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Clădirea noului cămin cultural din Poiana, raionul Scbeț.
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DE ZIUA ARMATEI
NOASTRE POPULARE

Reportaj in versuri
spune, 
moși-strămoși, 
vreo minune 
bucuroși.

Satului, Comana i se 
Cum am apucat din 
Că de moșteneam și 
O destăinuiam chiar
Noi sîntem pe plaiurile-acestea 
Cum ar zice lumea, venetici.
In alt loc ne-am început povestea i 
Zmeii însă, i-am răpus aici.
Că nu ne-aștepta, prea bine știm, pomana, 
Masă-ntinsă — doar pămîntul gol 
Cu-acest nume, ca un cintec drag, 
Iar pe cer, tipînd, cocorii — stol.
Singuri, cu mîini goale-n mijlocul 
Ai, ce-am mai tras targa pe uscat.
Zău. nîci dracul nu și-ar fi-nțărcat 
Pe pămîntu-acesta blestemat.
Și-uiteasa ne amaram noi viata 
Saturați de chinuri, pînă-n. gît, 
Pînă-și arătă și la Comana fata 
Fericirea jinduită-atît.
Cum sosi și-n care zi anume ? I 
Nu trecu de-o dată orice prag. 
Insă, pentru toti, ea poartă doar un 
Și, „partid" e numele cel drag.
Mîinile noastre istovite.
N-au mai stat neputincioase-n șold. 
Furnica în vine, plin de noi ispite, 
Singele obștescului imbold.
Ne-am zbătut, ne-am tot căznit, și iată 
Miinile-nfrătite strîns ce fac :
Ce mai țarină se-ntinde-mbelșugată-, 
într-un cîmo de mii de ani sărac I
Iată ce pădure de porumburi. 
Mai dihai de cit pe Bărăgan, 
în nămiaza mare omu-aici se 
Căutind spre margini vreun

verde

Comana.

cîmpiei,

copiii

nume

pierde, 
liman.

Spre Constanta, camioanele-ncă.rcate, 
Cînd se-nșiră, mîndre, toate trei. 
Parc-ar duce tone de nisip în spate. 
Se tot leagănă sub sacii grei.
Iar acasă, podu-i plin și culmea plină — 
Nu ne este truda în zadar.
Pomii în livada tînără se-nchină 
Sub poveri de roade, în Gustar.
Casele, poftim, ca niște mîndre fete I 
Soarele se-nvîrte-n jurul lor I
Și sorbindu-le din ochi cu-atîta sete, 
E uimit oricare trecător.
Că n sfîrșit și-aici la noi. peste Comana, 
Unde-am jinduit atît alt trai.
Fericirea îsi resfiră, darnic, mana 
Ca o ploaie veselă de mai.

Nicoiae Stoian

Poporul romîn și militarii 
armatei noastre populare 
sărbătoresc la 2 Octom

brie, Ziua Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romine.

Făurirea Armatei noastre 
populare este strîns leqată 
transformările radicale ce 
avut loc în viata politică 
economică a tării noastre,
munca desfășurată de partid 
în rindul fostei armate burqhe- 
zo-moșierești, pentru lămurirea 
militarilor asupra caracterului 
și scopului armatei vechiului 
reqim, asupra caracterului ne
drept al războiului antisovietic, 
pentru scoaterea Rominiei din 
acest război cotropitor și par
ticiparea ei la lupta 
fascismului.

Alături de trupele 
30 de divizii din tară 
de voluntari romini
Vladimirescu", formată 
U.R.S.S., au participat la elibe
rarea completă a teritoriului 
tării. După luptele grele pur
tate la Sf. Gheorqhe, Oarba de 
Mureș, Oradea. Cluj, Satu 
Mare, la 25 octombrie 1944, a 
fost eliberat orașul Careii Mari 
și o dată cu aceasta s-a desă. 
vîrșit dezrobirea întregului te
ritoriu al tării de sub ocupația 
fascistă Luptînd în continuare 
alături de armata sovietică, ar
mata noastră a participat la 
eliberarea de sub jugul fascist 
a popoarelor ungar si ceho
slovac.

Înlăturarea monarhiei — duș
man înrăit al poporului'și spri
jinul cel mai important al cla
selor exploatatoare — a însem
nat și înlăturarea ultimei pie
dici în calea făuririi armatei 
de tip nou.

Aplicind in mod creator în
vățătura marxist-leninistă, cu 
privire la selecționarea, crește
rea si promovarea cadrelor, 
partidul nostru a asiqurat ar
matei o compoziție de clasa 
corespunzătoare. In armată au 
fost promovați ca ofițeri oa
meni ai muncii cu experiență 
revoluționară și tineri fii de 
muncitori și țărani muncitori.

Prin grija partidului s-au

„SATUL NOSTRU AZI ti

este tema concursului organizat de revista 
„ALBINA0 în cinstea celei de a 11-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Romîne.

(Citiți in pag. a 2-a condițiile de participare la concurs). I

creat in armată organe politice, 
organizații de partid și utemis- 
te. care au adus un aport in-' 
semnat la făurirea armatei 
populare. Acestea, ducind lup
ta pentru traducerea în viață 
a liniei partidului, au asigurat 
o înaltă tinută morală în rindul 
armatei, contribuind efectiv la 
ridicarea necontenită a pregăti
rii de luptă și politice, la întă
rirea disciplinei militare și a 
vigilentei revoluționare.

Ca urmare a qrijii și măsuri
lor luate de partid și guvern, 
într-o perioadă de timp relativ 
scurtă, armata noastră s-a 
transformat într-o armată de 
tip nou, care, pentru prima 
oară in istoria tării noastre, a- 
pără interesele maselor largi 
populare de <a orașe și sate si 
nu interesele de înavuțire și 
huzur ale unui grup restrîns de 
exploatatori. Noua armată, năs
cută din popor și educată în 
spiritul internaționalismului 
proletar este apărătoarea fer
mă a cuceririlor revolutionar- 
istorice ale oamenilor muncii 
de pe intrea cuprinsul patriei,, 
în acest scop, ea este înzestra
tă. cu echipament și armament 
din cele mai moderne.

Armata noastră populară 
este continuatoarea unor stră
lucite tradiții de luptă ale 
poporului romin pentru liber
tate și o viată mai bună. Tra
dițiile luptei pentru libertate 
și independentă nat onală ala 
arcașilor și plăieșilor lui 14 ir. 
cea cel Bătrin, Ștefan cel 
Mare, Mihai Vodă Viteazul și 
Ion Vodă, alături de tradițiile 
luptei curajoase a fiilor clasei 
noastre muncitoare — comu
niștii — și cele ale luptei du
se de către ostașii romini in 
războiul antihitlerist, constituie 
un element important în dezvol
tarea patriotismului socialist 
și a internaționalismului pro
letar, în ridicarea continuă a 
conștiinței politice a militari, 
lor și ii mobilizează la obține
rea de noi succese în pregăti
rea de luptă și politică.

