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La 24 septembrie se împlinesc șase ani de 
la votarea noii noastre Constituții, data 
pe care poporul romin o sărbătorește 

prin noi realizări și noi succese în munca de 
construire a socialismului.

Este o mindrie pentru iiecare cetățean al Re
publicii Populare Romine să vadă și să simtă 
că e părtaș la iăurirea și întărirea regimului 
de democrație populară, care răspunde intere
selor și năzuințelor tuturor celor ce muncesc 
de la orașe și de la sate.

încă înainte de a deveni lege, proiectul noii 
Constituții a lost dezbătui de mii și mii de oa
meni ai muncii, de toate categoriile. Fiecare 
cetățean și-a dat seama că în noul proiect se 
vorbea de drepturi și libertăți garantate Drin 
însăși structura orînduirii democrat-populare.

Constituția noastră înscrie aceste cuceriri, ca 
expresie a voinței hotărîte a întregului popor 
de a păstra ceea ce a cucerit, de a dezvolta 
și întări neîncetat democrația populară, cea 
mai democratică orînduire socială și de stat din 

; iătoria poporului nostru.
La șase ani de la adoptarea noii Constituții 

. putem să verificăm, prin fapte, justețea princi
piilor care stau la baza ei

Noua noastră Constituție a fost cu drept cu- 
vînt denumită .Constituția construirii socialis
mului". La baza ei stau principiile socialismu
lui, stă faptul de istorică importanță că oame
nii muncii au luat în mîinile lor întreaga putere 
de stat. Clasa muncitoare în alianță cu țără
nimea muncitoare a pornit să înlăture orice 
urmă de exploatare a omului de către om, în 
care scop au constituit regimul de stat al de
mocrației populare, care reprezintă puterea oa
menilor muncii.

In nici o țară capitalistă nu este de conce
put o constituție ca a noastră.

Constituția R.P.R. înregistrează victoria luptei 
poporului nostru în eliberarea sa națională șl 
socială, succesele dobîndite în marea operă de 
construcție socialistă.

Aceste realizări au o bază temeinică, înscri
să în Constituție, și anume : baza pu
terii populare — alianța clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare, în care rolul 
conducăto» aparține clasei muncitoare ; baza 
politică a Republicii Populare Romîne — 
Sfaturile Populare ; baza dezvoltării țării pe ca
lea socialismului — formațiunea socialistă a 
economiei naționale ; și toate laolaltă consti
tuind baza materială a unei reale democrații.

Realizările din ultimii ani și progresul con
tinuu, în toate domeniile vieții, dovedesc din 
plin justețea principiilor noastre constituționale.

Astfel, ca urmare a politicii de industrializare 
socialistă, toate ramurile economiei naționale 
s-au dezvoltat, exemplul creșterii de 7 ori față 
de 1938 a producției industriei constructoare de 
mașini fiind cel mai grăitor. De asemenea, pe 
baza politicii partidului de transformare socia
listă a agriculturii, sectorul cooperatist-socîalist 
al agriculturii cuprinde mai mult de jumătate 
din numărul total al familiilor de țărani munci
tori și peste 54 la sută din suprafața agricolă 
a țării. Numai de la 1 Iulie 1957, pînă la 1 iu
lie 1958, în sectorul șocialist-cooperatist din 
agricultură au intrat aproape 700000 familii 
țărănești, care au adus peste 1.500.000 hectare 
suprafață agricolă.

Trebuie, de asemenea, scos în evidentă pro
gresul uriaș realizat în anii regimului nostru în 
domeniul învățămîntulul și al culturii, în munca 
pentru formarea conștiinței socialiste a oame
nilor muncii, pentru ascuțirea vigilenței revolu
ționare și combaterea influențelor ideologiei 
burgheze.

Poporul nostru, într o unitate moral-politică 
desăvîrșită, strîns unit în jurul partidului și gu
vernului, apără proprietatea socialistă și con
tribuie la dezvoltarea și întărirea ei continuă.

Aniversarea zilei Constituției noastre este o 
sărbătoare a victoriilor obținute de oamenii 
muncii din patria noastră în lupta pentru bel
șug și bunăstare, pe drumul luminos al socia
lismului și păcii.
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Sub roșul steag 
al
clasei muncitoare

De Ziua Constituției R. P. R.

Din codul lor de legi ne-au dat. stăpînii, 
durerea grea, și foametea, și cnutul.
Dar dorul libertății și al pînii, 
rre-a-nvăluit poruncitor trecutul.

Spinări de robi n-au mai răbdat, muțește, 
arsura secularului gîrbaci.
Dreptatea am simțit-o cum își crește 
luceafărul de foc peste săraci.

I-am luminat Justiției privirea
și-n piept i-am pus căldura, cutezanța — 
ca-n rostul nou — nicicînd și nicăirea — 
să nu l mal strice nimenea balanța.

Sub roșul steag al clasei muncitoare, 
victorii mari pornirăm a culege.
Ni-i graficul un drum pornit spre soar»- 
și vrerea noastră-i cea mai scumpa lege I

S. Gheorghe
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DIN PREVEDERILE
CONSTITUȚIEI

NOASTRE
* REPUBLICA POPULARA 

MINA ESTE UN STAT AL OAME
NILOR MUNCII DE IA ORAȘE Șl 
SATE. (ARTICOLUL 1).

★ baza puterii 
REPUBLICA POPULARA ] 
ESTE ALIANȚA CLASEI 
TOARE CU ȚARANIMEA 
TOrtfE, IN. CARE ROLUL 
CÂTOR APARȚINE CLASEI 
CiTOARE. ( ARTICOLUL 2).

POPULARE IN
ROMINA
MUNCI-
MUNCI-
CONDU- 

I MUN-

* PAMINTUL IN REPUBLICA 
POPULARA ROMINA APARȚINE 
CELOR CEL MUNCESC. (ARTICO
LUL 8).



Un moment de repaos la clubul G A.S. Odobești.

noua întovărășire agricolă, 
membri, începind din toamnă,

Scaterina Caraghin 
noaptea-n cap și-o 
marginea Prutului,

prăpădească ? Doar ieri 
Nu știu ce au puicile 
de cotcodăcesc toată 
Ba aia albă, cu cresta 
din sărite. Cîntă toată

se trezi 
porni către 

acolo unde se 
află ferma de păsări a gospodăriei co
lective ,,11 Iunie" din Măstăcani, ra
ionul Bujor. La fermă îl găsi, ca de 
obicei, pe Marin Haineroșii, tovarășul ei 
de muncă. De astă dată însă era cătră
nit foc.

— Bună dimineața Marine 1
— Bună, pe dracu' — răspunse Marin 

morocănos.
— Da' ce-ai pățit omule, ce ți-a cășu

nat ?
— Ia orătăniile astea! Ce ne-a trebuit 

nouă să le luăm pe cap? — zise Marin, 
făcîndu-și de lucru la incubator.

— Ce s-a întîmplat Marine, s-o pră
pădit vreo găină, ori niscai necazuri cu 
puii ?

— Cum să se 
le-am vaccinat ! 
astea tomnatice 
ziua, bună ziua, 
bătută, m-a scos
vremea cocoșește, de nici nu mai știi 
ce-o fi, găină sau cocoș ?! C.ît despre 
pui, mi-au împuiat capul, nu alta.

— Poate-o fi dat o boleșniiă-n ei, își 
dădu cu părerea Catrina.

— Că bine zici. Să știi că asta-i. Ia dă 
fuga după veterinar !

După cîtva timp Catrina se înapoie, 
dar fără veterinar.

— E plecat Ia raion, și a lăsat vorbă 
că se-ntoarce tocmai diseară. Da' nu-i 
nimic Marine, le qăsim noi leacul. Uite 
o carte cu sfaturi pentru îngrijirea pă
sărilor-

— De unde-o ai ?
— Mi-a dat-o Mihalache bibliotecarul. 
Marin privi cartea cu coperți albggăl- 

bui și începu s-o răsfoiască. Se uită mai 
întâi la poze și cînd colo, ce-ii văzură 
ochii ? O poză ce semăna cu puica cea 
albă cu creasta bătută.

— Ptiu, fir-ar să fie Catrino. Puica 
noastră e cocoș.

Și Marin nu mai lăsă cartea din mînă 
pînă ce n-o citi din scoarță-n scoarță. 
O îndemnă apoi și pe Catrina s-o citeas
că, chiar a doua zi-

...A trecut de atunci aproape un an. 
S>ăsări frumoase și bine îngrijite ca la 
gospodăria din Măstăcani nu găsești cu 
una cu două. Catrina și Marin au deve
nit buni crescători de păsări. Broșurică 
ceea le-a deschis interesul pentru citit. 
Mai întotdeauna îi vezi participînd la 
cercul de citit, ba îi găsești studiind fiși- 
rele cu cărți la biblioteca colțului roșu 
sau la cea sătească, sau sfătuindu-se cu 
tehnicienii de la serviciul zootehnic al 
raionului. Hrana păsărilor n-o mai iro- 
sesc la întîmplare. O drămuiesc cum 
scrie la carte- O dau cu grijă, în trei 
tainuri. C'ț despre creșterea puilor, Eca- 
terina Caraghin și Marin Haineroșii au 
învățat să le cunoască mai toate meteh
nele. Cînd Iasă aripile în jos și nu mă- 
nîncă, înseamnă că temperatura came-

rei este prea ridicată. C'nd se înghe
suie unul în altul și piue într-una, în
seamnă că e frig în cameră. Și s-o vezi 
atunci pe Catrina ca o mama grijulie, 
cum deschide ferestrele sau ațîță focul, 
după cum e nevoie. C t privește puicu- ■ 
țele, fie ele cu creasta 
dreaptă

Pilda 
mată și 
duram, 
considerat ca meșter iscusit în mînuitul 
năvoadelor, a avut destule lucruri bune 
de învățat din paginile cărților pe care 
le-a citit. Cifra de 4.000 kg. pește, rea
lizată anul acesta de brigada sa, este cu 
mult mai mare decît cifra realizată anul 
trecut pe aceeași perioadă. Aceasta se 
datorește în bună măsură noilor cunoș- 
ținute căpătate din cărțile de specialitate. 
In Măstăcani, cartea a pătruns ca un 
bun necesar în viața fiecărui colectivist, 
fie el îngrijitor de animale, crescător de 
păsări, pescar sau brigadier de cîmp. 
Fișele de cititori aflate la bibliotecă 
s-au îmbogățit cu mujte nume noi. 
bliotecarul P. Mihalache se arată 
deauna binevoitor, recomandînd 
nilor cărțile nou sosite sau 
cărțile de care au nevoie. C nd s-a dus, 
de pildă, 
grădină, 
bucuros.

— Am 
carte despre grădinărit.

Cartea, prieten bun 
preț, i~a ajutat pe colectiviștii 
țăcăni (întreaga comună fiind 
zată), să obțină realizări cu 
drept cuvînt, se pot mîndri,

M. Stancu

bătută, sau 
nu le mai asemuie cu cocoșeii. 
Iui Marin și Catrina a fost ur- 
de alți colectiviști. Vasile Pă- 
responsabilul brigăzii piscicole,

Ion Orbu, care 
bibliotecarul l-a

înțeles, Ioane.

Bi- 
tot- 

oaine- 
dîndu-le

lucrează la 
întîmpinat

Știu 
Așa 
Și s

i ce vrei. O 
e ?

sfătuitor de 
din Măs- 
colectivi- 
care, pe

«omunistul Vasile Pordea și Toma 
Enăchiță sînt nu numai buni 
colegi — învățători amîndoi — 

ci și buni prieteni. Pordea lucrează în 
comuna Cerneteaz din raionul Timi
șoara, iar Enăchiță în comuna Se- 
ceani din raionul Arad. S-înt colegi și 
prieteni vechi. Fiecare își iubește co
muna și vrea ca aceasta să trăiască 
o viață culturală bogată. Ca directori 
de cămin cultural, și-au propus să 
facă un rodnic și origmal schimb de 
experiență, care să ducă nu numai la 
îmbunătățirea activității cultural-poli- 
tice, dar și la o apropiere cit mai 
strînsă între cele doua comune, între 
locuitorii lor.

