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TOVARĂȘUL CHIVU STOICA 
A ÎMPLINIT 50 DE ANI

PREZIDIUL MARII ADUNARI NAȚIONALE
• A REPUBLICII POPULARE ROMINE

DECRET
pentru atribuirea titlului de „Erou 
al Muncii Socialiste46 din Republica 

Populară Romînă și conferirea 
Medaliei de Aur „Secera și Ciocanul64 

tovarășului Chivu Stoica
Pentru slujirea cu credință a clasei muncitoare $i a poporului, 

pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului $1 ao- 
tivitate îndelungată si rodnică în mișcarea muncitorească;

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la naștere;
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, 
Atribuie titlul de .Erou al Muncii Socialiste' din Republica Pop**

Iară Romînă și conferă Medalia de 
șului Chivu Stoica.

Președintele Prezidiului
'Marii Adunări Naționale

ION GHEORGHE MAURER
București, 7 august 1958.

„Secera si Ciocanul , tovar*-

Secretarul Prezidiului I 
Marii Adunări Naționale 
GHEORGHE STOICA

Solemnitatea înmînării Diplomei de „Erou al Muncii Socialiste" din R. P. R.și a Medaliei de Aur „Secera și Ciocanul" tovarășului CHIVU STOICA
Scumpe tovarășe CHIVU STOICA,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romln șl 
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne te felicită 
călduros cu prilejul împlinirii a 50 de ani de viață.

Călit în focul luptelor revoluționare ale clasei muncitoare, 
te-ai distins ca unul dintre încercații conducători ai glorioase
lor lupte ale muncitorilor ceferiști din ianuarie—februarie 1933.

Prin întreaga ta activitate revoluționară, ai adus o contri
buție de seamă la lupta poporului muncitor condus de partidul 
nostru pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist, pentru 
instaurarea și întărirea puterii muncitorilor și țăranilor, pentru 
construirea socialismului în țara noastră.

Devotat cauzei partidului, cauzei măreței învățături marxist- 
leniniste, ai muncit cu perseverență pentru întărirea continuă 
a partidului, a unității rîndurilor sale și a rolului său condu
cător în viața țării noastre. Slujitor credincios al clasei mun
citoare și al poporului, îndeplinind cu înalt spirit de răspundere 
sarcinile de seamă încredințate de partid, ai doblndit respectul 
și dragostea profundă a oamenilor muncii.

Călăuzindu-te neabătut de principiile internaționalismului 
proletar, care stau la baza politicii partidului nostru, ai militat 
neobosit pentru dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie 
și colaborare frățească ale țării noastre cu Uniunea Sovietică, 
China populară și celelalte țări socialiste, pentru întărirea uni
tății de nezdruncinat a lagărului socialist în frunte cu U.R.S.S., 
pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Partidul și poporul nostru dau o înaltă apreciere activității 
pline de abnegație pe care ai depus-o ca unul din conducătorii 
de frunte ai Partidului Muncitoresc Romln și ai statului de
mocrat popular.

Iți urăm, scumpe tovarășe Chivu Stoica, ani mulți de viață, 
sănătate și muncă rodnică pentru înfăptuirea politicii partidului 
nostru, în slujba poporului muncitor, a socialismului și a păcii.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMIN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMINE

Vineri duipă-amiază a avut 
Ioc la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne solemnitatea înmînării 
Diplomei de Erou al Muncii So
cialiste din R. P. Romînă și a 
Medaliei de Aur „Secera și Cio
canul" tovarășului Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne.

La solemnitate au asistat to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Constan
tin Pîrvulescu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, general-colonel 
Leontin Sălăjan, Janos Fazekaș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Atanase 
Joja, Alexa Augustin, A. Buna- 
ciu, FI. Dănălache, M. Florescu, 
Gh. Hossu, M. Mujic, P. Nicu- 
lescu-Mizil, C. Scarlat, S. Toma, 
Ghizela Vass, B. Almăjan, I. 
Dobre, V. Ionescu, C. Nădejde, 
D. Simulescu, Ana Toma, Gh. 
.Vasilichi, Șt. Voicu, V. Marine
scu, Filip Geltz, membru al Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale.

După citirea Decretului prin 
care, cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la naștere se conferi 
tovarășului Chivu Stoica înal
tele distincții pentru slujirea cu 
credință a clasei muncitoare șl 
a poporului, pentru merite deo
sebite în opera de construire a 
socialismului și activitate înde
lungată și rodnică în mișcarea 
muncitorească, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, a înmînat tovarășului 
Chivu Stoica Diploma de Erou 
al Muncii Socialiste și Medalia 
de Aur „Secera și Ciocanul".

Tovarășul I. Gh. Maurer a 
felicitat în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, ai Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale și al în
tregului nostru popor pe tova
rășul Chivu Stoica, eminent mi
litant al Partidului Muncitoresc 
Romîn și al statului nostru.

A răspuns tovarășul Chivu 
Stoica.

Tovarășul Chivu Stoica a fost 
călduros felicitat de conducăto
rii partidului și statului, de toți 
cei prezenti la solemnitate.
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Secția librărie a magazinului universal din comune Vinga. raionul Ti
mișoara, este vizitată zilnic de tot mai mulți cumpărători, atrași atît de bo
găția rafturilor cu cărți, cît și de priceperea cu care gestionara Stela Duga- 
cicu știe să prezinte și să recomande ultimele noutăți literare și de specia
litate.
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Intr-una din primele zile ale 
lunii iulie, un tînăr blond, 
subțirel, coborî din tren pe 

peronul gării Gătaia, din regiunea 
Timișoara. Intîiul lucru pe care-1 
făcu, fu să întrebe încotro se află 
casa raională de- cultură. 11 îndrumă 
impiegatul de mișcare.

— Dar, dacă mi-e îngăduit cu ce 
treburi pe la noi ? — se interesă nu- 
maidecît impiegatul.

— Am absolvit Școala de acti
viști culturali din București și m-au 
repartizat aici.

Ceferistul se arătă peste măsură 
de încîntat. întinse iute mîna, re- 
comandîndu-se :

— Ion Marinete, impiegat de miș
care și -.artist amator I

— Cimponeru, îndrumător cultu
ral, — se prezentă noul venit la 
rîndul său.

Așa fiind, gheața se sparse de la 
bun început, și discuția se înno
dă in chipul cel mai firesc. Teatrul 
amator era mare pasiune a lui fon 
Marinete. Iar marea sa nemulțumire 
era că pe scena casei 
Gătaia nu fusese încă 
un spectacol care să 
succes deplin.

— Tot ce s-a făcut 
noi, pe tărîmul teatrului, a șchiopă
tat. Nici o piesă n-a ieșit ca lumea- 
Unii chiar susțin că n-o să putem 
face nimic deosebit, fi-ndcă, zic ei, 
n-am avea elemente talentate,

„Semnalul" impiegatului de miș
care nu era prea îmbucurător- Ute- 
mistul Cimponeru își luă în primire 
munca de îndrumător,

A doua zi, Ia casa de cultură, 
Cimponeru primi vizita unui tînăr 
bărbat în ochii căruia citeai, de la 
întîia privire, o energie deosebită. 
Era comunistul Gheorghe Urlică, 
fiul unor țărani întovărășiți din Gă
taia.

De profesie actor la Teatrul de 
stat „Valea Jiului" din Petroșani, 
Gheorghe Urlică venise în comuna 
sa natală ca să-și petreacă conce
diul de odihnă. El făcea însă parte 
din acel soi de oameni care-și aleg 
ca mijloc de recreere repausul ac
tiv. De aceea, trecu încă din prima 
zi pe la casa de cultură, oferindu-și 
serviciile cu dragoste și modestie.

— Dacă mă puteți folosi cumva, 
poate ca regizor sau chiar ca inter
pret, vă stau la dispoziție.

Bucuros de ajutor, Cimponeru 
arătă actorului că 
a cam fost lăsată 
punerea în scenă 
va fi legată, după 
multe greutăți.

— Treaba nu se 
din palme nici Ia teatrele din orașe, 
— aminti Gheorghe Urlică. — Tre
buie să curgă multă sudoare pînă la 
primul ropot de aplauze.

Pentru început, trecură la alegerea 
unei piese. Cea mai legată de via
ța comunei, mai potrivită pentru pu
blicul din Gătaia, așezare de colec
tiviști și țărani întovărășiți, li 
păru piesa „Tîrgul inimilor*  de 
beriu Vornic. Urmă recrutarea 
interpreți. Zile de-a rîndul fură 
cercați cu răbdare o mulțime de 
nerî și vârstnici. în ținuta,
felul de a gesticula și vorbi
cuiva, întrezăreau, după o căutare 
atentă, talentul încă neșlefuit de 

îi 
echipa de teatru 
în părăsire și că 
a unui spectacol, 
cît se pare, de

face cît ai bate

se 
Ti
de 
în- 
ti- 
î-n 
al

care aveau nevoie- Tineri țărani ca 
Petru Benga și Traian Mîndruț, care 
pînă atunci nu trecuseră niciodată 
pe la casa de cultură, s-au pomenit 
pe scenă și au indrăgit-o tocmai da
torită uneia din obișnuitele lor pre
umblări pe strada principală.

Alături de Benga și Mîndruț, ce
feristul Ion Marinete, soția sa Stela, 
utemistele Petruț Ella și Livia Ne- 
grilă, dovediră, cu fiecare repetiție 
o dată mai mult, că vechea poveste 
a crizei de elemente talentate a fost 
lipsită de temei.

La sfîrșitul lunii iulie, cind totul 
fu gata, Gheorghe Urlică trebui să 
se reîntoarcă la teatrul din Petro
șani, care începea pregătirile pentru 
stagiunea de toamnă. Plecă din Gă- 
taia cu cîteva zile înaintea premie
rei, întristat că nu va auzi „primul 
ropot de aplauze", dar mulțumit în 
schimb că 
cu folos.

Premiera 
avu loc în 
Un public numeros aplaudă la scenă 
deschisă cel mai frumos spectacol, 
de departe cel mai bun, din cîte 
s-au văzut vreodată în Gătaia.

Ropotele de aplauze se adresau 
nu numai celor de pe scenă, dar și 
tînărului actor-instructor căruia i se 
datora în bună măsură succesul pre
mierei : comunistului Gheorghe Ur
lică, actor la Teatrul de stat din Pe
troșani. Era cea mai vie și mai im
presionantă mulțumire pe care i-o 
trimiteau acolo, departe, publicul și 
artiștii amatori din Gătaia.

N. Cuicea

și-a petrecut concediul

piesei „Tîrgul inimilor" 
seara zilei de 2 august.

Nici zîngăniri de arme, nici sarbădă 
fanfară...Ion Păun Pincio, poet, luptător îm

potriva nedreptăților sociale de la 
sfîrșitul veacului trecut, s-a născut 

17 august 1868, în tîrgul moldovenescla 17 august 1868, în tîrgul moldovenesc 
Mihăileni. Rămas orfan de tată încă din 
copilărie, trebuind să-și ajute mama și 
frații mai mici, I. Păun își vede spulberat 
visul de a se dărui teatrului, măiestriei 
actoricești, spre care se simțea chemat și 
începe să bată, pentru o bucată de pîine, 
drumul slujbelor umile, cu care, după 
prppria-i mărturisire, nu s-a împăcat 
n’^'odată : ...„Și prieteni, și poezie, toate 
au pierit... Nu văd înaintea ochilor decît 
mutre cu pretenții, care te vor supus...