Militarii armatei noastre se 
bucură de toate drepturile po
litice acordate cetățenilor R.P.R. 
Astfel, multi dintre ei sint as
tăzi deputati în Marea Adunare 
Națională și in sfaturile popu
lare. Militarii apartinînd mino
rităților naționale — unguri, 
qermani, tătari etc — se bucu
ră de aceleași drepturi ca mi
litarii de naționalitate romină. 
Aceste drepturi politice largi 
ale militarilor duc la întărirea 
unității și legăturii dintre ar
mată și popor, la creșterea de
votamentului .armatei fată de 
popor.

Oamenii muncii din patria 
noastră înconjoară cu dra- 
goste și încredere puternica 
sa armată, scut de nădejde 
al vieții noastre noi și-i 
urează noi succese în întări
rea capacității de apărare a 
Patriei.
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Concursul organizai de revista noastră începe la data de 5 octom
brie a.c., și se va încheia la 30 decembrie a.c., zi în care poqjorul nostru 
muncitor va sărbători cea de a 11a aniversare a proclamării Republicii 
Populare Romîne.

Concursul urmărește oglindirea în coloanele revistei, prin reportaje, 
schițe, povestiri, poezii și lucrări de folclor, a celor mai însemnate reati- 
zări înfăptuite în satele patriei noastre în anii puterii populare : trans
formarea socialistă a agriculturii, sporirea producției agricole, înfăptuiri 
din domeniul cultural, dezvoltarea atitudinii noi față de muncă și față 
de proprietatea obștească, demascarea acțiunilor dușmanului de clasă, 
combaterea misticismului și a superstițiilor etc.

La concurs pot participa toți cititorii și corespondenții revistei 
„Albina”, colectiviști, întovărășiți, țărani muncitori cu gospodării indi
viduale, muncitori, ingineri și tehnicieni din G.A.S. și S.M.T. De aseme
nea, la concurs pot participa învățători, profesori, medici și funcționari 
din satele țării.

Se vor acorda următoarele premii :
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o 
o 
o

o

PENTRU CELE MAI BUNE REPORTAJE, SCHIȚE,
POVESTIRI:
un premiu 1 de 800 lei
două premii II a cite 600 w
două premii III a cite 400 w
PENTRU CELE MAI BUNE POEZII
un premiu I de 500 lei
un premiu 11 de 300 t*
un premiu III de 250 r

PENTRU CELE MAI BUNE CULEGERI DE FOLCLOR
un premiu 1 de 600 lei
două premii II a cite 400 M
două premii III a cite 300

De asemenea vor fi acordate numeroase mențiuni.

Luoracile trimise în cadrul concursului vor fi adresate : Revistei
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„Albina” — București Piața Scînteii Nr. 1. — cu mențiunea „Pentru 
concurs”.

Cele mal pune lucrări primite în cadrul concursului vor fi publi
cate în paginile revistei.
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Ba răgan, pămînt cu pori...
Focde verde, trei cicori 
Bărăgan, pămînt cu flori 
Porți la sinul tău comori —• 
Fiecare sat e-o floare 
Mindră ?! mirositoare 
Cu mireasmă-mbătătoare j 
Cine pe-aici se petrece, 
Na-i mai vine să mai plece 
C-au venit timpuri, venit, 
Și-are omul trai tihnit 
Că sint colectivele.
Cum pe cer sint stelele».

Bărăgan, pămînt cu flori. 
Harnici sint ai tăi lectori, 
Harnice-s fl fetele 
Că se duc cu cetele 
Depănlnd cintările 
Și muncesc pe clmp mănos 
Să crească rodul frumos 
Ca s-ajungă țara toată. 
Mai frumoasă, mai bogată.

Cules de la CIREA ALEXAN
DRINA din comuna Bordușani, 
raionul Fetești, reg. Constanța
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Aspect de la faza republicană a concursului

Întrecerea 
grupelor sanitare 
ale Crucii Roșii

In zilele de 28 și 29 
septembrie s-a des
fășurat pe Stadio

nul Tineretului din Bucu
rești faza republicană a 
celui de al iV-lea con
curs ai grupelor sanitare 
ale Crucii Roșii. La a- 
ceastă fază finală, pe țară, 
au participat 18 grupe sa
nitare din fabrici, insti
tuții, unități agricole so
cialiste și cartiere, frun
tașe pe regiuni.

La festivitatea de des
chidere au luat parte to
varășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele pre
zidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P.R., Pe
tre Borilă și Ștefan Voi- 
tec, vice președinți ai 
Consiliului de Miniștri, 
conducătorii unor insti
tuții centrale și obș
tești, precum și un nu
meros public.

Grupele participante la 
concurs și-au demonstrat 
cu prisosință utilitatea lor 
in lupta pentru apărarea 
sănătății oamenilor mun
cii ; ele au arătat că stă- 
pînesc, practic $i teore
tic, cunoștințele necesare 
pentru acordarea primului 
ajutor în caz de boală 
sau accident.

Crucea Roșie a R.P.
Romîne, are orga
nizate in toată țara 

aproape 3.000 de aseme
nea grupe, cuprinzînd 
peste 60.000 echipieri și 
echipiere. Merită a fi sub
liniat faptul că din acest 
număr, aproape jumătate 
acționează în mediul ru
ral : în gospodării agri
cole colective, G. A. S. 
S.M.T., sate etc. In afa
ra faptului că acordă pri
mul ajutor accidentalilor, 
aceste grupe joacă un rol 
de seamă în antrenarea 
populației la cursurile sa
nitare, în răspîndirea re
gulilor de igienă, in a- 
tragerea cetățenilor la
acțiunile sanitaro-antiepi- 
demice și altele.