Etapa întiia a acestui schimb de ex
periență a constituii-o vizita reciprocă 
pe care și-au făcut-o formațiile artis
tice și sportive ale celor două cămine 
culturale. Primii care au nleert în 
„goștie" — cum spun băn: ,enii — 
adica în ospeție, au fost artiștii ama
tori și sportivii din Cerneteaz. Pe sce
na căminului cultural și pe terenul de 
sport din Seceani, aceștia și au dove
dit măiestria într-o atmosferă tine
rească, de voioșie și entuziasm. Tot
odată ei au avut prilejul să vadă cu
ochii lor înfăptuirile țăranilor colecti
viști din Seceani, care s-au unit în
tr-o singură și puternică famf.ie, în 
gospodăria colectivă. „Goșitii", adică 
oaspeții, s-au întors acasă cu atîta 
mulțumire în inimi, îneît aceasta n-a 
putut fi umbrita — după cum spunea 
un hîtru — nici de înfrîngerea echi
pei lor de fotbal.

Colectiviștii din Seceani le-au întors 
vizita într-o duminică de august. Gaz
dele se pregătiseră și ele pînă în cele 
mai mici amănunte. Căminul cultural 
îmbrăcase, de cu noapte, vestmînt săr
bătoresc. Te~enul de sport fusese tra
sat cu alb de var. In tainițile fîntînii 
din ograda colectivei „Brazdă Nouă", 
se brumau sticlele cu bere, trimise de 
muncitorii întreprinderii „Electromo
tor" din Timișoara, pentru reuniunea 
tovărășească cu care urma să se în
cheie programul.

Duminica cultural-sportivă a fost 
deschisă de un călduros cuvînt de sa
lut rostit de învățătorul Vasile Por
dea. îndată după aceea, echipa de fot
bal a gazelelor și-a luat revanșa asu
pra celei din Seceani. „Goștii" însă 
s-au revanșat la rîndul lor, prezentînd 
pc scena căminului din Cerneteaz un 
bogat program de cîntece, jocuri și 
teatru.

In tot cursul zilei, ca și seara, la 
reuniunea tovărășească, s-au legat noi 
prietenii și s-au întărit cele vechi. Co
lectiviștii din Seceani au aflat cu 
bucurie că in Cerneteaz a fost alcătui.

cărei
vor efectua toate muncile în comun. 
Cu alcătuirea acestei întovărășiri s-a 
încheiat cooperativizarea întregii co
mune.

Oaspeții au luat cunoștință și de 
realizările gospodăriei colective „Braz
dă Nouă“. Avutul obștesc a crescut 
simțitor. In ultimul an, de pildă, s-au 
ridicat noi și încăpătoare construcții : 
o magazie de 30 vagoane, un grajd 
pentru o sută de vite, remize și un 
atelier de fierărie-rotărie. Colectiva 
șî-a cumpărat un mare număr de ma
șini și unelte, și a introdus culturi noi, 
neobișnuite în partea locului, ca ra
pida și cînepa. S-a trecut la plata re
gulată a avansurilor bănești, precum 
și la re'.r ruirea suplimentară a mun
cii, potrivit rezultatelor obținute.

Discuțiile tovărășești ca și jocurile 
în care se încingeau oaspeți și gazde, 
au ținut pînă noaptea tîrziu.

Cei doi învățători, comunistul Va- 
siie Pordea și Toma Enăchiță au ho- 
■tărît să continue și pe viitor aceste 
manifestări, pentru ca locuitorii celor 
două comune să se cunoască tot mai 
bine și să meargă mină în mînă pe 
drumul bunei desfășurări a activității 
culturale.

N. Culcea

CAR1EA

Vă prezentăm filmul

„Pavel Korceaghin cc

£ a

In ceasuri de odihnă, către seară, 
încet deschide cartea. Și treptat j 
s-ctfundă n fila ei ca-ntr-o comoară 
care-I îmbie. Un, neîncetat

Acolo, intre file foșnitoare, 
atîția oameni cunoscu. incit 
de î-ar pofti la prinz pe fiecare 
■ ar umple casa lui numaidecit.

Stăruitor, culege zi de zi 
ilori rare, răsucindu-le n cunună. 
Nu bănuise c-ar putea găsi 
in viață o prietenă-așa bună.

Andi Andrieș

era noiI

G. H. STOICESCU: Aeromotoare șia 
folosirea 
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Tineretului.
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^Bțîat puțini tineri în țara 
țj) noastră care să nu 

citit cartea 
călit oțelul" 
Ostrovski.

Eroul acestui 
Korceaghin, ca 
caro i-au 
exemplu, socoteau 
trebuie în așa 
„îneît să nu-ți 
de 'anii irosiți în 
nu-ți fie rușine de trecutul 
tău și 
toată 
le~a m 
nobile 
eliberarea omenirii".

Noul film sovietic „Pavel 
Korceaghin", realizat de doi 
tineri regizori după romanul 
lui Ostrovski, înfățișează mai 
ales 
Pavka, după educația primită 
do la marinarul revoluționar 
Juhrai, pleacă să lupte pentru 
Puterea Sovietică.

II vedem mai întîi printre 
călăreții din armata lui 
Budionîi. Este grav rănit în 
timpul unui atac și după ce

de

fi
„Așa s-a

N. . A.

roman, Pavel 
și toți tinerii 

urmat minunatul 
că viața 

fel trăită 
pară rău 
zadar. Să

murind să poți spune : 
viața, toate puterile 
închinat celei mai 

cauze: luptei pentru

episoadele în care

se vindecă este trimis, îm
preună cu cîteva zeci de 
tineri, să construiască o linie 
ferată îngustă la Boiarka. A- 
ceasta era o gară mică nu 
departe de Kiev. De la 
Boi»rka 
unde așteptau 
lemne 
verste, 
trebuia 
ferată îngustă pentru 
portarea 
locuitorilor Kievului, greu 
cercați de frig, foamete 
tifos.

Tinerii, printre care 
Pavka, au construit această 
linie pe ploaie și zăpadă, 
dormind în frig și hrănindu-se 
cu un colț de pîine, luptînd 
cu bandele de contrarevolu
ționari 
struirea 
este cel mai frumos episod 
din film, fiindcă acolo a fost 
marea încercare, acolo „se 
căleia oțelul" după cum spu
nea Ostrovski.

După ce se îmbolnăvește 
din nou, Pavel este trimis să 
se îngrijească. Doctorii îi 
spun însă că în scurt timp

mică 
De 

pînă la pădurea 
vagoane de 
enau șaptetăiate

Pe această distanță 
construită o linie 

trans- 
lemnelor necesare

care îi atacau. Con- 
liniei de la Boiarka

va paraliza și va orbi. Dar 
cel oare a fost crescut de 
partidul comunist în așa fel 
îneît nici o greutate să nu-1 
înspăimînte, nu părăsește 
lupta. Orb și paralizat, el în
cepe să scrie o carte care să 
fie pentru 
timpurile 
viață, de 
de patrie.

Așa cum strigă Pavka 
în ultima imagine a filmului, 
Korceaghin nu va muri nici
odată și nu va părăsi lupta, 
fiindcă exemplul lui, pasiu
nea lui pentru comunism, 
sînt nemuritoare.

După ce vezi acest film — 
ca și atunci cînd ai citit car
tea ~ îți spui: „Aș vrea să

tineretul din toate 
un îndreptar de 
eroism și dragoste

fiu ca Pavel Korceaghin". Și 
aceste cuvinte trebuie să fie 
pentru fiecare din noi un 
legămînt pentru întreaga 
viață.

Tinerii, din țara noastră, pe 
care partidul îi cheamă să 
participe la munca de a reda 
agriculturii unele terenuri 
inundabile sau pe marile șan
tiere ale socialismului, trebue 
să aibă mereu în față minu. 
natul exemplu pe care l-au 
dat comsomoliștii, care, în 
condiții neasemuit de grele, 
au muncit cu abnegație pen
tru binele poporului și în
tărirea economică a patriei

Lidia Bîrsan

O scenă din film



Pe tarlalele gospodăriei colective din Tîrgșorul Vechi, raio
nul PIoești, însămîntările de toamnă sînt în toi-

(2^ k M'jLy»

Șâ grăbim \ I l ( RARI I IS |
iagricole ide toamnă-,

HARNICII COLECTIVIȘTI DIN PLOPU

Se înnoptase de mult, dar 
la sediul gospodăriei 
aqricole colective din 

comuna Plopu, raionul Filimon 
Sîr’ou, activitatea încă nu se 
încheiase. Tovarășul Gheorghe 
Orâșanu, președintele gospo
dăriei colective, inginerul Ni- 
colae Munteanu și brigadierii 
se sfătuiau cum să-și organi
zeze munca pe a doua zi- 
Treburi sînt multe în acest 
anotimp, dar 
aci le fac ne toate în 
ordine, după un 
dit.

Toamna i-a 
.cum se cuvine.

au 
pe 

orz 
în- 
în 
pe

Concluzii pe marginea scrisori or publicate

pe a doua 
multe în 
colectiviștii de 

bună, 
plan bine gin

găsit pregătiți 
Și-au reparat

DESPRE ORGANIZAREA MUNCII
IN GOSPODĂRIILE AGRICOLE COLECTIVE
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paginue sale, 
„Albina" a 

un ciclu 
scrisori pe te- 

.,O rganiza- 
muncii in 

agri-

ce Gh. Mihai
din Direcția Generală a Organizării 
Sectorului Agricol Cooperatist 

din Ministerul Agriculturii și Silviculturii

fn 
revista 
publicat 
de 
ma 
rea
gospodăriile 
cole colective'1. Materialele publicate depă
șesc mult cadrul temei și aceasta socotesc că 
este un lucru bun. Experiența cuprinsă în 
aceste materiale poate fi de un real folos 
în consolidarea economiico-organizatorică a 
gospodăriilor colective.

Scrisoarea tovarășului Gheorghe Panduru, 
președintele gospodăriei colective „Liber
tatea" din Vîrtop, regiunea Constanța. de 
pildă, scoate în evidentă greșeala pe care 
au făcut-o acum cîtiva ani, împărțind toate, 
sau aproape toate produsele la zile-muncă. 
Colectivii știi din Vîrtop s-au convins acum 
că valorificarea în mod organizat a surplu
sului de produse este mult mai folositoare 
decît valorificarea individuală, cu desaga, 
la tirg. In felul acesta au economisit timpul 
și au mărit, o dată cu veniturile personale, și 
veniturile bănești ale gospodăriei.

Președintele gospodăriei colective din Pa- 
lazu Mare-Constanța, scoate la iveală un fapt 
care trebuie să preocupe toate .conducerile 
gospodăriilor colective : grija față de ne
voile colectiviștilor, atitudinea atentă față de 
oameni. Gospodăria a organizat creșă și gră
diniță sezonieră, a organizat chiar valorifi- 
carea în comun a laptelui de la vacile pro
prietate individuală a colectiviștilor și multe 
altele. In condițiile stepei dobrogene, gospo
dăria a ajuns milionară, întrecînd, în pro
ducție medie, multe sate situate în regiuni 
cu precipitații bogate.

Plină de învățăminte prețioase este scri
soarea lui Abib Bechir, președintele gospo
dăriei colective din Valea Seacă, care arată 
metodele folosite pentru antrenarea femeilor 
în muncă. Folositoare este și experiența 
împărtășită de Ene Oprea, președintele gos
podăriei colective din Căzănești, regiunea 
București, care arată grija față de tineret și 
felul cum acesta a fost antrenat în munca 
pentru întărirea economică a gospodăriei 
colective.