In plină tinerețe, Pincio își șubrezește 
sănătatea, silit fiind să aibă diferite în
deletniciri grele pentru a și cîștiga exis
tența. Una singură îl încîntă și-l înnobi
lează : poezia. Ea nu-i aduce aur, în 
schimb îi dăruiește dragostea și stima oa
menilor simpli, obidiți, a exploataților din 
orașe și sate. Versul lui Pincio se adre
sează „oastei proletare" și țăranilor, pe 
atunci „așa de săraci și batjocoriți".

Creșterea mișcării muncitorești la sfîr- 
șitul veacului trecut. înființarea în 1893 a 
Partidului Social Democrat nasc în inima 
poetului înflăcărate ecouri: 

...„Pe drum se-nșir-o oaste —
e oastea proletară,

propus în-

Strădaniile pe care Ie depun unei» 
cămine și case de cultură de a fi 
prezente zi de zi. cu contribuția lor, 

la lupta pentru transformarea socialistă a 
agriculturii noastre, dau naștere la ini. 
țiative prețioase și interesante.

Casa de cultură din Signet — a cărei 
activitate este mult apreciată și ale cărei 
initiative, cum ar fi cea a brigăzilor știin
țifice, au devenit un bun al multor case 
de cultură din țară — a inițiat in lumina 
documentelor Consfătuirii de Ia Constanța 
înființarea unor centre metodice la gos
podăriile agricole colective din Remeți și 
Săpința. Este vorba de a organiza la 
aceste două gospodării colțuri roșii cu 
activitate model. Prin înființarea acestor 
centre de îndrumare metodică — cum 
le-au denumit activiștii casei de cultură — 
se urmărește ajutorarea acestora pentru 
a desfășura o muncă culturală intensă și 
eficace, care să contribuie la întărirea 
economică și organizatorică a gospodă
riilor respective și la răspîndirea acestei 
-•xperiențe și în alte gospodarii agricole 
colective....

Tntr-une din zilele de la începutul lunii 
iulie, cîțiva membri ei biroului metodic 
al casei de cultură, printre care profeso
rul Ion Mezei, inginerul agronom Poldiș, 
inginera zootehnistă Liuba Paulic, s-au 
deplasat la gospodăria din Remeți. Intr-o 
adunare la care au participat și colecti
viștii, ei au vorbit despre importanța 
muncii culturale și au 
ființarea unui colectiv care în viitor să 
se ocupe de această activitate în gospodă
rie. Propunerea fiind acceptată, s-a ales 
un colectiv de conducere în care au in
trat patru activiști de la casa de cultură: 
Berciu Ion, directorul casei de cultură, 
inginerii Poldiș și Paulic și Mitriuc Mi
hai. In afară de aceștia, în colectiv au 
intrat și președintele gospodăriei, directo
rul căminului cultural din Remeți, doi 
brigadieri și șase colectiviști. Colectivul 
a întocmit un plan de muncă în care s-au 
prevăzut conferințe pe teme econo, 
mice, înființarea de echipe artistice 
și organizarea de seri de întrebări 
și răspunsuri. Nu mult după aceasta, s-a 
ținut prima consfătuire cu colectiviștii pe 
teme economice importante ale gospodă
riei agricole colective, cum ar fi : cît 
costă maja (suta de kilograme) de grîu, 
porumb și mere în gospodărie ; cum s-ar 
putea reduce pTețu! de cost al laptelui de 
la 2 lei la I leu și altele. Mulți colecti
viști au luat cuvîntul la discuții și au 
făcut propuneri interesante privind dez
voltarea economică a gospodăriei. Unii 
au propus încercarea culturii sorgului, a 
căpșunilor, înființarea unei stupine și a 
unei crescătorii de pește, ținîndu-se cont 
că Tisa curge chiar prin curtea gospodă
riei. Tot atunci s.a pus la dispoziția 
acestui colectiv un teren de experiență în 
grădina gospodăriei, s-a trecut la organi
zarea unei brigăzi artistice de agitație și 
a unei orchestre. In- curtea gospodăriei 
s-a delimitat un teren, unde se va ridica

Ci ochii veseli cată : 
că-n albe slove-i scris

Pe flamurile roșii lumina unui vis..."

In cele
Păun-Pincio vibrează 

mai multe din scrierile lui 
adesea o liră deznă

de nedreptățile uneidăjduită, copleșită 
vieți dezgustătoare. Totuși, pînă la urmă, 
poetul se împărtășește din dîrzenia și 
combativitatea clasei muncitoare, vește
jind conținutul searbăd al desperării, al 
așteptării tînguitoare :
...,,O, prea puțin e-atita...

la luptă să te-mbie 
Nu mila de-al tău frate,

ci sfînta datorie 1..."
In cîteva din cele mai bune satire ale 

sale, Pincio se ridică împotriva huzurului 
și desfîrului din lumea bogaților, împotriva 
militarismului și terorii din cazărmi, pre
cum și împotriva oportuniștilor și carie
riștilor, propovăduitori ai moleșelei și 
fraternizării cu dușmanul de clasă, semă
nători de neîncredere în forța munci
torimii.

cînd 
des- 
pro- 
gind 
gos-

o platformă pentru ținerea manifestărilor 
cultural-artistice. Metodiștii casei de cul
tură vin în fiecare duminică la gospodă
rie și ajută permanent la dezvoltarea 
muncii culturale. Ei plănuiesc ca în viitor 
seminariile și consfătuirile cu activiștii 
culturali să se tină la colțul roșu al aces
tei gospodării. Activiștii casei de cultură 
vor face parte din acest colectiv pînă 
acesta se va întări și va putea să-și 
fășoare activitatea mai departe cu 
priile-i forte. De altfel ei și-au pus în 
să ajute în mod asemănător și alte 
dării colective.

La 3 august, activiștii casei de cultură 
au pus bazele celui de al doilea centru 
metodic la gospodăria agricolă colectiva 
din Săpînța.

Nu știm dacă denumirea de centru me
todic este cea mai potrivită, dar asta nu 
are prea mare importanță. Fapt este că 
această inițiativă a casei de cultură din 
Sighet, de a ajuta munca culturală din 
gospodăriile agricole colective, dă roade 
bune.

★
După Consfătuirea de la Constanța Și 

în raionul Gheorghieni din Regiunea Au
tonomă Maghiară s-a intensificat munca 
culturală pentru sprijinirea transformării 
socialiste a agriculturii. In măsurile pe 
care organele și organizațiile de partid 
le-au întreprins, un rol însemnat l-a avut 
și casa de cultură din raion. întreg co
lectivul casei de cultură a fost cuprins în 
această acțiune. Din primăvara acestui 
an aproape în fiecare comună unde s-a 
pus problema înființării unei întovărășiri, 
casa de cultură a trimis brigăzile sale de 
agitație cu programe legate de trans
formarea socialistă a agriculturii. Au 
fost duminici cînd casa de cultură a tri
mis cite 3—4 brigăzi în diferite sate și 
comune. Textele acestor brigăzi au fost 
întocmite de un colectiv de creație pe 
baza documentării din comunele respec
tive. Ele au cuprins cîntece și poezii in 
care s-au arătat realizările din regiune, 
din raion și din comunele respective în 
anii regimului nostru de democrație 
populară. Ceea ce arată buna orientare a 
colectivului de creație este faptul că în 
materialele brigăzii de agitație au fost 
demascați, nominal, dușmanii declasa ș- 
uneltele lor care încercau să influienisze 
și să abată oamenii de la înscrierea in 
întovărășiri. In urma măsurilor organiza
torice și politico-educative întreprinse de 
comitetul raional de partid după Consfă
tuirea cfe la Constanța, în raionul 
Gheorghieni au fost înființate o serie de 
întovărășiri. Astfel au fost înființate în
tovărășiri în comunele Joseni, Ditrău, 
Tulgheș, Lazea și două 
Remetea (una agricolă și una 
nică). Este o mare bucurie pentru colec
tivul de conducere și pentru artiștii ca
sei de cultură din Gheorghieni că la suc
cesele obținute pe drumul transformării 
socialiste a agriculturii din raion și-au 
adus și ej o părticică de contribuție.

întovărășiri la 
zooteh.

și nedreptății, poetul 
o ieșire, să se înar- 
țel de viață. Poezia

fata împilării 
să întrevadă 
cu un nobil

caută 
mce 
„Amorțire" merge tocmai în întîmpinarea 
gîndului înaripat și menit „Să mă smulgă 
din pustiul ista plin de mărăcini... Și să 
ma -ncălzesc la para-i... să mă bucur, să 
mai plîng. Să-nțeleg, pe rugul vieței, de 
ce ard, de ce mă stîng !...“

Pincio s-a stins din viață de timpuriu. 
Avea numai 26 de ani.

Decenii de-a rîndul, istoria literară bur
gheză a ținut opera lui Pincio sub obro
cul uitării și disprețului. Dar personali
tatea poetică a acestui artist care s-a 
alăturat mișcării muncitorești și a slu
jit-o, este aureolată astăzi de prețuirea în
tregului popor muncitor.
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Despre organizarea muncii în gospodăriile colective *)

*) Vezi „Albina" incepînd cu 
nr. 546.

In cadrul discuției care se 
desfășoară în paginile 
„Albinei" aș vrea să vor

besc despre ceea ce numim noi 
schimbul nostru de mîine. Este 
vorba de problema educării ti
neretului nostru.

Ca să vorbesc despre această 
problemă trebuie să încep cu 
educația pe care o primesc co
piii în școala elementară. Co
piii sînt ca niște mlădițe tinere, 
a căror creștere poate fi îndrep
tată după voie de grădinarul 
iscusit. Profesorii și învățătorii 
din comuna noastră se dove
desc a fi astfel de grădinari. Ei 
îi învață pe copii nu numai să 
scrie și să citească, dar se ocu
pă și de educația lor cetățe
nească.

Dar partea cea mai importan
tă a muncii educative a tine
retului urmează abia după ter
minarea școlii. Această treabă 
de mare răspundere cade pe u- 
merii comuniștilor din organi
zația noastră de partid, în acti
vitatea cărora îndrumarea or
ganizației U.T.M. ocupă un loc 
de frunte.

Formele de muncă educativă 
■ou tineretul sînt felurite. Și 
pernai de aceasta ține seamă 

-organizația noastră de partid. 
Una și cea mai de seamă din 
aceste forme este învățămîntul 
politic. La colțul roșu al gospo
dăriei, tinerii studiază statutul 
U.T.M. și documente ale parti
dului nostru. Cu sprijinul orga
nizației de partid tinerii au fost 
îndrumați ca dezbaterile în ju
rul drepturilor și îndatoririlor 
unui ntemist să fie legate de 
exemple din munca și viața 
lor, pentru ca învățămintele 
să fie cît mai folositoare. Or
ganizația noastră de partid a 
inițiat o serie de acțiuni meni
te să sădească și să cul
tive în inimile tinerilor dra
gostea de carte, de cultură, să-i 
antreneze la diferite acțiuni 
gospodărești, să-i învețe cum să 
lucreze pămîntul după știință. 
Toate acestea se realizează atît 
în cadrul colțului roșu cît și în 
cadrul căminului cultural. La 
-■oltul roșu tineretul mai parti
cipă la cercurile agrozootehnice 
Și la cercul sanitar. Tot aici ti
nerii au dezbătut documentele 
Consfătuirii de la Constanța. 
Conferințele se țin în cadrul că
minului cu sprijinul corpului di
dactic. Din inițiativa organiza
ției de partid, în curind se va 
deschide un cerc în care se vor 

-_JG» .
Și tutunul este o plantă bănoasă. Poate că8x . ........— -— - ,------------ ----------  ■ —

8 la asta se gîndește colectivista Schnell Mar- 
H gareta de la g.a.c. Zăbrani, regiunea Timișoa.
# ra, in timp ce culege primele frunze din cele 
8 cinci hectare cultivate cu tutun.
Si

Creșterea păsărilor este unul din izvoarele de 
venituri ale colectiviștilor din Zăbrani. Crescă- § 
toria lor cuprinde acum 2.400 păsări.
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preda lecții pentru îmbogățirea 
cunoștințelor geografice, de as
tronomie și de cunoaștere a bo
gățiilor solului și subsolului ță
rii noastre, și alte acțiuni care 
vor face să crească mîndria pa
triotică a tineretului nostru, îl 
vor ajuta să-și dea și mai bine 
seama că munca noastră este 
o parte a muncii întregului po
por muncitor, pusă în slujba o- 
perei de construire a socialis
mului în țara noastră.

