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— FRAGMENT

de piele și se a- 
largă a camerei 

stradă, atent, ba-

nimic deosebit nu

Maiojul Helmuth Gorricke își a- 
prinse a 30-a țigară în diminea
ța aceea și. deși își spusese că-i 

liniștit... că trebuie să fie cu nervii 
tari, că așa se cere unui ofițer supe
rior din SS să fie calm chiar în fața 
celei mai mari primejdii, totuși... To
tuși... Ei, da. îi bîțîia mîna. îi tremu
rau buzele, iar dinții se-ncleștaseră de 
ciudă, de furie, de neputință.

Sări din fotoliul 
propie de fereastra 
de hotel. Privi în 
nuitor.

Drace 1 Părea că
se întîmplase. Și totuși telefonul zbîr- 
nîise de la miezul nopții pînă spre 
ziuă. Urcase, amețit de băutură, de la 
camera 120 unde locuia Erna, una din 
secretarele suedeze ale șefului, și, a- 
juns la etajul patru, abia putu să-și 
deschidă garsoniera.

Bijbîise, sughițînd. pînă la telefon. 
Dar ca să ajungă la aparat răsturnă 
măsuța cu serviciul de cafea șj intră 
cu capul în oglinda venețiană așezată 
special în colțul camerii ; oglindă 
care prinsese în apele ei argintii cor
nul gelben a) lunei.
- Hallo 1 Hallo! We>r ist da? 

(cine-i acolo ?)
De la capătul celălalt al firului, vo

cea groasă și hîrîită a colonelului îi 
ciocănea ca un baros uriaș în ureche 
alarma și chemarea.

— ...Trebuie să veniți imediat ' la 
Băneasa... Ofițerul de serviciu v-a 
căutat de nenumărate ori... Romînii au 
întors armele împotriva noastră și au 
trecut lîngă ruși...

Aplecat de la fereastră. S-a trîn- 
tit iarăși în fotoliu.
Reconstitui din nou drumul ma- 

șinei blindate.
..Băneasa — depozitul de benzină, 

trei minute. Iar de aci la Arcul de 
Triumf tot trei minute... Arcul 
de Triumf — Ministerul de ex
terne două minute. Ministerul de ex
terne — Hotel Ambasador alte trei 
minute... Total unsprezece minute. Su
ficient pentru ca un auto prevăzut cu 
mitraliere și aruncătoare de grenade 
să străbată această distanță și să 
vină să-l ia cit mai urgent."

Privi 
zeci de 
trebuia 
dăpost, 
aeriene

înșfacă telefonul și formă repede un 
■lt număr a) bazei. Șapte... doi...

— Hallo I Maiorul Helmuth GOrrî- 
cke la telefon... Telefonistul ? Hell 
Hitler 1 Dă-mi-1 urgent pe ofițerul de 
serviciu...

Cu mina stingă trase o țigară «in 
tabacherea deschisă. încercă » o •- 

la ceas. Era ora opt Și două- 
minute. Încă de acum trei ore 
să fi fost în siguranță, la a- 
înapoîa fortificațiilor bazei 
din pădurea Băneasa.

^immiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy

prindă manevrind nedibacl bricheta cu 
trei degete. Nu reuși. Trînti bricheta 
pe covor. Scuipă țigara.

— Hallo 1 Heil.. Unde-i autoblin- 
datul, căpitan Schmidt ? Poftim ? 
(răcni) Ce nseamnă că nu-mi puteți 
trimite altă mașină ? Cum ? Cine a 
capturat-o? Comuniștii? Partizanii? 
Parti... (i s-a muiat deodată glasul). 
Ah. soo.. ! Die Kommunisten 1?

Puse încet receptorul în furcă 
subit îi reveniră în minte scene 
mult uitate.

Și 
de

*
„1942. „Mercedesul” rămăsese troie

nit în urmă pe șosea. Călătoreau în-

Povestire

de Maria Arsene

tr-o sanie mică, o troică rechiziționa
tă cu cal și vizitiu, către comanda
mentul militar instalat discret într-un 
sat pierdut din înzăpezita stepă ru
sească. Era escortat de o patrulă că
lare.

La o cotitură, după un copac, o 
umbră... Focul deschis de omul acela 
bărbos cu cojoc și cizme cu carîmbi 
înalți, — un partizan sau comunist 
— i-a presărat pe pîrtia de zăpadă 
întreaga patrulă.

Două luni mai tîrziu se afla în 
compartimentul de clasa întîia din 
trenul care trebuia să-l ducă acasă— 
S-a trezit la spitalul de campanie, 
scos din sfărîmăturile vagonului, 
prăbușit de pe podul minat, o dată cu 
întreaga garnitură a trenului. în albia 
rîului înghețat.

...Franța 1943. A scăpat din mîinî- 
le maquisarzilor sărind noaptea din 
autocamionul care-1 ducea spre cim- 
pul de judecată și execuție... în Ceho
slovacia! O macara dintr.o fabrică, în 
care ancheta un grup 
muniști, s-a desprins din cîrlige 
chiar clipa cînd trecea pe sub ea. S-a 
ales cu o fractură a umărului s’îng 
cu greu vindecată.. Apoi alte pățanii 
în Italia și Norvegia. Peste tot pre
tutindeni. în țările ocupate unde 1 a 
dus meseria de inspector al trupelor 
de șoc naziste, comuniștii erau pre- 
zenți. Ei organizau detașamentele de 
partizani. Erau mereu în fruntea lor. 
Ațîțau populația. Scoteau masele în 
stradă. Brrr î... De atîtea ori era să 
fie doborît de loviturile lor...“

de co
in

Dar acum... ? Nu-și dădea încă 
bine seama de unde îi izvora 
sentimentul acela de neliniște 

ee-1 cuprinsese și pe care se căznea să 
nu-1 admită, să nu-1 recunoască.

Partizani romîni— Puah I Comu
niști ? Mai existau comuniști ? Anto
nescu a declarat că au fost lichidați

»au ferecați în la. 
găre sau împuș- 
cați, așa că n-avea 
de ce să se mai 
teamă de ei. De 
neînțeles i se părea 
însă întorsătura pe 
care o făcea po
porul ăsta... Și-i în
grozea înaintarea 
nănraznică a ar
matelor sovietice...

S-a oprit. De a. 
fără se auzeau ne
lămurit strigăte ți
pete. Si dacă erai 
atent puteai deo
sebi, cu oarecare e- 
fort. glasurile băr
baților și ale fe
meilor și... Drace! 
Iată că și copiii se 
amestecă în hăr
mălaia asta.

Din doi pași 
la fereastră.

Pe 
peste 
grup 
gau 
reclamă uriașă de 
tablă a revistei 
„Siunal"

Helmuth Gorricke 
privi îndelung sce
na. Mulțimea de 
oameni se mărea 
necontenit pe mă
sură ce noi trecă
tori soseau și i se 
alăturau. Printre ei 
putu să identifice 
cîțiva care agitau 
și 'ndemnau cetă
țenii vorbindu-le cu 
înflăcărare.

— Comuniștii !
„...S-ar putea — 

’ gîndi el — ca „re- 
••• beliunea" romînilor

fu

de 
un

trotuarul 
drum 

de civili stri- 
snrulgînd o

să se-ntindă îna
inte ca trupele de 
lîngă Capitală să 

pornească la pedepsirea lor. Desigur 
că Gerstenberg, generalul, a și luat 
măsuri. Nu este el militarul care să 
stea cu brațele încrucișate.. “ Acum 
cînd s-a spart frontul și primele co
loane sovietice pot intra în Capitală... 
Ah! De cînd trebuia să fiu la Co
mandamentul din Băneasa 1

Invîrti repede discul telefonului. 
— Hallo! Hallo, baza? Hei’...!
In scoica de ebonită a receptorului 

se deslușea limpede răpăitul mitralie
relor și bubuiturile înfundate ale ar
tileriei antitanc.

— Wer ist da ?
— Maior Gorricke. Hebmuth Gâr- 

ricke.
— Jawohl I
— Dați-mi pe ofițerul de serviciu 

Schmidt sau pe domnul general. Nu 
a sosit încă mașina...

Ofițerul de serviciu răspunse scurt: 
— Sîntem atacați de gărzi muncito

rești înarmate și de trupe romînești... 
O ultimă informare de la un agent 
al nostru rămas în oraș anunță că 
în fabrici, comuniștii string muncito
rii, îi înarmează și pornesc cu ei spre 
Băneasa... Veniți_ cum puteți... Dacă 
se 
la

mai poate... Domnul general 
postul de...