S-au publicat însă și unele scrisori care 
nu au contribuit suficient la răspîndirea me
todelor avansate. Din scrisoarea lui Constan
tin Oprică, bunăoară, nu se poate desprinde 
decît o imagine generală asupra felului cum 
este organizată munca în gospodărie. Nu 
reiiese nici mărimea brigăzii, nici mărimea 
echipei ; nu scoate în evidență metodele con
crete de organizare a producției și eviden
tei în cadrul brigăzilor. Materialul aduce to
tuși în discuție o problemă însemnată : aceea 
a restrînqerii aparatului de conducere și 
administrativ și a permanentizării membrilor 
in brigăzi. Precizăm, însă, că șefii de echipă 
nu se aleg de către adunarea generală, 
mirea lor fiind o sarcină a 
ducere.

Din materialul privind 
colectiviștilor11 scris de 
brigadier la g. a. c. „Horia, 
reqtiunea Galati, rezultă .că brigadierul ar fi 
obligat să țină evidența muncii, zilnic, în 
cărțile de muncă ale colectiviștilor. In ge
neral, fiecare brigadă răspunde de executa
rea lucrărilor aqricole pe o anumită supra
față de teren, timp de mai multi anii. Briga
dierii repartizează anual culturile pe echipe. 
Fiecare șef de echipă răspunde de îngrijirea 
.culturilor și recoltarea de pe suprafața în
credințată. Deci, nu este nevoie, așa cum 
spune tovarășul Gheorghe Voinea, ca briga
dierul să alerge de la o echipă la alta și să 
măsoare lucrarea executată de fiecare colec
tivist. Cînd brigada cuprinde mulți membri,
IIIIIIIINIIIIIIIIItlIIIIIIIIIIIIIIH

altfel. De pildă, la gospodăria
Pădureni-Jariștea, regiunea 

organizate două brigăzi mari 
membri fiecare. Pentru calcu-

consiliului

„Evidența 
Gheorghe 
Cloșca și

mu. 
de con-

muncii 
Voinea, 
Crișan",

iar suprafața atribui
tă brigăzii este mare, 
șeful de echipă re
cepționează în fie
care seară lucrarea 
executată de fie
care colectivist și

înscrie cantitatea de muncă într-un caiet. In 
fiecare seară predă acest caiet bniqadierului, 
care completează fișa de evidență și calcu
lează numărul de zile-muncă. Săptămînal. 
briqadierul înscrie cantitatea de muncă Si 
numărul de zile-muncă cuvenite în carnetul 
de muncă al membrilor. In qospodăriile co
lective mari, care aplică metode maii avansate 
de muncă, activitatea brigadierului se desfă
șoară cu totul 
colectivă din 
Galati, au fost 
de cite 170 de
Iul zilelor-muncă și pentru ținerea evidenței 
lor, conducerea a numit un contabil pentru 
ambele brigăzi. In felul acesta brigadierii 
au posibilitatea să stea permanent în cîmp. 
Cum era și normal. în cadrul fiecărei bri
găzi, culturile au fost repartizate pe echipe, 
iar în cadrul echipei pe oameni, așa cum se 
arată în scrisoarea președintelui de la Palazu 
Mare. După ce colectivistul a terminat lu
crarea pe suprafața încredințată, brigadierul, 
împreună cu șeful de echipă, recepționează 
lucrarea și o înscrie într-un carnet. Carnetul 
se predă la două-trei zile contabilului, pentru 
a face calculul zilelor-muncă cuvenite și 
toate operațiile de evidență. Mult mai com
plicată este metoda arătată de brigadierul 
Gheorghe Voinea, după care se pare că în 
fiecare seară trebuie să se țină o ședință cu 
toți colectiviștii, la care să li se spună .cîte 
zile-muncă li se cuvin pentru lucrarea execu. 
tată. Brigadierul trebuie să-și facă un plan 
de muncă săptămânal, pe care să-1 discute cu 
șeSii de echipă, și zilnic trebuie să stabi
lească unde vor lu.cra echipele a doua zi. 
in felul acesta colectiviștii nu vot fi obligați 
să treacă dimineața pe la gospodărie ca să li

; comunice locul de muncă.
In concluzie, subliniez că experiența îm

părtășită în materialele publicate constituie 
un ajutor prețios 
au putut desprin
de multe 
minte 
putut 
seamă 
bune 
Problemele 
ganizare a 
nu sînt însă epui
zate.
pot 
multe 
cei 
acum 
vor împărtăși 
periența pe 
ceasta cale, 
face un lucru 
lositor. Vor ajuta 
gospodăriile co
lective mai mici 
sau la început de 
organizare să în
frângă mai ușor 
greutățile începu
tului și să înain
teze cu succes pe 
drumul belșugului.

se

învăță- 
practice, au 

învăța o 
metode 
muncă, 
de or- 
muncii

de 
de

Despre 
scrie 
pagini, 

care și 
înainte

dat colectiviștilor Cititorii

— Avem 27 de semănători^ 
sîntem ajutați și de S.M.T...

Apoi adăuqă zîmbind :
— Și-apoi avem colectiviștii 

tare vrednici I
Pentru 

în 
muncilor 
colă de ____ .. _______, .
drn Plopu lucrează din zori Șil 
pînă în seară .cu multă însuai 
fletire.

îndeplinirea la timjf| 
condiții optime al 

din campania agri- 
toamnă, colectiviștii!

la 
să

cu insămintările 
Tot mîine, trebuie 

floarea 
și cu 
canti- 

cimp...

din timp, în atelierul propriu, 
mașinile și uneltele necesare, 
au selecționat toată cantitatea 
de semințe trebuincioasă, 
arat intreaqa suprafață 
care o vor cultiva cu grîu, 
și secară, așa că au putut 
cepe însămîntările. Acum, 
această seară, stabilesc
briqezi sarcinile de a doua 
zi.

— Așadar, spune președin
tele qospodăTiei, mîine conti
nuăm 
grîu.
terminăm de recoltat 
soarelui. Să ne qrăbim 
transportarea ultimelor 
tăti de înqrășăminte pe

Și cu chibzuială, se stabilesc 
briqăzile care se vor ocupa 
de aceste treburi. Se fixează 
apoi unde se va treiera floa
rea soarelui, cine va lucra 
acolo și cînd trebuie termi
nat treierișul. După ce totul 
a fost pus la punct, scurta șe
dință de lucru s-a încheiat. 
Rezultatele acestei munci bine 
organizate se văd pe oqoare.

— Pînă la 17 septembrie am 
însămînțat întreaga cantitate de 
orz și secară, adică peste 100 
hectare, precum și 100 de hec
tare de qrîu din întreaga su
prafață de 800 de hectare pe 
care le avem planificate — ne 
spune inqinerui N. Munteanu. 
Nădăjduim însă că pînă la 
1 octombrie vom termina în
sămîntările. Pînă atunci mai 
avem de recoltat vreo 250 
hectare de porumb pe care îl 
vom culege pînă la 26 sep
tembrie pentru a face arături 
și însămîntări cu grîu și pe 
această suprafață. Inginerul N. 
Munteanu ne asigură că totul 
se va face .conform planului.

Folosesc 
timpul prielnic

După ploile căzute săptân 
mina trecută, miriștile 
s-au făcut numai buna 

de arat și însămînîat.
Luni 15 septembrie, început 

de săptămână- pe mereaua co« 
munej Frățila se aflau pesta 
100 de atelaje. A fost o 
zi bună de lucru, așa că pînă 
Tn seară țăranii de 
sămîntaf cu grîu 
de hectare Și au 
turi pe alte 20 
In frunte au fost 
Gheorghe, care a 
două hectare de grîu, Dumitru 
Manolache, Victor A. Vasile și 
alții. Iar Petria I. Marin, ilia 
St. Sandu și încă cîtiva săteni 
au terminat de ogorît locurile 
lăsate pentru primăvară.

Oameni de ispravă, care nu 
pierd un ceas bun de muncă 
în aceste zile de toamnă, avem 
nu numai în Frățila 
celelalte sate ale 
nostru, Oltețu.

aici au în- 
vreo 20 

făcut ară- 
de hectare. 
Marin D. 
însamințat

ci și în 
raionului

Marin Gh Marin
corespondent

Poți să cauți cu lumina
rea un loc mai bun de 
odihnă ca la Dumbră

vita, raionul Timișoara, și 
n-o să găsești nicăieri. Este 
adevărat că acolo nu-i nici 
mare, nici munte, nici casă 
de odihnă, nici sanatoriu. 
In schimb este liniște. Li
niște în sat, liniște la sfat 
și mai ales... liniște pe 
cîmp I Da, da, și pe cîmp I 
Poate credeați că în sat 
e liniște pentru că au ieșit 
oamenii la arat ? Aș I Nici 
pomeneală de așa ceva Și 
noi credeam așa. pînă am 
stat de vorbă cu Ion Plen- 
ter, președintele sfatului co
munal. Și pentru că discu
ția pe care am avut-o cu

ele 
încă

înainte de începerea pregătirilor pentru iernare, la 
din Hărman, regiunea Stalin, se execută bonitarea 
Cu această ocazie, tov. Cazacu Constantin, medicul veterinar 
a! gospodăriei, verifică sănătatea, dezvoltarea corporală fi 
însușirile linii mieilor, pentru a stabili direcția lor de creștere.

G.A.C. 
mieilor.

Liniște
să nu-i treziți!

în
de

a-

președintele iși are tîlcui 
ei, o redăm întocmai :

— Cum stați cu arături
le î — I am întrebat.

— Păi, să vedeți... încă 
nu le-am început...

— Nicj Pe cele de vară I
— Ba da. Am arat așa 

vreo 40 de hectare... adică, 
a arat G A.C -ul Dar dacă 
a venit toamna...

— Atunci trebuia să 
cepeți măcar arăturile 
toamnă.

— Noi ziceam că mai 
vem vreme destulă -.

— Dar atelaje n-aveți î
— Cum să nu I Avem 

destule, că doar toți sînt 
gospodari.

— Și stau degeaba ?
— Nu stau ele chiar de

geaba..- Se mai duc oame
nii pe la tirg. mai se găseș
te cite ceva de lucru pe a- 
casă -

— Dar după planul de 
măsuri c nd trebuie termi
nate arăturile ?

— Păi. să vedeți..- n-avem 
plan de măsuri.-, dar îl fa
cem, în mod sigur...

Nu credem că este nevo
ie să mai relatăm continua
rea discuției. înțelege ori
cine cum stau lucrurile în 
Dumbrăvita. Așa stînd lu
crurile am înțeles și altele. 
Bunăoară, de ce la coope
rativă nu se găsește Germi- 
san pentru tratarea griului, 
de ce conducerea căminului 
cultural a uitat de campa
nia de toamnă și altele. Un 
lucru însă 
bine : dacă 
tul popular 
că e liniște 
toată lumea 
ca să poată

n-am înțeles 
cei de la sfa- 
dorm pentru 

în sat sau dacă 
a făcut liniște 

ei dormi.

Ing. M. Bogdan
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Festivalul portului și jocului popular 
din regiunea Ploești DE PE ll'TIMS!

Pe scena teatrului de vară din Ploești, tineri buciumași din satele Rîul Alb, 
raionul Pucioasa și Siriu, Taionul Cislău (foto nr. 1), au vestit, sunînd din bucium, 
deschiderea Festivalului portului și jocului popular din regiunea Ploești.