Comuniștii din gospodăria 
noastră colectivă se în
grijesc cu aceeași dra

goste și căldură de atragerea ti
neretului în activitatea cultura
lă și sportivă. Ca urmare a a- 
cestei griji peste 200 de tineri 
fac parte din diferite formații 
sportive ca : fotbal, handbal, vo
lei, popice și călărie. Ne putem 
mîndri că tinerii noștri au ob
ținut multe victorii sportive. E- 
chipa de handbal-fete, formată 
în cea mai mare parte din co
lectiviste, este prima pe regiu
ne, echipa de fotbal a învins de 
multe ori echipele din Balaciu, 
Ciochina sau Muntenii-Buzău. 
La tir, Nina Chircu a dus faima 
comunei noastre pînă la Bucu
rești. O dată cu fiecare victorie, 
tinerii devin mai uniți, mai 
mîndri de comuna lor. Cît de 
strînsă este legătura între orga
nizația noastră de partid și ti
neretul nostru reiese și din fap
tul că atunci cînd tinerii au 
vreo dorință se adresează cu 
încredere comuniștilor. Așa s-a 
întîmplat și în privința activi
tății artistice. Tinerii au cerut 
sprijinul ca să înființeze echipe 
artistice și li s-a dat. Acum a- 
vem două echipe de teatru, 
două echipe de dansuri și o 
formație de cor.

Rezultate frumoase au fost 
dobîndite de tineretul nostru în 
munca pentru înfrumusețarea 
comunei. Bunăoară, la inițiativa 
organizației U.T.M., căminul 
cultural a fost tencuit prin mun
ca voluntară a tinerilor. La fel 
și cele două săli de dans. Ti
nerii au fost atrași la plantarea 
pomilor, au amenajat terenul 
sportiv, iar cînd Ialomița s-a re
vărsat, alături de comuniști ei 
au lucrat cu tot sufletul pentru 
secarea apei de pe izlaz. Mai 
tîrziu, tinerii au făcut un șanț 
care desparte izlazul de apele 
Ialomiței, apărîndu-1 de inun
dații.

Dezvoltînd pasiunea tineretu
lui pentru cultură, sport și ac
țiuni gospodărești, comuniștii 
din gospodăria noastră se în

grijesc totodată și de pregătirea 
lor pentru a deveni colectiviști 
harnici și pricepuți, încredințîn- 
du-le sarcini de răspundere. 
Astfel, organizația U.T.M. a ce
rut conducerii să organizeze 
cîte o echipă de tineri, care să 
ia în primire inventarul și vi
tele de muncă. Organizația de 
partid a sprijinit această cerere 
în fața consiliului de conducere 
și nu ne am înșelat în încrede
rea acordată. Tinerii execută 
astăzi principalele lucrări agri
cole și mai ales pe cele mecani
zate. In primăvara trecută e-
chipele de tineri au luat sub
îngrijirea lor 100 hectare cu
grîu, de pe care și-au propus 
să recolteze cîte 1.880 kg. la
hectar. Au mai luat, de aseme
nea, în îngrijire 60 de hectare 
de porumb hibrid și 5 hectare 
de porumb siloz. De pe cele 
100 hectare de grîu au scos 
cîte 2.000 kg. la hectar (planul 
gospodăriei prevedea 1.600), iar 
îngrijirile pe care le-au dat po
rumbului (au făcut trei prașile) 
le-au răsplătit de asemenea 
munca. Tot tinerii au amenajat 
platforma de gunoi a gospodă
riei colective care are o capa
citate de 400 metri cubi. Iată 
ce sînt în stare să realizeze ti
nerii cînd la baza activității lor 
stă o temeinică muncă politică 
educativă.

Noi ne mîndrim cu tineri 
ca Radu Cîmpeanu, Ale
xandru Oprea, Dan Cor

nel. Constantin Petculescu și 
alții, care prin munca lor au 
reușit să treacă în rîndul colec
tiviștilor fruntași. Din toamna 
aceasta noi ne-am gîndit să 
formăm o brigadă de tineri care 
să ia sub îngrijirea ei întreg 
sectorul zootehnic. Și sîntem si
guri că aceasta va da rezultate 
bune, ca oricare altă măsură 
menită să dezvolte răspunderea 
în muncă a tinerilor.

Cele arătate aci, ne îndrep
tățesc să creaem că tinerii noș
tri de azi vor fi urmași demni 
ai celor care se ocupă de îndru
marea și creșterea lor, că vor 
duce gospodăria noastră colec
tivă, comuna noastră spre iz- 
bînzi și mai mari, iar noi sîn
tem conștienți că muncind în 
acest fel cu ei, îtideplinim o 
sarcină frumoasă și de mare 
răspundere.

Ene Oprea 
președintele gospodăriei agri
cole colective „Horia. Cloșca și 
Crișan" comuna Căzănești, ra

ionul Slobozia, regiunea 
București

— Păpușa asta i(i place ? — o întreabă muncitoarea Ba- 
lint Rozalia pe fetița ei. nehotărîtă în fafa atîtor minunății 
aflate în magazinul copiilor din Jimbolia.

FAPTELE
CONVING

In toamna anului trecut, 
la fintina Genovichii 
colectiviștii din Poiana 

Mare, raionul Calafat, făceau 
arături adinei de toamnă 
pe tarlaua de 269 de hec
tare pe care puneau gunoi de 
grajd bine putrezit. O pregă
teau pentru primăvară, căci a- 
colo hotărîseră ei să semene 
porumbul. Pe cele 321 de hec
tare terminaseră de semănat 
griul. Dăduseră și îngrășămin
te chimice (superfosfatl iar 
griul răsărise ca o pînză ver
zuie și subțire.

Ion Orăscu, un bărbat între 
două vîrste, cu mînecile sufle
cate și cu pălăria dată pe 
ceafă, împrăștia cu furca gunoi 
de grajd în urma unuj tractor 
care-1 băga repede sub braz
dă. In capul tarlalei s-a oprit 
în vremea aceea Constantin 
Spătăroiu, țăran muncitor cu 
gospodărie individuală, bun 
prieten cu Ion Orăscu. După ce 
auzi ce vrea Spătăroiu, Orăscu 
zise :

— Vino Costică diseară, cu 
sacii, ca-ți dau. Și să știi că 
faci treabă buna, griul meu e 
aur curat. Doar l-ai văzut și 
tu. Te-ai gindit bine să schimbi 
sămința. Iți schimb bucuros 
160 de kg — a mai zis el și 
și-a văzut de treabă.

Constantin Spătăroiu e și el 
om harnic, dar griul nu l-a 
avut așa de bun ca al colecti
viștilor și s-a hotărît să schim
be sămința cu grîu de la O- 
răscu.

Spre seară. Constantin Spă
tăroiu și-a umplut trei saci cu 
grîu din magazia luj Orăscu 
și a plecat spre casă. Gos
podăria colectivă o știa bogată 
și puternică. Acum însă, cind 
văzu și mai bine belșugul din 
magazia luj Orăscu, n-a mai 
avut liniște. Intr-un tîrziu, s-a 
dus la Mircea Bană, Florin Bo- 
jiu și la Ion Purcariu, priete
nii săi, și a stat îndelung de 
vorbă cu ei. După vrea lună, 
președintele gospodăriei, Dobre 
Traian, s-a pomenit cu cei pa
tru la sediul colectivei.

— Am venit, tovarășe preșe
dinte, cu cererile de înscriere. 
Vă rugăm să ne primiți și pe 
noi în gospodărie — a vorbit 
Constantin Spătăroiu.

Dobre Traian le-a întins 
mina și a zis:

— Vă cunosc pe toți ca oa

meni harnici și cinstiți. Pînă 
la aprobarea cererilor voastre 
de către adunarea generală, eu 
vă zic : bine-ați Venit.

Am fost mai zilele trecute 
prin Poiana Mare. Mun
ca treierișului era în 

toi. La fintina Genovichii, pe-o 
tarla izolată de 20 hectare, in
ginerul agronom al gospodă
riei, tovarășa Paula Cricioto- 
iu, cu un grup de colectiviști 
se ocupau de porumbul dublu 
hibrid semănat acolo. Colecti
viștii din Poiana Mare produc 
în gospodăria lor porumb du
blu hibrid pentru sămința. In 
cealaltă margine de tarla se 
făcuse prașlla a treia și la cele 
15 hectare de porumb de si
loz. Ei au acum mare grijă 
pentru strîngerea nutrețului, 
căci în ultimul timp, urmînd 
hotărîrile Consfătuirii de la 
Constanta, colectiviștii dau o 
mare atenție dezvoltării fer
mei zootehnice, care a luat un 
mare avînt. Pină Ia consfătui
re ei aveau 11 vaci cu lapte. 
Bune, dar cam puține, au zis 
ei, și au mai cumpărat 20. A- 
poi, au hotărît să ridice nu
mărul lor Ia 50. Tot așa și 
la oi: li s-au părut puține 300. 
Acum, cînd le-au dublat nu
mărul, vor să aibă 1.000. Nu
mărul păsărilor de la 400 s-a 
urcat la 1670 și mai au în in
cubatoarele gospodăriei 1.200 
de ouă. Nici cu porcii nu se 
puteau lăuda. Aveau 27 de 
scroafe. Acum au 49, și mai 
au 130 de porci puși Ia în
grășat.

Gospodăria colectivă din Po
iana Mare are un fond de 
bază de 1.031.000 lei. Puterea 
ei economică se poate vedea și 
din contractările făcute cu 
statul: șase vagoane de grîu, 
șapte de porumb, un vagon de 
floarea soarelui, un vagon și 
jumătate de mazăre, sfeclă de 
pe 68 de hectare și 1.024 kg de 
lină, pe care au și luat 67.000 
lei.

Biruințele colectiviștilor n-au 
trecut nebăgate în seamă prin
tre țăranii muncitori cu gos
podării individuale din sat. Din 
toamna trecută și pînă acum, 
adică în mai puțin de 10 luni 
de zile, în gospodăria colectivă 
din Poiana Mare s-au înscris 
323 de familii cu 650 de hec
tare de pămint.