In cadrul fazei pe 
țară, printre gru
pele care au fost 

distinse cu mențiune se 
află și grupa sanitară de 
la gospodăria agricolă co
lectivă „Victoria” din 
Nădlac, socotită cea mai 
bună grupă de Cruce Ro
șie din regiunea Timi
șoara. Ca și acum cîțiva 
ani. cînd a obținut 
premiul întîi, grupa sani

tară a colectiviștilor din 
Nadlac a acționat cu 
multă pricepere în toate 
probele, vădind o bună 
pregătire și multă voință. 
Dar activitatea echipieri
lor de la „Victoria” este 
mult mai vastă. Despre 
aceasta am aliat stînd de 
vorbă cu doctorul Ștefan 
Tiriac, îndrumătorul teh
nic al grupei. In întreaga 
comună se simte din plin 
munca acestor activiști 
voluntari pe tărimul apă
rării sănătății omului. In 
primul rind datorită răs- 
pîndirii sub toate formele 
a regulilor de igienă. Așa, 
de pildă, echipiera Suza- 
na Fabri difuzează cu re
gularitate, Ia stația de ra- 
dioficare, sfaturi medicale. 
Anisia Gupariu activea
ză la școala mamei de la 
casa de nașteri ; Ana 
Chilia și luliana Gombaș 
vizitează foarte des și 
controlează păstrarea cu
rățeniei la ateliere și la 
căminul de zi. Alte echi
piere, cum ar fi Elisabeta 
Beracko, Paulina Palie și 
Ana Doval conduc posturi 
de prim ajutor. In înche
iere doctorul Tiriac ne-a 
vorbit despre felul cum 
grupa sanitară organi
zează cu femeile din co
mună discuții pe teme sa
nitare, citindu-le totodată 
diferite broșuri; despre 
faptul că datorită muncii 
grupei în comună a scă
zut simțitor procentul de 
îmbolnăviri: despre spri
jinul ce l-a primit de la 
echipieri în cadrul acțiu
nilor de vaccinări, de res
pectarea regulilor de 
igienă în timpul mesei la 
cîmp, de combatere a fo
losirii leacurilor băbești 
de către unii oameni mai 
fnapoiați.

Cel de al IV-lea con
curs al grupelor 
sanitare de Cruce

Roșie a luat sfîrșit. Cei 
mai buni au fost distinși 
cu premii și mențiuni, ca 
o recunoaștere a temei
nicei lor pregătiri. Pe lo
cul întîi s-a clasat pen
tru a doua oară grupa 
sanitară de la uzinele „I 
Mai“ Ferneziu-Baia Ma
re; pe locul doi, grupa 
sanitară de la Combinatul 
textil Cisnădie Sibiu-O- 
rașul Stalin, iar pe locul 
trei grupa sanitară de la 
uzinele „1 Mai“ Floești.

Reporter

La poalele unei păduri de fag și ste
lar se află Ghidigeni, o comună a 
raionului Tecuci. Ulițele largi și 

«urate, străjuite de-o parte și de alta de 
pomi, casele proaspăt văruite, altele nou 
construite, din care răzbate pînă depaT- 
te, în tumultul pădurii, ecoul cîntecelor 
populare de la difuzoare, dovedesc inte
resul gospodarilor de pe aceste plaiuri 
moldovene pentru tot ceea ce-t plăcut 

frumos.

★

La căminul cultura], așezat în cen
trul comunei, formațiile artistice 
se pregătesc pentru al cincilea 

concurs. Brigada artistică de agitație are 
de întocmit un program în care și-a pus 
de gînd să arate realizările oameni
lor din Ghidigeni. Dar cum să scrii in 
versuri atîtea și-atîtea cifre ? Două gos

Brigada artistică de agitație din comuna Morca, raionul Șimleu.

---------------——— — — — — - —

LA CĂMINUL CULTURAL 
DIN GHIDIGENI

podării colective, patru întovărășiri 
agricole in care muncesc laolaltă nu 
mai puțin de 98 la sută din familiile 
existente in Ghidigeni. Lucrînd pămintul 
după regulile agrotehnice, așa cum scrie 
la carte, gospodăriile colective au obți
nut cu 400 kg. grîu mai mult la hectar, 
față de întovărășiți, iar aceștia, la rîn- 
dul lor, cu 260 kg. față de țăranii indi
vidual. O recoltă bună a atras după sine 
și un surplus de produse agricole, dînd 
posibilitatea realizării planului pe co
mună la cele 173 tone de cereale con
tractate cu statul. Și acestea nu sînt 
singurele cifre pe care brigada artistică 

de agitație a tinerilor colectiviști le pre
zintă- Cu cine să înceapă mai în
tîi textul ? Fruntași în muncă sînt 
mulți. In sport și-n activitatea cul
turală de asemenea. Despre ce să mai 
vorbească textul î Despre corul căminu
lui cultural, care a ajuns la 50 de per
soane, atrăgînd In rindurile sale noi și 
noi talente, ca soliștii $i recitatorii Con
stantin Lăcătușu și Maria Palade? In timp 
ce colectivul de creație al brigăzii artis
tice de agitație, împreună cu Vasile 
Gheorqhiu, directorul căminului cultu
ral, învățătorii Alexandru Dumitru și 
Silvia Mîndru, compuneau textul de bri
gadă, într-o sală alăturată a răsunat me
lodia unui cîntec cunoscut : „Din inimă 
îți cînt, țara mea*. Corul și-a început 
repetițiile.

★

Cartea constituie o altă pasaune a 
ghidiqenilor. Slovele le-au pus la 
îndemînă nenumărate exemple de 

viată, eroism, dragoste, metode de 
muncă în vederea obținerii recoltelor 
bogate. Iată, rafturile de cărți sînt aproa
pe qoale. Dacă ai să întrebi pe bibliote
cara Maria Ichim unde sînt cărțile, ea 
îți va răspunde, clipind șiret din ochii 
mici și negri :

*— Unde să fie ? La cititori. Nu cre
deți ? Uitați-vă la grafic. 925 de cititori. 
Sau poate doriți sa răsfoiți fișele.

Răsfoind cîteva fișe vei afla 
că sînt mulți țăTani din Ghidigeni 
care au citit 15 și chiar 20 de cărți în 
3—4 luni. Pe fișele colectivistelor Ma-

-- - —

ria Pricop și Mandița Pricop sînt înși
rate zeci de titluri : „Pămînt desțelenit” 
de Șolohov, „Mama” de Maxim Gorki, 
„Mitrea Cocor" de M. Sadoveanu. „Des
fășurarea” de Marin Preda și diferite 
broșuri în legătură cu arta culinară, cu 
creșterea păsărilor și a viermilor de mă
tase. Constantin Rotaru, Ion Văideanu și 
Constantin Florescu au citit atîtea cărți, 
incit a fost nevoie de dublarea fișelor. 
Deprinderea și gustul de citit li s-a for
mat mai întîi la cercurile de citit (14 
asemenea cercuri de citit și biblioteci 
mobile există în Ghidigeni). Intr-o bună 
zi cei trei tovarăși au deschis și ușa 
bibliotecii și au cerut Statutul model al 
întovărășirilor agricole- A doua zi au 
venit și au cerut lămuriri In plus față 
de cele citite,

Bibliotecara le-a explicat în amă
nunțime cum e cu haturile, cu sămînța, 
cu munca în comun, invitîndu-i tot
odată să participe la serile de întrebări 
si răspunsuri orqanizate de bibliotecă 
pe tema Statutului gospodăriilor agri
cole colective și al întovărășirilor agri
cole, unde oamenii pun diferite între
bări în leqătură cu munca în comun, 
fondul de bază etc.