Acțiunea inimoșilor activiști culturali din comuna Teșila, care cu un an în 
urmă au hotărît să pregătească o sărbătoare a portului și a jocului de prin părțile 
lor a fost îmbrățișată cu entuziasm de conducerile tuturor căminelor culturale din 
regiunea Ploești. Sub îndrumarea organizațiilor raionale de partfd și ale comitetelor 
executive ale sfaturilor populare raionale, au fost organizate în toate raioanele, ase
menea sărbători, care au scos încă o dată la iveală frumusețea portului și jocului pra
hovean. Femeile au căutat în funduri de lăzi fotele și iile lucrate în lînică și amici 
pentru a dovedi tuturor priceperea și îndemînarea lor în meștcșunul țesutului- Bă-

I

I

Dacă treci prin Fălticeni, nu poți re
zista ispitei de a te abate cîteva 
ceasuri și prin comuna Baia, care 

se află la o azvîrlitură de băț de oraș.
Curiozitatea de a vedea urmele capitalei 

lui Ștefan, ruinele bisericii-cetate a lui 
Alexandru cel Bun, biserica lui Petru 
Rareș și oamenii noi de azi, te mînă să 
urci dealul Fălticenilor și apoi să cobori 
în vale spre Baia.

Pe-un șes ca-n palmă, lîngă apa Mol
dovei, se-nșiră această veche localitate, 
înfiptă cu rădăcini în glie de mai bine 
de cinci veacuri. Omul străin de aceste 
locuri și cu oleacă de închipuire, așteaptă 
poate să-i apară înainte niște oșteni ple- 
toși cu arcuri la spinare...

Lucrurile sz-ntîmplă însă altfel :
Satul este un sat ca toate celelalte, iar 

oamenii noi ai vechii Băi, te primesc cu 
dragoste.

— Bună ziua moșule I îi dăm binețe 
primului întilnit.

— Mulțămesc dumilorvoastre I
De cum intri în sat, îți dai seama că 

cei 14 ani care s-au scurs de la 23 August 
și-au pus pecetea prefacerilor și-n Baia.

Alături de ruinele bisericii lui Alexan
dru cel Bun, locuitorii satului și-au făcut 
o gospodărie colectivă care strînge la
olaltă vreo 75 de familii de țărani mun

citori, iar alături de biserica-muzeu a lui 
Petru Rareș, un cămin cultural de toată 
frumusețea, inaugurat anul acesta.

Peste drum de muzeul bisericii unde 
sînf păstrate cîteva din primele tipări
turi românești, în rafturile bibliotecii că
minului îl afli pe Eminescu, pe Caragia- 
le, Șolchov, Twain. Rebreanu, Sadovea- 
nu și alții.

Deschizi registrul cititorilor și vezi că 
oamenii se-ndreaptă către lumina cărților, 
ca răsărita spre soare. Citești în registru : 
Dumitru Rugină : „Zoia și Șura", „Poezii" 
de Eminescu, „Schițe" de Caragiale și 
o mulțime de cărți agricole.

— Dar de ce aveți numai atîtea cărți 
în bibliotecă ?

— Cărțile se-mpart la cercurile de 
citit — spune bibliotecara. Avem de 
zece ori mai multe cărți decît se văd aici. 
Cel mai bun cerc de citit este al lui Ni-

colae Lupoaia, la care se a 
în fiecare seară, oamenii să 
vorbească despre cele citit

Pe fișa lui Nicolae Lupoa 
tre altele : Mihail Șolohov, 
felenit".

— Mare învățătură adu 
cartea asta. Trei săptămîni 
citit-o și-am tot întors-o ș

față și-am învățat multe d 
nea colectivistul Lupoaia, c 
de vorbă mai tîrziu.

La gospodăria colectivă t 
cu cine sta de vorbă : cc 
ședințe, contabil, sînt toți 
eici, la poală de munte, - 
schimbătoare și treburile 
repede, că altfel te prind d: 
Găsim totuși o femeie care 
gospodăriei. Ne-ndreptăm s 
o stăpînă a casei, pentru i 
lipsește gospodarul la o ca 
bești ce ai de vorbit și ' 
Elena Buzoianu e o feme 
de ani. Umblă iute, ca o 
grajd la fîntînă. de la fînt 
la șuri prin bătătură să-ș 
să le adape, să le îndemne 
grajdului...

Mă așez la jumătatt 
ca să nu umblu 
după ea, că nu 

și-o întreb cînd de ui 
alta, după cum arată și fem 
me să-mi răspundă. Se 
cu vitele gospodăriei. Fiec 
pe nume, pe una o mîngîie 

bună, pe alta o mustră că r 
apă ; se poartă cu ele de p; 
copii.

— Iți place să-ngrijești

Sfîrșit de august. 
Peste comuna Mîr- 
șani din raionul cra- 
iovean Gura Jiului 
s-a lăsat agale înse
rarea călduță cu iz 
de busuioc și poame 
date în pîrg. Dinspre

ru em

sa •-» -cav- I

trînii, de seama lui moș Anton Bivolaru din Sotrilele Teșilei, i-au învățat și pe cei 
mai tineri jocurile lor, moștenite din moși-strămoși;

Sărbătoarea regională a portului și jocului prahovean a constituit o adevărată 
încununare a eforturilor depuse de activiștii culturali pentru organizarea cît mai reu
șită a acestor manifestări.

A fost o zi de adevărată încîntare a ochiului și a minții. Nu știai ce să admiri 
mai întîi : fotele de lină, împodobite cu fire de argint și de aur ale femeilor din 
Valea Dîmboviței sau a Ialomiței, iile încrețite în jurul gîtului, ale țărăncilor din 
Valea Prahovei, fotele de catifea împodobite cu fluturi metalici și arnici din mătase 
sau lînă, pe care le purtau femeile din Valea Teleajenului, maramele din Ungureni, 
adevărate pînze de păianjen, sau minunatele costume prezentate de fetele din Nehoiul 
Cislăului (foto nr. 2).

Admirației față de comorile portului prahovean îi lua apoi locul încîntarea 
stîrnită de jocurile aduse pe scenă de nenumărate echipe de dansuri. S-au prins în

joc bătrîni trecuți de 70 de ani. Apoi ei i-au privit cu drag pe dansatorii de-o 
șchioapă din Gura Teghii sau din Siriu (foto nr. 3).

Peste 700 de artiști amatori au luat parte la sărbătoarea portului și jocului d;n 
regiunea Ploești. La sfirșit, tovarășul Gheorghe Stan, președintele comitetului execu
tiv al sfatului popular regional Ploești a înmînat reprezentanților raionului Cislău, o 
statuetă înfățișind emblema acestei sărbători. Și tuturor celor ce au apărut în aceas
tă zi de sărbătoare pe scena teatrului de vară, locuitorii orașului Ploești le-au dăruit 
Îndelungi aplauze, dovezi de mulțumire și recunoștință.

centrul comunei răzbat pînă departe 
chiuituri tinerești și melodii sprintene 
de hore și sîrbe oltenești.

Nuntă? Cumetrie? Sau onomastică? 
Nici una, nici alta- Atunci? Ceva care 
seamănă a cununie, numai că de astă-dată 
și-au unit viața nu doi tineri, ca de obi
cei, ci 72 de familii. 72 de familii dintre 
cei mai de nădejde gospodari. Așa a luat 
ființă, la 31 august în acest an, gospodă
ria agricolă colectivă „Drumul belșugu
lui" din Mîrșani. Cu chiote și veselie care 
s-au prelungit pînă noaptea tîrziu-

Ca oricare alta, tînăra gospodărie de 
care am amintit, își are istoricul ei. Este 
istoricul interesant al transformării aces
tor cîteva zeci de familii din țărani indi
viduali în întovărășiți, apoi în cooperatori, 
iar azi în colectiviști. Toate acestea sînt 
povestite cu multă înflăcărare și mește
șug de către tovarășul Dumitru Filiș, ma
gazinerul noii gospodării colective, un 
gospodar vioi, deși a trecut de mult de 
vîrsta tinereții.

— A fost o vreme — începe el sfătos 
— a fost o vreme cînd comuna noastră 
era socotită printre cele mai sărace așe
zări din Oltenia. Pămînt nisipos și mlaș
tini alimentate de Jiu. Iată de unde ne 
agoniseam existența. Vremile grele însă 
au trecut ca duse de vînt. Același pămînt 
de altădată ne dă astăzi rod mai bogat 
pentru că e lucrat mai bine. Și e lucrat 
mai bine pentru că toți gospodarii comu
nei s-au unit, care în întovărășire, care 
în gospodăriile agricole colective. Prima 
gospodărie colectivă s-a înființat acum opt 
ani. Au înființat-o o mînă de oameni ho- 
tărîți ca alde Marin Mîșu, Diaconu lacob. 
Ion Mirică și alții. Cînd au văzut oamenii 
ce roade bogate scot colectiviștii de pe 
pămînturile lor, au lăsat la o parte îndo
iala și au pornit-o cu sutele de familii în 
gospodărie- Restul de familii au format 
două întovărășiri care există și astăzi.

Pînă acum un an cam așa povestea bă- 
trînul Filiș despre istoricul comunei sale 
și despre traiul consătenilor. Anul trecut, 
prin iunie, s-a petrecut un nou eveniment 
în Mîrșani, eveniment în care bătrînul po
vestitor avea să joace un rol principal. 
Auzind că în raionul lor au luat ființă 
numeroase cooperative agricole de pro
ducție cu rentă, ci(iva gospodari fruntași 
au studiat statutul cooperativei, apoi au 
mers în Căciulătești, o comună vecină 
unde există o asemenea cooperativă frun
tașă, ca să vadă ce avantaj le oferă aceas
tă formă cooperatistă de muncă față de în

tovărășire- După puțin timp 
tînd formularul care i-a ur 
tiva agricolă de producție 
șugului".

— La început — spune 
tovarășul Filiș — am intra 
vă 42 de familii dintre ca 
mijlocași cu 3, cu 8, cu 1 
15 hectare de pămînt. Nu n 
acareturi, de vite și une 
Faptul că în cooperativă « 
bine, veniturile oricum erau 
făcut și pe alții să vină al 
Așa am ajuns la peste 70 
aproape 300 hectare de p: 
noi erau și din aceia cari 
multă vreme la gospodăria 
comună pe care o vedeau c 
Colectiviștii și-au durat gi 
mari, saivane pentru sute 
cumpărat un autocamion, a 
au sporit numărul vacilor 
porcilor. Dar cîte nu au r<

Așa se face că cea mai rr 
tre cei care intrasem în coo

Zeci de colectiviști s-au



un oas-

codit, — 
să zică.

Da' cum să nu-mi placă ? Doar îs 
■ «e noastre 1 Vorbă și ia dumneata 1 

ii povestește apoi despre bucuriile 
vlă privește fără sfială, și-mi zice să 
și pe-acasă pe la dînșii. „Să-l cu- 

i și pe omul meu. ș-apoi om avea 
,une într-o farfurie pentru

v.
Cînd ai intrat în colectiv ?
Acum trei ani.
Dar Ia început te-ai cam 

.c eu vorba, sa văd ce-are
Da’ cine v-o spus? Președintele? Eu 

știu de ce mai dezgroapă el mortii ? 
fost, o fost, dar amu se chiamă că 

aici.
Și ești mulțumită ?
Dacă muncești, ești mulțumit, dacă 

atunci n-ai de ce te supăra. Așa-i la 
Eu cu omul meu, am luat anul trecut 
ai grîu 2.800 de kilograme și acum 
zor că vrem să ne facem casă nouă, 

cm patru băieți și n-avem loc. înainte 
e-am putut face casă, c-aveam numai 
răjini de pămînt...
i Elena " 
vorbește 
că vițeii 

mîncare.
curjii și începe a înșira

Buzo'.anu 
pînă bagă 
o așteaptă să 

Mă Iasă deci

vorbește și 
de ------jseama 

le dea 
în mij- 
bătătura 

iși mărunți și repezi, cărînd ciubăra- 
le tărîță muiată. „Dacă mai stau mult 
orbă cu dumneata, nu mai fac vaci 
ghițălușele estea 1“. Iar cînd a scos 
din mîndrețele de taur Siemental, 

se uita la mine tare încruntat, și mi-a 
spus să mă feresc „că-i rău și-mpun- 
am devenit și eu scump la vorbă 

i luat-o repejor prin sat.
întoarcere am trecut pe la Elena Bu

rn In fața unei-căsuțe vechi, patru 
așezați împrejurul mesei mîncau 

de pui cu stîrlici aurii. Lîngă gard
• madă de lemne și cărămizi, adunate 

noua casă, își așteptau meșterul -, 
n-a putut face în 16 ani de căs- 

Elena Buzoianu cu bărbat-su, aveau 
ică acum numai după trei ani de 
ă în colectivă.