A. Mușaî



să vadă cît pri-
40 la sută colec-

la umbră de dud, 
Mircea Gheorghe

el, nevasta, copiii și 
un loc îl întrece pe 
cu vreo 230 de zile, 

în gospodărie primea 
avans de 40 la sută

Gheorghe Micu incarca și nu rrai 
isprăvește parcă. Copiii numă
ră de dincoace de gard sacii : 

„trei... patru... cinci... șase... șapte...*  
și Micu, ajutat de cițiva oameni în
carcă în căruță. Curge apa pe el. Se 
opintește sub sac, îl aburcă în spi
nare și se grozăvește în fața unui 
sfert de sat adunat în curtea colec

tivei din Chirnogi 
mese ca avans de 
tiviștii.

Stă într-o parte, 
țăranul muncitor 
împreună cu nevasta și cei doi copii 
buni de muncă și își face în tăcere 
socoteala : a scos cu vreo 800 kg grîu 
mai puțin la hectar decît colectiviștii. 
Și dacă ar socoti cite zile a muncit 
la griul acesta, 
vitele, apoi la 
Gheorghe Micu 
Dacă ar fi fost 
acum numai ca 
atîta cît a scos el pentru tot anul.

Se uită Mircea Gheorghe la nevas
tă, nevasta se uită la el. Și pe amin- 
doi îi străbat gînduri mari : Mircea 
Gheorghe se ridică intr-un tirziu de 
pe bancă și vine călcînd rar, hotărît, 
lingă Dobre Berchea, președintele 
gospodăriei.

— Ce zici nea Dobre, cînd să-ți a- 
duc cererea ?

Colectivistul Vlăsceanu încarcă în
desat în căruță șase saci. Niște băie- 
tani, feciori de colectiviști, vor să-i 
ajute. Vlăsceanu îi alungă în șagă.

— Mai bine v-ați îndesa la muncă, 
nu aici la roadă 1

Și colectiviștii rîd. E multă voie 
bună. E o sărbătoare care a cuprins 
toată comuna.

Intovărășitul Ion Maioru, care de 
vreo cîteva luni tot stă și tot stă în 
cumpănă dacă să intre ori nu în gos
podăria colectivă, dă ocol așa, ca de 
plimbare, acareturilor gospodăriei. 
Trece pe la grajdul de vaci și-i cît pe 
ce să se lovească de rutierul cu re
morcă întors chiar acum de la Du
mitru Stana, căruia i a adus acasă a- 
vansul. Ion Maioru ride înveselit 
de întîmplare, pe urmă trece spre ma
gazia cu o capacitate de opt vagoane. 
„Asta-i siloz 1“ se minunează AAaioru. 
Dar cite nu sînt de văzut în gospo
dăria colectivă: brigeda piscicolă, 
care aduce bune venituri, gaterul, co
tețele pentru 5000 de păsări etc.

Cineva vine de la cîmp. E colecti
vistul Gheorghe Bîrnea, împovărat 
cu un braț de porumbi cît mina.

Nu strică să vadă toti cîți sînt a- 
dunați aici, la sărbătoarea colectiviș
tilor, ce porumb crește pe ogoarele co
lectivei.

„In orice caz trecem de 2.000 kg de 
boabe la hectar” — zice cu mîndrie 
președintele. Lui Eremia Belgrad îi 
tresare inima gîndindu-se că de pe 
cete două hectare ale lui, semănate cu 
porumb, nu va scoate decît jumătate 
din cît scot colectiviștii.

Zilele trecute în 
gospodăria agricolă 
colectivă din salul 
Curcani, raionul 
Oltenița, regiunea 
București, a avut 
loc sărbătoarea îm. 
părfirii avansului 
de 40 la sută. Co
lectiviștii au primit 
la ziua-mtineă cite 
2.5C0 kg. griu, 
0^250 kg. orz, Ofl60 
kg., secară, O 050 
kg. briază. 0,500 
paie plus c.te 3 Ici.

In fotografie: 
colectiv'stul Dră- 
gușin își duce aca
să produsele pri
mite drept avans 
de 40 la sută.

Cînd autocamionul gospodăriei colective opri 
în uliță, cîțiva curioși se apropiară să vadă 
ce adusese de la gară. Erau bineveniți, de

oarece lada mare de seînduri din autocamion era 
grea nevoie mare, iar cei care însoțiseră trans
portul nu o puteau da jos singuri. Le-au dat o 
mină de ajutor. Curînd în tot satul vestea se 
răspîndi ca fulgerul : „A sosit motorul de la 
„Timpuri Noi" din București, 
electrica”.

Această întâmplare, petrecută 
jocaru, raionul Slobozia, mă 
seama de prețuirea de care se bucură colecti
vul acestor uzine în mijlocul țărănimii munci
toare.

Faima uzinelor „Timpuri Noi" a pătruns de 
mult în satele patriei noastre. La lumina produsă 
de grupurile electrogene fabricate la „Timpuri 
Noi" învață mii de copii, lucrează mii și mii de 
țărani muncitori din multe sate ale țării. Curen
tul electric produs de aceste motoare îndestu
lează cu lumină mii de case de țărani munci
tori, luminează saloane și săli de operații în spi
talele sătești, pune în funcțiune sute și sute de 
aparate de pro ecție pentru cinematografele să
tești, aduce multe binefaceri ale civilizației mo
derne în mediul rural.

Pe adresa uzinelor sosesc numeroase scrisori 
de mulțumire, în care beneficiarii laudă cali
tățile acestor motoare Astfel, conducerea spita
lului din comuna Mogoșești, regiunea Bucu
rești, conducerea stațiunii de odihnă din Vatra 
Dornei etc., aduc cuvinte de mulțumire colec
tivului de muncitori de la „Timpuri Noi", lău- 
dînd calitatea motoarelor fabricate aci.

O să pornească

în comuna Co- 
făcu să-mi dau

treilea an de cînd Uremia 
id vine spre gospodărie 

cu prilejul împărțirii avansuri
lor de 40 la sută sau a veniturilor a- 
nuale și de fiecare dată își spune: 
„Las’ sa văd și la anul 1“ Acum însă, 
pe fața lui nu se mai citesc îndoieli
le.

— La toamnă, fă.mi loc și mie, 
Dobreo, în vreo echipă. Tu știi că-s 
om muncitor cum nu sînt mulți 1

Și Dobre Berchea e vesel, strigă în 
gura mare să vină la rind alți și alți 
colectiviști să-și ridice avansurile.

Recolta de grîu din acest an a fost 
aici, pe pămînturile gospodăriei colec. 
tive din Chirnogi, de 1770 kilograme la 
hectar și fiecărui colectivist îi revin 
pentru ziua-muncă peste 5 kg de grîu, 
vreo patru de porumb, vreo două de 
orz, ca să nu mai punem la socoteală 
dreptul în bani care, la data împărțirii 
avansului de 40 la sută în cereale, se 
ridicase la 5 lei pentru fiecare zi-mun- 
că. Pînă la sfîrși'.ul anului acest drept 
în bani se va ridica aproape la 12 lei 
pentru fiecare zi-muncă.

Pe ogoarele a numeroase gospodării de stat, 
gospodării colective și întovărășiri agricole 
motopornpele fabricate la uzinele „Timpuri 

Noi" aduc un spor de bucate, irigind suprafețe 
întinse de păm'nt. Un alt produs al acestor uzi
ne, mașina pentru combaterea dăunătorilor din li
vezi aduce mari foloase pomicultorilo». ferinda-le 
munca de distrugerile provocate de dăunători și 
asigurindu-le o recoltă îmbelșugată.

Mecanizatorii din agricultura țării noastre pre
țuiesc și ei cum se cuvine produsele iiiirărior 
„Timpuri Noi". Piesele de schimb pentru trac
toare și autocamioane fabricate aci sînt mult 
apreciate de tractoriști și mecanici, care știu că 
produsele primite sînt de cea mai bună calitate.

Iar atunci cînd la sate apar motocompresoare, 
care repară șoselele, țăranii muncitori știu că a- 
ceste mașini sînt fabricate tot de muncitorii de 
la „Timpuri Noi”, care le vin în ajutor și în 
acest fel.

De aceea numele acestor uzine este atît de cu
noscut la sate, de aceea munca colectivului de 
aci este atît de prețuită de țărănimea noastră 
muncitoare

Uzinele „Timpuri Noi" s"nt unele din cele mai 
vechi din Capitală, colectivul său avînd o glo
rioasă tradiție de luptă muncitorească.

înainte de naționalizare aci era vechea fabrică

SUCCESE ALE INDUSTRIEI N0AST1

DE PE IM T1M SU i
„TIMPURI 

o uzină cu glorie
„Lemaître", care aparținea în mare 
capitaliști belgieni. își avea însă inv 
mare avere și familia Brătianu, acea li 
a supt decenii de-a rîndul sîngele mu 
țăranilor din țara noastră. Cum trud 
torii pe acele timpuri de tristă aminl 
lucrătorii vechi care mai sînt în uzi 
mea aceea, muncitorii lucrau în c< 
menești 10—12 ore pe zi, în nișl 
dărăpănate, prin care băteau ploaia 
Salariul nu le ajungea nici măcar 
astîmpăra foamea. în curtea fabrici 
cere în care erau băgați muncitorii 
reau dreptul la o viață omenească.

Dar muncitorii nu ședeau cu mîi 
Conduși de comuniști, ei luptau îm 
ploatării patronilor, împotriva teroare 
moșierești, cereau -eliberarea comunișt 
chisori, manifestau împotriva război

SARBATOAR
LA MINA

Noi porți întunecate se deschid, 
Cedînd în faja lămpii cu carb; 
Cedînd in faja oastei îndrăzneț. 
Ce dă-n adincuri soarelui binețe.

Se-avintă-n noaptea neagră echi| 
Un vas de luptă pare abatajul. 
Semnale morse bat ciocane-n stî 
Și inimi bat, aici, in grota-adincî

— S-a luminat de ziuă oare-afa 
Se-ntreabă-ortacul tinăr intr-o d 

luminat I S-a luminat de m 
ce s-aude.afară ? Ce tumult

S-a 
Dar

la lumină pline vagonete.le»
Sus la intrar» stau femei și fete 
Cu flori și straie noi... Dar ce e < 
— Hei, bun noroc ortaci! E săr

E sărbătoarea marii bucurii
Ce pății și-a purtat prin galerii 
Și-n cinstea zilei eliberării tints 
Lăsînd în urmă norma veche frîi

Se-ncinge jocul! Schimbul de pe 
Tăcerea-adusă din străfund o cui 
Și-n hora ce-și resfiră floarea L 
Se-avîntă astăzi și cărbunii pai

Gheorghe Scrii

CHIMICI



ic, pentru prietenia cu U.R.S.S. Sub condu, 
a partidului ei au organizat greve, au sa
lt producția de armament în timpul războiu- 
antisovietic și au participat la eliberarea 
ureștiului de sub jugul fasciștilor germani. 
>ă 23 August, alături de ceilalți oameni ai 
icii din patria noastră, muncitorii de la 
.stă uzină au pornit cu avînt la construirea 
ii noi.