Dacă 
este

tuniMHitiuuHiitiiiimimiiuimiuiicr

în lu- 
ochii 

în ei

Legătura s-a întrerupt. Maiorul 
bătfi cu degetul, cu palma, apoi cu 
pumnul în aparat.

— Hallo I Hallo, baza I Hallo !... 
Nu mai era timp de așteptat.
A azvîrlit telefonul de perete și a 

deschis garderobul. în prima desoăr- 
țitură atîrnau țepene, călcate la dun
gă, uniformele Cele de paradă și de 
reuniuni, cu decorații sau barete de 
la Crucea de fier cu pietre și frunze 
de stejar, pînă la crinul albastru 
franchist. Alături, un dublu rînd de 
haine civile. Smulse un costum cenu
șiu și-și desfăcu nervos tunica. Da, 
era chiar foarte nervos și... Deodată 
rămase încremenit cu privirea 
ciul mat al oglinzii. Deschise 
mari — atit cît să cuprindă 
chipul unei femei cu basma, tîrligi 
și arma cu care-1 soma din spate să 
se predea

O clipă îi trecu prin minte un gînd 
năstrușnic Să-și ducă mîna la spate 
unde-și avea Mauserul de serviciu. 
Sau să se trîntească pe covor și să 
prindă de picioare pe servitoarea asta 
care a intrat pe neașteptate......... Ah,
cum de a uitat azi dimineață, beat, 
ușa neîncuiată ?“

Trebuia să facă însă ceva ca să 
scape. Doar nu era să se lase el, 
Helmuth Gorricke, maiorul din SS, 
prins ca o turturică în colivie de o 
valahă care...

Respiră adînc și se pregăti să se 
lase pe vine Dar degetul femeii ca
re-1 urmărea atent era pe trăgaci. Din 
coridor se auzeau voci și bocănituri 
înfundate de bocanci. Un rictus adînc 

se încrusta pe față.
Ridică mîinile în sus.
— Ah. fa, ja. Partisan...!

*
— Ia-o înainte și să nu-mi încerci 

să fugi că...
Dumitra, curățitoarea de vagoane 

din Gara de Nord, lăsă pe maior să 
se depărteze cîțiva pași, apoi îl urmă 
cu arma întinsă. Pășea «tentă după 
el. temătoare să n o înșele, să nu-i 
scape.

Pe coridor o ușă, apoi alta, se des
chideau atît cît putea careva, cineva, 
vreun boier sau boieroaică, să-și vîre 
nasul pentru ca, numaidecît, speriați, 
să închidă.

Cînd s-a văzut pe trotuar, Dumitra 
a oftat ușurată. O așteptau cîțiva 
muncitori din gărzi ce păzeau cu 
puști și revolvere alți ofițeri naziști. 
Spuse veselă ca și cum ar fi vorbit 
despre legătura de zarzavat din piață:

— Unde i-ați găsit ?
I-a răspuns unul din tovarăși:
— Pe stradă și în blocul de alături. 

Dar tu ?
— La hotel Mi-a spus portarul că 

mai sînt încă doi acolo.
— Ce spui ?
— Așa, zău. Doi. Mă duc să-i aduc, 

dar...
— Cei,

I

tovarășă Dumitra ?
Femeia și-a trecut o mină peste 

basma, și-a potrivit un zuluf rebel, a 
împins cu palma 
ceila-Iți hitleriști 
cătorul armei l-a 
lăcătușul, cu cel 
din lume :

- Ia spune-mi.

pe maior alături de 
și deschizînd încăr- 
întrebat pe Vancitr, 
mai nevinovat aer

dau, zău, înapoi, 
tovarășul Cristea, 
pică... S-a dus

frate, n.ai să-mi dai 
cîteva cartușe ?... Că eu nu mai am 
decît unul. Ti le 
cînd oj primi de la 
cazangiul.. Acuși 
după muniții...

=
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DE PRIN SUTE HDUNnTE Q PE PRIN SUTE HDUMHTE )

Stupina cu 32 stupi sistematici a G. A.C. ..Ogorul roșu" din Laslea, raionul
Sighișoara se află la poalele pășunilor...

Pierdut în mulțimea de oameni veniți 
să ia parte la împărțirea avansuri
lor, Gheorghe Mituletu asculta cu 

atenție cuvîntul lui Florea Fîntînă, pre
ședintele gospodăriei colective din Magla- 
vit. Spusele președintelui nu erau pentru 
el o noutate, cum erau, bunăoară, pentru 
mulți din oaspeții veniți din sat sau din 
împrejurimi. Cu toate astea îi plăcea să 
le audă din nou. Mii de gînduri îi treceau 
prin minte. își amintea de toate, de la 
început pînă la sfîrșit, că doar sub ochii 
lui se petrecuseră.

Cînd o mînă de oameni porniseră pe 
calea gospodăriei colective cu te miri ce 
avere, el se ținuse de o parte. Mai apoi, 
an de an, gospodăria crescuse și se îmbo
gățise, dar el tot nu se înscrisese. „Urma 
alege, — își spunea. — Să vedem ce-o 
mai fi“. Ii vedea pe oolectiviști cum își 
oonstruiau acareturi, cumpărau animale, 
cumpărau mașini, puneau și bani la ban
că. Dar îi vedea mai ales cînd plecau 
acasă cu carele pline de bucate. Vedea 
și nu se putea dumiri. „Măi, oare nu-i 
același pămînt ? Nu muncim și noi tot cu 
două brațe ?“

— Același pămînt o fi, da’ brațele-s mai 
multe, îl lămuri într-o zi un colectivist. 
Și-apoi, compari tu mașinile noastre cu 
brațele tale ?

Mai an, cînd venise ca și acum la îm
părțirea avansurilor, s-a gîndit că n-ar fi 
rău să se înscrie și el. Dar pînă la urmă 
se răzgîndise. „Să mai văd. Să se înscrie 
alții întîi". Și iată-1 acum ajuns la sfîrși- 
tul șovăielilor. Hotărirea de a păși pe 
noul drum creștea în sufletul lui, ca po- 
mișorul dintr-un sîmbure.

Din gîndurile lui îl trezi unul din oas
peți.

— Dumneata ești colectivist ?
— Aproape !
— Cum aproape ?
— Păi, așa, bine... De azi încolo oi fi I

— Spune-mi atunci, e adevărat că la 
colectivă au scos 2500 de kile de grîu la 
hectar ?

Răspunsul l-a aflat de îndată din euvîn- 
tul președintelui :

— De pe fiecare din cele 190 de hec
tare semănate cu grîu am scos cîte 2500 

cele- 
1700,

nu s-a înscris mai de mult la 
El nu soosese nici pe jumătate

aceea că 
colectivă. _ _ _____ _ ______
din recolta la hectar a gospodăriei colec
tive, cu toate că-și dăduse toate silințele. 
Unde mai pui că la colectivă se dădeau 
și avansuri bănești pentru zilele-muncă.

— înainte de a trece la planurile de 
viitor, continuă Florea Fîntînă, amintesc 
că din iarnă și pînă acum s-au înscris tn 
gospodărie peste 100 de familii. Acum su
punem aprobării șapte cereri noi de pri
mire în gospodăria noastră. Primul este 
Gheorghe I. Mitulețu...

Gheorghe Mitulețu își auzea bătăile 
inimii. Iar cînd mîinile s-au ridicat pen
tru a aproba primirea lui, ochii i s au 
umplut de lacrimi.

In ziua aceea, pentru cei șapte noi în
scriși în gospodăria colectivă a început o 
viață nouă. Au luat parte și ei la făurirea 
planurilor de viitor. S-au făcut multe pro
puneri prețioase acolo :

— Sectorul zootehnic trebuie dezvoltat. 
— Consfătuirea de la Constanța așa ne-a 
învățat. Nu-i destul că avem 17 vaci, 600 
de oi și 120 de porci. La cele 600 de 
hectare ale noastre, putem crește mai 
multe animale — spunea unul dintre co
lectiviști.

— Să mai plantăm 
ritul.

— Echipa de pescuit are nevoie de o 
magazie pentm ținerea uneltelor.

— Fondul de bază a crescut la peste 
900.000, e bine. Dar la anul trebuie să 
trecem de milion.

Aproape fiecare colectivist și-a spus 
cuvîntul. In văzul tuturor oaspeților, tn 
văzul satului întreg, se puneau la cale 
bazele dezvoltării pe viitor a gospodăriei.

Din tot ce s-a vorbit în ziua aceea, pe 
care o va ține minte toată viața, Gheor
ghe Mitulețu a înțeles că belșugul nu 
vine de la sine. A înțeles că este o cinste 
să fii colectivist. O cinste pe care el tre
buie să și-o păstreze muncind din toate 
puterile pentru întărirea gospodăriei.