și aici, în vechea Baia, se scrie o 
e nouă.

Alexandru Lungii

ot timpul cu gîndul la colectivă. De 
e dată cînd taineam despre pămînt, 
s vite sau despre muncă nu știu 
e face, dar tot aduceam vorba des- 

ezultatele colectiviștilor-
N-aveți decît să vă duceți la « și 
ne mai încurcați și pe noi — săreau 

ra alde Ștefănache, Mitrache, Marin 
și alți mijlocași din cooperativă.
' e primăvara. Toată lumea era cu 

ogoare să vadă cine stă mai 
întovărășiți’, noi, sau colectiviștii ? 
drept, semănăturile noastre arătau 

mai bine ca ale întovărășitilor, pen- 
munceam mult mai organizat decît 
afară de asta pregătisem pămîntul 

ine de cum îl pregăteam cînd eram 
Irășiți. Totul s-a făcut după plan, 

la întîmplare... așa că avem de ce 
bucurăm. Cînd ne uitam însă la pă- 
•ile colectiviștilor și le comparam cu 
>astre, toată bucuria dispărea ca 
de apa ploii. Era ca și cum am fi 

tărtăcuța cu bostanul. Și cion- 
dintre noi nu se mai isprăveau.

it 
Je

diului noii gospodăiii colective,

EJ'ra prin 1890. Un învățător 
pe nume Hie Georgescu

inimos,
_ _ . „ din co

muna Poiana Sibiului, a strîns lao
laltă mai multe femei din sat și le-a în
vățat o serie de cîntece. Cu acest cor a 
dat cîteva serbări. Banii adunați cu pri
lejul serbărilor au folosit la întreținerea 
școlii și Ia cumpărarea unui armoniu.

Entuziasmul oamenilor s-a lovit însă 
de nepăsarea cîrmuitorilor. Lipsa de spri
jin a dus curînd la destrămarea corului. 
Dar sămînta aruncată a dat roade. Dra
gostea pentru cînt a încolțit în inimile 
poienarilor. In anii următori s-au făcut 
noi încercări pentru înjghebarea unui cor. 
Abia în 1908 învățătorul loan Tănase, 
izbutește să pună temeliile unui cor cu 
activitate permanentă, format din vreo 
40 de persoane. Corul a avut de străbă
tut un drum spinos. Autoritățile bur- 
ghezo-moșierești au interzis coriștilor să 
mai interpreteze cîntece patriotice. Aceste 
cîntece, însă, izvorîte din sufletele poiena-

— Ce vreți ? —
spuneau cei cu pă
mînt mult, care știind 
că primesc venituri 
în plus pentru pă- 
mînturile lor, o 
sau mai moale 
munca — colectiviștii 

specializat de cînd muncesc îm
preună. Afară de aceasta, sînt 300 și 
ceva de familii, nu ca noi.

— Da. dar acolo muncesc toti cu ace
iași rtvn'ă — le întorceam noi vorba.

A trecut și primăvara. Ne cumpă
rasem și noi autocamion, ne construi
sem ateliere de fierărie și tîmplărie, a- 
veam orezărie pe cîteva zeci de hectare, 
grădină mare de zarzavat de pe care am 
scos peste 50,000 de lei- Iar recolta. In 
afară de poiumb, care suferise din cauza 
secetei, se anunța foarte bună. Totuși, 
nici pe departe nu ne puteam compara 
cu colectiviștii.

— S-o lăsăm 
mergem toți în 
tr-o zi tînărul 
vedeți

ia- 
cu

naibii de îndoială și 
colectivă — a propus 
Ghencioiu Nicolae — 

vedeți că oricît ne-am căzni, nu-i 
tem ajunge din urmă? Aproape toU erau 
convinși de superioritatea muncii în gos
podăria colectivă. Curajul, iată ce le lip
sea multora. Cu timpul s-au convins și 
cei cu pămînt mai mult că, cu tot sporul 
de venit ce li se cuvine de pe urma pă- 
mîntului, nu se aleg nici pe departe cu 
atîtea bucate și bani cît ia un colectivist. 
Glasul celor care voiau să intre In co
lectivă se auzea tot mai des. Și trebuie 
să ținem seama că printre aceștia erau 
tovarăși ca : Vasile Ionică, Tudor Neacșu. 
Gligore Dumitru și Oprea Dunoiu care în 
urmă cu un an, doi nici nu vroiau să au
dă de intrare în colectivă. A fost Insă des
tul un an de muncă în cooperativă pentru 
ca fiecare să înțeleagă că pentru noi, care 
Începusem să ne cunoaștem forțele și ca
re știam că putem realiza venituri mult 
mai mari, renta și plata inventarului viu 
și mort adus de cooperatori peste contri
buția obligatorie, ne împiedicau să mer
gem înainte.

In ziua de 22 august am avut o adu 
nare generală. La această adunare m-am 
ridicat eu și am propus să transformăm 
cooperativa noastră într-o gospodărie a- 
gricolă colectivă. Atunci am înțeles că 
ceea ce propusesem eu era în gîndul tu
turor, numai că ne lipsise curajul. N-au 
fost decît vreo două voturi contra, în
colo...

să 
în- 
nu 
pu

H. Creangă

RULUkPOIANA
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rilor, răsună mai departe, cutezătoare, ca 
un protest. Urmarea acestei îndrăzneli a 
fost că în anul 1914 coriștii sînt dați în 
judecată și condamnați la o amendă de 
100 coroane pentru fiecare corist, sau la 
executarea unui an de închisoare. ?.. 
ciuda acestei noi opreliști, coriștii nu-și 
încetează munca lor de răspînditori ai 
muzicii și, în toamna anului 1927, corul 
începe să activeze în cadrul Reuniunii 
meseriașilor și a negustorilor, avîndu-1 ca 
dirijor pe învățătorul Gheorghe Bogdan. 
Acest om entuziast, priceput, minat de 
pasiune pentru cîntul popular, conduce 
și astăzi corul de Ia Poiana Sibiului.

In enii regimului democrat-popular, în
treaga mișcare artistică de masă a 
cunoscut un deosebit avînt; apar noi 

formații, iar cele vechi se dezvoltă pe mă
sura capacității lor.

Corul din Poiana Sibiului, datorită spri
jinului primit din partea statului, se 
bucură de condiții de’ activitate pe care 
nu le-a avut și nici nu le putea avea în 
trecut,

Ascultînd corul ciobanilor din Poiana, 
îți dai scama cîte talente au fost tinute 
sub obroc de regimul burghezo-moșieresc, 
talente cărora numai statul de democra- 
tie-populară le-a dat posibilitatea de afir
mare, le-a deschis drumul spre împlini
rea năzuințelor. Corul pășește spre cul
mile artei populare, fiind astăzi una din 
cele mai puternice formații artistice de 
amatori de acest gen din tara noastră. 
Participînd la finalele concursurilor artis
tice care s-au desfășurat în Capitală, cei 
aproape 100 de coriști s-au întors de 
fiece dată acasă cu premii.

Coriștii se bucură de prețuire și în sa
tul lor natal. Este o mare cinste pentru 
un poienar să facă parte din cor. Și de 
aceea, primirea unor noi membri în cor 
se face pe baza unui examen la care se 
prezintă un mare număr de candidați.

*î HI»*

Coriștii ciobani din Poiana au dus 
faima cîntului local de a lungul și de a 
latul Jării, dînd spectacole Ia Deva, Sibiu, 
Petroșani, Lupeni și în multe alte loca
lități. Nu de puține ori crainicul posturi
lor noastre de radio, anunpind un cintec, 
adaugă : „Interpretează corul din Poiana 
Sibiului, dirijat de Gheorghe Bogdan".

An de an corul din Poiana și-a îmbo
gățit repertoriul. Astăzi, repertoriul lui 
cuprinde, printre altele, cîntece de Ion 
Vidu, Ion Chirescu, Sabin Drăgoi, Radu 
Palade, Achim Stoia și alții. De aseme
nea, în repertoriul corului figurează și 
culegerile de folclor armonizate de di
rijor.

Colindînd din casă în casă, învățătorul 
Gh. Bogdan culege cîntece vechi pe care 
și le mai amintesc bătrînii, și le re
aduce la viată. In această muncă el este 
ajutat de compozitorul Gheorghe Șcima 
din Sibiu.

Zilele acestea vom avea din nou pri
lejul să ascultăm corul din Poiana. 
De astă dată însă, chiar la el acasă. 

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de exis
tență, la 27 și 28 septembrie, în Poiana 
Sibiului vor avea loc manifestări artistice. 
Tot cu acest prilej se va inaugura noul 
local al căminului cultural.

Echipe din cuprinsul regiunii Hune
doara vor veni să prezinte programe în 
cinstea sărbătoriților, activiști culturali 
din întreaga țară vor veni să ia parte 
la aniversarea acestui cor cu o veche și 
bogată tradiție.

Redacția revistei „Albina" salută cu 
căldură această sărbătoare a artei noas
tre populare, urînd corului din Poiana 
Sibiului noi și frumoase succese în per
fecționarea măiestriei sale artistice, in 
munca de culturalizare a maselor, pentru 
a contribui cu puteri mereu sporite la 
succesul operei de construire a socialis
mului în țara noastră.
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„Iar steluța cea de sus 
Oare ce-o acea de spus ? 
Socialismul — spune ea, 
Se clădește-n

Sala, cucerită 
poeziei, ascultă 
plină. Mai emoționat

Gheorghe Borontea 
țăran întovărășit din corn, Severmești 

regiunea Craiova

Scrisori din întovărășiri
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fetiță cu obrajii sănătoși 
ieși pe scenă, se înclină 
grațios și începu cu voce 

pură să recite versurile poetului :

frumusețea 
liniște de- 

decît

Școala dm cătun f
Avem în comuna noastră școli cu 

13 învățători. Cu toate acestea ne 
mai trebuia încă una. Satul Vădu- 

rele are un grup de case răsfirate sus, 
la poala pădurii. Greu le venea copiilor 
de aici să bată cale de 6 km., pînă la 
școala din sat. Și nu erau puțini la nu
măr. Vreo 20.

Trebuia venit în ajutorul acestor co
pii 1 S-au adunat atunci la sfat deputății 
cu părinții, au vorbii ce-au vorbit, apoi 
au pornit în delegație la secția de învă- 
țămînt și cultură a raionului. Aici ei au 
găsit înțelegere și sprijin. La cîteva săp
tămîni, chiar în mijlocul grupului de 
case, la punctul ce i se zice Poiana Ul
mului, a fost înființat un post școlar.

...Am semănat 
grîul în pămînt bine 
arat și grăpat, dînd 
cîte 180 kg. sărnîn- 
ță la hectar. In pri
măvară l-am gră

pat și plivit. N-am întîrzjat nici cu sece, 
rișul și nici cu treierișuil. La batoză, un 
sat întreg a putut vedea puterea muncii 
înfrățite: tarlaua cu grîu de toamna a 
întovărășirii a dat cu 600 kg boabe mai 
mult la hectar. Asta i-a convins pe mulți 
gospodari de frunte din sat — oum este 
bunăoară Matei Barbu — să vină acum, 
în toamnă, alături de noi-

Ee două ori 
mai mult

dintre membrii celor două întovărășiri dii 
satul nostru.