■ uncitorii de la uzinele „Timpuri Noi" întă- 
| resc prin fapte vrednice angajamentele lor 
" de a da patriei produse tot mai multe și 
bune. Astfel, față de 1950, producția uzine- 
l crescut de trei ori, iar prețul fabricatelor a 
ut la mai puțin de jumătate.
tre fosta fabrică „Lemaître" și uzinele „Tim- 
Noi“ este o deosebire ca de la cer la pă- 

. Au fost reconstruite halele vechi, s-a con- 
t o turnătorie nouă, o hală de montaj, 
ranc de probă pentru piesele și mașinile fa
te. Mașini și utilaje noi din Uniunea Sovie- 
R. D. Germană, R. Cehoslovacă și din alte 

socialiste, ca și din țara noastră, au luat lo- 
mașinilor vechi de o jumătate de veac, 
■.inele „Timpuri Noi" ca și alte fabrici și uzi- 
in țara noastră, exportă la rîndul lor mașini 
ilaje în țările socialiste, ajutînd la întărirea 
ului lagăr al socialismului. Astfel sînt ex- 
te mașini în R. P. Chineză, în R. D. Ger- 

; etc.
de condiții de muncă și de viață, cu 

osebite decît cele din trecut, au acum 
morii de la „Timpuri Noi". In afară de ha- 
îoi, s-a amenajat un grup social format din 
bibliotecă, cămin pentru copiii muncitorilor 

■u fost de asemenea construite două blocuri 
cuințe muncitorești, dintre care unul va fi 
n folosință peste cîteva zile.
Jlorirea uzinei noastre, ca și a întregii noa- 
ări — îmi spune tov. Alexandru Bucur, lă- 
mecanic — n-ar fi fost posibilă fără actul 
23 August, făurit de partid, care a mobilizat 
e patriotice și, în condițiile înaintării glo- 
lor armate sovietice, ne-a dat posibilitatea 
i eliberăm patria de cotropitorii fasciști și 
mim la făurirea vieții noi. De aceea, noi, 
mim din suflet partidului și ne exprimăm 
oștința fierbinte față de marele popor so- 
care ne-a creat posibilitatea să muncim și 

im liberi, într-o țară liberă. Unindu-ne strîns 
*ul partidului, noi ne angajăm să muncim 
îuflețire pentru înflorirea patriei, pentru în- 
i invincibilului lagăr al socialismului, pentru 
ea păcii".
a de 23 August îi găsește pe muncitorii de 
nele „Timpuri Noi“, ca și pe toți oamenii 

din țara noastră, mai avîntați în muncă, 
al acestor uzine aduce în dar patriei bel- 

e produse cinstind prin muncă rodnică 
sărbătoare de la 23 August.

I. Dragomirescu

M i

OIALISTE

La cooperativa de cor.sum din Rucăr. regiunea Pitești, au sosit mărfuri noi. Muscelencele, neîntrecute în 
meșteșugul cusăturilor naționale, sini tncintate de măiestria cu care sînt lucrate mărfurile trimise de industria 
noastră textilă.

i însemnări din Laslea
Ion Martini este un bărbat înalt, 

bine legat și, după cum am aflat 
ceva mai tîrziu. se numără prin

tre primii 65 de capi de familie care au 
pus temelia colectivei.

L-am întîlnit pe drumul ce leagă satul 
de stația de cale ferată. Mergea grăbit 
spre cîmp. L-am urmat și nu mi-a pă
rut rău căci brigadierul mi-a vorbit 
despre o hotărîre pe care ei, colectiviștii 
din Laslea, o luaseră după întoarcerea 
lui Aron Alexandru, președintele gospo
dăriei, care participase la Consfătuirea 
de la Constanța. A treia zi după so
sirea tovarășului Aron, a fost convo
cată o adunare generală a colectiviști
lor. Președintele a arătat adunării cîte 
învățăminte prețioase a tras de la con
sfătuire și, ca primă măsură, a propus 
mărirea fermei de vaci, precum și mă
rirea planului de producție la porumb 
(adică să scoată la hectar nu 2-200 ci 
2.530 kg. de boabe). Toată adunarea a 
aprobat propunerea președintelui.

Iată de ce grăbea Martini spre cîmp. 
Lanul de porumb nu-i dădea pace...

Ajunși în deal, brigadierul ținu să-mi 
arate :

— Asta-i perimetrul nostru I In vara 
lui '49 n-aveam mai mult de 270 de hec
tare, pe cînd azi privește : o moșie cît 
cuprinzi cu ochii. Aproape 1000 de 
hectare I

Intr-adevăr, aveai ce privi : tarlale 
mari cu arătură egală, lanuri unduite 
ușor de adierea vîntului.

L-am lăsat pe Martini să-și vadă de 
treburile sale și am pornit spre con
strucțiile fermelor aflate sub pășunea 
din deal. Fiind amiaza, la grajdul cel 
nou nu era de găsit decît moș Forț.

— Mi-s îngrijitor încă din vara lui 
*49 — se lăudă bătrînul bucuros de 
vorbă. Ei, să ne fi văzut în vara aceea... 
Țineam animalele prin sat: cai, boi, 
porci, totul de-a valma. Pe cînd acum, 
uită-te 1 Și cu un gest larg mă îndemnă 
să trec pragul noului grajd. Clădirea — 
o construcție frumoasă și trainică — 
cuprinde numeroase încăperi. In primul 
llnd este grajdul propriu-zis, înzestrat 
leu boxe podite și iesle de ciment, avînd 
fiecare adăpătoare automată (afară de 
cele rezervate vacilor în gestație). Intre 
boxe, de la un capăt la celălalt al în
căperii, trece un drum cimentuit cu ca
nale de scurgere, și cu șine de fier pen
tru aducerea furajelor în vagonete. Ur
mează apoi camerele pentru lăptărie, 
magazie, ..bucătăria" pentru pregătirea 
furajelor și farmacia veterinară, toate 
electrificate.

Moș Ion m-a ajutat să aflu cum a 
crescut avutul obștesc al gospodăriei de 
la 80 000 cît era în 1949, la peste 
1.000.000 lei în prezent. La înființare 
gospodăria colectivă avea doar 39 de 
animale, pe cînd azi fermele cuprind 
aproape 700 de animale de producție- 
Dar pe lîngă fermele zootehnice trebuie 
amintite grădina de legume, via cu viță 
nobilă, livada, culturile tehnice și ce
realiere pe sute de hectare, stupina, a- 
telierele, gaterul, o cărămidărie și o ți- 
glărie în construcție și altele. După cum 
se vede, s-a înregistrat o dezvoltare 
economică multilaterală și temeinică.

înț bogați azi colectiviștii din Las
lea î
Răspunsul credem că-1 dă nu nu

mai creșterea avutului obștesc al gos
podăriei colective. Oameni care înainte 

trăiau în bordeie de pămînt, azi au case 
de cărămidă și piatră, electrificate și 
chiar radioficate. Petre Ciuraru, bună
oară, a fost ani de zile slugă la chia
buri. Ani de zile s-a spetit alegîndu-se 
doar cu pîinea amară de argat î n-a 
putut să-și ridice măcar o căsuță. Pe 
cînd azi ! Sus în dealul dinspre Sighi
șoara, acolo în „cartierul" cel nou, prin
tre cele 47 de case de curînd ridicate, 
se află și casa lui. Trăiesc azi ai lui Ciu
raru într-o casă nouă. Și are această 
casă trei odăi, toate mari, luminoase 
și pe deasupra lumină electrică. La fel 
sînt și casele vecinilor săi Ion Gica, 
Niculae Cucu. Ion Forț, Niculae Cri- 
șan, Mihail Bucur și alți colectiviști.

în 1948, Ion Martini, bunăoară, a a- 
vut din gospodăria sa individuală de 
mijlocaș, doar un venit de 6.000 lei. In
tre 1948-1958, în anii de cînd a devenit 
colectivist. Martini a putut să-și ridice 
o casă nouă, să-și cumpere vacă cu 
lapte și zece oi, să-și înfrumusețeze o- 
dăile cu mobilă de lux, să-și cumpere 
un aparat mare de radio și încă altele.

De unde această bogăție î Haideți să 
vedem împreună I

Cînd avea în proprietate individuală 
cinci hectare de pămînt. risipit în par

I lumi

f
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patru 
și mă 
ce-am

Stau uneori noap. 
tea — la vlrșta 
mea lungi mai sînt 
nopțile fără somn 
— și mă gîndesc la 
viața omului, prin 
cite trece și cîte 
învață.

Uite, noi, am fost 
la părinți patru 
copii. Tata s-a ca
nonit amar să ne
crească din ce bruma aduna de pe 
patru pogoane și jumătate de pămînt. 
A muncit fără răgaz și fără nici o 
clipă de bucurie. In loc să ne vadă pe 
noi, copiii lu>, trăind o viață mai bună, 
ce-a văzut ? Acele patru pogoane și 
jumătate s-au fărîmițat, sărăcia și lip
surile ne-au năpădit din toate părțile, 
iar cînd lui tata i-a fost dat să moară 
mi-a spus:

„Niculae, asta-i. Ție ca băiat îți ră- 
min 25 de ari. Am vrut să-ți dau mai 
mult, dar n-am putut. Căută să te 
descurci și tu cum vei putea".

La rîndul meu, am avut tot 
copii. Mă uitam la ei, micuții, 
gîndeam la tata, bătrînul. Eu
să le dau ? Și-mi chinuiam sufletul 
de durere. Nicăieri nu vedeam vreo 
scăpare. Nicăieri vreo ieșire din nevoi.

Și iată că după 23 August 1944, 
viața mea și a milioanelor de țărani 
muncitori ca mine a început să se 
schimbe din temelie.

Să nu vă mire că eu scriu așa 
curgător. Dar în acești 14 ani, care 
au trecut de la 23 August 1944, am 
învățat multe, am citit multe pentru 
că, de, nu se face ca un tată de ingi
ner, cu studii in 
să rămînă un om

Ceea ce nici eu 
n-am cutezat să-mi închipui, s-a înfăp
tuit. Fiul meu, Florea, care a îndră-
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Uniunea Sovietică, 
înapoiat.
însumi înainte nici 

cele și parcelașe, nu putea ara și se
măna decît cu vitele. Abia prididea să 
are sau să semene, să dea o sapă două 
sau să secere la vreme. După cum am 
arătat, la sfîrșitul unui an de muncă, 
Martini se alegea doar cu vreo 6.000 
lei venit. Și iată că acum marele ogor 
colectiv îi aduce lui Martini un venit 
anual de 21.000 lei.

1 într-un an cît altădată în trei-patru I 
Cît de mare este deosebirea între roa
dele muncii în cadrul micii proprietăți 
individuale și cele ale proprietății de tip 
nou, socialist. Nu-i de mirare că lui 
Martini și celorlalți colectiviști din Las
lea tare li-i dragă această proprietate 
socialistă, avutul obștesc al gospodă
riei lor colective.

Gospodăria agricolă colectivă „O- 
gorul Roșu" din Laslea, raionul 
Sighișoara, a intrat în cel de al 

zecelea an de viață. Anii ce au trecut, 
rezultatele minunate obținute, au con
vins pe fiecare colectivist în parte, pe 
fiecare sătean, că într-adevăr singurul 
drum spre bunăstare al țărănimii noas
tre muncitoare este drumul gospodăriei 
colective.

E. CheSbașu

IIIIIIIIIIIIIUIIIIIMIUK
git de mic copil 
cartea, a urmat la 
școlile cele mai 
înalte, pe urmă a 
fost trimis pe chel
tuiala statului să 
învețe in Uniunea 
Sovietică la Kiev.