Au trecut de atunci cîteva luni. Con
stantin Rotaru, Ion Văideanu și Con 
stantin Florescu își lucrează pamîntu 
într-una din întovărășirile aqricole. Ș 
ca ei sînt toți cei 925 de cititori. Carte; 
și sfaturile tinerei bibliotecare, cît și se 
rile culturale de întrebări și răspunsuri 
recenziile tinute la bibliotecă i-au aju 
tat. Pasiunea qhidiqenilo-r pentru citii 
este cunoscută în întreg raionul. Biblio 
teca lor, cu ocazia desfășurării fazei ; 
treia a concursului între biblioteci „Nic 
o casă de țărani muncitori fără cititori 
a fost clasată pe primul loc pe raion.

Maria Stancu



-------- ( fANTIER )-----
MUIÎCA DUNĂRII

S-a lăsat noaptea. Rutierul 
duduie înfundat și rit
mic. Merge de aproape 

un ceas și tot de atîta timp 
băiatul care-1 conduce îmi vor
bește, mai mult strigînd, des
pre o sumedenie de lucruri.

— Acolo i Gura Ialomiței — 
îmi arătă tînărul cu mina un
deva, către apus. — Aici, în 
dreapta, se lasă Luciu, o co
mună mare de tot. Ceva mai 
sus de ea e Răchitoasa, iar in 
partea cealaltă Piua Pietrii. 
Tot pămîntul cît vedeți cu 
ochii de Ia Răchitoasa pînă la 
Piua Pietrii, este al gospodă
riilor colective din împreju
rimi- Mai mult de 12.000 de 
hectare.

După cîteva clipe de tăcere, 
băiețandrul începu să-mi istori
sească ce necazuri aveau ei 
pe aceste meleaguri..-

Toamna, cind începeau să 
cadă poile și mai ales
primăvara, de îndată ce

se topeau zăpezile, lunca Dil
nării în cea mai mare parte 
era acoperită cu o pînză ce
nușie de apă. Din această pri-

vizită 
la Basco v
Tot gîndind la forme noi 

de popularizare a re
zultatelor obținute de 

gospodăriile agri-cole colec
tive și întovărășirile din 
raionul nostru, am ajuns la 
ideia organizării unor vizite 
în cele mai bune unități 
agricole socialiste. într-un 
fel mai complet și mai pu
țin obișnuit

Ne am oprit asupra gos
podăriei colective din satul 
Bascov, fruntașă în recolte 
bogate la hectar. Aici, am 
orgenizat o expoziție cu 
mostre din recolta agricolă 
a gospodăriei, pe anul 1958. 
Alături de aceste exponate 
am așezat grafice care ară- 
t,-zi cu cît a fcst mai mare 
recolta colectivei fală de

cină arăturile nu puteau fi în
cepute decît tîrziu, tîrziu de 
tot. Vara, cînd nu cădea pică
tură de ploaie, intra roata că. 
ruței pînă la osie în crăpatu
rile pămîntului. înainte se mai 
întîmpla de se revărsa și Du
nărea- De la un sat la altul nu 
se putea ajunge atunci decît 
cu barca. Oamenii erau cu
prinși de disperare știind că 
toate nădejdile lor zac sub 
apă. Nu de mult însă, acest 
pericol care i-a amenințat de 
cînd se știu, a fost înlăturat. 
Colectiviștii, stăpînii acestor 
pămînturi, primind sprijinul 
material din partea organelor 
locale de stat, au trecut la 
îndiguire pe o mare porțiune 
de teren. Au mai rămas totuși 
întinderi mari acoperite în 
bună parte cu bălți — cam 3.000 
și ceva de hectare, care nu 
foloseau absolut la nimic.

Dimineața, cînd nici nu se 
crăpase bine de ziuă, 
cîmpia care cu o seară 

înainte mi se păruse o nesfîr. 
șită pustietate, clocotea acum 
de viață. Căruțe, autocamioa
ne încărcate cu oameni și 
unelte o brăzdau în lung și-n 
lat Pe șantierul de la Luciu- 
Giurgeni începea o nouă zi de 
muncă. Stăm de vorbă cu in
ginerul șef al lucrărilor, tova. 
rășul Iulian Gheorghiu :

— După Consfătuirea de la 
Constanța — a început el 
să-mi povestească — colectivi
știi din raionul Fetești s-au 
sfătuit cum să procedeze ca să 
mărească suprafața agricolă. 
Au cerut apoi sprijinul din 
partea comitetului raional de 
partid, pe care bineînțeles 
l-au primit imediat. S a hotă- 
rît întocmirea unui plan de 
asanare a întregei suprafețe de 
pămînt mocirlos...

în timp ce discutam, în ba. 
racă a intrat un bărbat voinic. 
S-a prezentat simplu și scurt :

— Sînt Ion Tudose, secreta
rul organizației de partid de 
la gospodăria agricolă colecti
vă ..Vasiie Roaită". Am mai 
venit cu 11 oameni. La ce ca
nal ne repartizați ?

— Păi, tovarășe Tudose, gos. 
podăria dumneavoastră ș-a 
cam terminat porția, ca să zic 
așa.

— Și nu mai aveți nevoie ? 
— întrebă noul venit.

— Ba da, cum nu ? Uite, am

5r

Pe șantierul de la Luciu 
Giurgeni se muncește cu 
însuflețire pentru termina
rea lucrărilor.

Scurte vești din sate

cea a țăranilor din sectorul 
individual.

Duminică 21 septembrie 
a.c., i am invitat la Bescov 
pe colectiviștii, întovărășiții 
și țăranii muncitori cu gos
podărie individuală din vreo 
16 comune apropiere. Pro
gramul întîlnirii a cuprins 
un scurt referat ținut de 
președintele gospodăriei, vi
zitarea expoziției, a gospo
dăriei (sediul, grajdurile, 
magaziile etc.), și a cîtorva 
case de colectiviști. Oaspe
ții au mers și au privit 
pe ndelete, au pus multe în
trebări. După amiază a avut 
loc un frumos festival al e- 
chipelor căminului cultural 
din Bascov și al echipei col
tului roșu <J gospodăriei a- 
gricole colective din Valea 
Mare.

Colectiviștii și întovărăși- 
til veniti în ospeție și-au 
putut da seama limpede de 
foloasele unei bune organi
zări a muncii în gospodăria 
colectivă. Cît despre țăra- 
ranii din sectorul in
dividual, în săptămîna ce-a 
urmat nu puțini dintre 
ei ne-au dat de veste des
pre hotărîraa de a urma 
pilda sătenilor din Bascov 
care unindu-și pămîntul 
și atelajele într-o gospodă
rie colectivă n-au avut de- 
cît de cîștigat.