Ing M. Bogdan

pomi... propuse

DE CULTURA
Revăd țxgul Bujor din regiunea Ga

lați. după patru ani. Multe s-au 
schimbeț în acest tîrgușor, reședin

ță a raionului cu același nume Becul 
electric luminează acum mai în toate ca
sele. Din difuzoare răzbate pînă hăt, de
parte. peste apa Bîrladului ecoul cîntece- 
Ior populare. S-au înălțat case noi, s-au 
reînnoit cele existente. Dar ochii mi s-au 
oprit îndeosebi asupra unei clădiri mari 
și impunătoare, construită la marginea 
tîrgului, unde eu cîțiva ani în urmă, se 
afla un maidan. Citesc inscripția: Casa 
de cultură „Mihail Eminescu11. Alături se 
ridică acoperișul unei noi clădiri aproape 
tot atît de arătoasă. Peste cîtva timp, 
aici va funcționa școala medie.

Și acum, să facem o scurtă plimbare 
prin sălile noii case de cultură inaugurată 
de numai două luni. Iată o cameră des
tul de încăpătoare, dotată cu material 
intuitiv, necesar 
cultură. Sală de 
locuri și o scenă

Casa de cultură
zestrată cu peste 18.000 volume. Directo. 
rul casei de cultură, Petre Ciucă, îmi po
vestește despre spectacolele date pe •- 
ceastă scenă de către artiștii Teatrului de 
Stat Galați, de artiștii amatori ai brigăzii 
artistice de agitație a casei de creație din 
Galați, despre piesa „Chestiuni de fami
lie11 prezentată de comunele Măstăcani 
și Băneasa, la faza raională a concursu
lui bienal „I. L. Caragiale" despre ar-

raionului, care au efectuat mii 
de muncă voluntară, sau au con- 
bănește la ridicarea noului așe- 
de cultură, și-au exprimat acum 
ca pe lingă casa de 

cit maj curînd
cultură 
echipe

să
ar-

metodiștilor casei 
spectacole are 400 
frumoasă.
are și o bibliotecă

de 
de

tn-

tiștii amatori și echipele de teatru ala 
cadrelor didactice și sindicatului U.R.C.C. 
din Bujoru.

— Oamenii prețuiesc mult această casă 
de cultură care este o realizare a lor în 
cinstea zilei de 23 August, — îmi spunea 
Iordache Ungureanu, șeful secțiunii de 
învățămint și cultură.

600.000 lei a costat noua clădire. Con
strucția ei a început la inițiativa comite, 
tului raional P.M.R. Bujoru și a sfatului 
popular raional. Cetățenii din toate co
munele 
de ore 
tribuit 
zămînt 
dorința
fie organizate 
tistice.

Tn prezent 
neri în frunte cu învățătorul 
Istrate, metodist *1 casei de 
tură, tocmai întocmesc un program da 
brigadă artistică de agitație închinat mun
cii și realizărilor celor din Bujoru în cin
ste® zilei de 23 August. In citeva zile H 
echipele artistice, de astă-dată echipe pro* 
prii ale noii case de cultură, vor da spec
tacole nu numai la centru ci și pe see* 
nele căminelor culturale, in fața -acelora 
care cu mîinile lor au ridicat acest mia- 
dru lăcaș de cultură.

un grup de 
frunte cu 

metodist

4—5 ti- 
Petre 

ctri-

Maria Stan cu

i it Mi

Biblioteca sătească din comuna T udor Vladimirescu, raionul Liești, 
regiunea Galați, are peste 4.000 de volume și este frecventată de nume
roși cititori.

In fotografie : bibliotecara 
grup de cititori.

împărțina cgrți unui

kg... Producții bune am avut și la 
lalte culturi : la orz 2600, la ovăz 
la mazăre 1600...

„Și de data asta s-a dovedit c-au 
cit bine la colectivă11 — se gîndi 
lețu.

— ...Am încheiat contracte pentru 50 
tone de grîu, 7 tone de floarea^ soarelui, 
700 kg. lînă, 1000 kg. brînză, 10.700 kg. 
carne de porc și 60 hectare de sfeclă — 
continuă președintele. Cu banii luați 
ne-am cumpărat o mașină de tocat nutreț 
și mai multe prășitori, ne-am adunat ma
teriale pentru un grajd. Restul i-am îm
părțit colectiviștilor. Cu ce vom da as
tăzi avansul bănesc se ridică la 8 lei 
pentru fiecare zi-muncă, Avansul de 40 la 
sută din produse, după cum l-am socotit 
noi, este de 3 kg. grîu, pentru fiecate zi- 
muncă. La asta se adaugă celelalte 
duse.

Vorbele președintelui au dat parcă 
naiul pentru începerea forfotei de la 
gazie. Intre primii care au tras carele la 
rampa magaziei au fost Nicolae Marcu și 
Stelian Popa. Ca și ei. Cristea Florea a 
luat pentru cele 434 de zile-muncă mai 
bine de 17 saci cu grîu.

Pe toate le-a văzut Gheorghe Mitulețu. 
Și de sute de ori i-a părut rău în ziua

mun- 
Mitu-

Smcrăndița Hi nou

Alături de multe alte realizări tn domeniul schimbului 
de mărfuri între oraș și sat se numără și magazinul de 
confecții din Lipova. Aici țăranii muncitori din Lipova și 
din împrejurimi pot să-și cumpere tot felul de obiecte de 
îmbrăcăminte.

Topitoria de clnepă ce o vedeți in fotografie, nu se află 
undeva tntr-un oraș, d In comuna Ghindari, Regiu
nea Autonomă Maghiară, ale cărei împrejurimi sînt vestita 
Ui cultura cine pil.
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Ostașului
(La statuia Verei|l

Văiugile țin minte și munții minte ț 
Și apele cărunte și cerul sidefiu, 
Că te am avut prin secoli prieten și 
Din graiul slav păstrat-am comori. 
Vremelnic in bejenii veneam la Dom

Tu te.ai jertfit prin veacuri pentru ai 
Căzum și noi prin vremuri, zid peni1 
Pe sîngerate fi.e sînt chezășii de mu 
La Podu-înalt orj peste Danubiu-ntr1 
Sint urme către Tisa, spre Praga ma

Fasciștii ne-au tîrît spre Volga...

Noi spre birlogul fiarei pornirăm ne- 
.. Așa croit-am cale in miez de-Augu 
In rindul celor care luptau strălumir. 
Sub steagurile roșii pe țară fluturi™

l r.J> ZM

Revedere
La tine vin. măicuța mea bătilnâ, 
Cînd merele din pirgă dau in gust 
Și cad p« Tint In reavăna țarină 
Ca stelele in nopțile de-augusL

Și-mi amintesc măicuță, cum, departe 
Pe iront, in anii-acela de restriști.
Din raniță zvîileam cu Ioc grenate 
Ce groază semănau printre fasciști.

Apoi, după război, întors acasă 
Tu ranița din spate mi-ai luat...
De-atunci, cînd vin, cu mere-o pui pe masă 
Cinstindu-mă ca fiu și ca soldat.

De-aceea vin măicuță mea bătr'nă 
In zilele mănosului august
Cînd soaiele-ți sărută calda mină 
Ce i dulce cum sînt merele la gust.

Mihai Gavril

MEA
De patrusprezece^ ani, pe fNțntea desnourar» a 

patrii* mele, st» ,ucește. im^odobitoaie, cunu
na libertății. Sînt\patruspiez*je ani de cînd 

oâetenii de .« ciocan, a<\la etic și\ie la sapă ori 
di* găoacea sgrților, au Revenit liberi* O stăpîni pe 
soOEta lor. Fi^ slăvită viteza oaste so«;ștică, libe- 
lalbprea 1 Fie 'ăudat călăuzului și rindiWlorul gos- 
poMririi noastre, partidul noitl*> drag.