Cinci ani au tre
cut ca o zi. Și ia
tă-l pe Florea al 
meu inginer spe- 
și întreținere a re- 

lată-l pe Florea

I

cialist în instalafii 
fetei telefonice. Iată-l pe Florea al 
meu, fiu de țăran sărac, cu o muncă 
de răspundere, acolo, în Capitala țării. 
Vine adesea pe acasă, aci la noi bă- 
trînii. De multe ori nici nu știu c-a 
venit. Sînt la cîmp sau după alte 
treburi. Mă întîlnește Mihalache Călin 
ori Stancu Lulea și-mi spun :

— Ți-a venit ingineru’, Niculae! 
Halal om! Credeam că ne-o fi uitat, 
că i s-o fi urcat la cap ingineria. Dar 
el a rămas lîngă inima noastră...

Și mare adevăr vorbesc prietenii și 
consătenii mei.

In regimul nostru oamenii învață 
să fie oameni, să iubească oamenii și 
să lupte tocmai pentru fericirea omu
lui muncitor. Și tot ce s-a făcut și se 
face în (ara noastră, traiul nostru o- 
menesc, în întovărășire, mașinile care 
înlocuiesc truda cea grea a țăranului, 
școala și biblioteca, toate cîte le ve
dem și le vom vedea sînt numai da
torită partidului care ne-a scos la 
lumină și care ne conduce cu înțelep
ciune spre o viață din ce în ce mai 
bună, peniru noi și pentru generațiile 
de ' idupă noi.

Nicolae Ștefânescu 
țăran muncitor, membru al 

întovărășirii din satul Ghimpați, 
raionul Drăgănești-Vlașca
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Ziua de 10 august 1958 va rămîne în
scrisă cu litere mari în calendar. 
La aceasta dată, în Uniunea So

vietică s-a terminat construcția celei mai 
mari hidrocentrale de pe globul pămîn- 
tesc, denumită, și pe drept cuvînt, Gi
gantul de pe Volga.

După ce nu de mult au fost trimiși în 
spații astrale trei sateliți artificiali ai Pă- 
mîntului, uriașa construcția care produce 
2.100.000 kW, este încă o dovadă a ine
puizabilei energii creatoare a poporului 
sovietic, a dîrzeniei și hotăririi cu care 
traduce în viață cele mai cutezătoare vi
suri ale omenirii.

Scurt istoric 
al construcției

Se știe că pînă la intrarea în func
țiune a hidrocentralei de la Kui
bîșev, supremația mondială în a- 

ceastă privință o dețineau Statele Unite 
ale Americii cu hidrocentrala de la 
Grand Coolie a cărei construcție a durat 
20 de ani.

Hidrocentrala de pe Volga, care nu
mără 20 de agregate și care întrece cu 
120.000 de k\V producția de energie e- 
lectrică a hidrocentralei americane, a fost 
construită în numai 7 ani, bătînd astfel 
și toate recordurile în materie de con
strucții hidrotehnice.

Pentru popoarele Uniunii Sovietice ca 
și pentru toate popoarele Înmii iubitoare 
de pace, uriașa construcție de la Kuibî- 
șev înseamnă o epocală biruință a Uniunii 
Sovietice în întrecerea pașnică dintre sis
temul socialist și sistemul capitalist.

Șantierul de la Jigulevsk, unde este as
tăzi marea hidrocentrală, a fost deschis 
în cursul anului 1950. Chemării partidu
lui comunist al Uniunii Sovietice și gu
vernului sovietic pentru a construi hidro
centrala în termenul cel mai scurt posibil, 
i-a răspuns cu însuflețire întregul popor 
sovietic. Turbinele construite în întreprin
derile sovietice pentru nodul hidraulic de 
la Kuibîșev, au cel mai mare diametru 
din lume, iar randamentul lor este de 
93,5 la sută ; industria sovietică de utilai 
energetic s a întrecut pe ea însăși, trimi- 
țînd la Kuibîșev transformatoare după 
ultimul cuvînt al tehnicii moderne, care 
ridică tensiunea pînă la o jumătate mi
lion de volți. Lucrările de excavare, nive
lare, întărire a teritoriului pe care-1 o- 
cupă astăzi Marep artificială de la Kui
bîșev și construcțiile propriu-zise ale 
hidrocentralei se însumează Ia cifra de 
190 milioane metri cubi. cu 30 milioane 
metri cubi mai mult decît volumul lucră
rilor terasiere efectuate timp de 20 de ani 
pentru construirea canalului Panama de 
către S.U.A.

Un sector navigabil 
de peste 30 km.

La festivitățile care au avut loc în 
ziua de 10 august, conducătorii 
P.C.U.S. și guvernului sovietic în 

frunte cu N. S. Hrușciov, s-au interesat 
îndeaproape de modul de funcționare al 
hidrocentralei, de aparatajul ei. de felul 
în care se face ecluzarea și trecerea na
velor prin oonstrucțiile navigabile ale hi
drocentralei.

Navigabilitatea vapoarelor și a navelor 
pe Volga în acest punct al hidrocentralei 
este asigurată prin două ecluze duble cu 
mai multe bazine, un avanport, un canal 
intermediar între ecluze și un canal in
ferior pentru intrarea în Volga. Sectorul 
navigabil al hidrocentralei, sector con

struit de neîntrecuții specialiști sovietici, 
se întinde pe o lungime de 30,5 km.

Hidrocentrala
va fi deservită de numai 
15 oameni pe sc imb

Comanda celui mai mare gigant de 
producție a energiei electrice din 
lume este automatizată în întregi

me. După terminarea tuturor lucrărilor de 
domeniul automaticei, telemecanicii și te- 
lenrăsurării, hidrocentrala va fi deservită 
numai de 15 oameni pe schimb. Faptul 
acesta merită îndeosebi a fi subliniat 
deoarece este știut că energia electrică 
produsă de hidrocentrală va înlocui mun
ca a 63 de milioane de oameni.

Cea mai măreață clădire construită în 
Uniunea Sovietică era, după cum se știe, 
Universitatea Lomonosov din Moscova. 
Monumentala clădire a centralei de la 
Kuibîșev întrece aproape de două ori 
construcția moscovită, ea avînd un volum 
de 4 milioane metri cubi. In această 
imensă clădire sînt adăpostite 20 de hi- 
droagregate cu o putere de cîte 105.000 
C.P. fiecare.

Moscova primește curent 
electric de la Kuibîșev

Printre cele dinții racordări ale circui
telor de înaltă tensiune au fost și 
cele două circuite ale liniei pentru 

transportul energiei electrice la Moscova. 
Incepînd de la 10 august. Moscova pri
mește energie electrică de la cea mai 
mare hidrocentrală din lume construită 
de neîntrecuții specialiști sovietici.

O dată cu Moscova au îuceput să pri
mească energie electrică și întreprinderile 
petrolifere din R.A.S.S. Tătară, iar zilele 
acestea s-a făcut oonectarea primului 
sector Jigulevsk-Bugulma care va trans
porta energie electrică spre Ural.

★

Sub ochii noștri, în zilele noastre, 
poporul sovietic, condus cu înțelep
ciune și fermitate de Partidul Co

munist al Uniunii Sovietice, dă viață 
atotbiruitoarelor principii ale marelui 
Lenin, care cu decenii în urmă a spus : 
„Comunismul este puterea sovietică plus 
electrificarea întregii țări".

încununarea cu succes a acestei pre
viziuni leniniste nu este departe. Vorbind 
la inaugurarea gigantijlui energetic de pe 
Volga, tovarășul N. S. Hrușciov a spus 
că realizarea hidrocentralei Kuibîșev re
prezintă încă o etapă în cadrul grandioa
selor planuri care se făuresc, și că în 
prezent Comisia de stat a planificării 
U.R.S.S. va avea sarcina wi elaborez» 
planul electrificării totale a Uniunii So
vietice. La sfîrșitul celui de al șaselea 
plan cincinal. Uniunea Sovietică va pro
duce 320 miliarde kW., ceea ce repre
zintă aproximativ un sfert din întreaga 
cantitate de energie electrică produsă 
astăzi în lumea întreagă.

Darea în funcțiune totală a hidrocen
tralei „Lenin“ de pe Volga este pentru 
poporul nostru un nou prilej de mîndrie 
și bucurie că facem parte din invincibilul 
lagăr al socialismului, în fruntea căruia sa 
află marea Uniune Sovietică. Victoriile 
Uniunii Sovietice sînt și victoriile noa
stre, iar pilda neîntrecută a glorioșilor 
constructori sovietici, care numai în șapte 
ani de zile au ridicat în calea apelor 
Volgăi cea mai mare hidrocentrală din 
lume, ne va sta mereu în față ca un im
bold puternic în lupta pentru construirea 
socialismului în patria noastră.

N. S. Hrușciov inaugurind noua hidrocentrală

VOLGA LUCREAZĂ PENTRU COMUNISM!
Centralele hidroelectrice de la Ivankovsk, Llglki, Ribinsk, Gorki și 

Kuibîșev furnizează curent electric. In acest an Volga va fi barată și de 
hidrocentrala electrică de la Stalingrad.

Desenul reprezintă schema cascadelor de centrale hidroelectrice 
aflate în funcție și in construcție pe Volga și Kama.
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,.Nu trebuie să uităm nici o clipă 
că succesele tării noastre în con
struirea comunismului sînt succe
se ale întregului lagăr socialist pu
ternic. Succesele Uniunii Sovietice 
bucură pe prietenii noștri la fel 
cum noi, oamenii sovietici, ne bucu
răm in mod sincer de succesele ma
relui popor chinez, de succesele 
tuturor popoarelor frățești care con
struiesc socialismul în țările lor. 
Coeziunea și prietenia țărilor noa
stre reprezintă o forță atît de mare 
incit nimeni și niciodată nu o va 
putea învinge !”

(Din cuvîntarea tovarășului 
N. S. Hrușciov rostită Ia mi
tingul consacrat dării în ex
ploatare a hidrocentralei de Ia 
Kuibîșev).
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Agresiunea împotriva țărilor 
Orientului Arab trebuie curmată

La 7 august a c. a început 
ședința Consiliului de 
Securitate al O.N.U. A- 

ceastă ședință a fost convocată 
la cererea Uniunii Sovietice, 
care a propus să aibă loc o se
siune extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. în scopul 
de a se examina problema re
tragerii trupelor S.U.A. din Li
ban și a trupelor engleze din 
Iordania. A. A. Sobolev, repre
zentantul Uniunii Sovietice, 
după ce a arătat că, din cauza 
actualei componențe, Consiliul 
de Securitate s-a dovedit a nu 
fi în stare să ia măsuri pentru 
încetarea imediată a agresiunii 
împotriva țărilor Orientului A- 
rab, a cerut convocarea grab
nică a unei sesiuni extraordi
nare speciale a Adunării Ge
nerale O.N.U. Discutînd proiec
tul de rezoluție sovietic, mem
brii Consiliului de Securitate 
au hotărît să se convoace o se
siune extraordinară specială a 
Adunării Generale pentru ziua 
de 8 august.

In cadrul primei ședințe a 
acestei sesiuni extraordinare 
speciale, reprezentantul sovie

După un miting care a avut loc In Hyde-Park, manifes
tanta — purtînd pancarte cu lozinci de protest contra interven
ției anglo-americane in Iordania și Liban — se îndreaptă spre 
centrul Londrei.

tic a subliniat din nou necesi
tatea încetării agresiunii împo
triva țărilor Orientului Arab și 
retragerii imediate a trupelor 
americane din Liban și a tru
pelor engleze din Iordania. Lu
crul acesta ar contribui la li
chidarea primejdiei reale a ex
tinderii conflictului militar și 
ar aduce astfel liniște în re
giunea Orientului apropiat și 
mijlociu, slăbind încordarea în 
întreaga lume.