Ion D. Constantin
Inspector-metodist din sec
ția de învătămînt și cultură 
a sfatului popular raional 

Pitești

Gospodăria agricolă colec. 
tivă „Viață nouă" din 
comuna Romînești, re

giunea Ploești, a scos în acest 
an peste 2,000 kg. griu Ia hec
tar, 2.170 kg. orz și, după eva
luări, se vor scoate peste 3.000 
kg. porumb. La toate culturile 
amintite mai sus producția co
lectiviștilor a fost mult mai 
mare decît cea a țăranilor mun
citori cu gospodărie indivi
duală.

Datele acestea sînt azi scrise 
cu litere mari pe un panou a. 
șezat în mijlocul comunei. 
Să-l vadă toată lumea. Ală
turi pe același panou sînt no
tate cifrele care oglindesc 
producția gospodăriilor indivi
duale. Cine trece le cercetează 
și trage învățăminte.

— Aveam realizări frumoase, 
dar nu prea erau cunoscute de 
către cei din afara gospodăriei 
— ne mărturisește Con
stantin Popa, președintele gos
podăriei. Astăzi cred că nu e 
om in comuna noastră care să 
nu știe că gospodăria colectivă 
a progresat și progresează cu 
fiecare an ce trece.

Cine se înscrie 
în colectivă, cîștigă

Mulți vizitatori ai colțului 
roșu sînt atrași de televi
zor. Numaii că activul 

colțului roșu (printre care a- 
flăm pe președinte ca Și pe 
învățătorul Mihai Popescu, co
lectivist și el), știe să folo
sească acest prilej pentru a 
împleti partea distractivă cu 
problemele practice de fie
care zi. O întîlnire între 
colectiviști și țăranii mun
citori cu gospodărie indi-

să vă dau pe cineva să vă a- 
rate locul. Norma o știți : șapte 
metri cubi de om. Pămîntu-i 
cam tare pe acolo.

— Nu, tovarășe inginer. Ne 
repartizați și nouă cîte 10 me
tri cubi de om. Vom munci 
mai mult- Ei și î Șoferul a 
promis că ne ajută și el. Vrem 
să fim în rînd cu toată lumea.

— Uite așa pățesc cu toți — 
ne spuse inginerul șef, după 
plecarea secretarului. De cind 
am început lucrările, am refă. 
cut planificarea de nu știu 
cîte ori. Iniț:al, se hotărîse ca 
fiecare colectivist să sape 10 
metri. Dar ți-ai găsit. Rar cîte 
unul care să nu-și depășească 
porția cu 3, 4 și chiar mai 
mulți metri cubi. Nicolae An
ton, bunăoară, din Gura Ialo- 
miței, a săpat 13 metri cubi, 
iar nevastă.sa 10. Ba cu ei a 
venit și Nițu, copilul lor în 
vîrstă de 14 ani. „Să ajute și 
el la întins pămîntul, dacă de 
săpat nu poate", mi-a spus 
taică-său. Lucrul cel mai de 
preț este că la aceste lucrări 
nu participă numai gospodării
le colective din partea locului, 
care vor beneficia de lucrări, 
ci și altele, mai îndepărtate 
din raion, ca cele de la Țăn- 
dărei, Sudiți, Hagieni și alte, 
le. Spune, mai poți să te ții 
de planificare ?

I-am dat dreptate. Ce poți 
face dacă pe șantierul Luciu- 
Giurgeni entuziasmul colecti
viștilor lasă cu mult în urmă 
orice planificare ?...

Julius Heigher

LA ARAT 
SEMĂNAT

De pe oalea Bistriței sau a Mureșului, din cimpia Tisei sau 
a Dunării, de pretutindeni ne sosesc scrisori. Cea mai mare parte 
dintre cele primite in aceste zile ale lui septembrie vestesc 
același lucru : zorul pentru a ara ți semăna la vreme, orzul, griul 
fi secara.

Treabă făcută 
cu chibzuință

Tovarășul TACHE VASILACHE, co
lectivist din Cîndești, sat de pe valea 
Bistriței, ne dă de veste că arăturile 
și însămînțările sînt în toi și pe 
tarlalele gospodăriei 1<V colective.
Locul unde vor semăna grîu a mai 

fost arat odată în vară, iar acuma toamna plugurile au intrat 
din nou. Asta însă numai după ce pe ogor au fost împrăștiate vreo 
25 de care pline vîrf cu gunoi de grajd. După plug a urmat 
grapa, care a niărunțit și așezat pămîntul. „Cu ajutorul secției 
agricole raionale, gospodăria colectivă din Cîndești a făcut 
schimb de sămînță, primind de la baza de recepție grîu din soiul 
Cenad“.

O săptămînă 
record 

la uranic

O săptămînă sătenii din Drănic, 
raionul Segarcea, s-au întrecut, termi- 
nînd arăturile și însămînțările. N-au 
rămas pe de lături nici învățătorii. 
Aflăm din scrisoarea tovarășului învă
țător P- NECULAU — corespondentul 

comună — că la căminul cultural au avutnostru din această
loc duminică de duminică conferințe legate de muncile agri- 

de toamnă. Zilnic la panoul din fața sfatului popular era 
cine-i în frunte

cole 
scris Și cine-i în coadă.

Maro zor e și pe cîmpul întovărășirii 
agricole „Drumul belșugului" din co
muna Petelca, raionul Reghin, Regiu
nea Autonomă Maghiară. SIMIOX O- 
N1ȚA scrie că în aceste zile înto
vărășirea kw poate fi a-emuilă cu un 

cu grîu vreo 95 hectare. O parte dintre

Zor 
rîaduială 

ca într-un Scup
stup. Au de însâmințat 
întovărășiți zoresc culesul porumbului de pe tarlaua unde acum 
în toamna se va semăna griu. In alt capăt al perimetrului se 
ară și se grăpează. Sămînța de grîu a fost dată prin trior și s-a 
făcut încercarea puterii de încolțire.

si

viduală, organizată de curind 
a atras mai multă lume la 
colțul roșu. Au vorbit cu 
acest prilej adunării Sima 
Pîrvu și Stelian Buțoi. frun
tași in gospodărie, care 
n aveau în trecut decît cîte un 
hectar de pămînt. „Cînd mun
ceam la Ianculescu (iost 
moșier localnic) ne vindeam 
brațele pentru fiecaTe pogoh 
dat în parte. Anul acesta — 
spunea Stelian Butoi — am cu 
nevasta aproape 700 zile mun
că. Socotiți la 45 lei ziua, o să 
iasă peste 30 000 lei-

Au fost multe întrebări în 
seara aceea. Gheorqhe Oprea 
a vrut să știe dacă se tine sea
ma de categoria de muncă- I 
s-a răspuns că muncile-s îm
părțite în 5 categorii. Au aliat 
și cum sînt retribuiți cei bol
navi, ca și femeile gravide. Li 
s-a vorbit despre organizarea 
producției, despre rentabilitate, 
despre proiecte. Colectiviștii 
au explicat cum s-au priceput 
mai bine. Trebuie să mărim pe 
toate căile avutul obștesc al 
colectivei — spuneau. — As
ta.i cheia bunăstării a fiecă
ruia dintre noi în parte. Anul 
ăsta am cumpărat 10 vaci și 
am mărit sectorul legumicol 
cu încă 1.000 m.p. paturi cal
de. Am vlndut din cal, ca să 
nu mănînce nutreț de pomană

și am păstrat atîția cit trebuie 
pentru tracțiune.