Din prisosința Miimii îmi voibiște gura și dragu mi-i 
nespus să văd r^ublica mea : 1 o rodie. DragK îmi 
sîntj minerii marcSnureșeni, așișderea cei din K-'d 
na Lupeni care țțu trăit în știi I ătăți și năcazuri, 
crăpfndu-le cu trudțr palma, dar af'e astăzi au pe 
mase Ust mai din bnțțug și pită, și «itțars. și scot lo 
ziuă țbpgății din răruțtchiurile și din cigiurile negre 
ale n dnților. Și de bmralii gălățeni âgie cu spatele 
se diă^cau la IncărcăA vapoare, dr'ggu mi-i, căci 
miezul alb pufos al rsibenei franzele s '-astăzi din 
îndestulare pentru copftA lor și ai țării.' De bună 
seamă- ini-i necaz cînd pe colnice mai zăresc, ici-co- 
lo, plu'gărindu-se băbește\ Iubesc țăranii\scoși de 
sub gîltxrci, ingenunchieți^pînă mai ieri in pledurile 
suterinț^f, cînd astăzi, pe tarlale cit au ochii -.gKaniți 
să privedscă, îi deslușesc \ ireseîndu-și grîieie-n(ră- 
țite și-atuncea holda-naltă \le-o doresc cit mal bo 
gată în [rțd. Mi-i dragă Bistrița cu apa ei vidară, 
cu maluri e în cămăși de beton îmbrăcate. Aștept 
cu opinaaiii din cătune ce iboă azi mai buchere&c 
jurnalul ța; buburuze de lumihiț chioară, să merg 
îndeolalt^ țniine la noile lăcașuri de cultură și să-l 
ascultăm ‘ acolo, citindu-ne din * vierile lui pe Sado- 
veanu cell cu grai ca fagurul de miere, ori să vedem 
la televiziune .Hamlet* \

La Roznov și Hunedoara, la \lași, Borzești și 
Năvodari, Ia* Bocșa, Filipeștii de Pâklure și la Roman, 
la Copșa Mică, Turda și Bicaz, pe-aicea, pretutin
deni, imi bucur azi privirea, cătind la nalte coșuri 
de uzine ce-s durate proaspăt și din. care, ca din 
uriașe amfave: de lut, de lacrim-le bdenriei noastre 
în gălătușuii ■alb-albastre se sloboadș fumul 1 Frați 
îmi sînt sondorii Cimpinei și pădurarii codrilor bru
mați ai Dornei, focarii Reșiței cu care ard cîte-un 
trăscâu, cînd este cazul, și țesătoarele din Iași, cu 
mîinile lor albe ca florile din luna mai, in loje cînd 
aplaudă la teatru 1 Mă ncîntă vara cind dă spic 
mășcat cimpia, cind plinea zornăie-n dogoare, cînd 
versul moldovan sună prin holde și seceri iuți, pe 
Bărăgan, se răsucesc In soare, iar carele scrișnesc 
din roți, spre arii. Pe Dunăre, în deltă, imi place 
uneori cu lipoveni hirsuți și generoși cu care-mpart 
țigara, să trag din răsputeri la mreje și-apoi, pe jar 
frigind șarani cit îs purceii cei de lapte, de liberta
tea noastră dobînditâ să stăm la o voroavă. Is ne
lipsit, cind vine toamna, din podgorii și gust din 
mustul care gîlgîie-n budane la cramele din 
Drăgășani, Segarcea ori Tîrnave. Atunci, iertat să 
fiu, mai sudui cîteodată cu culegătorii și pomenim 
de fostul vodă și de-ai lui amici ce se-adunau odată 
la desfrînale mese. Dar ne mindrim, firește, cu 
oțelarii harnici și meșterii destoinici, cu tractoriști 
pe cinste și cu plugari vestiți în sporuri la recolte, 
cu doctori de nădejde și înzestrați artiști, cu agro
nomi de samă și cu savanți iluștri, cu sincerii prie
teni, cu pașnicii vecini. Dar mai presus de toate, 
ni-i dragă țara foarte, căci pe-ale ei destine, stă
pîni fiind acum, avem, neabătuți și vajnici, la a tirr 
pului proră, pe cei mai buni cîrmaci, pe comuniști !

De aceea, nu arareori, ne strîngem împreună, cînd 
avem răgaz, mecanici simpli și-academicieni ală
turi, studente și colectiviști, ingineri și tipografi, mi
niștri și țărani, soldați și generali și, legînd sumanul 
cu surtucul, întindem, vorba cîntecului, cite o mîndră 
horă, minată de o scripcă-două, jucăm, păzind cu 
pasul cadența chiuiturilor și tot jucăm așa în ciuda 
ciudei, măcar să plesnească cei care dușmănesc 
bunele noastre agoniseli socialiste 1

Pentru toate aceste frumusețuri și 
și încă din alte multe binecuvîntate 
vită mindra mea țară, puternică și 
ai fost niciodată 1

împliniri de fală 
temeiuri, fii slă- 
inflorită cum nu

Ion ktrati
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Și-am ridicat noi fruntea — cum ast 
In scumpa libertate. D'n vara neuita 
De August, plin de roade, nu piere . 
Căldura înfrățirii, prietenia care
E steaua fără moarte in inimi luptă'

Statuia : frate-al lumii ! așa te-nfățiș, 
Mindrie-a libertății ce tu ne-o ai adi 
Fierbintea spadă-n mină ți-e pașnic 
Ții pruncul omenirii in brațe strins. 
Cum inima ta bate in pieptul ineu, w

Andrei; un ciuf pe frunte ; mie fiu, 
Cu dinsul mă apropii de viea ta sta 
—„Cine i ?" — întreabă.

Spunu-i : — ,,Te.a apăr; 
Prin anii de furtună, prin vremi de 
Și nu-s puteri pe lume să-l fringî

Georc

Măreți
9

Merg pe străzi. Țăranii intră 
Prin bogate, mari ferometaluri

Unde tirguiesc, pe 
Mașini de cusut și

îndelete, 
biciclete.

Ochii ageri cată să 
Marca nouă, marca

„Ideal", .Cugir" și
— ,.Bună-i, măi

citească 
romineasc

..Gospodir 
tovarășe.

— „Bună! Foarte bună! N 
Uite ce suveică și ce tijă !“

Azi și noi, rominii-avem uzina 
Care face, de cusut, mașină.

Și tractoare, și-automobile... 
Bine c-ai trăit și tu, copile.

Să apuci in veacul de lumină, 
Mărejia-acestor mîndre zile I

c
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(pictura)Drumul belșugului

Pe dumneata, bade Vasile, te țin 
minte de cînd eram copil. Țin 
minte satul, casele acoperite cu 

paie, înnegrite de ploi și zăpadă. 
Mă-ntrebam cum de se poate asta, ca 
apa care spală și zăpada care-i albă 
să lase negru în urma lor. Țin minte 
podmolul de lut, lampa afumată,-că
mașa aspră de cînepă, și că în tot 
satul umbla un singur ziar.

N-o să uit niciodată cum, în sa 
vecin, era o mașinărie care cîn! 
gură, M-am dus și eu s-o văd. 
dunase lume ca la urs. De p 
răzbatea pină acolo unde ne 
noi, niște hîrîituri care adu 
un cîntec. Nu se-nțelegea 
oamenii ascultau tăcuți.

Era un gramofon cu-o 
lorată, cu o placă veche, 
tru el venise lumea din s 
se minuneze de cite 
Știi dumneata, bade 
în sat mulți ani la 
femeile să răsădeas 
că să le tai, 
„drăcovenii c 
dea în farm 
pe atunci ni 
un măr, nici 
ința dovedise 
altcum, cu cîtev 
tele noastre erau 
colb, în întunecime.

Și mai țin minte 
amare, de dor și sa 
cinta Ana. Cintece care te 
pînă-n suflet, de-ți venea ș 
și să sudui jji cînd și cînd 
lumea. Cînd, departe de sat 
gindurile înapoi, vedeam 
Onucii, pădurea Ceana, conti-lTi 
tăul plin de trestiiș, și-mi sunau _iri 
urechi toate cîntecele auzite, contopite 
într-unul singur, așa cum se contopesc 
pîrîiașele între ele și se prefac într-o 
apă mare. Un singur cîntec aduna în 
el pe toate celelalte. Era nespus de 
tristă cîntarea, avea ceva duios cum 
au doinele, s-amestecau într-însa și 
răbufniri, care aduceau cu jocurile fe
ciorești.

De-atunci n-au trecut mulți ani,

9

pe toți oamenii avînd radio în casa 
lor.

Mi-a venit in minte gramofonul la 
care m-ai poftit atunci demult, 
aduc mereu aminte de ei.

