ma
tematică, 14 dintre elevi 
au luat nota 4

— Păi, dacă sînt leneși 
— obiectează învățătorii, 
în timp ce părinții zic 
(și ni se pare că au 
dreptate), că tovarășii în
vățători nu și.au 
datoria cumsecade 
în această privință.

In comună sînt 
5.000 de cărți și 
oameni cu gustul 
lui, șahul a căpătat o 
mare răspîndrre. Colecti
viști ca Ghiță Dragomir 
și Ivan Mihalache, 
biruit la șah 
tori.

— Au avut 
că altminteri... 
semnat învățătorii. N-au 
avut noroc, și nu a fost 
nici o întîmplare.

Se spune că atunci 
cînd stai pe Ioc rămîi de 
căruță Aceasta, fiindcă 
viața din jur curge neîn
trerupt și biruitor, 
s-o ajungi din 
mai folosește 
motocicleta, 
te încadrezi 
pînă 
realitatea 
Recomandare 
facem aci cu toată căl
dura majorității învățăto
rilor din Pechea.

replicat : 
este să-i

făcut 
nici

peste 
mulți 
cititu-

i-au 
pe învăță

ei noroc,
s-au re-

Ca 
urmă, nu-ți 
nici măcar 

Trebuie să 
cu pasiune,

la confundare, în 
înconjurătoare, 

pe care o

V. Toso |

Multe zile de-a rîndul, la Rimnicu 
Sărat s-au făcut pregătiri febrile 
pentru montarea unui spectacol. 

Ce fel de spectacol ? Vreo piesă de tea
tru într-un act cu care se vor deplasa la 
sate, prezentînd-o ca model în actualul 
festival ,,I. L. Caragiale" ? Vreun pro
gram de brigadă artistică de agitație ? 
— se vor întreba cititorii. Nici una din 
ele. Casa de cultură pregătea un spec
tacol de estradă.

— Un asemenea spectacol este abso
lut necesar în momentul de față la 
casa raională de cultură din Rîmnicu 
Sărat — susține cu tărie conducerea a- 
cestei instituții. Pentru ce ? Pentru a-i 
atrage pe oameni în activitatea cultu
rală, pentru a înjgheba mai apoi o bri
gadă de agitație și mai ales pentru a... 
strînge fonduri.

De fapt, ultima motivare e cea ade
vărată. Numai că țintind să adune fon
duri cu orice preț, colectivul casei de 
cultură a uitat cu desăvîrșire de scopul 
său educativ. Astfel, se face că un grup 
de amatori, unii fără ocupație pre
cisă, au hotărît să prezinte publicu
lui din Rîmnic un „extraordinar* spec
tacol de estradă. Fiecare a adus la casa 
de cultură numere de revistă ieftină 
sau de muzică ușoară prinsă la radio, 
din expedițiile „artistice* ale unor șu- 
șaniști și producții „originale* din care 
au încropit un spectacol de nepermis.

Seară de seară, sub privirile pline de 
mulțumire ale instructorului artistic 
Mihai Margine — activist vechi la casa 
de cultură și care cunoaște atribuțiile 
și rolul acestei instituții culturale de 
masă în viața artistică amatoare de la 
sate — a avut loc punerea în scenă a 
unui spectacol sub orice nivel, plin de 
serioase greșeli de orientare politică,

ri

un spectacol care n-are nimic comun cu 
arta nouă pe care o cer oamenii mun
cii.

Pentru a căpăta cit mai mult aspect 
de estradă, programul, alcătuit din me
lodii de muzică ușoară, a fost presărat 
ici și colo cu monoloage și cuplete ce 
denaturează realitatea.

Cupletul „Cioclii" bunăoară — o pa
rodie nefericită a unui spectacol de circ 
— vrea, chipurile, să critice diferite lip
suri existente în Rîmnicu Sărat. Critica 
este înlocuită însă cu ponegrirea. Sînt „sa
tirizați" de-a valma unii ospătari, 
frizeri, cooperatori, funcționari, care 
se fac vinovați de greșeli și a- 
bateri. Cupletistul „uită" însă să 
sufle măcar o vorbă despre oa
menii cinstiți, buni, pozitivi, care 
formează majoritatea covîrșitoare a 
populației muncitoare, despre viața cea 
nouă, atît de bogată în fapte, de care 
autorii programului ca și tovarășii din 
conducera casei de cultură, care l-au 
aprobat, se dovedesc străini. Prin felul 
cum este alcătuit cupletul tinde să 
creeze un tablou fals, care denaturează 
realitatea și generalizează cu totul ne
motivat anumite deficiențe izolate. Ca și 
cum în orașul și raiionul Rîmnicu Sărat 
n-ar exista atîtea realizări, care înfru
musețează zi de zi traiul oamenilor 
muncii (un teatru în plin centru, noi u- 
nități de deservire a cetățenilor, școli, 
dispensare, case de naștere, gospodării 

agricole colective și întovărășiri la sate), 
ca și cum în fabricile, instituțiile și pe 
ogoarele acestui raion n-ar munci cu 
avînt zeci de mii de oameni, pe care 
autorii nu-i văd.

Cum și-a putut găsi locul în acest 
program de estradă un monolog ca cel 
intitulat „Sinucigașul", de prost gust, 
care intr-adevăr a circulat cîtăva vreme 
prin programele de estradă ale unor 
șușaniști, dar care a fost pe bun motiv 
respins de publicul spectator ? Ce pot 
învăța oare spectatorii d'in Rîmnicu Să
rat dintr-o asemenea „producție litera
ră" în care „eroul", un așa-zis îndră
gostit, exponent al mentalității putrede, 
mic-burgheze, caută sisteme de sinuci
dere— prezentate; chipurile, într-o fo;mă 
hazlie, după care se resemnează- să-și 
omoare iubita. Ce rol educativ poate 
juca oare o asemenea monstruozitate 7 
Ce sentimente și trăsături tinde să cul
tive monologul amintit. in rîndurile 
spectatorilor ?

Cum a putut conducerea casei raio
nale de cultură din Rîmnicu Sărat, re
giunea Ploești (director — Dumitru Da
niel, instructor artistic — Mihai Mar
gine, metodist — Mihai Constantin), să 
admită punerea în scenă a unui aseme
nea spectacol 7 Pentru un astfel de 
spectacol se irosesc forțele artistice 
(pentru că între interpreți sînt și ele
mente talentate) și bani pentru cos
tume. decoruri etc. în timp ce la

ne
casa de cultură se pregătește un aseme
nea spectacol, nu a existat nici o preo
cupare pentru punerea în scenă a unei 
piese inspirate din actualitate, din pro
blemele transformării socialiste a agri
culturii, iar îndrumarea metodică a că
minelor culturale este neglijată. Re
zultatul : casa de cultură nu trăiește că 
o instituție culturală, este ocolită de 
cetățeni. Casa raională de cultură din 
Rîmnicu Sărat, de altfel, nu a reușit nici 
pînă astăzi să alcătuiască o brigadă ar
tistică de agitație. Nu-i de loc o întim- 
plare faptul că și în majoritatea comu
nelor din raion situația e asemănătoa
re.

Este de datoria organelor locale să se 
seziseze de orientarea greșită a muncii 
casei de cultură, să vegheze la conținu
tul programelor acesteia pentru a nu fi 
oferite spectatorilor din oraș și de la 
sate spectacole cu un conținut necores
punzător. montate după bunul plac al 
unor așa-ziși artiști care transformă 
scena casei de cultură în tribună de 
răspîndire a unor idei nesănătoase.

Avem convingerea că forurile în drept 
vor interveni la timp pentru ca acest 
program de estradă, care nu are nimic 
comun cu arta și cu preocupările oa
menilor muncii, să nu fie prezentat n 
public.

Conducerea casei de cultură trebuie 
să depună toate eforturile pentru al
cătuirea unei brigăzi artistice de agitație 
care, antrenînd un colectiv serios de 
creatori, să prezinte programe originale, 
interesante, variate, legate de actuali
tate, să cultive bunul gust, să educe 
masele în spiritul dragostei de patrie, al 
pasiunii pentru construcția vieții noi

Șerban Radule i:u
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Aplicînd învățămintele Consfătuirii de la Constanța, muncitorii și tehnicienii gospodăriei de stat 
Cuparu, raionul Găești, regiunea Pitești, muncesc cu însuflețire pentru obținerea unor producții 
sporite la toate culturile. Și roadele muncii lor sînt dintre cele mai importante: cele 1000 de hectare 
semănate cu porumb hibrid promit o recoltă de 4.000 kg. la hectar.

UBICUI

Despre organizarea muncii 
în gospodăriile agricole colective *)

Cum am atras in muncă 
toate colectivistele

Zgomotul tractorului a în
cetat. Liniștea s-a așter
nut nefirească după atî- 

tea ceasuri de încordare. For
fota de la arie s-a domolit și 
ea de parcă tractorul ar fi pus 
în mișcare mulțimea de oameni, 
nu mecanismul batozei. Numai 
la cintar se mai agită cijiva. 
Se cintaresc ultimii saci din re
colta gospodăriei colective din 
Romiuești, raionul Ploești.

— Gata, să facem socoteala 
— rosti delegatul de batoză. 
— Va să zică, 80.005 kg.... 
impărtit la... cite hectare ?

— 40!
— Așa, împărțit la 40... A* 

veți 2.000 de kg. la hectar. Fru
moasă recoltă, încheie el.

Intr-adevăr recolta de griu a

gospodăriei colective din Romî- 
nești este deosebit de frumoasă. 
De două ori mai mare decît a 
individualilor dintre care multi 
erau de fată și, ca întotdeauna 
în asemenea împrejurări, au tă- 
bărit cu întrebările : ce și cum 
s-a făcut. Care-i secretul ? Și 
așa pe loc s-a înfiripat un ade
vărat curs agrotehnic, cu între
bări și răspunsuri :

— Cum a fost în vara tre
cută cu arătura de vară ? — 
întrebă cineva.

— Păi, cum să fie — răs
punse Constantin Ștefan, briga
dierul de cîmp al colectivei, 
știința ne învață că arătura de 
vară are mare însemnătate. 
Pentru că în felul acesta pă- 
mîntul păstrează apa adunată.