Au mai aflat cei de față 
că vor dezvolta cărămidăria. 
Li prezent ea aduce un ve
nit de 240.000 lei anual. Co
lectivistul Vasiie Voinea, cu 
două brațe de muncă, 
lucrind zi de zi la gospodărie, 
a obținut anul trecut un venit 
de peste 24.000 Iei.

Cei de față au văzut în totul 
și in toate dovada simțului 
prevederii și al bunei gospodă
riri. El caracterizează cum nu 
se poate mai bine o astfel de 
familie unită și puternică, cum 
e gospodăria colectivă.

Consfătuirea s-a dovedit 
foarte folositoare. Ea a risipit 
multe îndoieli. Munca ș' felul 
de viață al colectiviștilor din 
Romînești este azi in centrul 
atenției satului. Este ceea ce 
și trebuie. Firește că aceasta 
nu se realizează numai prin 
manifestări la zile mari. La 
colțul roșu al gospodăriei co. 
lective e afișat un plan de ac
tivitate, pe zile, în care ală
turi de serile de televiziune 
stau citirea ziarelor, conferin
țele, lecturile în colectiv. Cu 
astfel de mijloace li se arată 
țăranilor muncitori invitați 
aici, de fiecare dată, noi do
vezi ale superiorității gospodă
riei colective.

Cazul lui Petre Matei 
și al altora...

Petre Matei a intrat în co
lectivă după o prea în
delungată chibzuială- A- 

dică la vreo 7 ani de la în' 
ființarea ei. Pămintul, trei po
goane, îl are la o depărtare de 
4 km. Cîtva timp l.a lucrat cu 
unelte de împrumut. Fiind 
departe, stătea mai mult la 
cîmp decît acasă, mîncînd și 
odihnindu-se pe apucate. Mun
cea singur fiindcă nevasta i se 
îmbolnăvise. La recoltă nu-i 
era răsplătită nici jumătate din 
trudă. Pămîntul, ogorașul lui, 
din cauza căruia s.a ținut a- 
tîta vreme departe de oameni, 
îi ajunsese în astfel de condi
ții, ca un fel de pedeapsă.

Avea, cum spunea el, „3 
pogoane și 7 mincători". Era 
firesc să nu-i ajungă. La urmă 
crezînd că găsește astfel ieși
rea din impas, a închiriat pă
mintul cu 500 lei pogonul, iar 
el a început să facă cărămizi 
(e o ocupație foarte răspindită 
aici).

N-a mers nici așa. — „Pe 
om il minte banul" — spunea. 
Adică te bucuri cînd vezi o 
suma mai mare fără să te în
trebi cît o săți ajungă. Și pe 
el l-a mințit. După îndelungate 
dibuieli s-a înscris în gospodă
ria colectivă.

De la începutul anului și 
pînă în ultima vreme s-au în
scris în gospodăria colectivă 
„Viață nouă" din comuna Ro
mînești 30 de familii noi. Gos
podăria colectivă e bogată și 
puternică, și lucrul acesta il 
știe tot satul.

V. Toso

nevast%25c4%2583.sa


File de istorie

Un <

Tănase

Veteranii

I

Prins-a să-și depene dorul 
Și cu fluier minunat 
Cu ținarii am cîntat.

zată tot prin truda harnicului și 
puțului dirijor.

Și frumoasa Maria Bota, care acti
vează în cor din 1952, cînd avea 16 
ani, începe să cinte :

și Culturii 
munca cultura-

veteran al corului, fostul 
Ion Moldovan are 74 de ani. 
mai cintă, insă și-a lăsat In

și ansului
n zilele de simbătă și duminică, 
comuna aceasta de munte, clo
cotea de viață. Sala de festivi- 

a impunătorului cămin cu'tural 
se inaugura cu prilejul aniver- 
a 50 de ani de activitate a vesti- 
cor din Poiana a fost mult prea 
față de mulțimea prezentă. Pes- 

mie de cetățeni au asistat la des-

care 
sării 
tului 
mică 
te o 
chiderea festivităților.

Tovarășul Constantin Prisnea — loc
țiitor al ministrului Invățămîntului și 
Culturii, tov. David Lazăr, secretar al 
comitetului regional de partid și tov. 
Dumitru Dejeu, președintele comitetu
lui executiv al sfatului popular regio
nal au rostit calde cuvinte de salut, 
subliniind faptul că o asemenea săr
bătoare artistică nu poate avea loc 
decît într-o țară în care puterea apar
ține clasei muncitoare aliată cu țără
nimea muncitoare.

corală a fost distinsă 
Muncii” clasa Il-a. Tot- 

au fost distinși cu .Ordinul 
clasa IÎI-a învățătorul loan 
care în urmă cu jumătate de 
pus bazele acestui cor și Ion 

dintre cei mai vechi

a meritelor a- 
nevoie de co- 
simți întreaga 
trebuia să iii 

res
cind 
aooi 
Tre-

* Jv
*1

rintr-un Decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale vechea 
formație 

cu .Ordinul 
odată. 
Muncii" 
Tănase 
veac a 
Moldovan, unul 
coriști. Alți membri ai corului au pri
mit .Medalia Muncii” și din partea 
Ministerul Invățămîntului 
insigna .Evidențiat În 
lă de masă”.

Această recunoaștere 
proape că nu mai are 
mentorii. Insă ca să 
semnificație a faptului, 
acolo în sală, să asculți tăcerea 
pectuoasâ care domnea în clipa 
se striga numele celui decorat și 
furtuna dezlănțuită de aplauze, 
buia să fii acolo, să-i vezi pe cei doi 
veterani primind distincțiile. Privirile 
lor încețoșate mîngîiau decorația în 
timp ce aducerile aminte veneau che
mate de însemnătatea istorică pentru 
ei a momentului.