Eram la Buznea, lingă Tg. Frumos, 
și stăm de vorbă cu Ion Nichiror. 
Dintr-una-n alta, am aflat că anul tre
cut a dus acasă optzecișiuna de măji 
și jumătate de cereale. Și bani, și za
hăr, și brinză. Numai zahăr vreo c.nci- 
zeci de kile. Adu-țj aminte, bade Va
sile, cînd er^m eu mic, se cumpăra 
zahăr de la „bolda“, cinci bucățele la 
un leu. Se cumpăra cu bucățica. Ion 
Nichifor a dus acum acasă o jumătate 
de maja I Și-am mai aflat acolo că 
nici o lucrare agricolă n-o fac fără 
sfaturile inginerilor și tehnicienilor a- 
gronomi. Ține minte, ca inca 
din anii 1930 la Tg. Frumos se-n- 
ființase o stațiune experimentală. Sta
țiunea se-ngrijea să deie sămintă bu
nă moșiilor boierești. Țăranii din jur 
lucrau doar cu

înriipL
Scrisoare

bade Vasile. Dacă stăm să-i numărăm, 
sint întocmai patrusprezece. In vara' 
aceea, acum patrusprezece ani, ai în
ceput dumneata o viață, alta decit 
pină atunci. Venise ziua așteptată. Ci
neva dăduse drumul șuvoiului și apa 
a nă ilit voioasă, umplînd scocul si

îmi
*

ziua, de folosit nu fo
loseau 
ani i-ar fi 
stațiunii ca 
cei ci ți va 
trj care-o 
de sat, dacă 
fi venit 
noi? Ar 
sute de 
povestea 
tul și -rotirea lui. 
Acum gospodăria 
colectivă din Buz
nea nu face un pas 

gronomul să nu fie de față.
Oradea, 

c ădit peste o sută de case noi, 
duie dimineața, gata 

cum ar îngina un 
ia s-a ridicat ca 
uă, iar gospodă- 
ucani e de trei

nimic Cițî 
trebuit 
să facă 
kiîome- 
despart 

n-ar 
vremurile 
fi trecut 

ani, ca-n 
cu pămin-

fără ca
Bade Vasile, în Mădăraș, 

s-au

voie de o hartă nouă. A doua zi dimi
neața, am citit că la Hunedoara* a 
pornit blumingul cel mare, c-o să 
avem de două ori mai multe laminate 
ca-nainte cu o zi. Cu o zi, bade Va
sile, pricepi? Nu-ți mai spun de Bor- 
zești, de Onești, de termocentrale, de 
uzinele și iabricile care se-nmulțesc 
mereu...

In oricare parte te-ai duce astăzi 
prin |ara noastra, ai vedea că peste 
tot i-așa. Învățăm acum, bade Vasile, 
un cîntec nou ..

Trebuie să-ți spun că mai am eu 
un cunoscut în Runcu-Tg. Jiu
lui. Tot badea \ asile îl cheamă 

și-i place mai mult ca orice să se 
ocupe cu altoitul, cu încrucișările. Al
toiele vița pe dud, amestecă soiurile 
intre ele și urmărește cu creionul în 
mină rîndurile cărților agrotehnice. 
Unde crede el, subliniază cu roșu. Pri- 
vindu-1 cum mingile tulpina bulbucată 
la tăietură, auzindu-l cum inii explică 
ceva despre o bătălie între nou și 
vechi, acolo înlăuntru sub scoarța în
groșată, ni-am gindit la gramofonul 
hodorogit și la atiția oameni care 
n-au apucat să-nvețe carte de mult. 
Bauea Vasile din Runcu cinta și el 
un cintec nou...

Și m am gindit iarăși că dacă orice 
cîntare are un nume, ce nume i s-ar 
potrivi mai bine noului cîntec care a- 
dună în el, așa cum un rîu adine și 
larg stringe pîrîiașele, tot ce se pe
trece și se aude despre satele noas
tre ? Și-am socbtit că acesla-i un 
cîntec al bucuriei.

In patrusprezece ani, cîntecul acesta 
s-a plimbat de-a lungul întregii țari. 
A intrat pe ulițele satelor dobrogene 
cînd au purces oamenii să-și lucre 
tot pămintul laolaltă cu tehnică și 
știință, să,pună frunziș de copaci îm- 
p'otriva uscăciunii, s-a plimbat pe Și
ret in sus și s-a răspindit pe Trotuș 
și Bistrița, a colindat Oltenia, Bana
tul, nu este loc pe care să nu l li cu
treierat, fie munte, fie șes.

Țti minte, bade Vasile, cînd se du
ceau la- pădure după crengi, oamenii 
cintau: „așa-mi vine cind și cind, lu- 
nieâ-ntreăgă s-o aprind”. Au trecut 
mulți ani de-atunci. Ai cărunțit la 
timple, fata și feciorul s-au așezat la 
casele lor. Am mers să vedem o mi
nune. Un gramofon vechi. Azi se cum
pără cu miile aparate de radio. Batri-

cu spinarea

n
V

ale 
lai 
să

duci 
lat 
-o

azin

asem 
cu 

dar

ie deco- 
ată. Pen- 
vecine să 

ește omul,
e. că la noi 
nu au vrut 

roșii ? Ziceau 
n-ar mînca 

Și lumea cre-e .
descîntece. Nu știai 

că pămîntu-i rotund ca 
se-nvîrte. Și doar ști- 

robe că așa-i și nu 
uri înainte. Sa
te in uitare. în

tecele vechi, 
care le 
undeau

plîiigi, 
aprinzi 
purtau

Un meșter priceput și viguros ridi
case zăgazul care oprea apa să nă
vălească în scoc. Același meșter ne-a 
deschis ochii, ne-a învățat să vedem 
limpede și ne a umplut de încredere 
și putere. Meșterul de care-ți vorbesc 
e partidul.

Din ziua aceea și cîntecul vechi, 
amar, s-a schimbat, bade Vasile. Pe 
rînd, mina pricepută a meșterului a 
adus lumina acolo unde înainte dom
nea întunericul și uitarea. Oameni în 
toată firea s-au înghesuit în bănci de 
școală să-nvețe buchea cărții, ca să 
se-ncredințeze că pămîntu-i rotund și 
se-nvirte, apoi în sat s-a-nălțat un 
cămin cultural, dispensar cu casă de 
naștere și cîte și mai cite. In sat a 
început să miroase a ulei și benzină, 
s au înfipt stîlpi și s-au întins sîrme, 
acoperișurile de paie au început să fie 
uitate, ați început să cărați de la gara 
Reghinului cărămizi, ați învățat vorbe 
noi, v-ați obișnuit cu ele incit nici nu 
vă puteți închipui cum s-ar putea în
țelege oamenii între ei, fără ele.

ămînt o uliț 
ria colectivă din 
o'ri și jumătate milio

Casă nouă... podea 
periș ca lumea, casă usc 
teșug uscat...

Altă cîntare răsună, bade V
Douăzeci și cinci de ani au 

satele noastre din partea Sighișo 
și Mediașului să aibă gaz metan. C 
ducta era aproape, sondele împinze 
dealurile podișului transilvan. Es 
gaz peste tot. Abia în acești ani fl 
căra încălzește în casă de țăran. 1 
casa, dar ce fel de’casă! Întorci-u 
buton și ai lumină, întorci alt but 
și ți se umple casa de cîntare...

Alta faina se macină la moara.

A cum, după patrusprezece ani, 
avem răgaz și temei să ne gîn- 
dim la cele ce au trecut.

’asile, l-am întrebat o dată, 
irin sate, pe președintele din 

dacă n-au stație de radioficare. 
că nu. Bine, gîndeam eu, 

ică au, gazul metan îl 
e casă curînd, cinemato- 

al au —

Mi-a 
lumină 
baga-n 
graf au, 
de nu au 
doar gospodărie colectivă, au cami
oane, ateliere, lucruri, mă rog, mai 
greu de făcut decit o stație de radio- 
ficare. Am aflat că n au nevoie, aproa-

Nu-mi pot închipui azi sat fără 
tractor, nu mi-aș putea închipui 
că toate astea sar putea face 

fără ca in ziua de 23 August 1944 să 
nu se fi petrecut cotitura aceea de 
neuitat.

Bade Vasile, dacă ar fi să hotărîm 
ce carte trebuie învățată mereu fiind
că totuși niciodată n o știi cum se cu
vine, eu cred că aceasta ar fi geogra
fia țării noastre. Se schimbă nu cu 
anul, ci cu zilele.

Vezi dumneata, stăm lingă Săvi- 
nești și mă uitam cum a răsărit o 
uzină de fibre sintetice ca din pamint 
și și-a așezat unul pes 
etaje, iar aiaturi crește 
ochii un combinat d 
zotoase. Kilometri 
valea Bistriței șj 
mii de vagoanț 
pentru pami

gi cuprind pe 
e noi de blocuri, 

r căra îngrășăminte 
satelor. Ca să aflu 

lînt, sărind peste Tîr- 
___ , .ȚCașin, Trotuș, s-apropie, de 
locul în care mă aflam’ o conductă 
magistrală de gaz metan din inima 
Ardealului, de la Nadeș. Pe hartă nici 
nu-i însemnată încă. Se vede că i ne-

î
nelor din sat nu mai li-i frica de bici
clete și. nu-s supărate pe huruitul trac
toarelor, și la moară cu carul, nu 

ceva-n țară 
spune-ndată 

care-i a- 
și gazete'e 

toți sătenii, 
mă poftești 

mereu 
la alta...