La o bază de
RECEPȚIE

mîine-poimîine, în- 
cepem dezmiriști- 
tul și apoi la anul 
mai stăm noi de
vorbă.

Deodată, 
virile se 
dreptară

pri- 
în. 
că

La baza de re
cepție din 
Căzănești e 

zarvă mare : cine 
să fie primul ? 
Cam în același 
timp sosiseră și în- 
tovărășiții din Cră- 
sani și cei din 
Munteni.

— Tragem la 
sorți — propuse u- 
nul din Crăsani.

— Ce să mai 
pierdem vremea de 
pomană ? — râs'
punse unul din 
Munteni. — Tre
ceți voi la rînd. și 
gata !

Pînă să vină ma
gazinerul Marcu 
Cicerone, oamenii 
s'au strîns grupuri, 
grupuri, schimbînd 
între ei vorbe și 
glume. Unii tră
geau cu ochiul că
tre căruțele încăr
cate ale vecinilor, 
sau dezlegau cîte 
un sae si cîntăreaii 
în palmă boabele 
grele.

— Bun grîu, în. 
gînau mai mult ca 
pentru sine. Dar 
nici cu al nostru, 
nu ni’i rușine.

Cei din Crăsani 
se lăudau că abia

terminaseră treie- 
rișul seara și au 
și pornit cu noap
tea în cap la baz.ă. 
Cei din Munteni, 
le răspundeau că 
tot ei i-au întrecut, 
pentru că predase
ră cu o zi mai îna
inte o parte din 
cerealele contrac
tate și că nu de
geaba tovarășa To
ma Tincuța, de la 
laborator, îi lăuda
se. Griul avea 80 
greutate bectolitri- 
că și obținuseră 
1.400 kg. la hectar. 
Acum predau ulti
mele boabe din 
cele 150.000 kg. 
contractate.

— Apoi. ziseră 
cei din Crăsani, noi 
n-am scos chiar a- 
tît...

— Da’ de ce, 
n-ați avut sămînță 
bună ?

— Am avut 1
— Da’ cu combi

na ați recoltat ?
— Cu combina, 

și cum mai mer
gea... Ceas nu alta.

— Atunci poate 
n-ati făcut ogorul 
cum trebuia ?

— Nu l-am fă- 
cut de loc. Dar de

tre un convoi de
căruțe care tocmai 
sosise-

— De unde sîn. 
teți. bădie ?

—• Apoi, de prin 
Crunți.

— Tot întovără
șiți ?

— Tot, deocam
dată 1

— Cum vine as
ta — deocamdată?

— Păi, ne-am 
hotărît ca la toam
nă să fim colecti
viști. Și am chib
zuit bine. Chiar 
acu’, la treier, cei 
de la colectivă 
ne-au arătat că tot 
mai bine e la ei. 
Au scos mai mult 
ca noi cu cîte 5 
saci la hectar.

întovărășiții din 
Crăsani și Mun 
teni. rămași o clipă 
pe gîndurî, schim
bară priviri.

—■ Și .. toți o Să 
treceți ?

■— Aproape toți. 
Dar dumneavoastră, 
cine sînteți ?

— întovărășiți... 
adică deocamdată.

— Cum și...
— Păi. și noi 

ne'am dumirit.
A. Simion

Și apoi fiecare știe că în lunile 
de vara, cînd miriștea stă dez
golita în bătaia soarelui, pă- 
mintul se întărește, încît toam
na, după arat, cu greu pot li 
zdrobiți bulgării de pămint tari 
ca piatra. Așa că noi am arat 
din august. După vreo cîteva 
șăptămini a venit și vremea în- 
sămînțatului. Shmînța am 
schimbal-o din timp la bază, 
iar ogorul s-a așezat bine în 
urma arăturii. Rămăsese numai 
să dăm cu cultivatorul la 
4—5 cm. adîncime și să punem 
sămînta în pămint. In primă
vară au venit alte griji. Mai 
întii a trebuit să grăpăm, apoi 
am îngrășat cultura cu azotat 
de amoniu, iar cînd buruienile 
au scos capul le-am plivit. Cînd 
privesc în urmă la munca unui 
an, inii dau seama cu cîtă chib
zuiala le-am făcut pe toate, cît 
de mult ne a ajutat învățătura, 
lin lucru nu l-am făcut bine. Și 
asta ne-a adus mari necazuri. 
Am greșit cind am semănat 
griu după grîu, și ne-am dat 
seama abia în primăvară cînd 
ne cinci hectare gindacul ghe
bos ne-a distrus cultura. Și nu 
ne-a fost ușor sa scăpăm d? 
acest dușman periculos. Atacul 
era prea puternic ca să-l putem 
opri numai cu substanțe chi
mice. A trebuit sa întoarcem cu 
plugul cinci hectare care ne ar 
fi adus încă 10000 kg. de 
grîu. Deci, greșelile de anul tre
cut ne-au costat 10.000 kg. 
de griu. Dar din ele am învă
țat pentru toată viața. Anul 
asta nu mai semănăm griu după 
păioase. O să-l punem în Locul 
borceagului, a mazărei sau a 
trifoiului, că merge mai bine. 
Cît privește aratura de vară, 
după cum vedeți, am făcut bine 
că anul trecut am arat din 
vară. Anul ăs'a facem la fel. 
Pină acum am dat gata 25 de 
hectare, așa că pesie ciieva zile 
terminăm de arat. Oricine poa
te face ca noi In colectivă 
însă se face maț cu spor.

Cele spuse de Constantin 
Ștefan au avut darul ca în cî
teva cuvinte să dezvăluie se
cretul unei recolte frumoase. Cu
vintele lui au căzut în inimile 
oamenilor ca și sămînța bună 
într-un ogor bine pregătit Pen
tru că în ziua aceea s-a' mai 
vorbit și de recolta de 3.000 kg. 
de orz la hectar, de porumbul 
frumos, de grădina de legume, 
care dă pe an sute de mii de 
lei, și de alte treburi gospodă
rești și de viață ale colectiviș
tilor. O școală adevărata la 
arie 1

Ing. M. Bogdan

La noi, ca de altfel în 
multe gospodării agricole 
colective, femeile repre

zintă aproape jumătate din efec
tivul brațelor de muncă. Așa 
stînd lucrurile, pentru consiliul 
nostru de conducere, atragerea 
femeilor în muncă a fost de la 
.început o grijă de căpătîi. Și-am 
avut, în această privință, ceva 
dureri de cap...

Intîi și întîi ne stăteau în cale 
unele prejudecăți. Știți că la 
noi tătarii, există obiceiul de a 
feri femeia de ochiul străinului. 
Pe vremea tinereții bătrînilor 
noștri, tătăroaicele mai umblau 
încă cu fața acoperită de văl. 
Pînă în zilele înființării gospo
dăriei colective, tătăroaica nu 
ar fi ieșit pentru nimic în lume 
la munca cîmpului de nu era și 
bărbatul ei cu dînsa.

Din totalul de 62 de femei, 
oît avea la început gospodăria 
noastră, 32 erau tătăroaice, iar 
dintre acestea, o parte, erau 
prinse de mrejele obiceiului de 
care vă vorbeam mai sus. Ce_a- 
veam de făcut ? Să aducem fe- 
meile cu sila la muncă nu era 
în spiritul statutului gospodă
riei. Să ne căciulim în fața îna
poierii ? Nici atît. Ne-am înțeles 
atunci să ieșim la muncă în 
prunul rind noi, comuniștii, și 
o dată cu noi, nevestele noastre. 
Consiliul de conducere, la rin- 
dul său, a îndemnat pe toți 
membrii săi, pe brigadieri, so
cotitor și magaziner, să-și adu
că nevestele la muncă.

Femeile noastre n_au așteptat 
să le spunem de două ori. Au 
venit zi de zi la seceriș și la 
treieriș și Abibe, nevasta mea, 
și Vaspie, soția lui Mustafa 
Ablachim, și Floarea, soția bri
gadierului Tudor Bucur, ba pînă 
și tușa Dumitra, nevasta lui Ne- 
culae Tudosiu, femeie la vreo 
60 de ani. N-a fost chip s-o ți
nem departe de muncă.

In vreme ce nevestele noastre 
lucrau de se speteau, Mentatoi 
Mustafa, o bătrină cu multă 
trecere printre tătăroaice. sta Pe 
marginea șanțului și tot căsca 
ochii să vadă „ce-o ieși". A tre
buit însă să aștepte cam multi- 
șor, pînă în toamnă cînd, o dată 
cu împărțirea veniturilor, s-au 
limpezit și apele... Colectiviste
le. fie romînce, fie tătăroaice, 
care veniseră la lucru, primiră 
mulți saci cu grîu și porumb. 
După împărțirea veniturilor nu 
mai ce ne trezim acasă cu o 
droaie de femei, în frunte, bine
înțeles, cu vecina noastră Men
tatoi. Le-am primit cu mare 
cinste în ospeție, le-am așezat 
Pe scaune și le-am poftit la vor
bă. Dar parcă le pierise graiul, 
tăceau și se uitau la mine, la
*) Vezi ,,Albina" nr. 546, 547, 
548, ^49. 550, 551 553.

nevastă-mea, roteau privirea 
prin odaie și iar o luau de la 
capăt. Atunci am început să le 
arăt, cum se zice în bani mă
runți, cît de păgubitoare sînt 
pentru noi unele obiceiuri. Tot
odată, le-am arătat cine era 
interesat să mențină aceste obi
ceiuri, să ne dezbine. Cînd chia
burii se aflau în zor mare anga
jau la muncă ce oameni găseau, 
fără să cate de-i romîn sau tă
tar, bărbat sau femeie.

Mult am stat de vorbă atunci. 
Tăceau femeile și ascultau cu 
multă luare-aminte. In zilele 
următoare am căutat să avem 
discuții asemănătoare cu toate 
colectivistele și iată așa am pu
tut să risipim anumite obiceiuri 
ce conveneau de minune chia
burilor tocmai pentru că îngreu
nau munca gospodăriei colecti
ve.