...loan Tănase, pe atunci proaspăt 
absolvent al Școlii Normale din Sibiu, 
a fost numit în anul 1903 învăfător la 
școala din Poiana. Minat de dragos
te pentru muzică, în iarna anului 1908, 
el a reușit să înființeze un cor mixt, 
ocupîndu-se apoi an de an, de pre
gătirea cadrelor tinere. Pe cei mai 
dotați absolvenți ai școlii primare, el 
îi pregătea în cadrul unor cursuri 
speciale de muzică.

In ciuda greutăților impuse de ofi
cialități, corul a progresat de la an 
la an. Interpretarea a devenit din ce 
în ce mai bună, repertoriul mai bo
gat. In anul 1921, dirijorul corului a 
fost transferat la Sibiu, unde a înfiin
țat un cor al învățătorilor.

De o săptămînă bătrînul învățător, 
s-a reîntors pe drumurile tinereții 
printre poienari. Cinstea de a dirija 
primul cintec, i a revenit pe bună 
dreptate lui. Cu mtinile tremurînd de 
emoție loan Tănase a dirijat cînte
cul .Măreț pămînt al patriei iubite 
o bucată din vechiul repertoriu,

pe pa 
bancă,

, îndi 
din ca
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-Două generajii de dirijori: loan Tănase și Gheorghe Bogdan

1

cu la Turda” de Timoteu Popovici, 
compozitor care i-a fost dascăl de 
muzică atit lui Tănase cit și lui Gheor
ghe Bogdan, actualul dirijor.

Celălalt 
bariton 
Azi nu 
cor un urmaș, pe feciorul său Dumi
tru.

AI caselea fecior al lui 
loan

Ioon Tănase are cinci feciori. 1 
învățătorul Gheorghe Bogdan 
consideră al șaselea feciorIoan Tănase are cinci feciori. Dar 
învățătorul Gheorghe Bogdan se 
consideră al șaselea fecior al 

lui, deoarece i-a insuflat dragostea 
pentru muzică, i-a cultivat priceperea 
și i-a pus în mină bagheta de dirijor. 

Poienar de baștină, învățătorul Gh. 
Bogdan a preluat conducerea corului 
în 1927, dar abia în anii regimului 
democrat-popular el a putut desfășura 
o activitate rodnică. Corul s a mărit 
și și-a îmbogățit neîncetat repertoriul.

invăfător loan TănaseDirijează bătrînul

șuMiiiiuiiiiiiit'niwni'iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Z?e ce si-a

ajungînd acum să cuprindă peste 100 
de bucăți, printre care notăm unele 
interpretate cu prilejul sărbătoririi : 
.Steagul partidului* de Matei Socor, 
.Sub al păcii stindard* de I. Chirescu, 
.Jieneasca* de Gh. Șoima, .Bade ce 
pămînt te ține* de Aron Bogdan etc. 
Dirijorul a cules mereu noi și noi cîn- 
tece folclorice locale iar în 1945 le-a 
adunat într-o culegere apărută sub tit
lul .Flori din Mărginime*. La cel 
de-al cincilea concurs artistic, corul 
din Poiana va prezenta suita pe teme 
folclorice .Petrecere în munți*, reali-

Pe scenă, brigada artistică de a- 
gitație deapănă file din istoria 
corului :

Serbăm azi cu toții, frate 
53 ani de activitate. 
Activitate bogată 
Ce o știe lumea toată.

Ciută tu. Bota Marfa 
Tu solista corului 
Cîntăreața dorului. 
Cintă s-auzim azi toți 
Cînd și cum s a început 
Corul nost* cel de demult.

Intr-un sat de munto 
Cu creste cărunte 
Veneau nechemați 
Femei și bărbați
Să cinte in cor 
Frămîntați de dor
Dor de libertate £ ,

Cîntă astăzi mii de glasuri 
Bucuria ce-o trăim 
Construim o țară nouă 
Și pacea o întărim.

★
n tot cursul zilei de dun 

o scenă in aer liber, i 
sute de spectatori au

au jucat echipe artistice v 
cuprinsul regiunii.

Vecinii din Săliște îl au 
al corului pe Aron Bogdan, I 
Gheorghe, poienarul. De-a lu 
lor colaborarea și întrecere 
semnată în scripte dintre cei

P

In vremi întunecate. 
Ișl cîntau durerea 
Și dorul și jelea 
Că erau robiți 
De irațl despărțiți 
Tînăr dirijor 
Bun învățător 
Le-a sădit cu grlje 
Gindul spre mai bine 
Dor de libertate 
Iubire de frate 
De cei ce muncesc 
$1 drum nou croiesc.

Aflat în primul rînd de bănci, loan 
Tănase, acel .bun învățător” ascultă 
cîntecul, copleșit de emoție.

Viața corului se împletește cu viața 
satului și de aceea brigada cîntă cu 
mîndrie realizările din ultimii ani.

...Vremea încet își duce anii 
Gîndurlle se împlinesc 
Și la noi în sat ciobanii 
Viață nouă-și făuresc 
Oile nu le mai poartă 
Din Banat pîn-la Băicol 
Din Cluj pin-’a Dorohoi 
Ci le lasă aici la noi.
Azi ne-am întovărășit 
Și la anul vrem și noi 
Să avem mai multe oi.
Corul își începe iară 
Cîntecul ce ne vrăjește 
Cintă ani fără-ncetare 
Viața nouă o trăiește.
Și-n nenumărate rînduri 
Bucureștiul nost iubit 
La concursuri și concerta 
Cu premii ne-a răsplătit. 
Sebeș, Deva, Hunedoara 
Cu căldură ne-au p.imit 
Și-n Poiana adesea corul

...Seară de repetiție la ci 
tural. Ca de obicei, Ion se 
scenă și după ce crainic1 
„Ascultăm acum o doină ș 
cîmpie — execută la f 
Axinte“, — duce fluierul 
începe să cînte. Cine nu 
pe Ion cîntînd din fluie 
trăiește pe lume. Ca ferme 
rul de lemn găurit face 
peste sală nu numai inima 
Ion. O simți parcă și pe 
taică-său, și a lui bunicu-s 
străbunicu-său. Și dacă te g 
bine, nici nu știi dacă s-o 
rădăcini copacul din cari 
măiastră a frînt și a m 
șorul ăsta găurit. Ia u 
parcă le picură cinev; 
inimă și pe obraji I Ion i 
Pe una singură o vede. Ii 
creștetul capului. Că lleant 
pul plecat, cu mîinile cruc 
Numai cînd Ion termină 
din fundul sălii, de uni 
responsabilul echipei arti 
bravo Ionică ! Foarte bine 
atunci ridică Ileana priv 
luindu-1 cu ele pe Ion, c 
soarele florile. Dar Ion i 
vreme să ia aminte. Col 
scenă, înfige fluierul la su 
scoate pălăria, fluturînd-o : 
eu vă las sănătoși. Asta rr 
tarea cea de pe urmă”.