Dumitru Costache
comuna Cățelu, regiunea București

Dosarul din 
Valea Putnei

Astă-vară, la 
prima împărțeală 
întovărășirea zoo
tehnică „Măgura" 
din satul de cen
tru, a dat cîte 8 
de oaie. Vestea a 
Putnei, celălalt sat
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era însă maistrul zidar Lazătr Dri- 
lea, de fel din Lugoj el. O idee 
se născu atunci în mintea zida
rului : peste o lună pleca 
Delinești să ridice o nouă 
dire .căminului cultural. Sus 
acoperișul acestui lăcaș va 
el, cu mîinile sale, o steluță. O 
steluță care să strălucească în ra
zele soarelui, mărturie a vremu
rilor noi ce-și fac vad în viața 
satului și-a oamenilor săi.

Ajutați de țăranii din comună, 
de oameni destoinici ca Ion Daju, 
președintele sfatului popular, de 
Viorel Vid Ion Ghergha, Petru 
Vodă, Simion Bistrianu (și lista 
ar putea continua cuprinzînd a- 
proape tot satul), zidarii au putut 
ridica în cîteva săptămîni pereții, 
după care a venit rîndul tîmpla- 
rilor și al dulgherilor. Ultimul 
care a mai avut de lucru a fost 
Lazăr Drilea. Zile de-a rîndul el 
a migălit pînă cînd steluța s-a 
conturat așa cum o gîndise el.

Azi, pe locul cel mai răsărit de 
pe valea Pogoniciului, străjuiește 
casa cea nouă ce cuprinde o 
sală de festivități cu sute de

Cînd Florea Bol- 
boacă s-a-nscris în 
întovărășire și-a 
zis : „mă trec nu
mai cu o parte din 
pămînt, asta pînă 

oi vedea cum merg treburile acolo" (a- 
dtcă în întovărășire). Și așa a făcut- Cînd 
a fost însă la treieriș. Florea Bolboacă a 
scos de pe pămîntul aflat în perimetrul în
tovărășirii 1.600 kg. la heriar, pe cînd 
de pe lotul lucrat de unul singur, numai 
vreo 1.000 kg. la hectar. îndată însă după 
treieriș. Florea Bolboacă s-a grăbit să-și 
aducă în perimetru tot pămîntul pe care-1 
mai avea- La fel au făcut cei mai mulți

Hotărîre 
înțeleaptă

kg. de brînză pe cap 
stîrnit vîlvă în Valea 
al comunei. Și iată că în timp ce adu. 
narea generală a întovărășirii „Măgura" 
avea în dezbatere 16 cereri noi de îns
criere. la comitetul executiv al sfatului 
popular comunal sosea un dosar din 
Valea Putnei, în care se aflau cererile 
oierilor de aici, pentru înființarea unei 
întovărășiri...

Berthold Sponder, Suceava

Tache Vasîlache
colectivist,

comuna Cindești, regiunea Bacău

Holdele de raze, holdele de aur, 
Grînele ce ciută cînd le mișcă viatul, 
Straiele ce-mbracă pînă-n zori pămîntul, 
Azi sînt ale noastre, fală și tezaur. 

Apele ce poartă zvon de bucurie, 
Florile ce-acopăr vîrfu.nalt al ierbii. 
Fagii și stejarii, ciutele și cerbii, 
Ale noastre-s astăzi, pentru veșnicie.

Negrele adîncuri, slăvile albastre. 
Tot ce vezi cu ochii între patru vînturi. 
Le purtăm în suflet, le slăvim tn ciuturi. 
Le păzim căci astăzi toate-s ale noastre.

Rareț Cornea, elev
Com. Slimnlic, raionul Sibiu

Cît o să mai întîrzie
contabilul ?

al-
pe 
de

Dimitrie Sîrbu 
învățător.

comuna Delinești 
regiunea Timișoara

locuri, scenă pernianenia. cabină 
de proiecție cinematografică, săli 
de repetiție și de lectură și 
tete. Iar deasupra clădirii, 
fondul cerului înalt și senin
toamnă strălucește steluța mais
trului Lazăr din Lugojel...

Avem un necaz tovarăși 1 De astă 
primăvară tot ținem să facem o re
vizie de fond și iacă, o amînăm 

de la o săptămînă la alta. Noi, cei din 
comisia de revizie, singuri nu putem 
face treaba aceasta, pentru că nu ne 
pricepem în scripte contabile. De aceea, 
am și cerut ajutorul secției agricole a 
sfatului popular raional, care a delegiat-o, 
în acest scop, pe tovarășa inspector con
tabil Joița Trufașu.

De atunci au trecut mai bine de două 
luni și tovarășa contabil nu s-a arătat 
pe la noi.

Din pricini pe care nu Ie credem te
meinice, sîntem nevoiți să lăsăm mereu 
pe mîine o treabă 
ziere.

ce nu suferă întîr-

Stane iu
de revizie a G.A.C.

liie G.
președintele comisiei
„21 Decembrie", corn. Naziru, reg. Galați

.O • • •spicuiri
• Go6pc îaria agricolă colectivă 

„Progresul" și-a sporit stîna cu 
1.200 de oi, din care 700 sînt 
luțe oprite din prăsilă, iar 500 
fost cumpărate. In același 
crescătoria de porci a crescut 
140 de capete, ier ferma de vaci cu 
20. La fel, la gospodăria colectivă 
„23 August", tot din Făcăeni, re
giunea Constanța, stina a crescut cu 
1.200 de capete, iar ferma de vaci cu

încă 
mie- 

au 
timp 

cu

i

Constantin Frîncu
colectivist

• Gospodăria noastră colectivă 
„Ștefan Plăvăț" din Cenad, regiunea 
Timișoara, a însilozat pentru iarnă 
250 de vagoane de nutreț: porumb 
furajer, trifoi, colete de sfeolă de za
hăr și tuleii de pe cele 700 hectare 
de porumb.

losif Jambor
colectivist

acestea au fost primiți în 
agricolă de producție cu 

■“ din comuna

• Zilele 
cooperativa 
rentă „30 Decembrie' 
Roșiile, raionul Oltețu, țăranii munci- 

Nicolae Udrea, Emil Bădescu și 
Ciortan. Ei au adus în coopera- 
pămîntul lor, vreo 
inventarul principal

10 hâtUre, 
de muncă.

Gheorghe Marin
funcționar

„...In fostul conac
noastre colective „Pămînt desțelenit"... (Coresp. 
SAVU, comuna Dorobanțu, raionul Călărași).

%

: boieresc se află azi sediul gospodăriei 
.Pămînt desțelenit"... (Coresp. ANDREI

• Simion Onița, comu
na Pepelea, Regiunea Au
tonomă Maghiară : In
tr-unui din numerele 
următoare ale „Albinei" 
vom publica răspunsuri
le date de specialiști, la 
întrebările dumneavoas
tră privind factorii care 
determină schimbările 
în climă, posibilitatea 
lansării unor rachete în 
lună etc.

9 Gheorghe Toma, o- 
rașul Cîmpeni, regiunea 
Cluj : Poeziile ,,Ploaia" 
și „Tîrg Ia Găina' au 
fost găsite interesan
te și refinute. Pentru in
dicații mai complete, vă 
rugăm să ne comunicați

de urgență adresa dum
neavoastră.

© Lazăr Grigore, satul 
Cușma, comuna Dorolea, 
regiunea Cluj : Stațiunea 
Centrală de Cercetări 
pentru Sericicultură și 
Apicultura de Ia Bănea-

sa-București, Aleea Ra
dio Nr. 18, este în pose
sia unui soi de albine 
din Caucaz. Așadar, în 
problema obținerii unei 
familii de albine cenușii 
de munte gruzine, adre- 
sați-vă acestei stațiuni, 
scriindu-i pe adresa mai 
sus indicată.

© Ivan Răducan, co
muna Urechești, regiu
nea Galați : Pentru re
glementarea problemei 
pășunilor din pădure, a- 
dresați-vă, prin deputății 
dumneavoastră, comite
tului executiv al sfatu
lui popular raional.



Membru, unei unități a miliției popula re execută un exercițiu de tragere

Politica
ameri-

publică mondia-
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drept 
stră-

lență de către imperialiștii 
câni;

de milioane de 
din R. P. Chine- 
în militia popu-

limpezească mințile în- 
ale maniacilor agresori 
1
dreptate mesajul lui

| ciistă ce planează asupra ei.
8 Astfel, în timp ce De Gaulle §
8 își rostea cuvîntarea cerînd să 8

«ontinuînd 
boinică 
rii Tai vanului, 

perialiste din S.U.A. 
odată miopia lor 
actele lor agresive 
Chineze, imperialiștii 
rată lumii îniregi cît de absurdă 
și de periculoasă este linia externă 
a politicii S.U.A. care, mizînd pe 
regimul falit al lui Cian Kai-și, 
vrea să împiedice marele popor 
chinez să reintre în drepturile sale 
teritoriale legitime.

Zi de zi, în strîmtoarea Taivan 
continuă concentrările navelor de

aventura lor răz- 
în regiunea strîmto- 

cercurile im* 
dovedesc încă 
politică Prin 
contra R. P. 
americani a-

NIT* fascizării;
Franței I |

a 28 septembrie a.c- ur- | 
mează să aibă loc refe- g 
rendumul asupra proiec- 8 

| tului noii constituții a Franței. | 
8 In întreaga Franță, mase tot 8 
8 mai largi de oameni din rîndu- 8 
J rile clasei muncitoare, cadrelor | 
8 didactice, țăranilor, salariaților g 
8 din învățămîntul superior etc. 8 
| își manifestă tot mai puternic | 
8 împotrivirea lor față de plă- 8 
8 nuită reforma constituțională. 8 
| Pretutindeni, pe coșurile înalte | 
8 ale uzinelor, pe z durile clădiri- g 
8 lor, apar mii și mu de inscripții 8 
| care cheamă poporul francez să | 
g spună „NU“ proiectului de con- 8 
8 stituție antirepublican. Coloane 8 
| nesfîrsite de manifestanți își ex- 
8 primă atitudinea lor fermă de a 8 
8 salva Franța de primejdia fas- 8 
? ciistă ce planează asupra ei.

de constituție, în piața din Re- " 
nnes s-a organizat o puternică | 
manifestație. De asemenea, la g 
Bordeaux în timpul discursului 8

| se voteze în favoarea proiectului § g H A ti O î 1 T 1 lîl A » •-» < A 4 A -1 ’ —— TD a —.

8
8
8g .. . ... __ r... ______  ... ..
8 lui De Gaulle, cu toate măsu-1 
Ș rile represive luate de -
8 au fost răspîndite 1
8 care chemau populația să voteze 8 
| La 28 septembrie împotriva noii ? 
g constituții. Deasupra
8 s-au ridicat baloane ____
8 scria „NU". Poliția a făcut 8 
g numeroase arestări, iar cîteva g
8 persoane au fost rănite.
8 Masele largi a... -
g Franța își dau tot mai bine sea- g 
I. - ----  - • ’----- ---
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mulțimii g 
pe care 8 
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8
8

populare din 8

8 ma — așa cum se arata in re
zoluția C.C- al P.C, Francez — 
„că victoria este posibilă, i 
scopul măreț. A face în așa fel g 
ca la 28 septembrie majoritatea 8 
populației de pe teritoriul națio-1 
nai să se pronunțe împotriva i 
dictaturii și constituției monar- 8 
hice înseamnă a asigura viitorul | 
păcii, al republicii și al Fran- 8 
tei". g

8

8
8
8
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Dezbaterile 
Adunării Generale 

a 0. N. U.

de 
o- 
de 
in- ■

agresivă americană 
sortită eșecului

război ale S.U.A. și ale escadrile
lor de avioane americane cu reac
ție dotate cu arme atomice. Zi de 
zi apele teritoriale ale R. P. Chi
neze sînt violate de nave militare 
ale S U.A., i.ar așezările de pe 
coasta chineză sînt bombardate de 
aviația și flota americană.

Poporul chinez de 600.000.CXX) 
stă ferm pe pozițiile apărării 
cu vigilență a securității în Extre
mul Orient. Zeci 
oameni ai muncii 
ză s-au înrolat 
Iară.