Acum, după ce toate colecti
vistele începură să vină la lu
cru, consiliul de conducere se 
îngriji de organizarea muncii 
lor. Prima măsură a fost de a 
repartiza bătrînele și femeile ou 
copii mici la locuri de muncă 
aflate în marginea satului, bu
năoară, la grădina de legume și 
zarzavat, înlesnind mamelor să 
poată veni acasă și peste zi. 
Ceva mai tîrziu am înființat 
grădinița sezonieră. Colectivii, 
tele cu copii mici primesc un 
ajutor foarte mare din partea 
gospodăriei dacă ele vor avea 
unde să-și lase copiii peste zi.

A doua măsură a constat în 
folosirea, mai ales a fetelor, în 
munci organizatorice de oondu. 
cere. Echipele de muncă au fost 
încredințate unor fete vrednice 
cum sînt Elena Mihalcea, Sadie 
Menali, Perian Selim, Fănica 
Lutic și altele. Ca echipele să 
fie în răspunderea femeilor nu-i 
lucru de loc rău. Dacă treaba nu 
e făcută ca lumea, femeia ți-1 
muștruluiește pe vinovat vinde- 
cîndu-1 de lenevie pentru tot
deauna. Dar și în adunările ge
nerale se înscriu la cuvînt fe
meile. întotdeauna avem grijă 
să le cerem părerea, să le în
demnăm să-și spună păsurile.

Socot că dacă noi, colectiviș
tii din satul Valea Seacă, avem 
azi o gospodărie bogată al că
rei fond de bază a ajuns de la 
25.300 lei, cît era în primăvara 
anului 1952, la înființare, la 
1.200.000, aceasta se datorează 
în mare, chiar foarte mare mă
sură, găsirii celor mai potrivite 
mijloace pentru atragerea femei
lor la munca în gospodărie, de 
către consiliul de conducere.

Abib Bechir 
președintele G.A.C. ,,Secera 

și Ciocanul" satul Valea 
Seacă, raionul Medgidia, 

regiunea Constanța

Colectivistele din Ceacu, raionul Călărași sînt fericite. 
Recolta de ardei este frumoasă, răsplătindu-le strădania.



Brigada Iruntașă condusă de minerul comunist Mihai Tucaciuc 
de la mina Aninoasa.

venit

nmiiiniiin
Am citii o informație de ziar: „agitatorul Marin lordache a 

izbutit să convingă, singur, în cîteva luni, 32 de familii să intre 
tn gospodăria colectivă". Fraza laconică a informației mi a stir- 
rut dorința de a-l cunoaște pe omul acesta. Mi-am făcut drum 
prin satul lut.

E un bărbat în puterea vîrstei, înalt, cu o frunte bombată, 
prelungită de un început de pleșuvie, ochi căprui, glas domol, 
înzestrat cu un neobișnuit dar de povestitor. Însemnez aici un 
crimpei din cele ce mi.a povestit atunci.
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„ZIUA
MINERULUI"
La 6 august sărbătorim „Ziua 

minerului", z.ua acelora care 
scot la lumina zilei, d n 

inima paimintului, „piinea iruius- 
triei". — cărbunele si minereu- 
rile, materie primă pentru in
dustria noastra de bază.

Ca în fiecare an. sărbătoarea 
aceasta este un r.rilei de trecere 
în revistă a realizărilor de oină 
acum și a perspectivelor care se 
desprind din sarcinile trasate 
de partid si guvern colectivelor 
de mineri în lupta lor de a da 
patriei mai mult cărbune si mi
nereu.

Valea Jiului — cunoscută în 
regimul burghezo-mosieresc sub 
numele de „Valea pliatgeni" — 
s-a transformat in anii puterii 
populare. într-o regiune înflori
toare.

Aceeași stare înfloritoare se 
întî'.neste astăzi în toate centre
le minere ale tării. Noul oraș de 
la Uricani, unde este cea mai 
tînără mină de cărbuni deschisă 
în anii puterii populare, cartie
rele construite pe întreaga va
le a Jiului, Teatrul de Stat de la 
Petroșani, magazinele, cresele, 
băile, toate aceste schimbări în 
viața minerilor sînt în fapt ur
marea hotărîrii si dîrzeniei cu 
care minerii au răspuns chemă
rilor partidului și guvernului de 
a da patriei mai mult cărbune, 
mai multe minereuri.

Congresul al II-lea al partidu
lui a pus în fața minerilor sar
cina de a lichida rămînerea în 
urmă a industriei carbonifere, de 
a ridica producția de cărbune la 
nivelul cerințelor economiei 
noastre naționale. Acestor sar
cini mărețe minerii le-au răs
puns cu întreaga lor dragoste si 
putere de muncă. In numai cele 
saote luni din ac.est an minerii

din VaCea Jiului au realizat pes
te producția planificată 73.CMMJ 
tone de cărbune. Mereu tot mai 
multe brigăzi de mineri se fac 
cunoscute tarii prin munca lor 
avinlată care duce la rezultate 
uimitoare. Astfel, de mare cins
tire se bucură pe Valea Jiului 
si in întreaga tară brigăzile de 
mineri conduse de Dumitru Vas- 
cul si Vasile Apostol de la Uri
cani. Petru Bexn. Gh-orglte Mi- 
chev de la Petrila. .Mihai Tuca- 
ciuc. Aure! Cristea de la Ani
noasa, Nagv Andrei. Avram Do- 
tib de la Ltipeni si atitea altele.

Ordine si medalii, prețuire a 
meritelor lor. strălucesc ne ricp- 
turi'e a mii de miner;. Anual, în 
toate stațiunile de odihnă, la 
munte și pe lito"a', întilnești mi
neri cu familiile lor. Viata de 
azi a minerilor patriei noastre 
se deosebește ca ziua de nnante 
de viata [or din trecutul întune
cat. Stăpînirea burghezo-mosie- 
rească răspundea re atunci cu 
gloanțe luotei mierKor, așa 
cum s-a întîmplat la 6 august 
1929. cînd în loc de pîine. liber
tate si o viată mai omenească 
i-a lîmproșcat cu p’umbi ucigă
tori.

Peste acest trecut, regimul de 
democrație populară a așternut 
o lespede de mormint. Acest tre
cut nu se va mai întoarce nicio
dată. Pentru asta muncesc ,si 
luptă cu avînt minerii, alături 'de 
întregul nostru popor.

„Ziua minerului" este sărbătoa
rea întregului popor. Luînd par
te cu bucurie la sărbătoarea mi
nerilor din patria noastră, le u- 
răm de ziua lor noi succese în 
muncă și spor necontenit in stră
dania lor de a scoate tot mai 
mult cărbune si minereu necesa
re industriei patriei n/iact-e

Aspect de muncă dinlrun abataj.

— Munca noastră, a agitatorilor, e 
frumoasă, dar și anevoioasă căci trebuie 
să dai de potecile ce duc spre sufletul 
omului. Și poteci sînt multe : unele mai 
drepte, alleie mai ocolite. Dacă știi să 
le alegi nu se poate să nu izbindești. 
Piriul ce curge cu stăruință iși sapă 
vad și prin piatra cea mai tare, iar su
fletul omuluf nu e piatră. Să vă poves
tesc un caz : am stat de vorbă cu 
cîțiva oameni de pe o uliță mai multe 
zile in gir. în vorbe erau ei pentru co
lectivă, dar cînd era la adică, băteau la
turile, aminau de azi pe mîine. într-o zi 
unul mă întrebă, așa pe nepusă masă :

— Da' Ștefan Robotan de ce nu se-n- 
scrie ?

Bănuind cam ce rost are întrebarea, 
i-am întors-o :

— Dacă se scrie el, te scrii și tu ?
— Mă scriu, mi-a făqăduit fără să 

stea prea mult pe gînduri. La alt vecin 
de-al lui Robotan am căpătat același 
răspuns. Era clar : pe ulița acea el era 
cuiul lui Pepelea, cu el trebuia să în
cep. Cînd mi-am dat seama de asta, 
m-am scărpinat în cap și iată de ce ; 
acum patru ani, cînd ne am pornit gos
podăria, am fost tare săraci în vite de 
muncă. Din pricina asta n-am putut face 
fată la căratul qrîului. Pină la urmă 
ne-or trimis tovarășii de la fabrica de 
ulei un camion in ajutor. Din pricina 
asta am intrat în aura satului : cum că 
am ajuns să ne care alții plinea acasă. 
Printre cei care făceau cel mai mare 
haz se afla și Robotan. Intr-o duminică, 
președintele nostru i-a amintlit față de 
mai multi oameni din sat de zicala cu 
cel care r de la urma.

în patru ani am ajuns să-i întrecem în 
privința recoltelor și pe cei mai buni

gospodari individualii. Chiar și pe Ro
botan. Iar cînd e vorba de cărat, avem 
cu ce: pe lîngă un număr mare de că
ruțe, azi avem și două camioane, pro
prietatea gospodăriei. Se împliniseră 
spusele președintelui : lui Robotan îi 
era rușine de întimplarea veche, măcar 
că nimeni dintre colectiviiști nu-i mai 
pomenea de ea. Fată de sat se tinea 
însă bățos. M-am dus acasă la Robotan, 
dar abia i-am pășit pragul că mi a Ș1 
retezat-o :

— Uite ce Iordache, nu te osteni de
geaba.

Am încercat eu să zic ba de una, ba 
de alta, dar a rămas neclintit. A doua 
zi cînd ne-am întîlnit a trecut de par
tea cealaltă a uliții ș'i s-a făcut că nu 
mă vede. Zile întregi mi-am tot bătut 
capul cum să fac să mă pot apropia de 
el. într-o duminică dimineața agronomul 
a cerut o căruță să se ducă pină la gos
podăria din satul vecin. Atunci mf-a
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Din cintecele noi ale poporului
Dobroge, 

mîndră grădină...
Focde verde fir sul fină 
Dobroge, mîndră grădină. 
Neana vremii s-a topit 
Și tu ai întinerit.
Dobroge, frumoasă iată. 
Ce tristă mi-ai fost odată 
Lacrimile ți-au ars fața 
Și ie-mbrobodeai cu cccța 
Ceața sărăciei deasă 
Ca și frunza de pe leasă ; 
Plinsul mult ți-a fost amar. 
Inima friptă pe jar.
Dobroge, mîndră copilă. 
Astăzi nu ți i lraiu-n si'ă 
C-a venit

din răsărit
Vintișor nepotolit
Și-a fost vîntul fermecat 
Hăul toi l-a retezat 
Și l-a dus de 1-a-ngropat 
In cetatea lutului 
Din fundul pămîntului 
Acolo să putrezească 
Oameni să nu mai pălească 
Și să nu-i mai năcăjească; 
Dobroge, mindră grădina. 
Mult mi-eștl frumoasă și plină 
Și Întinerești mereu 
Că un mugur verde, greu.