, bade Vasile. Rămîne 
ai mare de spus, ade- 

După patrusprezece 
r schimba un om, tot l-ai 
. Să știi însă că satele 
noastră, are acum o infa- 
egime primenită.

Și cîntecul s-a schimbat, 
nă în el patrusprezece 
tec de belșug, de viață, 
fă zi, ca un meșter iscu- 
ințelept a întors mersul 

vremii șl ne-a făcut stăpîni, din slugi 
ce eram. Și tot el ne-a învățat cinte- 
cul cel nou al bucuriei de a trai 
și a munc: inlr-o țară liberă.

Ștefan Luca

d casa d 
la care sint abonaț 
N-ai mai 
la minuni. A.n 
muri de Ia

Așa se și 
minunea c 
vărata mi 
ani, oricît 
mai cuno 
noastre, ța 
țișare în

Așa cu

pe dru-

ri ale regimului nostru democrat popular
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Agresorii trebuie să părăsească
Libanul și

Opinia publică mondială ur
mărește eu un viu interes 
dezbaterile sesiunii spe

ciale extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. și se alătură 
propunerilor concrete făcute de 
Uniunea Sovietică cu privire la 
retragerea imediată a trupelor a- 
mericane și engleze din Liban 
și Iordania. Popoarele lumii 
s-au convins din nou că 
singura dintre marile puteri 
care sprijină cauza dreaptă 
a popoarelor arabe și care 
nu urmărește obținerea de 
avantaje în Orientul mijlociu 
este Uniunea Sovietică. De a- 
semenea. din dezbaterile sesiunii 
au reieșit cu prisosință planurile 
agresive ale imperialiștilor a- 
mericani și englezi.

D. Eisenhower, președintele 
Statelor Unite, prin cuvîntarea 
rostită în cadrul sesiunii extra
ordinare a Adunării Generale a 
O.N.U.. a încercat să justifice 
intervenția armată a S.U.A. în 
Liban, jnvocind cererea „guver
nului legal11 el Libanului și exis
tența unei „agresiuni indirecte11. 
S-a dovedit însă că asemenea 
afirmații nu stau de loc în pi
cioare și ele constituie motive 
pentru a camufla adevăratele 
planuri colonialiste ale imperia
liștilor americani și englezi, cu 
privire la jefuirea și subjugarea 
Orientului arab. Faptul că gu
vernul actual al Libanului este 
vîndut intereselor imperialiștilor 
americani și că observatorii 
O.N.U. și însuși secretarul ge. 
neral al O.N.U. rai au consta
tat existența unei asemenea 
gresiuni indirecte*, sînt de acum 
cunoscute de întreaga lume.

Tovarășul A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe aî 
U.R.S.S. a arătat în cuvîntarea 
sa că „invazia armată a S.U.A. 
și Angliei in Liban și Iordania 
este tipică oentru activitatea co-

PE SCURT
• S-au împlinit 10 ani de la 

încheierea Convenției Dunării. 
Această convenție are o semni
ficație deosebită pentru po
poarele dunărene deoarece, pen
tru prima dată în istorie, regi, 
mul de navigație pe Dunăre este 
pus pe baze juste conforme 
principiilor unanim recunoscute 
ale dreptului internațional și 
corespunzătoare intereselor și 
aspirațiilor popoarelor respec
tive.
• La 20 august poporul frate 

ungar a sărbătorit Ziua Consti
tuției. In cinstea acestei sărbă
tori oamenii muncii maghiari 
din fabrici, uzine, șantiere de 
construcții și de pe ogoare, au 
luat parte cu însuflețire la in. 
treceri socialiste, manifestin- 
du și astfel profundul lor ata
șament față de regimul demo
crat-popular, hotărîrea fermă de 
a apăra și consolida neîncetat 
cuceririle revoluționare cons
fințite în Constituția țărit

Iordan ia
lonialiștilor care au fost întot
deauna minați de dorința de a 
stoarce profituri prin exploata
rea popoarelor dependente și în
robite11. In continuare, A. A. 
Gromîko, a subliniat faptul că 
probiemo retragerii trupelor a- 
mericane și engleze din Libjn 
și Iordania trebuie rezolvată 
fără întîrziere. lucru care ar co
respunde pe deplin dorinței fier
binți a tuturor popoarelor iubi
toare de pace.

Poziția poporului romîn față 
de situația încordată creată în 
Orientul apropiat și mijlociu da
torită intervenției armate a 
S.U.A. și Angliei în Liban și 
Iordania a fost exprimată cu 
toată hotărîrea prin cuvîntarea 
rostită de tovarășul Avram Bu- 
naciu, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P. Romine și șeful 
delegației romîne care participă 
la sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U- Tovarășul Avram Buna- 
ciu a spus că „este dreptul po
poarelor arabe de a-și alege acel 
regim politic pe care ele îl so
cotesc corespunzător intereselor 
lor. acei conducători politici care 
reprezintă aceste interese, acea 
orientare pe arena internațională 
pe care o consideră justă, acel 
prieteni pe care se pot bizui in 
promovarea intereselor lor na
ționale'.

Condamnînd intervenția arma
tă a S.U.A. și Angliei în Liban 
și Iordania, tovarășul Avram 
Bunaciu a scos în evidență fap
tul că trimiterea de trupe ame
ricane și engleze în Orientul 
mijlociu „a constituit nu numai 
• nesocotire a procedurii stabi
lite in conformitate cu Carta șl 
pentru care au votat șl delega
țiile S.U.A și Marii Britanii 
prin rezoluția din II iunie 1958 
care prevede trimiterea unui 
corp de observatori în Liban, 
dar și o puternică lovitură dată 
prestigiului O.N.U.“.

In încheiere, tovarășul Avram 
Bunaciu a arătat că „delegația 
romînă consideră că retragerea 
trupelor străine de pe teritoriul 
Libanului și Iordaniei este pri
ma și cea mai urgentă măsură 
în vederea asigurării păcii și 
securității în Orientul mijlociu11.

Popoarele lumii iubitoare de 
pace îșj intensifică tot mai mult 
lupta și ele sînt hotărîte să ob. 
țină retragerea imediată a tru
pelor invadatoare pentru a se 
restabili astfel pacea în Orientul 
apropiat și mijlociu.

Vedere din Bandung

Ziua de 15 august a deve
nit pentru poporul co
reean cea mai mare săr

bătoare națională a sa. Acum 
13 ani, în ziua de 15 august, 
poporul coreean a fost elibe
rat de sub jugul colonialismu-, 
lui japonez de către glorioasa 
A «iată Sovietică-

Sub înțeleaptă conducere a 
Partidului Muncii și a guvernu. 
lui său democrat, poporul co
reean a obținut succese strălu
cite in opera de industrializare 
și creștere a nivelului de trai 
in partea de nord a tării sale. 
Dar perioada aceasta pașnică, 
de reconstrucție și avint în 
muncă, a fost întreruptă vre
melnic de mirșava agresiune 
imperialistă, care a dezlănțuit 
războiul împotriva poporului 
coreean. Poporul coreean, 
strîns unit in jurul Partidului 
Muncii, ducînd o luptă aprigă 
și susținută, a obținut o victo
rie istorică, dusă pentru apă
rarea independenței și libertă
ții patriei sale.

Cei trei ani de război au lă
sat însă răni adinei în viața 
acestui popor. Supuse unui 
bombardament sălbatic din par
tea cotropitorilor, nenumărate 
orașe, sate și obiective indus
triale au fost transformate în 
ruini și cenușă. Dar, înfruntînd 
greutăți de neînchipuit, po
porul coreean din Coreea de 
Nord s-a ridicat ca un singur 
om, participînd cu hotărîre la 
reconstrucția țării sale. In aceas
tă muncă de refacere a econo, 
miei naționale, poporul coreean 
a fost ajutat de toate țările la
gărului socialist, în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

In cadrul planului trienal de 
după război și în primii ani ai 
planului cincinal, poporul co
reean a obținut succese în o- 
pera de industrializare a țării, 
cu care pe drept cuvînt are cu 
ce se mîndri. A reușit de pildă 
să reconstruiască sau să clă
dească din nou peste 300 de 
fabrici și uzine mari și mijlo
cii. Nivelul de trai material și 
cultural al oamenilor muncii de 
la orașe și sate a crescut

»

La 17 august 1945 poporul 
indonezian a rupt lanțul 
robiei coloniale olandeze 

și a proclamat Republica Indo
nezia.