întreaga opinie
lă progresistă își afirmă neconte
nit solidaritatea cu cauza dreaptă 
a marelui popor chinez care stă 

• ferm în fața provocărilor imperia
liste. Toate țările lagărului socia
list, în frunte cu Uniunea Sovieti
că, s-au declarat solidare cu lupta 
marelui popor chinez pentru apă
rarea teritoriilor sale cotropite, 
și ar afirmat hotărîrea de a sta 
neabătute pe poziția condamnării 
provocărilor S.U.A. în regiunea 
strîmtorii Taivan. In mesajul din 19 
septembrie adresat deN. S. Hrușciov 
lui D. Eisenhower se spune clar că 
un atac asupra Republicii Popu
lare Chineze înseamnă și un atac 
asupra Uniunii Sovietice. Este, 
fără îndoială, un avertisment care 
trebuie să 
fierbîntate 
imperialiști

Pe bună
N. S. Hrușciov spulberă încercări
le artificiale ale guvernului S.U.A. 
de a ocoli adevărul, de a fugi de 
răspunderea sa în agravarea si
tuației din Extremul Orient.

• Taivanul $i celelalte insule 
chineze au fost acaparate prin vio-

• R. P. Chineză are un 
incontestabil asupra acestor 
vechi teritorii chinezești;

• Cian Kai-și nu reprezintă ni
mic și orice tratate încheiate cu 
el nu sînt altceva decît „petece de 
hîrtie" fără nici o valoare. In Chi
na nu există decît un singur gu
vern — guvernul Republicii Popu
lare Chineze.

In loc să privească lucid aver
tismentele popoarelor, în loc să 
înțeleagă realitatea și să asculte 
glasul rațiunii înante de a fi prea 
tîrziu, guvernul american s-a si
tuat însă pe poziții șanta.jiste, 
riscînd astfel să aibă de-a face 
cu mînia popoarelor care nu sînt 
dispuse să fie aruncate într-un al 
treilea război mondial distrugător.

Mesajul lui N. S Hrușciov care 
a fost primit în întreaga lume cu 
satisfacție și cu speranța că el va 
fi înțeles de S.U.A., a- fost socotit 
de cercurile agresive din Washing
ton drept ..inacceptabil". El a fost 
restituit U.R.S.S. Este un gest ne
săbuit, potrivnic păcii, care arată 
că, negăsind argumente în apăra
rea pozițiilor lor șubrede, imperia
liștii americani pășesc pe calea a- 
titudmilor brutale, rar întîlnite 
în relațiile diplomatice internațio
nale

Este un act nedemn, care, aso
ciat cu noile acțiuni războinice a- 
mericane contra R. P. Chineze a- 
vertizează popoarele că cercurile 
conducătoare din S U.A., duc o 
politică lipsită de răspundere, o 
politică periculoasă pe care ome
nirea este datoare s-o stăvilească, 
s-o înfrîngă.

____  Trupele guverna- 
lu 11 3 N I mentale indonezie-(M 1.1.71 11 ■ ne au început o

nouă ofensivă îndreptată împotriva rebe
lilor din Sumatra de vest. Unitățile gu
vernamentale au eliberat portul Painan 
situat la 30 mile sud de Padang și încă 
multe alte localități și au capturat o în
semnată cantitate de armament-

■ Guvernul polonez a 
trimis guvernului 
francez o notă de

protest în legătură cu oprirea și perche- 
ziționarea de către vase militare franceze 
a vasului polonez „Oksywze" în noaptea 
de 11 spre 12 septembrie, în timp ce se 
afla în apele internaționale, în largul 
coastelor algeriene.

La Cairo, la sediul 
4*11 Frontului de Eli. 

’■ berare Națională
ministru, Ferhat 

mod oficial în fața 
reprezentanți ai presei, 

guvernului

a Algeriei, primul 
Abbâs, a anunțat in 
a peste 100 de 
constituirea guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria și a comunicat lista 
membrilor guvernului.

In aceeași zi, guvernele Republicii A- 
rabe Unite, Irakului, Yemenului și Li-

Organizația Națiunilor Unite și-a redes
chis deunăzi porțile- A început o 
nouă sesiune a Adunării ei Genera

le : cea de-a 13-a de la înființarea acestui 
mare for internațional, menit să ajute 
popoarele a trăi în pace, a se cunoaște 
mai îndeaproape și a conlucra spre binele 
tuturor.

Primele zile ale dezbaterilor au arătat 
că imperialiștii americani și englezi, îm
preună cu toți acei care le dau ascultare și 
le fac jocul, se găsesc la mare strîmtoare, 
in urma politicii lor așa-numite „de pe po
ziții de forță". Pe de altă parte, 
de la începutul noii sesiuni s-a făcut 
auzit glasul limpede și puternic al forțelor 
păcii, în primul rînd al Uniunii Sovietice 
și al celorlalte țări socialiste, precum și al 
țărilor neutre, ca India, Indonezia și altele.

După cum era și firesc, de la tribuna 
O N.U. s-a cerut cu tărie ca Statele Unite 
ale Americii să pună capăt provocărilor 
împotriva Republicii Populare Chineze și 
să-și retragă navele de război, aviația 
militară ș! trupele din regiunea Taivanu- 
lui. Și iarăși, ca și în alți ani, o seamă 
vorbitori au stăruit a se șterge de pe 
brazul O.N.U. pata rușinoasă cauzată 
faptul că locul Chinei în organizația
ternațională este ocupat de trimisul trădă
torului Cian Kai-și, omul de paie al ame
ricanilor, și nu de reprezentantul marii 
Republici Populare Chineze. Ministrul 
de externe al R.P.R., tovarășul Avram Bu- 
naciu, a arătat în Adunarea Generală că 
a.cum, mai mult ca oricînd, interesele păcii 
cer ca R.P. Chineză să fie reprezentată 
în O.N.U. Cum au răspuns la toate ace
stea dregătorii americani ? Ei nu au fost 
în stare decît să repete răsuflatele lor min
ciuni la adresa eroicului popor chinez — 
în timp ce, împreună cu vechilii lor, aran
jau așa lucrurile încît să nu se discute, 
nici la această sesiune, chestiunea repre
zentării Chinei în O.N.U.

La fel de jalnic s-au prezentat imperia- 
liștiii și în legătură cu o altă problemă de 
care depinde viitorul omenirii — aceea a 
dezarmării. Acum, ca în toată perioada de 
după război, ei au de gînd să întețească 
mai departe goana înarmărilor (nu degea
ba l-au așezat fabricanții de tunuri și de 
bombe pe alde Dulles în fruntea treburilor 
de stat). Dar cît de luminoasă și de con
vingătoare este poziția Uniunii Sovietice, 
care a piopus ca Adunarea Generală să 
discute problema încetării 'mediate ș’ ge
nerale a experiențelor cu arma atomică și 
cu hidrogen (se știe că numai U.R.S S. a 
luat și a aplicat o hotărîre în această pri
vință), precum și alte probleme ale dezar
mării, ca reducerea forțelor armate, a ar
mamentelor și a cheltuielilor militare etc. I

In mare încurcătură s-au simțit delegații 
Statelor Unite și ai Anqliei atunci cînd li 
s-a atras atenția să treacă. în sfîrșit, la în
făptuirea rezoluției din aunust a sesiunii 
extraordinare a Adunării Generale O.N.U., 
prin care s-a hotărît retraqerea grabnică a 
trupelor americane și engleze din Liban și 
Iordania. La fel, tare nu s-au bucurat im
perialiștii atunci cînd pe ordinea de zi au 
fost înscrise problema Algeriei și proble
ma Ciprului, care vor pr’leiui d:n nou de
mascarea politicii imperialiste de "nro^ire 
a popoarelor 1

Forțele păcii dau la O.N.U o grea bătă
lie împotriva forțelor războiului Și ra pu
tem fi decît bucuroși si mândri că t-ra 
noastră se numără printre forțele -"•'■five 
ale oăcii. că delegația romînă își spune cu 
hotărîre cuv'ntul în spriiinul înt°l°r>''rii si 
colaborării internaționale.

Anton Ce'aru

1
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biei au anunțat recunoașterea guvernu
lui provizoriu al Republicii Algeria.

____ Primul ministru al
B3 Iu 1 ifiîTkW Libanului, Sami

So'.h, cunoscut 
pentru vederile sale proocidentale, a fu
git din țară ,.de frică să nu-și piardă 
viața". Ei a fost luat de un helicopter 
al marinei americane, de la vila sa din 
Mansura și dus pe aeroportul Kalde din 
Beirut. De aici el și-a continuat drumul 
pe bordul avionului personal al coman
dantului forțelor americane din Liban, 
amiralul James Holloway. Sami Solh și-a 
aratat intenția de a rămîne în Turcia.

. _ _ ■ _ Guvernul P p Utc-
L1Lm11lL*A3 vernuim “ssro.zc. «j 

notă de protest în legătură cu intensifî-

carea activității subversive împotriva 
P. Ungare dusă de guvernul S.U.A. 
de alte organisme americane. In n 
de protest sint citate numeroase fa 
care dovedesc atitudinea răuvoitoare 
ostilă a diferitelor organisme americane 
în R. P. Ungară, precum și faptul că 
guvernul S.U.A. nu este animat de do
rința de a stabili re’ațîi normale cu R. 
P. Ungară.

R. 
Și 
ta 
te 
Și

In marele oa'at al 
primăriei din Vie. 
na s-a deschis cea 

de-a doua Conferință generală anuală a 
Agenției Internaționale pentru 
Atomică. La această 
țională particioă 69

ETECIO

Energia 
Conferință Interna- 

de țări membre.
In dimineața aces
tei zile a avut loc 
ceremonia instală

rii noului președinte al Republicii Liban, 
generalul Șehab. ales la 31 iulie a.c. Cu 
acest prilej, președintele Șehab a făcut o 
scurtă declarație aratind principalele 
puncte ale programului său în domeniul 
politicii externe și interne Astfel, el a su
bliniat necesitatea retragerii cit mai re
pede cu putință a trupelor americane din 
Liban-
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DREPT
LA ȚINTĂ
Nu știu cine are

lata

Locuitorii din satul Geo- 
gel. raionul Aiud, au 
hotărît să construiască 

în satul lor un cămin cultural 
cu mijloace proprii. La cot cu 
ei au muncit deputății Ion Ha- 
jiu. Cotoară Severcan și Cris- 
tea Sabin. Acum, căminul este 
aproape gata- Deunăzi, deputa
tul Cristea Sabin spuse vecinu
lui său. Gheorghe al Stanei, pe 
care-1 știa mare meșter la așe
zatul țiglei-

— Ascultă, vecine, la cămin 
a mai rămas de pus țigla pe 
acoperiș. Ce zici, mîine gătăm 
treaba ?

— S-o gătăm 
vecinul.

— Atunci, în 
să te ian.

Și la vremea
deputatul se duse să-l ia, 
de la nevastă că vecinul 
acasă 1

— O fi la cooperativă — își 
dădu el cu părerea.

La coperativă află că 
nul a dat pe acolo, că a 
niște țigări și că s-a dus 
rîu.

Ajungînd într-un suflet
rîu, îl văzu pe vecin pescuind 
și bind tutun. Numai că ve
cinul ăsta era... tatăl vecinu
lui său I

— Unde ți-e feciorul, taică ?

— îi răspunse

zori, o să trec

sorocită, cînd 
află 
nu-i

— Știu și eu ? O fi în deal, 
la vie.

Deputatul străbătu în goană 
drumul către vie. Vecinul, ni
căieri 1 Supărat, deputatul 6e 
duse acasă. își luă un fierăs
trău. un ciocan de bătut cuie, 
o teslă și se îndreptă spre că
min,

— Lasă că-i arăt eu vecinu
lui, că se poate face treabă și 
fără el. Dar cînd ajunse la că
minul cultural, ce-i văzură o- 
chii ? Gheorghe al Stanei. îm
preună cu 
seră t>gla 
acoperiș.