Cules de la TACHE PUȘCAȘU 
din corn. Vasile Roaită, raionul 

Fetești, regiunea Constanța

Codrule 
cu frunză lată

Codrule cu irunză-lată 
Chinuit am fost odată 
Că munceam pe la bogați 
Goi-goluți și nemîncați — 
Cit au plins ăști ochi bătrln'. 
Se umpleau șapte iintîni; 
Cit mi au mers picioarele. 
Călcam, doamne, soarele : 
Cit au trudit aste mîini, 
Stringeam nouă munți de piini — 
Nou munți, șapte coline. 
Dar a fost amar de mine 
M-adăpam cu lăcrămioare 
Șl dormeam iot in picioare 
învelit cu supărare.

Codrule cu frunză mică 
Astăzi lacrimi nu-mi mai pica 
Și muncesc cu satu-nlreg 
Și pentru mine culeg ; — 
Muncesc cu satu mpreună 
Și trăiesc cu voie bună ; 
Codrule, frunză măruntă, — 
Viața mi se pare nuntă — 
Omu-i mire, tineret. 
Fericirea stă cu el 
Anii primeniți, nuntași — 
Și partidul drag, nănaș.

Cules de la NIȚA PUȘCAȘU di 
com. Vasile Roaită, raionul Fe 

tești, reg. Constanța

Multă bucurie duo
Frunză verde, foi de nuc , 
Multă bucurie duc
De cu zori și pină-n sară 
Șade strinsă-n inimioară 
De cu sară pină-n ziuă 
Tot in inimă s-aciuă 
Și pe loc, ori unde sini 
Prinde glas, se face cint, 
Bine-i doamne, pe pămint 1 
Bucurie, bucurie. 
Cit de dragă-mi ești tu mie 
Ca rouă pe dalbe Hori 
Și ca mindra-n sărbători. 
Crenguță de măr mustos 
Vesel sint și bucuros 
Că in colectiv la noi 
Lucrează omul ca-n roi. 
Ca iurnica-n mușuroi 
Și are pline la masă 
Și ulcica cu vin rasă.
Cit mai am pe lume qlas. 
De colectiv, nu mă las 
Că el dacă n-ar fi fost, 
Mi-era viața fără rost 
Și ca taica pribegeam 
Și de bine nu știam. 
N-aveam stare 

și-alinare 
Cum nu are apa-n mare 
Și trăiam cu supărare. 
Șl iar verde foi de nuc 
Multă bucurie duc

• Și-am qâsit-o, drept vă spui. 
In mijlocul cîmpului. 
Darul colectivului.

Cules de la MARIA STAN i 
com. Săcele, raionul Babadi 

regiunea Constanța
Culegător Ion Socol

z.ua
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secretar..Steagul roșu al C.C. al 
este ofițerul

U.T.M. a fost înmînat organizației U.T.M. 
Ion Grecu. In fotografie, garda steagului.

a] cărui

SĂRBĂTORIREA
ZILEI MARINEI R.P.R.
BătrînuJ port maritim al țării noastre — 

Constanța —și-a pus duminică haine 
de sărbătoare- Pretutindeni, fluturau 

steaguri și pavilioane multicolore vestind tu
turor că marinarii din forțele maritime și flu
viale ale țării noastre, din flota de transport 
și pescărească, constructorii de nave și do
cherii, sărbătoresc laolaltă cu întregul po
por muncitor Ziua Marinei R. P. Romîne.

In primele ore ale dimineții un mare nu
măr de constânțen: și oameni ai muncii veniți 
la odihnă pe litoral s-au îndrentat spre rada 
portului și spre faleză-

Sunete limpezi de trompetă străpung văz
duhul anunțînd începerea festivităților. La 

ora 9, în acordurile imnului de start se înalță 
pavi'ionu.1 de luptă al forțelor maritime mi
litare și marele pavoaz.

Pe nava-școală „Mircea* are foc lamina
rea steagului roșu al C-C. al U.T.M. echipa
jului navei fruntașe al cărei secretar al or
ganizației U.T.M- este ofițerul Ion Grecu.

Este ora 10, ora începerii revistei navale. 
Pe nava-școală „Mircea" urcă conducători ai 
partidului și guvernului în frunte cu tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica. 
Ei sî.nt primiți cu un deosebit entuziasm de 
către participanti la sărbătoare. Pe navă 
urcă de asemenea A. A. Epișev, ambasado
rul Uniunii Sovietice la București.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, înso
țit dfe tovarășii general-colonel Leontin Să- 
făian, ministrul Forțelor Armate ale R.P.R. 
și contra-amiral Gheorghe Sandu, primește 
raportul și trece în revistă garda de onoare. 
După aceea, pe bordul unei șalupe, general
colonel Leontin Sălăjan, ministrul Forțelor 
Armate ale R.P.R., însoțit de tovarășii Vasiile 
Vîlcu și contra-amiral Gheorghe Sandu, trece 
în revistă navele ancorate în port. Apoi se 
dă citire ordinului ministru'ui Forțelor Ar
mate ale R.P. Romîne și răsună 21 de salve de 
artilerie în semn de salut. "Formații de avi
oane cu reacție străbat cu viteză .înălțimile 
aducînd astfel bravilor marinari salutul a- 
viației.

O delegație de marinari militari raportea
ză tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej suc
cesele obținute de marinari și își exprimă 
totodată hotărîrea de a și perfecționa necon
tenit măestria militară și pregătirea politică, 
astfel îneît să fie oricînd gata să apere cu
ceririle obținute de poporul muncitor.

începe parada ambarcațiunilor. Pe crista
lul apei lunecă diferite tipuri de nave, pes
cadoare, remorchere, șalupe, bacuri etc. con
struite fa șantierele navale din țara noastră. 
In continuarea festivităților se desfășoară 
tradiționalele concursuri sportive și jocuri 
marinărești.

După-amiază, în timp ce navele „Mircea" 
„Neptun", ,,30 Decembrie” și altele plimbau 
în larg marinari și oameni ai muncii, în 
parcurile orașului, pe faleză, în port, au loc 
concursuri sportive și spectacole artistice.

Noaptea tîrziu retragerea cu torțe a mar
cat încheierea sărbătoririi Zilei Marinei 
R.P.R-, sărbătoare care a relevat o dată în 
plus dTagostea cu care poporul nostru îi în
conjoară pe marinarii din forțele maritime 
militare, care stau de strajă hotarelor pe apă 
ale patriei ca și pe marinarii din flota co
mercială, maritimă și fluvială, pe harnicii 
muncitori, tehnicieni, ingineri din porturi și 
de pe șantierele de construcții navale.

Cu prilejul Zilei Marinei R.P.R. au mai 
avut loc festivități la Giurgiu, Galați și în 
alte orașe ale țării.

prezentăm o carte pe săptămînă

de Titus Popovici
luînd o parte din eroii romanului său ante
rior „Străinul" Titus Popovici zv^ăvește în 
,Setea'1 lupta țăranilor ardeleni, după 23

t, pentru înfăptuirea reformei agrare.
rflăm în satul Lunca, unde sfîrșitul războiului 
us de pe front pe învățătorul George Teodo- 
acum fără o mînă. Luptînd în divizia Tudor 
lirescu împotriva nemților, Teodorescu, care 
ibru de partid, se hotărăște să se opună în 
său uneltirilor chiaburești, precum și învăță- 

Cordiș, tip stupid și răuvoitor, care folosea 
ivitatea sa pedagogică metode brutale.
â un timp, Teodorescu s-a însurat cu Emilia, 
\mei Moț, femeie aprigă și plină de ambiție, 
e vremuri, împreună cu soțul ei Mihai, încer- 
să facă avere în Ungaria, ca slugi la un 

primul război mondial le-a răpit un băiat, iar 
strînși cu trudă în ani îndelungați s-au deva- 

între timp și nu le mai ajung să-și p!ă- 
nici măcar drumul înapoi în sat.

flictul care se desfășoară acum în Lunca se 
in jurul expropierii moșiei baronului Romu- 
pp de Zerendi, politician țărănist, care a pro- 
pit ura și șovinismul în sat, atît în timpul 
ului cit și mai tîrziu, încercînd să profite de 
area dintre romîni și unguri. Cu ajutorul unel- 
sale, avocatul reacționar Spinatu, chiaburii 
a Ursului, fratele său Picu, Cloambeș sau le
ul Baniciu, baronul spera să împiedice în- 
:ea reformei agrare, în sat, apelînd și la con- 

administrației corupte, condusă de prefectul
u.
decursul acțiuniă apare figura lui Mitru Moț, 
îl Anei, țăran sărac, reîntors și el de pe front,
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unde a fost trimis ca urmare a manevrelor chiabu
rului Cloambeș. De la bun început Mitru și-a dat 
seama că partidul comunist este acela care susține 
reforma agrară și apără interesele țăranilor săraci. 
Conștient de acest lucru, el se va strădui din răs
puteri, ca președinte al comisiei de împroprietărire, 
să atragă pe toți țăranii la luptă împotriva baronu
lui Zerendi și a elementelor sale.

Cu prilejul unei manifestații împotriva fasciștilor 
rămași în serviciile administrației, chiaburii, îm
preună cu prefectul Ionașcu, încearcă să provoace 
o încăierare între romini și unguri. încercarea nu 
reușește. Datorită activității depuse de Teodorescu 
și Ardeleanu, secretarul organizației de bază, pla
nurile reacțiunii sînt dejucate.