Luînd cuvîntul, delegatul 
S.U.A., Lodge, a încercat să 
susțină că nu ar fi cazul să se 
discute despre staționarea tru
pelor americane în Liban. Or, 
este clar pentru orice om de 
bună credință că singura solu
ție constructivă menită să ducă 
la asigurarea păcii în Orientul 
Arab este retragerea imediată a 
trupelor americane și engleze 
din Liban și Iordania.

Hammarskjoeld, secretarul 
general al O.N.U. a arătat în 
cuvîntul său că sesiunea extra
ordinară a O.N.U. are o ordine 
de zi concretă legată de situa
ția din Orientul apropiat și 
mijlociu. Hammarskjoeld a e

numerat o serie de așa-zise 
„probleme-urgente“ care tre
buiesc discutate pe un plan 
mai larg, trecînd însă complet 
sub tăcere problema importantă 
a retragerii trupelor americane 
din Liban și a trupelor engleze 
din Iordania.

In scopul curmării agresiunii 
americano-engleze în Orientul 
Arab, A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
care a sosit la New York pen
tru a participa la sesiunea ex
traordinară a Adunării Gene
rale a O.N.U. a înmînat lui 
Hammarskjoeld un proiect de 
rezoluție care să fie difuzat ca 
document al Adunării Generale. 
Proiectul sovietic de rezoluție 
cere Adunării Generale să reco
mande guvernelor S.U.A. și 
Marii Britanii să retragă fără 
întîrziere trupele lor de pe te
ritoriile Libanului și Iordaniei.

In timp ce în cadrul sesiunii 
extraordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U. se discută pro
blema încetării imediate a a- 
gresiunii imperialiste împotriva 
țărilor Orientului Arab, guver
nele S.U.A. și Angliei continuă 
să debarce noi trupe în Liban 
și Iordania. Astfel, în diminea
ța zrlei de 8 august de-a lun
gul litoralului libanez au sosit 
13 vase militare americane 
printre care 10 de transport. 
Purtătorul de cuvînt al coman
damentului american în Liban 
a declarat că operațiunile de 
debarcare de trupe americane 
în Liban vor continua pînă 
cînd planul stabilit va fi înde
plinit. Acest lucru arată cu 
prisosință că imperialiștii ame
ricani, în loc să dea ascultare 
dorinței fierbinți a popoarelor 
lumii care cer cu hotărîre asi
gurarea păcii în Orientul Arab, 
dimpotrivă intensifică agresiu
nea lor mîrșavă.

Opinia publică mondială cere 
ca Adunarea Generală a O.N.U. 
să-și îndeplinească adevăratul 
său rol și să ia măsuri concre
te și imediate pentru încetarea 
agresiunii din Orientul Arab și 
pentru retragerea trupelor ame
ricane și engleze din Liban și 
Iordania.

Infața hărfii

Pe țărmul de nord al gol
fului Guineei se află si
tuată Nigeria, țară cu o 

suprafață de 966.700 kilometri 
pătrați și 32.754.000 locuitori. 
La nord, se învecinează cu A- 
frica franceză de vest, iar la ră
sărit cu Camerun, protectorat 
britanic care din punct de ve
dere administrativ depinde de 
Nigeria.

Spre sfîrșitul secolului trecut, 
imperialiștii englezi cotropesc 
Nigeria și pun mina, în mod 
prădalnic, pe numeroasele ei
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bogății. Astfel, Nigeria a fost 
transformată într-o sursă de
mari profituri pentru cotropitorii 
englezi. Populația Nigeriei s-a
opus de la început năvălitorilor 
și, cu armele în mînă, ei au
luptat împotriva celor mai săl
batice represalii săvîrșite de co
lonialiștii englezi. A rămas vie 
în istoria acestui popor, acțiu
nea mîrșavă a năvălitorilor en
glezi care, în anul 1897 au dis
trus în întregime orașul nigerian 
Bemu. An de an, capitalismul 
englez a pătruns din ce în ce 
mai mult, jefuind Nigeria de 
numeroasele ei bogății și obli- 
gînd populația să se zbată în
tr-o mizerie de nedescris. De 
exemplu, 80 la sută din popu
lația țării suferă de malarie, iar 
aproximativ 95 la sută este a- 
nalfabetă. Muncitorii nigerieni 
nici vorbă să beneficieze de a- 
sistență medicală, concedii plă
tite, pensii pentru cei bătrini 
etc. Populația țării trăiește în
tr-o permanentă stare de înfo
metare. Astfel, consumul mediu 
anual de carne este sub două 
kilograme pe cap de locuitor 1

Deosebit de grea este și si
tuația țărănimii din Nigeria.

Nigeria
Monopolizînd cumpărarea și 
vînzarea producției agricole, ca
pitaliștii englezi obligă pe indi
geni să cultive pentru export, 
cumpărîndu-le produsele la pre
turi foarte mici. Tehnica îna
poiată din agricultură, recoltele 
slabe, fenomenele de criză și 
condițiile grele de muncă și de 
viață fac ca țăranii care însu
mează 80 la sută din populația 
țării, să ducă o viață de mizerie 
și foamete permanentă.

Nici un fel de manevre 
ale colonialiștilor nu pot stăvili 
mișcarea de eliberare națională 
care, după cel de al doilea răz
boi mondial a cunoscut un nou 
și puternic avînt. Masele popu
lare din Nigeria au cerut de 
nenumărate ori eliberarea na
țională. Astfel, în anul 1953, 
Consiliul Național al Nigeriei și 
Camerunului a prezentat în par
lamentul național o rezoluție în 
legătură cu acordarea indepen
denții Nigeriei. In vara anului 
trecut, la Londra, au avut loc 
timp de 33 de zile tratative în
tre Ministerul Coloniilor al An
gliei și o delegație de fruntași 
politici din Nigeria tot în legă
tură cu problema dobîndirii in
dependenței acestui stat. Dar de 
fiecare dată colonialiștii englezi 
n-au vrut să țină seamă de ce
rerea legitimă a Nigeriei.

Poporul nigerian și-a intensi
ficat și mai mult lupta pentru 
cucerirea libertății și recent, 
guvernul federal al Nigeriei a 
hotărît să decreteze indepen
dența deplină a Nigeriei față 
de Marea Britanie la data de 2 
aprilie 1960. Totodată, Adu
narea legislativă a Nigeriei de 
Nord a aprobat în unanimitate 
o rezoluție prin care se cere 
Angliei să garanteze un guvern 
independent al Nigeriei începînd 
de la 15 martie 1959.

_ Poporul nigerian este hotărît 
să-și dobîndească libertatea și 
independența națională pentru 
care luptă de atîtea decenii, in
diferent dacă Anglia va fi sau 
nu de acord. De asemenea, ma
sele populare din Nigeria, ani
mate de dorința de a trăi libere 
Și de a se bucura de bogățiile 
țării lor, se ridică și împotriva 
,, noului" colonialism american 
care urmărește să ia locul colo
nialismului englez.
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Într-o dimineață de martie a acestui an, am plecat 
spre una din fermele model, Faridabad, locali
tate situată la 35—40 km. depărtare de New- 

Delhi, capitala Indiei. Drumul era neted ca în palmă, 
asfaltat. în mașina cu care călătoream se simțea adierea 
unui vînticel răcoros. Mergeam cu viteză mare pentru 
a simți răcoarea căreia îi duceam dorul. Era deajuns 
însă să încetinești mersul pentru ca valurile de căldură 
să te încingă din nou. în acele zile, cînd la noi bîn- 
tuiau zilele babelor, acolo termometrul trecea limita 
care arăta -f-45 grade.

Din drumul mare, am cotit spre stînga și, după cî- 
teva minute de mers, ne-am oprit în fața unei căsuțe, 
acoperită cu tablă, cu fundamentul de ciment. în spa
tele ei, un arbore uriaș, bătrîn cred de cîteva sute de 
ani, își întindea ramurile în aer pe o rază de zeci de 
metri, cuprinzînd un imens teren sub acoperămîntul 
lui. Asemenea arbori țin loc de sală de serbări, căci la 
umbra lor deasă se adună întreg satul în zi de sărbă
toare sau cînd vin oaspeți. Era un arbore numit bar- 
gad, căruia oamenii din partea locului i se închină, așa 
cum în fata lujerului de tulsi, o plantă frumoasă, dar 
fără floare, se închină femeile care doresc să aibă 
în casă o odraslă.

Casa de care vorbeam era sediul administrației fer
mei cooperatiste din Faridabad. însoțitorii mei, niște 
indieni foarte cumsecade, mi-au dat o mulțime de lă
muriri, deși planșele ce le-am văzut expuse în această 
clădire sau machetele prezentate erau destul de clare 
pentru a le putea înțelege rostul și fără tîlmaci. Țăra
nii din cîteva sate s-au unit într-o cooperativă pentru 
a-și putea munci pămîntul. La sfîrșitul anului, împăr
țirea recoltelor o fac ținînd seama de cantitatea de pă- 
inînt adusă în cooperativă și de timpul cît au muncit 
în cooperativă. Rezultatele obținute pînă atunci cînd 
i-am vizitat i-au făcut să constate că, în comparație 
cu trecutul, ei au făcut însemnate progrese. Ceea ce îi 
făcea să fie mulțumiți era faptul că prin cooperare scă
paseră de exploatarea zemindaiului. adică a moșieru
lui.

Timp de două sute de ani, India a fost subjugată 
de colonialiști. Abia în 1947 și-a dobîndit independența 
de stat. Două sute de ani, milioane de oameni au robit 
pe moșiile zemindarilor, îndurînd foamea și sărăcia.

<£a forma din
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Semnele acestor zile grele se văd din plin astăzi în sa
tele indiene.

La ferma din Faridabad am stat de vorbă cu mulți 
țărani. Ei mi-au arătat uneltele cu care lucrează. Plugu
rile lor sînt încă de lemn, trase de cai sau de boi. 
Celelalte unelte agricole sînt foarte simple, în majori
tate tot din lemn. Mi-au arătat și o semănătoare. Mă 
așteptam ca această mașină să fie mai specializată, 
dar spre surprinderea mea am constatat că era lucrată 
numai din lemn, fără să aibă nici măcar un cui de fier. 
Cu aceste unelte primitive se muncește pe mare parte

11 ani de Ia proclamarea 
independenței Indiei

din ogoare. Numărul tractoarelor este extrem de redus.
La Faridabad, ca și în alte localități din India, am 

observat o grijă specială pentru irigații. Acesta este un 
lucru bun, mai cu seamă că există regiuni foarte sece
toase, în special în Bengal, spre sudul țării. Șanțurile 
udă nu numai culturile leguminoase, ci chiar și pe cele 
cerealiere. Pe ogoarele fermei am văzut grîu care pro
duce chiar și 4.000 kg. la hectar. Aici nu este nimic 
de mirare. Pămîntul este gras și apa dată la timp face 
să se obțină această frumoasă recoltă. Irigațiile sînt 
însă și ele destul de simple. De foarte puțin timp se insta
laseră cîteva pompe mecanice care scoteau apa din 
fîntîni adînci. De obicei însă, în fermă, apa se scoate 
cu burduful. Această muncă se face cu ajutorul boilor, 
care, aci, au o cocoașă. Sînt niște boi uscățivi, dar 

foarte puternici. Scoaterea apei este un lucru de mare 
cinste, căci ori de cîte ori vine în sate vreun oaspete 
de vază, țăranii scot în cinstea lui apă cu burduful, 
cîntînd melodii sărbătorești. Ei revarsă apa în cale, 
urîndu-le în limba lor multă sănătate și noroc în viață.