Proclamarea independenței In. 
doneziei nu a fost de loc pe pla
cul colonialiștilor olandezi care, 
după ce timp de trei veacuri și 
jumătate au jefuit bogățiile a- 
cestei țări, pierdeau astfel unul 
dintre cele mai bogate izvoare 
de profituri. După proclamarea 
independenței Indoneziei, foștii 
stăpînitori olandezi, precum și 
imperialiștii americani și en
glezi au început o serie de a- 
tacuri îndreptate împotriva ti
nerei republici, cu scopul de 
a-și menține și extinde domina
ția lor colonialistă. Imperialiș
tii nu s-au mulțumit numai cu 
nerecunoașterea noului stat in- 

simțitor în comparație cu anii 
dinainte de război. In pre
zent, agricultura se află 
aproape în întregime coo- 
perativizată. Și aceasta ca un 
rezultat firesc al convingerii 
țăranilor muncitori că numai 
drumul muncii laolaltă e sin
gurul drum care duce spre bel
șug și bunăstare. Conform pre
vederilor actualului plan cin
cinal, producția industrială va 
crește pînă în anul 1961 de pes
te cinci ori, iar cea agricolă 
de două ori față de producția 
anului 1949.

In timp ce Coreea de Nord 
se dezvoltă rapid în toate do- 
meni’le economiei naționale, 
Coreea de Sud, aflată sub do
minația colonialiștilor ameri
cani și a slugoilor lisînmaniști, 
se află într.o continuă criză e- 
conomică și politică, iar munci
torii și țăranii duc o viață 
trudnică, fără siguranța zilei 
de mîine. Guvernul R.P.D- Co
reene a propus în repetate 

Studenții Institutului de Economie Politică din Songdo (R.P.D. 
Coreeană) ajută la efectuarea lucrărilor de îndiguire a rialul 

Tai don g.

dependent. Pentru a restabili ia
răși regimul lor colonial de jaf, 
care se prăbușise, ei au dezlăn
țuit imediat un război sîngeros 
pentru reprimarea luptei de eli
berare națională a acestui popor."

Poporul indonezian însă nu 
s-a lăsat intimidat de aceste ac
țiuni agresive ale imperia
liștilor și a continuat lupta 
cu și mai multă dîrzenie 
și avint pentru libertatea și 
independența țării sale. Nea- 
vînd încotro, colonialiștii o- 
landezj au fost nevoiți pină Ia 
urmă să recunoască și ei in
dependența Indoneziei. Prin 
conferința așa-zisă a „mesei ro. 
tunde", ei au reușit totuși 
să impună Indoneziei o serie de 
acorduri economice, politice Și 
militare înrobitoare. In ciuda 
acestor presiuni imperialiste, In
donezia a reușit, datorită unei 
lupte ferme, să lichideze în a- 
nul 1950 și acest sistem înrobi
tor proclamîndu-se republica u- 
nitară.

Dobîndindu-și independența 
na;ională poporul indonezian a 
început lupta pentru dezvoltarea 
economiei țării și pentru înlă
turarea urmelor de mizerie lă
sate de colonialiști. Astfel, în 
scurt timp, Indonezia a obținut 
importante succese în ceea ce 
privește dezvoltarea industriei, 
agriculturii și culturii naționale. 
De asemenea, Indonezia a adop
tat o politică externă indepen
dentă și duce o politică de co
laborare pașnică cu Uniunea 
Sovietică, R. P. Chineză și ce
lelalte țări socialiste.

Realizările dobîndite de po
porul indonezian, precum și 
politica Indoneziei pusă în sluj

rînduri diverse măsuri realiza
bile, acceptabile pentru unifica, 
rea pașnică a patriei, măsuri 
sprijinite de toți oamenii cins. 
tiți de pretutindeni. Dar impe
rialiștii americani, care au 
transformat Coreea de Sud in- 
fr-o colonie a lor, vor cu tot 
dinadinsul s-o folosească drept 
cap de pod într-o eventuală a- 
gxesiune împotriva țărilor din 
Asia. Poporul coreean însă nu 
va îngădui ca teritoriul patriei 
sale să devină un focar de 
război.

Cu prilejul celei de a 13-a 
aniversări a eliberării Coreei, 
poporul nostru urează po
porului frate coreean noi suc
cese in lupta pentru unificarea 
pașnică a țării și, strîns unit 
în jurul Comitetului Central al 
Partidului Muncii în frunte cu 
tov. Kim Ir Sen, să obțină noi 
și însemnate succese pe dru
mul construirii socialismului în 
țara sa, pe drumul întăririi pă
cii în lumea întreagă.

ba păcii și colaborării pașnice în
tre state, au stîrnit furia impe. 
rialiștilor care au pus te cale 
rebeliunea din Suma ra. Cu tot 
sprijinul dat de imperialiști 
complotiștilor, rebeliunea din 
Sumatra a fost lichidată. Tot 
cu sprijinul imperialiștilor ame
ricani, rebelii au deschis un nou 
focar de război in insula Ce
lebes, focar care în prezent e pe 
punctul de a fi in întregime 
stins.

Spre deosebire de puterile oc- 
cidentale, care prin metode de 
agresiune directă și indirectă, se 
amestecă în treburile interne 
ale unor state independente. U- 
niunea Sovietică a acordat Indo
neziei un sprijin permanent 
pentru apărarea unității și in
dependenței, pentru dezvoltarea 
economică și culturală a Repu
blicii Indonezia. De aceea, este 
și firesc sentimentul de priete
nie pe care-1 nutrește poporul 
indonezian față de Uniunea So
vietică. Aceleași sentimente de 
prietenie are poporul indone
zian și față de R. P Chineză si 
celelalte state socialiste cere ur
măresc cu bucurie și interes fie
care succes dobîndit de RepubT- 
ca Indonezia pe calea consoli
dării independenței sale națio
nale.

Poporul romîn a manifestat 
întotdeauna și continuă să ma
nifeste o profundă simpatie feță 
de eroicul popor indonezian și 
se bucură sincer de fiecare suc
ces obținut de Republica Indo
nezia. De asemenea, poporul 
nostru condamnă cu hotărîre u- 
neltirile agresive ale imperialiș
tilor îndreptate împotriva unită, 
ții tinărului stat indonezian.
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Colectiviștii din Dedu- 
Iești, raionul Filimon Sîr. 
bu. și-au electrificat co
muna prin muncă volun
tară :

La terminare, sfnd in tinda. 
Un bătrinel șopti convins: 
— Ca becurile să se.aprindă 
Ai noștri au muncit... ap ins!

Prin munca voluntară a 
sătenilor comuna Bujoru 
din regiunea București, 
se înfrumusețează mereu.

Satu-ntreg, cu mic cu mare. 
Azi, neobosit muncește. 
Deci. Bujoru, nu-i mirare. 
Ca... bujorul inflorește.

Coane lenică,

Doresc ca aceste rînduri să 
vă găsească in cele mai 
rericite clipe ale aj.ice. 

rilor aumneavoastră. Aflați des
pre mine că sint amărit și 
plin de necazuri ceea ce aș 
dori să aflu șt despre dumnea
voastră. că o duceți bine și nu 
m-ați uitat. Eu, și familia mea, 
coane lenică, aniversăm azi a 
14.a comemorare de cind ne-a 
ajuns cuțitul ta os și a iz-a 
anive'sare de tind dumneavoa
stră din motive, comerciale șt 
patriotice ați părăsit iubita 
noastră țară, unde cu pricepere 
ți onoare ați făcut politică spre 
bucuna si folosul tuturor româ
nilor din familia dumneavoa
stră și a familiilor înrudi.e.

Pe aici, coane .lenică. numai 
vești proaste. Ion A măr iei, 
fostul argat și văcar al dum
neavoastră, se ocupă și azi de 
vaci, dar ca' medic veterinar. 
Nepotul mtu, care lucra ca 
gestionar la cooperativă, nu 
mai e gestionar cucoane, pen
tru că a fost prins cu ocaua 
mică, judecat și condamnat la 
10 ani de închisoare, săracul.