Autorul ne prezintă pe scurt și istoria chiaburului 
Găvrila Ursului fire tiranică, care-și exploatează ne
milos propria lui familie. Profitînd de faptul că în 
curînd moșia baronului va fi expropriată, Găvrilă 
i-a propus acestuia să-i vîndă lui o parte din pă- 
mînt, la preț redus. Baronul însă nu credea că re
forma avea să fie înfăptuită. El se bizuia pe rela
țiile sale de la oraș, fiind convins că va reuși să-și 
păstreze pămîntul neatins. Cînd a aflat că țăranii 
din Lunca au început să-i împartă moșia, el a adus 
în grabă moții, cu ajutorul cărora vrea să împie
dice pe țărani să intre pe pămîntul său.

Invingînd sentimentele sale de o clipă, de a ex
clude pe moți de la împărțirea moșiei, Mitru li se 
adresează în cuvinte pline de înțelegere și dragoste, 
arăt‘ndu-le că și ei vor fi împroprietăriți. Deși știa 
că prin această măsură bucata de pămînf ce se 
cuvenea fiecăruia dintre ei va fi mai mică, Mfitru 
își dădea seama că și moții, la fel de exploatați 
ca și țăranii localnici, aveau dreptul la pămînt. 
Scena discuției, plină de pasiune și adevăr, consti
tuie unul din momentele cele maii atrăgătoare ale 
romanului.

Alături de Teodorescu, reîntîlnim în roman pe 
profesorul Suslănescu, cunoscut încă din „Străinul" 
prin atitudinea sa confuză și impăciuitoristă. Venit 
la Lunca pentru a profesa, Suslănescu e incapabil 
să înțeleagă lupta țăranilor, mărginindu-se la teorii 
absurde și făcînd astfel, în mod inconștient, jocul 
dușmanilor, prin atitudinea sa fricoasă și oscilantă. 
In cele din urmă, atunci cînd conflictul s-a ascuțit
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în sat, el a plecat din nou grăbit la oraș, temîndu-se 
de urmările evenimentelor care se pregăteau.

Intr-adevăr, legionarul Baniciu, împreună cu 
Picu, fratele idiot al lui Găvrilă, au hotărît să-i 
ucidă pe Ardeleanu și Teodorescu, crezînd că ast
fel vor putea amina înfăptuirea reformei și se vor 
răzbuna în același timp, căci cei doi comuniști lup
tau pentru a-i scoate pe ceilalți țărani de sub in
fluența lor. Noaptea, înarmați cu pistoale, după ce 
au încercat să-i prindă într-o casă din sat pe Teo
dorescu și Ardeleanu și pe țăranul sărac Gligor, 
bandiții i-au urmărit prin pădure. Gloanțele lor au 
omorît pe secretarul organizației de partid și pe 
Gligor, în timp ce Teodorescu a scăpat ca prin mi
nune, ascunzîndu-se într-o groapă, unde nu a putut 
fii găsit de ucigași. Tot satul, alarmat de împuș
cături, a plecat în urmărirea criminalilor. Teodo
rescu, călare, a reușit să-l ajungă din urmă și să-1 
împuște pe Ezechie, fiul lui Găvrilă, care participase 
la crimă.

Autorul scoate la iveală caracterul meschin al 
bătrînului Găvrilă. care atunci cînd află că unul 
din fiii lui a fost ucis, se gîndește în primul rînd la 
pămîntul care-i rămîne, prin moartea acestuia.

Deosebit de interesant este și conflictul între ge
nerații, așa cum îl prezintă Titus Popovici în ro
manul său. Dan, fiul lui George Teodorescu, stu
dent, nu are aceleași convingeri ca tatăl său. El e 
decis, ca prin căsătoria sa cu o fată bogată și or
fană, să poată folosi zestrea ei pentru a organiza 
afaceri murdare la oraș. Intîlnirea cu tatăl său, care 
înțelege planurile lui, este dramatică,

Strînsă pentru o clipă împreună, acasă la țară, 
familia lui George Teodorescu suferă o lovitură prin 
moartea bătrînei Ana Moț. Prin dispariția ei, scrii
torul ne dă de înțeles că o întreagă epocă de cer
turi, ambiții și exploatare s-a încheiat, căci o dată 
cu înfăptuirea reformei agrare noi orizonturi s-au 
deschis pentru țăranii muncitori.

Romanul lui Titus Popovici este un cuprinzător 
tablou social prezentînd frămîntările țăranilor noș
tri, lupta lor, condusă de comuniști, pentru înfăp
tuirea reformei agrare.

Const. Popescu



Tn cadrul spectacolului ,,Nuntă țărănească din Bucovina", echipa căminului cultural al comunei
Horodnicul de $us înfățișează o frumoasă datină din părțile Răâăuțului: ruperea colacului —* 

simbol al belșugului și fericirii.
(Foto: F. MICHITOVICI)

OL
g Ț ui Avrămuț i.se mai spune ucenicul lui Oc- 

. neanu. Nu împlinise încă cinsprezece ani. 
g Cînd Ocneanu lipsea, fiind dus în stațiune
ș sau în sat. se urca ia volanul tractorului, apăsa 
= pedalele, schimba vitezele. își închipuia atunci că 
= duduie motorul, că a ponnit de-a binelea să tiragă 
= brazde cu plugul, se-ntorcea pe jumătate anume 
= să se încredințeze câ „ajutorul lui“ e destul de 
g priceput ca să nu depășească centimetrii prescriși 
3 pentru dezmiriștit Știa că mai are de învățat pînă 
g ce o să i se deie în seamă un tractor. Eil ar fi pri- 
= mit orice tractor, oricît de vechi, nu s-ar fi certat 
1 ca Ariton că nu-i repartizează un KD—35 sau un 
3 LiTOS—26. Celor care i ar fi zis ceva, te ak- fi 
= răspuns cu vorbele lui Ocneanu :
g — Omul întîi, nu mașina ! Mașina e făcută ca 
ș să-'l asculte Pe om.
s Tn ultimul an de învățătură, dascălul său l-a în- 
g demnat său se ducă la școala de tractoriști, ca să
= se întoarcă apoi la colectivă, ca mecanizator. La
= S.M.T., l-a întîlnit pe Ocneanu, tractorist vechi,
g priceput, glumeț, care l-a cucerit din prima clipă,
s Ocneanu. ia rîndul său. se simțea atras dc băie- 
3 tanul scund, cu ochi mari căprui, de copil, de si- 
H llnta pe care și-o da în toate. Încă din februarie, 
ș cînd lucra în atelier, la reparații. Avrămut se do
lj vedise folositor brigăzii. încălzea motorul, deși îl 
H usturau mîinile de frig, găsea întotdeauna piesa 
3 căutată și reușise, nu se știe cum. sa-nfrîngă zgîr- 
= cenia de pormnă a magazinerului. Ocneanu îl ce- 
1 ruse ca ucenic la brigada lui. Prea mare lucru 
= ffliî dădeau să facă lui Avrămut. Ar fl putut s-o 
g ducă fără grijă toată vara. Băiatul își găsea totuși 
= mereu de lucru. Ba să pună apă în radiator, ba 
3 să întărească un șurub, ba să aducă un clop de 
g mere, ba să găsească cel mai bun izvor. Cel mai 
= mult sta însă lîngă Ocneanu, pe tractor. In ultima 
g vreme îl punea să potrivească plugul. Ocneanu 
= se obișnuise în așa fel să-l simtă lîngă el. încît 
gț nu pornea motorul pînă ce nu întreba :
= — Undei Avrămut?
H O dată, o singură dată, i-a îngăduit să ducă 
|| tractorul sub salcîm. lîngă vagon, ca la vreo două- 
g zeci de metri distanță, și-atunci numai ca să mî- 
g nuiasca volanul. Băiatul era numai ochi și urechi, 
g — Trebuie să fii numai ochi, ca să vezi, urechi 
f= să auzi cum bate motorul. Tot Ocneanu i-a spus: 
g — După ce te ai oprit, mai lași motorul să 
g meargă nițel în goî. Abia după aceea îl stingi.
g Cînd se urca la volan singur, închipulndu-și că 
g merge cu adevărat. Avrămut făcea întocmai. Nu- 
Ș mai ticăitul ca de ceas al motorului nu se auzea.•- 
g Acum, brigada lucra chiar în satul lui Avrămut, 
§ pe tarlalele gospodăriei colective din care făceau 
3 Parte și ai săi. Tractoriștii terminaseră treierișul 
g și se apucaseră de dezmiriștit printre clăile de gnîu. 
3 Lucrau uneori și noaptea ca să isprăvească la vre- 
= me Era mare zarvă în vagonul brigăzii a 2-a, 
g iar pe Avrămut îl întrista că nu-și găsește un rost 
1 mai de seamă. Ar fi fost tare mulțumit să i se 
g dea prilejul tocmai aici, în satul lui. să arate ce 
’ a învățat intr-un ari de șooala-
g Mai rămăsese o bucată bună de dezmiriștit, 
= cînd lulică, gorjanul, se închirci la voilan. în a- 
= ceeași zi, l-au dus la Luduș și l-au operat de a- 
= pendicită. Urma să vină un alt tractorist să-l 

înlocuiască. Pînă una alta, tractorul toi lulică își 
aștepta un conductor nou.

Nu-1 răbda inima pe Avrămut să ațipească sin
gur. singurel in vagon. Toți ceilalți, Ocneanu, Si- 
mion, Viorel, fără Zaharie, plecat ta batoză, și 
fără lulică, bineînțeles, dezmirișteau de zor pentru 
ca lipsa celui bolnav să nu se facă simțită. Ocnea
nu cînd l-a trimis pe Avrămut la culcare, parcă se 
plîngea cuiva :

— Du-te de te culcă. Ți se închid ochi de somn 
și ții morțiș să vii. Cazi de oboseală. Fă bine și 
culcă-te. Dimineața om mai vorbi.