Deși eram la începutul lunii martie, iar Feridabadul 
se află în partea de nord a țării, cu o climă ceva mai 
rece, totuși griul era bun de secerat. Tn sud, unde căl
dura e mai mare, secerișul se terminase de mult. Griul 
în India are o altă întrebuințare decît la noi. Desigur, 
el este folosit tot în alimentație, însă nu sub formă de 
pîine. Indienii au pîinea lor, cu totul deosebită de a 
noastră. E vorba de un fel de azimă, numită chiappati, 
pe care o consumă în cantitate foarte mică la masă. 
Pentru cei care nu-s din partea locului, obișnuiți cu 
pîinea, se fabrică un fel de chifle, foarte gustoase. 
Griului i se dă alte destinații în alimentație, fiind 
folosit la diverse mîncăruri și prăjituri. In partea de 
sud a tării, el este înlocuit în bună măsură de orez.

Tn această fermă, harnicii țărani se ocupă și cu cul
tura zarzavaturilor și legumelor. Ei mi-au arătat niște 
vinete mari cît un dovleac, de asemenea și fasole cu 
păstaie lungă, cu boabe mari. Și cartofii cresc aci foarte 
mari. Totul capătă dimensiuni neobișnuite- Totuși. în 
această țară plină de avuții, milioane de oameni mu
reau de foame. Este vestită foametea care s-a abătut 
asupra regiunii Bengal în 1942—1943, cînd țărănimea 
deposedată de pămînt a plecat în pribegie spre orașul 
Calcutta cu gîndul că va putea găsi vreo alinare. Sinis
trul convoi iăsa în urma sa o lungă dîră de cadavre 
asupra cărora se aruncau vulturii și corbii. Foamea 
ciudă și nemiloasă a răpit atunci multe vieți.

Măsurile pe care guvernul indian le-a luat pentru 
dezvoltarea agriculturii, pentru folosirea atîtor pămîn- 
turi nefolosite, va schimba soarta țărănimii. Este însă 
nevoie de multă muncă și ajutoare pentru ca fața sa
telor indiene să se schimbe, deoarece colonialiștii englezi 
le-au ținut într-o stare de înapoiere neînchipuit de grea.

La Faridabad am văzut țărani îndrăzneți, care do
resc să-și schimbe viața. Hărnicia și dragostea ce-o de
pun în muncă nu poate decît să bucure pe orice om 
de bine care le trece hotarul.

Const. Serbii



PREZENTARE
linii din corespondent! 
azi în pagină.s prwenți; 
ceilalți vor veni la rînd 
în curind, 
fiindcă mulfi din ei scriu bine 
tie-articole sau știri 
despre noi înfăptuiri, 
fie pentru acu-AIblnei.

Dar, cîțiva (ce-i drept, puțini), 
ori grăbiți, ori nu știu din 
ce pricină, uneori 
scriu în felul următor;

„Vă poftim neapărat 
simbătă la noi în sat 
ca să vedefi o serbare 
foarte mare
ți-un cămin nou construit..."
Te întrebi nedumerit:
Unde e căminul oare ?
Cum ți cine dă serbare ? 
In ce sat ți cine scrie ?

Nu se știe...
Ori grăbit, ori c_a uitat, 
nici măcar nu s-a semnata.
Alții scriu ca noutate 
știri de mult timp intîmplate, 
scriu despre însămînțat 
cînd lumea-i la... secerat, 
și scriu despre secerat 
cind de.acuma întreg satul 
a terminat... treieratul.
Cred că data viitoare 
vor fi-n pagină prezențl 
ți mai mulfi corespondent! 
(numai că cei sus numiți 
să nu mai fie grăbiți 
sau să-ți uite... numele). 
Și acum, cu glumele 
ți cu țepii ascuțiți 
vă poftim 
pagina ca s-o citiți 
și-ncercați... să ți zimblțL

Petre Popa

Printre colectiviștii din Scortaru Vechi, raionul Brăila, care au predait 
statului marj cantități de cereale contractate, se află și colectivista Ținea 
Baltag, cu 2 000 kg. grîu contractate.

(Coresp. TAZLĂOANU VASILICA)

oi. Pop Adalbert, agent ve
terinar al comunei Cizer, ra
ionul Zalău, aoind în vede

re abaterile grave pe care le-au 
săvirșit în ultimul timp găinile 
din satele înconjurătoare, am 
constituit următorul regulament, 
la care trebuie să se supună toa
te orătăniile citate :

Art. I. Incepînd de la data 
stabilită de noi, toate găinile 
aflate în raza comunei sînt o- 
bligate să se prezinte personal 

agentului veteri- 
vaccin.
nu-și închipuie vreo 
veni agentul veteri-

la reședința 
nar, pentru

Art. 2. Să 
găină că va 
nar la reședința ei, ca s-o vac
cineze. Găina care-și închipuie 
așa ceva, se sancționează, rămî- 
nînd nevaccinată.

Art. 3. Cocoșii sînt obligați să 
urmărească respectarea prezen
telor dispozițiuni, cunoscînd că 
este în interesul lor să aibă în 
coteț găini sănătoase.

Art. 4. în caz de îmbolnăvire, 
toate găinile, fără nici o deo
sebire, sînt obligate să respecte 
prevederile de mai jos :

Punctul a. Găinile domiciliate 
în localitatea de reședință a a- 
gentului veterinar, au dreptul 
să se îmbolnăvească nelimitat, 
tratarea ți vaccinarea putîndu- 
se face cu ușurință, chiar la fata 
locului.

Punctul b. Găinile din satele 
înconjurătoare nu au dreptul să 
se îmbolnăvească decît rațional, 
de exemplu o dată Pe an cînd 
dă pe acolo agentul.

Punctul c. Se interzice cu de- 
săvîrșire îmbolnăvirea găinilor în 
mod individual. Găinile se vor 
îmbolnăvi numai în grup, toa
te deodată, deoarece agentul ve
terinar Pop Adalbert nu poate fi 
deranjat pentru fiecare găină 
care are poftă să se îmbolnă
vească în mod individual.

Art. 5. Nerespectarea prezen
telor dispozițiuni, atrage pentru 
găini toate consecințele, chiar și 
moartea. Atragem atenția că. 
pînă în prezent, un număr de 
găini contraveniente din satul 
Pria au și murit.

Dat în comuna Cizer, raio
nul Zalău.

semnat,
POP ADALBERT 

agent veterinar
regulament nu in
ia data publicării 
funcționează de

P.S. Prezentul 
tră în vigoare 
lui, fiindcă 
mult. După publicarea lui, spe
răm să iasă din vigoare...

Pentru conformitate
Victor Pițigoi

(După o corespondentă trimisă 
de IOAN SONEA)

— Și să mai zici că femeia nu-i egală cu bărbatul! Ba uite că Ținea ne-a ți întrecut...
(Desen de A. CLENCIU)

Epigramă
■

Utemiștii din comuna 
Cătină, regiunea Ploești, 
au muncit cu elan în ac
țiunea de răspîndire a 
cărții.
(Coresp. I. DRAGHICI)

Dinții, de cu zori porniri 
Cărfile să poată-raparte; 
Și intr-adevăr munciră
Vorba ceea. ca... la carte.

Strigătură
Măi bădiță negricios, 
ce te ții așa fălos, 
că rodul mărunțel 
și hambarul tot la fel ? 
Decit singur, singurel, 
mai bine-ntovărășie 
cu hambarul plin de grîie.

Strigătură culeasă de
V. P. OLEA 

satul Cib. raionul Alba

în regiunea Suceava, printre cele 18 mame care au primit recent ajutoa
re unice de stat se află și Lucreția lui Dumitru Toma, din comuna Lunca, 
raionul Trușești, care a primit ajutor pentru cel de al ll.lea copil născut 

(Coresp. BERTHOLD SPONDER)

PRTSLEA: — Stațl ața! Eu trebuie să semnez mandatul.
(Desen de P. ILIEȘ)

Necazul tâmpilor de gaz
Zilele acestea satul Poia. 
na din comuna Severi- 
nești, raionul Turnu Se- 
verin, a fost electrificat.

(Coresp. GH. BORONTEA)
Din Poiana, intr-o seară, 
A plecat o lampă chioară. 
Cu fitilul numai scrum 
Și tot bombănea pe drum;
— Nu mai am trecere-acum. 
Satul electrificat
E ca ziua luminat.
O să mă mut in alt sat.

Dar din alt sat, venea-n goană 
Către lampa din Poiană
Altă lampă-fumegînd
Și strigind :
— S.a sfirțit de-acum cu noi I 
Ne-a dat satul la gunoi, 
C-aprind „lampa lui llici"
Și sătenii de pe-aici.
— Atunci, ce mai așteptăm ? 
Hai, surato, să plecăm.
Că ți-aicl, ca și-n Poiană, 
Ardem... gazul de pomană

A. Mușat

X

într-o noapte, unul din ingi
nerii de la Secfia „Drumuri șl 
Poduri" a sfatului popular al 
regiunii Pitești avu un vis. Se 
făcea că trece podul ce duce 
>pre comuna Zărnești. (In trea
căt fie zis, nu e o regulă că 
cine trece podul să-nghită și 
nodul). Eroul nostru n-e în
ghițit nodul. A înghițit însă în 
sec cînd era gata-gata să pice-n 
rîu. Noroc că cineva îl prinse 
de umeri. Cînd se uită 
bine, văzu două arătări.

— Da' cine sînteți voi, 
telor ?

— Eu sînt „Lenevia",
mea i „Birocrația" și t*~ arn ră
sărit în cale ca să-ti mulțumim, 
că inginer ca matale n-o să ma< 
găsim.

Cînd se trezi, inginerul se fre
că la ociii :

— Of, bine că n-a fost decît 
un vis.

Se trai spune „că de la visul 
ăsta, inginerul s-ar fi hotărit" 
să repare podul.

la Căbești nicăieri să nu gS- 
sești I

Dar, pornind cu toată grabe, 
au văzut că stă-n loc treaba. 
Și tot sfatul popular zise iar:

— Vrem să facem treabă, dar 
prea sini materiale, n-ave<nnu

mai

sura-

sori

totul pus la cale, planul e cam 
încăroat și devizul neaprobat.

Lucrul a tărăgănat.» Ba, în 
plus. 5.000 de kile de ciment, 
de ani de zile fiind prost depo
zitate, zac uitate și stricate.

Așadar, pe la sfatul popular 
din Căbești. se-ntilni graba cu 
zăbava, iar zăbava se-ntîln:, pe 
cit se pere, cu destulă... delă
sare.

— O să facem un cămin cum 
nu.i altu-n Zeletin șl școală ca

P. Teleman 
(După scrisorile coresponden
ților voluntari ION COȚOI 

ți NICOLAE HORINCEANU

REDACȚIA: București Piața „Scînteii", Tel. 7 60 10 7.60.20. 7.60.40. ABONAMENTE: 7.60 lei anual Taxa poștală plătită în numerar cont, aprobării Dir Generale 
P.T-T.R. Nr. 17.933/912. Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzorii voluntari. TIPARUL: Combinatttl Poligrafic Casa Scinten „L V. btaiin