Țăranii de la noi iși fac pur 
fi simplu de cap și nu țin sea
ma de cele mai elementare tra
diții strămoșești care nu îngă
duiau să se scoată mai mult de 
500—600 kg. grîu la hec
tar, Acum, de cînd s-au 
băgat la colectivă scot și 
3.000 kg., ceea ce n.ri nu

Brigăzile piscicole ale 
gosooJăriei colective d;n 
Jirieu, regiunea G 1 ti. 
au prins, de la deschide
rea sezonului de pescuit, 
peste un vagon de pește:

Știți de ce au dobindit 
Titlul de pescari fruntași ? 
Cind erau la pescuit
Ei de... somn n au fost

atrași. |

★

In comuna Slăvești din 
raionul Olteni, s-a în
ființat un dispensar me
dical :

Și a prins apoi să spună 
Lumea, foarte bucuroasă: 
— Dispensarul din comună 
E-o măsură... sănătoasă !

V. D. Popa

Scrisoare deschisă
Adresa :
Domnului Jean Moșierescu-Vlașca 

New-York.

e sănătos, că-și rup sninarea 
de atita cărat. Vastle Tetanii, 
care era un calic, a primit de 
la colectivă un avans ae 15 saci. 
In schimb Gogu Stambă, fostul 
primar, a primit și el un avans 
de 15 ani pentru delap'dar'e, 
fiindcă iarna trecută, fiind un 
ger cumplit, și-a băgat mîiniie 
în caseria G.A.S.-ului.

Am fost ieri în tltg și am dat 
pe la conu Site. L-am găsit 
întins pe canapea galben, cu 
prijmțe la inimă. Coana Vale
ria tocmai îi dădea niște Vale
riana să-l mai liniștească.

— ,.Ce s-a intimplat coane?" 
zic.

— „N-ai auzit ?... Toate r>o- 
poa'e'.e cer ca imperia.iștiî să 
retragă din Orientul Apropia.. 
N-at văzut ce-a fost în Irak? 
Pierdem mereu terenul, măi 
Stane /"

In cinstea zilei de 23 August, harnicii muncitori 
ai uzinelor de. tractoare „Ernst Thâlmann“ am 
Orașul Staiin au realizat ui nou tip de tractor 
universal numit t.'TOS-27.

CHIABURII INTRE EI:
— la te uită ce tractor frumos... Și ce bine trage! Se cunoaște 

că-i marcă străină !
— Da de unde, e tractor romînesc.
— A aaa... Atunci nu-mi place !

(Desen de AL. CLENCIU)

Urare
Celor 17 familii de ță

rani muncitori din comu
na Lunca Banului, raio
nul Huși, care s-au în
scris zilele acestea în 
gospodăria colectivă exis
tentă in comuna lor.

Ce să fie, ce să fie ? 
Ce-i atita vese’ie ?
De ce-i lumea-n sărbătoare ? 
Și de ce bătrinul soare 
Strălucește pe ogoare 
Mai frumos ca-n altă zi ? 
Oare cum n-ar străluci 
Dacă-n Lunca Banului 
Azi. in miezul anului. 
Se împarte 
Prima parte 
Și primește fiecare 
Cit nu-ncape in hambare 1 
Iar această bucurie 
S-a întins in lung și-n lat 
Cuprinzind întregul sat. 
De-au pornit să se inscrie 
Noi membri-n gospodărie 
Cu familiile lor.
Le urăm la muncă spor, 
Iară anul viitor
Să le fie și mai bun 
Și pe munca ce-o depun 
Să primească din bucate 
Care multe încărcate 
Și produse fel de fel 
Cum primi azi Corazel, 
Și atîția inși ca el : 
Și să ducă împreună 
Viață bună, tot mai bună !

Florin lordâchescu

— „Ei, zic. șt ce? A ve‘i dum
neavoastră ce ptinge șt așa. 
Ați pierdut atVea fabrici".

L-am sfătuit după aceea să 
vină in vizita la mine la țară, 
că aerul o să-i facă bine. Dar 
l.am sfătuit să intre prin ca
pătul din stingă satu'ui, că alt
minteri dă peste S.M.T. și co
lectivă și iar îl apucă dambla
ua cînd le.o vedea.

Cu aceasta, coane Jenică, în
chei scrisoarea șt azi. după atî
ția ani de cînd soarta rea ne-a 
despărțit pe mine de dumnea
voastră. și pe dumneavoastră 
de fabricuță și moșii, vă urez 
sincerele noastre condoleanțe.

Al dumneavoas'ră,
STAN MINJOALA 
chiabur pur singe

PI. con I. I. Avian

Printre alte gospodării - —=»
colective din raionul W'
Codlea, care au obținut 
mari cantități de cereale, 
se numără și colectiva 
din Săcele cu 2.315 kg. 
de griu la hectar.

(Coresp. GH. IONESCU)

CINTARUL: — Ajutor! Atita greutate o să mă dea gata!
(Desen de PALLl

de ceas la 
cifre Și nu 

mai isprăvesc. Fond 
de bază: I.031.1MX) 
lei. Contractări : 
vagoane și iar va
goane. Recolte la 
hectar . 2 020 kg. 
la grîu, 2.150 li 
orz Cifre și iar 
c fre.

Mai de fiecare 
dată, cînd Dob-e 
Traian, priședintele 
gospodăriei colec
tive din Poiana 
Mare, raionul Ca
lafat, îmi dicta cî'e 
o cifră, i-o luam 
înainte și-i spu
neam ce reprezin
tă.

— 665.
— Oi — zic eu.
— 1.670. — Dă.mi un exemplu de înmulțire.
— Păsări, — i-o ' — Gospodăria agricolă colectivă.

iau înainte. (Desen de PAv'EL 1LIEȘ)
— 31
— Vaci cu lapte — îl corn- — 318! Ce să reprezinte ci-

pletez fra asta ?
— 318. Președintele zîmbește și în
După ce pronunță cifra, tace. sfîrșit îmi spune :

Tac și eu și-aștept. — Cifra asta reprezintă nu-
— 318 — repetă Dobre.
— Da, am scris-o, ce repre

zintă ?
— Păi văd că le știi pe toate, 

pe asta cum se face de n-o știi ?
— 318? — ma mir iar. Ce-o 

reprezenta ? Președintele îmi dă 
ghes, dar eu... buștean.

— Hai gîndește-te. 318 e o 
cifră care pentru noi are mare 
importanță. E o cifră care creș
te mereu. Mai acum 4 luni era 
doar 282. Acum e 318. Mîine 
s-ar putea să tie 330—350.

Hotărît lucru, m-a încuiat.

„FABRICAT IN R. P. R. u'

Ce-absurdă și ridicolă 
E azi faimoasa teorie 
Despre „micuța Rominie” 
„Eminamente-agricolâ** !

Inchipuie-ți o clipă doară 
Un fost patron fugit din țară 
Cum i se face negru-n față. 
Cum vede totul ca prin ceață 
Și il apucă.un junghi in șale. 
Zărind la loc de cinste pus 
(Chiar pe acolo, prin apus, 
La tirguri internaționale) 
Cîte un strung pe care e 
Scris : „Fabricat in R.P.R.*

Inchipuie-ți o clipă doară 
Un moșier fugit din țară 
Lovit de-o tuse măgărească 
Și de dureri de cap lovit 
Privind mașina romînească. 
Și cum se-ntoarce-n loc grăbit 
Și intră într-o farmacie 
Să cumpere o doctorie... 
Și-nchipuie-ți, drag cititor, 
Că intre el și vînzător 
Avu în farmacie loc

mărul membrilor noi înscriși a- 
nul acesta în gospodăria noas
tră. „

O scriu mare și-o subliniez,.; 
dar peste cîteva zile, cind am '» 
mai trecut piin Poiana Mare, a 
trebuit să modific și să scriu : 
323.

Acum, cînd scriu aceste rîn
duri, nu mai garantez nici de 
cifra asta, pentru că-i o cifră 
care crește și crește pînă ce 
tot satul va fi cuprins într-o 
singură și mare familie.

A. Musat

Cam următorul dialog :
— Aș vrea să cumpăr un

calmant.
— Imediat! Vă recomand 
Un foarte bun medicament 
Cu care vă ca mâți urgent... 
(Și vinzătorul i.a adus
In grabă mare o cutie. 
Dar „fostul** sare ars:)
— Ce-ai spus ?
Asta-i calmant ? Și mai insiști? 
Aici nu este farmacie I
Aici e cuib de comuniști 
Și ia poliție te-oi duce.
(Iși face vinzătorul cruce:)
— Ori ești nebun, ori faci pe

prostulf 
Calmant ai vrut, calmant 

ți-am dat.
— Calmant ? (bolborosește

„fostui"
Căzînd pe scaun, sufocat :)
— Nu vezi ce scrie.aici?

E.„ e.„
E... „Fabricat în R.P.R.".

Petre Popa