POVESTIRE 
de Ștefan Luca

— Chiar! — fu de părere și Simion, mutul, care 
rostea rareori vreun cuvint și atunci mai mult 
mormăit. — Poți s-o pățești. Te fură somnul și—

Noroc că Simion era întors cu spatele și că vor
bea în felul lui. mormăit, așa că Avrămut n-a prea 
înțeles ce-a spus la urmă. Avrămuț privi cu ciudă 
spatele lat al mutului și-și crimpoți buzele amurît. 
Se îndreptă cu pași tirșiiți, pînă la vagon, dar nu 
se hotărî^ să urce scara și sâ se culce. Curînd. în 
liniștea nopții, răsunară lămurit zgomotele saca
date ale motoarelor. O ureche ned aprins a nu le-ar 
fi deosebit. Avrămut le știa însă deosebi. Mo- 
torul lui Scmioti suna înăbușit, și era cel mai în
depărtat. Cel al lui Viorel avea un timbru mai as
cuțit ca toate. De tractorul lui Ocneanu să nu mai 
vorbim. Avrămuț ghicea pînă și în ce viteză trage. 
Asta, nu se poate tălmăci în cuvinte; pentru asta 
trebuie să înveți să auzi.

Brigada avea parte de o noapte minunată, ou 
lună plină. La apus, cerul mai păstra ca pe-o 
părere roșea ța asfințitului, nori oa spuma, ușori, 
acopereau din cînd în cînd luna, înconjurată 
de-un cerc larg, ca de-o cunună.

— Oare, cum o să fie vremea ? — se întrebă 
Avrămuț, silindu-se să-și aducă aminte bine ce 
anume zicea taică-său atunci cînd luna plină avea 
un cerc de felul ăsta. Nu izbuti să-și amintească 
de cit de-o seară cind, toropit de oboseală, fiindcă 
seceraseră toată ziua, a adormit cu lingura-n mînă, 
la cină, de l-a dus pe brațe în podul cu fîn fra
tele său cel mare, acum plecat în armată. Băiatul 
tresări : „Ocneanu seamănă taite mult cu bădița 
Ioaniche“, își spuse ol mirîndu-se că pînă atunci 
nu se gîndise Ia asta. „Chiar cînd rîde sau își scu
tură scrumul de țigară11. Somnul îl părăsi cu totul.

Făcu doi pași înainte și-și întinse miinile în 
lături. Umbra mîinii drepte se-ntinse și ea nefiresc 
de lungă pînă la roțile tractorului ilui lulică. acum 
tăcut, așteptîndu-și stăpînul să se întoarcă de la 
spital.

— Ce-ar fi să... ? își puse singur întrebarea 
Avrămuț. — Doar după un am știu să umblu cu 
tractorul.

Ti fu chiar ciudă că Ocneanu, avînd toată vara 
alîtea treburi, încă n-a văzto că ed se pricepe s»u

că, zgîrcit j.n laude n-a vrut să i-o spună fățiș, g 
Se sui la volan. Scaunul, speteaza, erau îmbibate £ 
de rouă, volanul era rece și jilav. Băiatul se în- J 
fioră oa de frig, ca îndată să-l umple bucuria. g 
Cînd îl ducea taică-său, mai demult, cu autobu- g 
zul la Turda, îi părea rău că drumul ține atît de g 
puțin. Ar fi vrut să nu se mai sfîrșească. Să-l ș
legene pînă la nesfirșît. Uneori se visa așa că g
merge cu o mașină și că nimeni nu-i spune că g
se vor mai da jos undeva. Acum, la volan, se g
simțea pe deplin fericit. |

— Ce-ar fi să-i dau drumul ? Așa, fără să por- g 
nesc... =

Avrămuț se codi. Ce-o să zică Ocneanu ? Dar g 
orice ar fi spus Ocneanu, el tot ar fi pornit. Nu se g 
mai putea împotrivi ispitei. Porni motorașul. Apoi g 
și motorul mare. Tractorul tremura sub el ca ș § 
cum l-ar fi certat că-1 tulbură și l-ar fi poftit să g 
sară jos. Tn prima clipă, de atîta încordare, Avră- g 
muț nici nu auzi păcănitul motorului. Cînd se ma: g 
liniști, îi fu teamă să n-audă băieții. Lăsă motorul g 
să răsufle în voie și ascultă. Tractorul lui Vtorel g 
se silea ca-ntotdeauna. fără să reușească, să cînte g 
mai subțire, al lui Simion abia se auzea de după j 
deal, iar Ocneanu schimbase iarăși viteza. g

— Trage la deal, — ghici Avrămuț. g
Apăsă pe accelerator. Tractorul se urni greoi din g 

Toc, ascultător. II întoarse de cîteva ori în Ioc, cu If 
plug cu tot, apoi fără să se mai gîndească la nimic, Ș 
porni p« miriște. Lăsă motorul să umble singur, iar g 
el potrivi adîncimea brazdei, așa cum îl învățase și g 
cum de-o săptămînă el o făcea în locul lui Oc- -' 
neanu...

Se făcea ziuă. Cu ochii înroșiți de oboseală, trac- 1 
toriștii priveau înainte, la miriștea răsturnată, care g 
parcă se legăna dinaintea lor. Ocneanu întoarse, g 
cu gîndul să-i strige și pe ceilalți să se odihnească. g 
Deodată încremeni. Se șterse la ochi crezînd că are g 
vedenii. La volanul tractorului lui lulică,Avrămut! 3

— Si-ncă rîde 1 — apucă el să strige întîi. Apoi g 
se miră de veselia lui. La volan Avrămuț arăta mai g 
mare cumva.

Ocneanu îl văzu pe Avrămuț speriat și se-nduio- g 
șă. Se uită atent la fața roșie ca macul a copilului. 3 
îi căută privirile și ghici că băiatul abia se stăpî- jg 
nește. Avrămuț sta ca lipit de scaun și vedea totul j 
oa prin ceață. Cei trei tractoriști, care mergeau acum § 
agale de-a lungul brazdelor, semănau mult cu co- g 
misia care îl primise pe el în S.M.T. Medicul îl cio- g 
cănise, îi sucise, il pusese să zică ,<a“ mormăiod tot g 
timpul. Apucă să audă cum mormăie ceva și Si- g 
mion, dînd din mîini. II auzi și pe Ocneanu :

— Pai, are de-acum aproape un an. Trebuia mai s
de mult lăsat să... =

Se apropie încet de Avrămuț și-i spuse cu ne- g 
așteptată blîndețe în glas : ș

— Hai să mănînci. Si-apoi ti-i culca. Lasă aici 3 
tractorul că mîine avem de lucru...
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OCTAVIAN ILIESCU
Tractoristul (sculptură)
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Recent a fost dat publicității Comunicatul cu privire la 
înlîlnirea dintre tovarășii N. S. Hrușciov, prim-secretar 

al CC. al P.C.U.S. și președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S, și Mao Țze-dun, președintele C.C. al P.C. Chinez 
și președinte al RP. Chineze, care a avut Ioc la Pekin între 
31 iulie și 3 august 1958. Intr-o atmosferă deosebit de caldă 
și cordială, tovarășii N. S. Hrușciov și Mao Țze-dun au dis
cutat problemele actuale și importante ale situației interna
ționale. precum și problemele întăririi continue a Relațiilor 
de prietenie, alianță și asistență mutuală dintre U R.S.S. și 
R P. Chineză.

Convorbirile sovieto-chineze, desfășurîndu-se într-un mo
ment crucial al vieții internaționale contemporane, reflectă 
hotărîrea nestrămutată a celor două mari puteri — hotărîre , 
proprie tuturor popoarelor lagărului socialist — de a depune 
toate eforturile pentru apărarea vieții și liniștei popoarelor. 
Uniunea Sovietică și R.P. Chineză condamnă cu toată aspri
mea acțiunile agresive grosolane ale S.U.A. și Angliei în re
giunea Orientului apropiat și mijlociu, cer convocarea fără 
nici o amînare a unei conferințe a șefilor guvernelor marilor 
puteri, care să discute situația în Orientul mijlociu și apro
piat și insistă în mod hotărît asupra retragerii imediate a tru
pelor S.U.A. din Liban și a trupelor Angliei din Iordania. 
U.R.S.S. și R.P. Chineză sprijină cu hotărîre lupta dreaptă a 
popoarelor Republicii Arabe Unite, Republicii Irak și a ce
lorlalte țări arabe, precum și mișcarea de eliberare națio
nală a popoarelor Asiei, Africei și Americii Latine.

„Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză — se 
spune în Comunicat — vor face lot posibilul pentru slăbirea 
încordării internaționale și preînlîmpinarea dezastrului unui 
nou război". De asemenea, Comunicatul arată că în prezent 
sarcina de căpetenie pentru menținerea și întărirea păcii este 
realizarea unei înțelegeri între state cu privire la reducerea 
înarmărilor, încetarea experiențelor cu arme nucleare, inter
zicerea armelor nucleare, lichidarea bazelor militare create 
pe teritorii străine și încheierea unui pact al păcii și secu
rității colective.

Cele două părți au hotărît să dezvolte prin toate mijloacele 
colaborarea multilaterală între popoarele sovietic și chinez, 
colaborare întemeiată pe deplina egalitate în drepturi și pe 
ajutorul reciproc tovărășesc. Economia celor două țări se 
dezvoltă impetuos. Puterea lor se dezvoltă pe zi ce trece. 
Această unitate și colaborare contribuie la progresul rapid 
al celor două țări pe drumul socialismului și comunismului și la 
întărirea puterii întregului lagăr socialist. Cele două părți 
au hotărît să întărească și mai mult unitatea lagărului socia
list, coeziunea cu toate statele și popoarele iubitoare de pace 
și au ajuns la un acord deplin asupra tuturor problemelor 
examinate.

Documentul semnat la Pekin de tovarășii N. S. Hrușciov și 
Mao Țze-dun a produs un puternic ecou în străinătate. Agen
ții de presă, posturi de radio, ziare de cele mai diferite orien
tări politice califică acest Document drept o nouă dovadă 
a luptei consecvente dusă de Uniunea Sovietică și R.P. Chi
neză pentru apărarea păcii. Ziarul egiptean „Al-Ahram” nu
mește Comunicatul sovieto-chinez „o nouâ chemare la pace 
și coexistență pașnică", iar observatorul diplomatic al ziaru
lui indian „Statesman** scrie că acest Comunicat „constituie 
un avertisment foarte puternic dat Occidentului împotriva 
menținerii acthalei încordări în Orientul mijlociu'.