— Ia te 
vecine, hai ?

— Păi. cam așa e. 
deputat. M-am sculat 
tea-n cap.

— Da’ eu nu m-am 
noaptea-n 
ta tul.

— Te-i 
numa‘ că
devreme și mă apucai să 
țigla pe acoperiș, că, de, 
buie să isprăvim pînă diseară...

în păstrare. în comuna Mior- 
canli, raionul Darabani, un iaz. 
Știu însă că iazul are apă, apa 
are pește, iar peștele de la un 
timp încoace nu mai are li
niște și pace. Vine cîte o vită 
rătăcită, bea apă și... mai 
o raită și prin iaz. Peștele 
necaz se ascunde 
unde prin stuf. Dar și aici, 
năduf. Stuful e tăiat de ceii din 
sat, pe apucate și apele iar îs 
tulburate. Ba. un cetățean din 
Miorcani al cărui lot cu zar
zavat e cu iazu-nvecinat, a 
săpat un canal de irigare. 
Peștele, găsind o scăpare, o ia 
pe canal la vale, dar pe mă
sură ce înaintează apa se îm
puținează și prinde să se zba
tă ca... peștele pe uscat Ce
tățeanul a împușcat doi iepuri 
deodat': are și apă de udat și 
pește de mîncat. Și, 
îl culege de pe jos.

...Numai stăpînul 
n-are nici un folos, 
fapt, cine-i stăpînul 
Sfatul popular din 
sau întreprinderea 
din Darabani? Un an l-a stă- 
pînit unul, un an. celălalt, iar 
anul acesta nimeni. Problema 
iazului a rămas... baltă, iar <* 
tac... ca peștele.

Unii din cititorii bibliotecii din Ca- 
țofenii din Față, regiunea Craiova, 
înapoiază căr{ile degradate.

i

l

care

dâ 
de 
pe 
alt

bucuros,

iazului 
Dar, de 
iazului ? 

Miorcani 
..Prutul"

In bibliotecă plînge un volum:
— De-a|i ști ce drum
Plin de peripeții Îngrozitoare
Am străbătut, și cit de mult mă doare 
Că haina mea cea nouă, colorată, 
E astăzi zdrențuită șl pătată.
Frumosul meu obraz
Velin șl sănătos, miroase-a gaz.
Dar partea cea mai tristă dintre toate 
E că nu am nici o Identitate.
Cind am fost pus in rafturi, la cămin. 
Eram un basm în versuri de Pușkin 
Coperte verzi șl poze... azi te cuprinde mila 
Ce-a mai rămas din „Ruslan și Ludmila", 
Și asta din pricina unei gospodine 
Care cindva s-a bucurat de mine 
Citindu-mă atentă zi de zi.
Apoi, m-a dat șl la copii. 
Această clipă a-nceput să lie 
Ca un prolog de mare tragedie 
Că prislea zilnic mă rupea și eu 
Mă transformam in coifuri. In cocoșei, în smeu,
— Aș vrea să știu, întreabă o broșură. 
Pătată cu untură.
De ce unii cu noi se poartă așa. 
De parcă n-am mai folosi cuiva ?

alți cetățeni, așeza- 
pe jumătate din

Ghici, ghicitoarea 
mea :

toverășe 
cu noap-

sculat cu
cap ? — zise depu-

fi sculat, nu zic 
eu ajunsei nițel

veci- 
luat 
spre

ba, 
mai 
pun 
tre-

la

(După o corespondență trimisă 
de IOSIF BARB)

Cînd va fi gata căminul cul
tural din comuna Stănișești ra
ionul Zeletin ?

— dacă în 1951 
propunerea pentru 
lui;

— dacă în 1952 
discuție propunerea făcută;

— dacă
propunerea

— dacă 
devizul;

— dacă 
avizul întocmit;

— dacă 
melia;

— dacă 
zidurile;

— dacă 
spectacole 
au tavane?’

s-a făcut 
construcția

s-a luat tn

în 1953 s-a 
discutată;

în 1954 s-a

aprobat

întocmit

în 1955 s-a aprobat

în

în

în 
Și

1956

1957

s-a pus te-

s-au înălțat

1958... sala ce 
biblioteca încă nu

PETRE POPA

Lui Vizitiu Gheorghe, 
de la cooperativa Cuza 
Vodă, raionul Călmățui, 
căruia îi plac grozav 
băuturile alcolice, în 
timpul serviciului.

In relatarea menționată 
nu cred că este nici o glumă: 
în loc să vîndă, se constată 
că dumnealui mai mult...

consumă

★

Vînzătoarea Antoaneta 
Oaie de la restaurantul 
din Breaza, regiunea 
Ploești, a fost destituită 
din serviciu, fiindcă avea 
obiceiul să dilueze bău
turile.

s
I

t

S-a făcut, pe loc, ancheta 
și s-a scris pe-o albă foaie 
cum că Oaie Antoaneta 
a făcut-o prea de... oaie.

t

Mircea Codrescu

adu Cioată are 55 de ani- Și a 
vorbit în fata multimei o singură 
dată: la un proces, cînd judecă

torul îl sucea și-l răsucea în fel și chip, să 
afle de ce și cum l-a atins Radu la mir 
pe primar, betejindu-1. Altfel, în sat i se 
zice „mutu“. De merge la vreo nuntă, se 
așează plin de cumințenie în scaun, se 
ospătează, privește adunarea de oameni 
veniti la petrecere și ascultă snoavele și 
cîntecele. Cînd îl moleștește vinul la ini
mă, cheamă cobzarul lingă el și îl pune 
să-i zică și lui ,.una“ 1 
iese în uliță, printre oameni, se proptește 
în ciomagă, își dă pălăria pe ceafă și 
ascultă. Arareori își dă cu părere» și 
atunci fără să risipească vorbe multe: 
Da... O fi I Ași !

La cîmp, se ridică soarele deasupra 
capului și dacă-1 aude Tudora, nevastă-sa, 
scofînd cinci vorbe, mare minunăție I 
Ș-a.nvățat cu el... Dar acum, cînd se a- 
proprie vremea ........
iese din odaia 
cuibărit de azi 
cum o încearcă 
duce tiptil pînă 
zgomot I Parcă 
dumnezeu știe. Se-ntoarce să așeze masa 
și trîntește ba o ligură, ba o farfurie, așa 
ca să se audă pînă-n odaia de la stradă. 
Pe urmă aduce oala cu ciorbă și, trecînd 
cu ea prin tindă, strigă : Arș,~ ărș-ărș 1 
Și cu piciorul răstoarnă un scăunel cu 
pisică cu tot. Radu crăpă ușa și-i spune 
mustrător: Domool femee... domool I-..

Arzâ-o-ar focul de mîncare și de tot. 
Julește-ți Tudoro genunchii aruncîndu-te 
să prinzi găina, stai cu ea.n poartă pînă 
ți-o taie un drumeț, opărește-o, jumoale-o 
spintec-o, dă-i zor cu gătitul, cu derete- 
catul, mai du și boii la fîntînă, fă-le tu 
pe toate azi. că tu ai zece mîini și omul 
tău sa băgat în odaie și nu scoate^o 
vorbuliță, și nu mai i’se de acolo. Dacă-1 
întrebi ce i-a venit, îți răspunde: 
—.Aqj ,d .lrcalu... T

Casa de cultură din Botoșani nu se îngi 
de îndrumarea echipelor artistice din satele 
nului.

Mircea Pavelescu

— Aoleo, vin unii cu niște cio mege încoace.
— Nu te speria, tovarășe in structor. E o echipă de călușari 

care vine să ne ceară îndrumări. (Desen de ĂL, CLENCH.
I

Radu stă la masa de lîngă fereastiă și 
trece cu o ciozvîrtă de creion chimic pe 
o foaie de hîrtie, niște cifre și niște nu. 
me. Le alege dintr-un carnețel soios, în
doit în colțuri. Vorbește singur.

— Porumb, 3.000 la un hectar... Așaaa-, 
Grîu — două mii juma’...

Se mai uită în carnețel își, notează 
niște oifre și niște nume, pe urma dă car. 
netul de-o parte, își prinde capul în palmă 
și gîndește. Mai trece ceva pe foaia de hîr. 

- ■ - ■ . tie și iar se gîndește. Nu-i este greu, că
la^ ureche. Daca ,ce ve(je omu| cu ochii lui, nu uită. Două 

zile colindase așezările gospodăriei co. 
lective din satul de peste deal. Ăștia, știu

prînzului și Radu tot nu 
de la stradă, unde s-a 

dimineață, Tudora simte 
ciuda și nerăbdarea. Se 
la ușă, ascultă : nici un 
fîșie ceva, dar ceo fîșîi.

s-au căpătuit I O văzuseră totf cîfi aucă
fost acolo în vizită. Barem, la grajduri 
și la saivan, el unul, și așa „mut", a a- 
muțit de tot. Iar trece ceva pe foaia de 
hîrtie. își amintește de taică-său — odih- 
nească-se în pace — și parcă îi vine să 
rîdă. „Pe la noi. Radule tată, nu prinde 
bumbacul. Nu-1 ajută locul. Niciodată 
n.a prins". Uite că a prins și-ncă cum ! 
Iar trece ceva pe foaia de hîrtie. Și se 
gîndește, și tot notează, că nu-i greu, 
c-a văzut cu ochii lui. Se încruntă însă 
din cînd în cînd, pune creionul pe masă 
și-și așează capul pe pumnii tăcuți per
nă. „Președintele sfatului cunoaște la oa
meni cum cunosc eu la motoare..."

— Să vorbești dumneata, nene Radule. 
— E 1 Altu’...
— Nu, dumneata, te rog eu să vor

bești dumneata. Spui ce ai văzut și gata.
- Atît?

— Atît.
Cînd e la căminul cultural vreo confe. 

rință, ceva, lui îi place să se așeze 
în rîndul din față. II ascultă nemișcat 
pe vorbitor și doar cînd acesta soarbe 
din paharul cu apă, se-nvîrte și el în 
scaun și.și trece mina prin păr. Mare Iu-* 
cru să ai darul vorbirii I Ehei, dacă 
ar avea el vorbulițele colea, pe vîrful bu. 
zelor, ar ști ce să zică : „Tovarăși I Cu 
ocazia vizitei organizată de sfatul popu
lar din comuna noastră, am avut cins
tea, adică nu, deosebita cinste să fac par
te din delegația de țărani muncitori care 
a fost în vizită. Am simțit o mare bucu
rie cînd..." Dar nu le are. O să se facă 
de rușine, n-o să se facă, are s-o ia de-* 
dreptul, ce mai: „Măi oameni buni I Am 
fost la colectiva de peste deal. Două zile 
am stat și-am 
văzut..."

Și-o să se 
nume, și-o să 
despre grîu, 
bumbac și cartofi. Că pe oameni, asta.i 
privește întîi și-ntîi: pîinea. Cum se scoate 
pîinea din pămînt așa ca să ajunga și 
să mai și rămină...

Poate aici, 
Cioacă și-ar 
cele ce avea 
nul cultural, 
daliile și 1 a strigat:

— Raduleee! Treci omule la masă, că 
s-a sleit și mama ciorbii...

La masă știindu-1 că se aprinde repede 
cînd e cicălit, doar atît l-a întrebat

— Da’ ce necuratului, doamne iartă-mă, 
faci tu acolo, în odaie, singur ?

Și Radu, fiindcă așa e el, „mut", doar 
atît i-a răspuns;

— Am o „conferență"...
La care Tudora a simțit cum i se o- 

prește ceva în gît și a rămas și ea — 
întîiași dată în viață — mută.

M. Nicoară

colindat. Și uite ce am

uite pe foaia cu cifre și 
le spună despre porumb și 
despre vaci și oi, despre

în odaia de la stradă, Radu 
fi pregătit pînă la capăt 

să spună oamenilor la cămi. 
Dar i-a venit Tudorii pan-

<?w e
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