întrevederea din capitala Chinei, prin contribuția pe care 
a adus-o la dezvoltarea colaborării sovieto-chineze, prin afir
marea unității de nezdruncinat între P.C.U.S. și P.C. Chinez a 
dovedit încă o dată că țările lagărului socialist reprezintă o 
familie puternică și unită.

Poporul nostru salută cu deplină satisfacție rezultatele isto
ricii întîlniri intre conducătorii marilor țări frățești — U.R.S.S. 
și R.P. Chineză — reafirmîndu-și cu tărie hotărîrea sa neclin
tită de a lupta neobosit, în cadrul marelui lagăr socialist, 
pentru pace și securitate în lume.
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La 5 august 

Hrușciov,
■ z-i n o < I > i o 11 ■ ,

1958. H $. 
p: •< ’

de .v.6i;Consiliului 
al U.R.S.S., a adresat _.z 
mesaj președintelui S.UUU <> 
Eisenhower. In acest mesai. !J- 
niunea Sovietică se 
din nou pentru convocarea 
grabnică a unei conferle»? la 
nivel înalt și pentru convocarea 
unei sesiuni extraordinare a 
O.N.U.

Mesajul condamnă cu :ca;â 
tăria agresiunea imperialistă în
dreptată împotriva țârilor ara
be, amestecul grosolan al 
S.U.A și Angliei în treburile 
interne ale acestor țări întrea
ga lume știe că evenimentele 
interne din Liban, Irak și Ior
dania sînt expresia mîniei po
poarelor din aceste țâri care 
s-au revoltat împotriva orindui. 
rii ce Ie-a fost impusă de colo
nialiștii imperialiști. Se impune 
luarea de măsuri grabnice pen
tru lichidarea intervenției mili
tare a S.U.A. și Angliei în O- 
rientul mijlociu și apropiat

Propunerea S.LT A. ca această 
problemă să fie discutată 
Consiliul de Securitate este 
fapt o încercare de a o trece pe 
linia moartă pentru Ca astfel a- 
gresorii să iasă basma curată. 
Știut este că, în actuala compo
nență, Consiliul de Securitate 
s-a transformat de fapt într-un 
comitet alcătuit în cea mai mare 
parte din țări făcind parte din 
N.A.T.O., S.E.A.T.O. și pactul 
de la Bagdad, iar S.U.A. oaută 
să-l folosească în scopurile lor 
egoiste, încercînd să-l coboare la 
situația de organ auxiliar 
Departamentului de Stat
S.U.A. Ba, mai mult, locul 
prezentantului legal al R.
Chineze — această mare putere

Mesajul 
lui N.S.Hrusciov9

către
D. Eisenhower

în 
de

al 
aj 

re-
P.

R. P. Chineză

care există se întărește și se 
dezvoltă impetuos pe zi ce trece 
— este ocupat de reprezentan
tul cadavrului politic Cian Kai- 
și. Așadar, politica S.U.A. față 
de Consiliul de Securitate sub
minează posibilitatea acestuia 
de a lua măsuri eficiente pen
tru apărarea păcii și pentru 
curmarea agresiunii. De aceea, 
Uniunea Sovietică propune con
vocarea unei sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale a 
O.N.U. care să discute proble
ma retragerii imediate a trupe
lor S.U.A. din Liban și a iru. 
pelor Angliei din Iordania. Gu- 
vernul sovietic speră că exami
narea acestei probleme în cadrul 
Adunării Generale a O.N.U., in 
care sînt reprezentate atit state 
mari cît și state mici, va per
mite să se găsească drumul cel 
mai drept pentru lichidarea pri
mejdiei de război creată în O- 
rientul mijlociu și apropiat.

Referindu-se la aceeași proble
mă, a intervenției imperialiste 
în lumea arabă, într-o convor
bire pe care a avut-o la 29 iu. 
lie cu un grup de ziariști in
dieni. N. S. Hrușciov 3 decla
rat r „Cel care în zilele noastre 
nu vrea să țină seamă de 
rințele de pace și libertate 
popoarelor, cel care dorește 
continue și acum politica

do- 
ale 
să 

co
lonialismului și imperialismului, 
se va pomeni in mod inevitabil 
aruncat peste bordul istoriei*.

Mesajul lui N S. Hrușciov 
ridică din nou, cu aceeași grijă 
și simț de răspundere pentru 
soarta păcii în lume, problema 
convocării urgente a conferin
ței șefilor guvernelor celor cinci 
puteri — U.R.S.S., S.U.A., An
glia, Franța, India — cu parti
ciparea secretarului general al 
O.N.U., Hammarskjoeld. „Să 
facem decj tot ce este necesar, 
subliniază mesajul, pentru ca 
această întilnire pe care o aș
teaptă toate popoarele să nu fie 
amînată la infinit. Convocarea 
unei conferințe la cel mai înalt 
nivel este în interesul tuturor 
statelor mari și mici**.

Uniunea Sovietică se pronun
ță din nou pentru dezvoltarea 
relațiilor economice și culturale 
dintre U.R.S.S. și S.U.A., în așa 
fel înett cele două popoare să 
se cunoască mai bine unul pe 
altul și. s,ă depună eforturi co. 
mpne pentru a menține și întări 
pacea. De asemenea. U.R.S S. 
consideră că trebuie dezvoltate 
prin toate mijloacele contacte
le și legăturile dintre oamenii de 
stat din toate țările, ceea ce ar 
contribui la înviorarea situației 
internaționale.

Noul mesaj al lui N. S. Hruș
ciov, adresat Iui D. Eisenhower, 
oferă soluții sigure pentru re
zolvarea cu succes a gravei în
cordări care există în lume. Po
porul nostru sprijină cu 
hotărîrea propunerile 
de a fi convocată conferința la 
nivel înalt și sesiunea extraor4 
dinară a Adunării Generale a 
O.N.U., în care să se ajungă la 
un acord în problema reglemen
tării pașnice a conflictului din 
Orientul mijlociu și apropiat, 
pentru salvarea păcii și asigu
rarea securității omenirii.

să 
pe

toată
U.R.S.S.

Dl_m AGRICULTURA 
TARILOR SURORI

P. Chineză, campania 
recoltare a griului 

este in plină desfășura, 
re. Datorită folosirii unor me
tode Înaintate de cultivare a 
griului și extinderii sistemului 
de irigare, producția la hectar 
a sporit simțitor față de anii

Membrii cooperativei agricole din satul Fengpo, ținutul Ankuo, provincia Hopei (R. P, Chineză), 
transportă grîu la centrele de cumpărare ale statului.

trecuți. De exemplu, în jude
țele Ienisei și Puei. provincia 
Henan, s-a obținut o recoltă 
de 4.240 kg. la hectar, iar în 
provinciile Țziansu și Sandun, 
producția la hectar a atins 
4 000 kg.

Producția de grîu la hectar 
obținută anul acesta in multe 
provincii din R. P. Chineză în
trece producția medie din 
multe țări europene ca Anglia, 
~ F. Germană, Belgia, Olanda 

Danemarca.
R. 
Și

R. P. Ungară

V i

După datele preliminare, 
cele peste 200.000 de 
iugăre ale gospodăriilor 

agricole de stat din R. P. Un
gară vor da o recoltă de a- 
proximativ două milioane 
chintale de cereale.

La gospodăria agricolă de 
•stat din Bogâdmindzent, jude
țul Baranya, recoltarea orzu
lui de toamnă a luat sfîrșit de 
mai bine de trei săptămîni. 
Din totalul de 267 iugăre se
mănate cu orz de toamnă, 195 
iugăre au fost recoltate cu a- 
jutorul combinelor. La această 
gospodărie de stat, recolta me
die de orz de toamnă este de 
15 chintale la iugăr.

După rezultatele dobîndite 
pină în prezent, recoltele me
dii ale gospodăriilor individu
ale sînt depășite cu două chin
tale la iugăr de cooperativele 
agricole de producție și cu

patru chintale de gospodăriile 
agricole de stat.

Imediat după strîngerea re
coltei se execută dezmiriștitul 
și se face cea de a doua se
mănătură.

R. Cehoslovacă

Agricultura R. Cehoslovace 
se transformă într-un 
ritm rapid într-o agri

cultură înaintată, socialistă. 
Tot mai mulți țărani munci
tori se conving de avantajele 
muncii laolaltă și înființează 
zi de zi noi cooperative agri
cole. Numai în cursul unei 
singure luni, în R. Cehoslovacă 
s-au constituit 77 de noi coope
rative agricole unice, în care au 
intrat 3895 de membri cu 16.237 
hectare de pămînt arabil. In 
același timp cooperativele a- 
gricole unice mai vechi au pri
mit, tot în cursul unei singure 
luni, un număr de 11.328 de 
noi membri cu 38.802 hectare ' 
pămînt arabil. Cele mai fru
moase rezultate au fost înre
gistrate în regiunea Praga 
unde s-au constituit 41 de noi 
cooperative agricole unice cu 
2.191 de membri și 9.013 hec
tare de pămînt.

Datele statistice arată că în 
primele cincî luni ale acestui 
an. in R. Cehoslovacă s-au 
constituit 635 de noi coopera
tive agricole unice, în care 
s-au înscris 34.310 membri cu 
166.319 hectare de pămînt 
arabil
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Secția de drumuri și 

poduri a sfatului popular 
raional Făgăraș nu ia 
măsuri să repare podul 
de peste Olt din apropie
rea comunei Arpașul de 
Jos.

Ca un șarpe uriaș 
Leagă podul din Arpaș 
Malurile între ele...
Oltul poartă valuri grele 
Și cu coif ca de zăvod 
Valurile stilpii-i rod.
Podul parcă-i un bolnav 
Cu un caz destul de grav ; 
Dirdiie din balamale
Și se văietă de șale...
Scîrța, scirfa, parc-ar zice : 
,.Nu-i vreun doctoraș pe-aice ? 
Că m-apucă amețeală

„PLANI
— Stai așa, tovarășe, să-ți 

explic 1
Tovarășul Dumitru Ivaș, pre

ședintele sfatului popular al 
comunei Nicșeni, raionul Boto
șani, zîmbește îneîntat, lăsîn- 
du-se din cind în cind în spe
teaza scaunului.

— Va să zică... în cîte sîn- 
tem azi ?

— 24 iulie.
— Să facem o regulă de trei 

simplă: dacă pînă la 24 a.c. 
am secerat 80 la sută din su
prafața de păioase, pînă la 1 
auqust Cit vom secera ?

La această problemă se gră
bește să răspundă tovarășul 
Dumitru Filip, aqronomul co
munei :

— 100 la sută I
— 30 de puncte 1 — mă gră

besc să le-acord eu. Foarte 
bine. Dar cu treieratul ?

— Cu ce ?
Amîndoi sînt așa de sur

prinși, așa de nedumeriți, incit 
iți face impresia că aud cuvin- 
tul ăsta pentru prima dată în 
viața lor. Mă grăbesc să-i lă
muresc :

— Treieratul. Știți, e o ope
rație care se face pe o arie, cu 
niște batoze...

— Avem arM — zise preșe
dintele.

— Avem și batoze — zise a- 
gronomul.
— Atunci e-n regulă. Înseamnă 
că merge treaba.

Și mă mistui ros de boală !“ 
Zice omul cind il trece:
— Apa-i repede și rece I 
Și deodată frica I taie :
— Doamne, de n-aș face-o baie! 
Ba cind treci cu-ncărcătură 
Faci și cruci cu iimba-n gură:
— Numai dacă m-ar susține 
Pină dincolo cu bine !
Cind te vezi pe cellalt mal 
Prinzi să dai cu biciu-n cal;
— Hi, că și-astăzi am scăpat 
Teafăr și neimbăiat !
Și-apoi dai scirbit din mini:
— Nu-I mai trec cinci-săptămini. 
Poate intre timp se-ndură
Cei in drept și iau măsură, 
Pîn-ce nu apucă Oltul 
Podu-al prăvăli cu totul.

Ion Ruș

FICAT*1
— Nu. fiindcă nu merg ba

tozele.
Răspund amindoi, pe un sin

gur glas. Mai întreb :
— Sînt stricate î
— Nu, Sînt „amplasate" (a- 

dică puse la locul lor). Știți ce 
frumos le am amplasat ? Ca 
la carte.

—- Atunci ce au î
— N-au snopi. Știți, noi lu

crăm planificat. Intîi secerăm, 
pe urmă cărăm snopii la arie, 
pe urmă treierăm...

— Și pin-acurn n-ați cărat 
nimic ?

— Ba da. Doi la sută. Asta e 
chiar depășire de normă, dacă 
ții cont că mai avem de sece
rat.

Ce să răspunzi ? Stau nițel 
pe gînduri, apoi deodată-mi 
vine o idee :

— Știți ce ? Hai să facem o 
regulă de trei... compusă : da
că secerișul a început de o 
lună, iar dumneavoastră, pînă 
azi, 24 iulie, n-ați treierat ni* 
mic, cînd veți termina 1

— Ca mîine I — se grăbesc 
să răspundă președintele Si a- 
gronomul.

— Mă cam îndoiesc. Adică... 
s-ar putea, cu o singură condi- 
diție.

— Care ?
— Să-ncepeti de azi I

St F.

UNDE
E AGRONOMUL ?

Panoul este așezat în mij
locul comunei. Ori pe 
unde ai trece, este impo

sibil să nu-l vezi. Iți sare-n 
ochi de la o poștă. Se vede în- 
tîi cadrul de lemn, apoi cuvin
tele care explică sătenilor ros
tul apariției sale pe lume, 
apoi... nu se mai vede nimic I 
O dată, cam după inaugurare, 
a avut plăcerea de a vorbi ță
ranilor muncitori, printr-un ar
ticol caligrafiat de minuța pri
cepută a agronomului Gneor- 
ghe lăncii.

Le-a dat atunci sătenilor din 
comuna Sirna, raionul Ploești. 
un „sfat al agronomului", ca la 
carte. Dc atunci, oamenii șl au 
făcut obiceiul să se oprească în 
fața panoului, zicând :

— Ia să vedem, ce mai spune 
agronomul ?

— Să vedem I
Și văd. de ob cei, același lu

cru : panoul stă mut, privind 
nedumerit la cei adunați.

Cit despre „SFATUL AGRO
NOMULUI", nici pomeneală. 
Dacă-i scris deasupra, cu litere 
de-o șchioapă, înăuntru ce mai 
trebuie ?

— Ar trebui — zice un să
tean. — Taman acum, cind se 
fac arăturile de vară, cind se 
iau măsuri pentru efectuarea 
însilozărilor...

— Și ce e de făcut ? — zice 
altul.

— Să i dăm noi agronomului 
un „sfat".

— Asta nu se poate I
— De ce ?
— Pentru că, tnai întîi, ar 

trebui să-I găsim pe agronom. 
Or el nu e de găsit.

In numai trei zile, me
canizatorii de la G.A.S. 
Drăganești, raionul Cri- 
cov, au efectuat arături 
de vară pe o suprafață 
de 50 hectare.

Iși zice cite-un om în drum : 
„Nici n-au sfârșit de recoltare 
Și ei se pregătesc de-acum 
Pentru recolta viitoare!“

Colectiviștii din Comlo- 
șul Mic, raionul Jimbolia, 
au predat primii ia baza 
de recepție întreaga can
titate de griu contractată.

Că primii-au fost la contractare 
Nu e un fapt întâmplător 
Fiindcă tot ei, la recoltare. 
Au fost in fruntea tuturor.

Tinerii din comuna 
Știubiem, regiunea Su
ceava, s-au hotărît să 
deservească batozele, în 
așa fel. îneît să funcțio
neze atit noaptea cîf și 
în zilele de sărbătoare, 
fără întrerupere.

Ei vor munci cu râvnă mare 
și-n zi de sărbătoare chiar, 
căci recoltatul astăzi doar 
e cea mai mare sărbătoare.

Gazeta de stradă a sfatului popular din co
muna Crovu, raionul Drăgănești-Oit, este lăsată 
in părăsire de aproape un an.

BINE „INFORMAȚI"
Atît tov. loan Mureșan, secretarul sfatului popu

lar Ulmeni. regiunea Baia Mare, cît și referentul 
agricol, Vasile Căliman, nu cunosc situația lucră
rilor din campania de recoltare, deși fiecare pre
tinde că o cunoaște mai bine decît celălalt.

— Vd spun precis: avem 15 la su'ă. Am fost pe teren 
acum două săptămini t

— Habar n-ai. Avem 20 la sută. Am fost pe teren acum a
săptămtnă I

(Desen de AL. CLENCIU)

SE ÎNTREABĂ...
azi tot satul : unde este a- 
paratul ? Cînd pornea el cu 
cântatul, aducea pe fiecare (din

Cheșcheș-Somcuța MareJ la 
cămin, la șezătoare. Dar, de la 
un timp încoace, stă-n dulap, 
stricat, și zace.

— Nu se poate repara? ’
— Cred că da I
— N-are cine să-1 repare?
— Cred că are I
— Apăi cinei vinovat?
— Aparatul,., că-i stricat I

ȘTIȚI CĂ..:
filmul la-nceput a fost mut ? 
De nu știți, o să aflați dacă o 
să întrebați prin Pucioasa, la 
Bezdead, pe nenea operatorul 
care și-a pierdut... sonorul și 
rulează filmul mut.

— Dar de ce și l-a pierdut? 
Neglijență? Delăsare?

— Unii spun că-i răzbunare.
— Și pe cine se răzbună ?

— Păi. să vezi: acu’ vreo 
lună (într.o seară, mi se pare), 
ducea lumea în eroare cu bile
tul de intrare : el biletul de-1 
vindea, contra-marca și-o oprea 
ca s-o vindă și pe ea. Și banii 
ce-i încasa, jumătate îi preda, 
jumătate și-i oprea. Oameni 
cum au văzut l-au și luat, pe 
loc, din scurt. Dar de-alunci, ca 
un făcut, de cînd a fost dibuit 
sonorul a amuțit.

— Și ce zice-operatorul ?
— Că s-a stricat difuzorul
— Și cum stă cu reparatul ?
— 'Asta întreabă și satul : 

de-i într-adevăr stricat, să-l

ducă la reparat, iar de nu e. să 
ne spuie-: ori se drege difuzo
rul. ori se schimbă-operatorui.

Petre Popa

Am un purceluș isteț : 
Stă în casă, nu-n coteț.
Iar cînd îl învârti de coadă
Dă lumină prin ogradă.

(inuiouifj)
Trece tacticos Zamfir
Cu hambarul în chimir
Plin cu griu și cu porumb, 
Da-i ușor ca un hulub.

(pmntu-apz ap

Moșul în cojoc de lemn, 
Pe cărare lasă semn 
Iar eu trec și-l deslușesc 
Și nu mă mai rătăcesc.

(tnuoiaj^)
— Dacă voi nu vă mișcați, mă mi c eu I

(Desen de P. ILIEȘ)

PETE DE ULEI
Somogi Coloman. adminis

tratorul morii și presei de 
ulei din comuna Buciumi, 
raionul Zalau. a fost prins 
că sustrăgea din drepturile 
sătenilor.

— Mi s-a dat puțin ulei. 
Oare cine-o fi de vină ?
— Asta a ieșit, ce vrei ? 
N-o fi fost sămânța plină!

...Dialogul de mai sus 
L-a stirnit mai mult de-un an 
(După cum ați presupus!) 
Sus-numitul Coloman.

Toate turtele pe care 
Le presa așa, cu milă,

Printr-o nouă apăsare 
Ajungeau cit o pastilă.

Căci făcîndu-și „obiceiul" 
Cum spun oamenii, destui, 
Turtele-și lăsau uleiul 
In bidonul dumnealui.

„Prada" și-o-nchidea cu cheia 
Prin locșoare mai secrete, 
Dar necazul stă-n aceea 
Că uteiul lasă pete.

Deci, scoțând bidoane pline, 
S-a mânjit atât de tare 
Incit, să se simtă „bine", 
A fost dus la... închisoare I

St. Bălăciți
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