Spre seară. Ion își ia f 
de cîteva ori în el, 
oftat și dă să iasă < 
te în prag :

— Nu mă duc I
Zvîrle cît colo, 

iese la poartă, pe 
cum necăjit și ros de gî 
tînd zvonul corului și al 
răzbate din spre căminul 
jumătate de ceas, un ce 
liniște. „Acuma ncepe". Ș 
Ion cum în fața cortinei 
cui, anun înd : „Echipa 
teatru va prezenta piesa 
Cortina s-a deschis. 1 
mîntă pe banca din 
ții. Frumoasă e Ileana ! 
Dar ochii 1 Te baga în n 
chii ăștia. Mai ales act 
Ioanei, cînd sare de gi
— adică Culai, cum îi
— și i spune : „Numi 
drag... Dar eu ție, ți-s d:



Poiana

u dus la întărirea ambelor 
corale.
nă echipele artistice prezintă 

și variate programe. Sint 
cu aplauze corurile mineri- 

Vulcan, al siderurgiștilor hu- 
al casei de cultură din Ha- 

ratorii maghiari din Rapdlțul 
nfara din Sebeș, lluierașii din 
i Jina...
atorul a anunțat peste 30 de 
artistice venite să dea spec- 
rept omagiu adus coriștilor 
Timp de două zile în pito- 
oiană a Sibiului și-a răspîn- 
Eumul floarea cintecului și 
hunedorean.

A. Croitoru
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fon fluierul
e

alta. L-a îmbrâ- 
drag și frumos..." 
rol nu putea să-și 
proastă ? Ia uite

dos, nu 
Dmul meu 

parcă alt 
Dar ce, e 
iprins-o Matei de mijlocel — 
ar place ? — și o strînge 
namila, și-o sărută, și-o să- 

ijunge măă! — de zici că-i 
buzele. Ce, ăsta.i teatru ? E 
ce mai încoace și-ncolo ! Ce, 

r, nu vede ? Cînd ies în culi- 
le vine iar rîndul să intre în 
iu de-o parte și șușotesc, și-și 
ie. Cînd se uită el, Ion, la 
privirile-n pămînt. Rușinoasă 
onosita I îmi fac zile fripte 
'ăd și-o aud : „Omul meu 

umos“. Ei, uite-așa. de.al 
nu mai mă duc 1 Nu mai

tocmai, grăbit, directorul 
cultural. Ii spune fără să

ca. 
se

îă seara, Ionică, 
îă seara...
vii, Ionică ? 
viu, tovarășe 

!
o, Ionică, să-l 
luier. încercăm

director 1 Nu

asculți pe Ma- 
cu el... poate

ars undeva, n-ar fi sărit așa 
lînd buzna în casă- 
mă ! Dă-mi cămașă 
Pantofii... Pantofii mei

curată, 
unde

ce-i cu tine, maică ? >
cămin... la repetiție... 

iți, Ionică ?
știu să cînt...

Unde

de ce

=

... Dacă 
int ?
la cîntat Ion în seara aceea, e 
■ spus. ~__  Doar atît : fluierul 
era de argint, nu de lemn, iar 
să zici că venea de undeva 
■ărăția basmului. Și mîna care 
ins-o pe a lui, la sfîrșit, cînd 
is în culise, poți să juri că nu 
de Cozinzeană ? Mai tîrziu, 

petiție, cînd a petrecut-o pe 
_ătre casă și s-au rătăcit în 
salcîmilor dinspre fîntînă, îm- 
lu-se, mai putea Ion să ia a- 
i fluierul ce-1 ținea la substma- 
e, de asta l-a pierdut...

N. Mardare

■

Poeții 1 .au spus Reșiței „cetatea 
de foc*. De ce ? Poate, pentru 
că noaptea, deasupra orașului, 

flăcările de la furnale împletesc o 
cunună ce nu se stinge niciodată. 
Sau, poate, pentru că la Reșița focul 
a devenit prietenul și colaboratorul 
omului, pentru că focul l-a făcut pe 
om stăpinul deplin al oțelului.

Dar, mai mult decît o „cetate de 
foc", Reșița este în primul rînd o u- 
niversitate a omului nou. Un ade
vărat institut politehnic unde, de ge
nerații întregi, se învață nu numai 
construirea de locomotive, dar și 
construirea unei conștiințe înaintate, 
a unui căracter nou, a unei mîndrii 
noi.

Nicolae Adam este un reprezentant 
al acestei Reșițe, al acestei cetăți u. 
niversitare a oțelului-

Fiu al unor țărani din Șipetul Ti
mișului, s-a născut 
în 1889, primăva
ra. Nu împlinise 
vîrsta abecedarului 
cînd și-a pierdut 
mama- Zidurile ca. 
sei părintești au 
rămas și mai sin
gure. Nicolae s-a 
smuls din singură
tate, a plecat și 
s-a oprit un timp 
la Ciacova, unde a făcut ucenicie pen
tru meseria de lăcătuș mecanic. Apoi 
a urmat cursurile școlii de arte și 
meserii din Timișoara. După ce a 
terminat școala, a plecat pe jos să 
cunoască țara. A umblat mult. A mai 
străbătut, tot pe jos, și alte dru

muri : spre Budapesta, spre Viena, 
spre Berlin și a coborît și în jos, che
mat de freamătul albastru al Medi- 
teranei, spre Fiume- L-au învățat 
călătoriile cît o biblitecă. La capătul 
lor, avea o zestre bogată : caietele 
de note. însemnări substanțiale des
pre tot felul de mașini cunoscute în 
uzinele prin care lucrase ca angajat 
periodic sau despre metodele de 
predare în învățămîntul tehnic, 
gîndurj despre ținuturile văzute, des
pre cărțile citite, despre oamenii cu 
care legase prietenii...

In preajma primului război mon
dial. în 1914, s a întors în țară. II 
chemau locurile copilăriei, cu sălcii 
plîngătoare, cu mirezme tari de ce
tină. Mai ales îl chemau privirile 
atîtor copii de oameni săraci.

Tăvălugul războiului strivise mii 
și mii de oameni. Mulți copii rămă
seseră orfani. Nicolae Adam s-a hotă, 
rît să fie pentru mulți dintre acești 
copii părinte și învățător. Din anul 
1915, a început să se ocupe de pre
gătirea tehnică a tineretului.

Umbrele serii cădeau prelungi, to- 
pindu.se în apele Bîrzavei, cînd am 
bătut la ușa școlii bătrînului Nicolae 
Adam. In față, sub culmea acoperită 
de platoșa ruginită a pădurilor, se 
înălța masivă, cu linii de arhitec-i 
tură simplă, clădirea Centralei elec
trice „Grebla-Velox".

Nicolae Adam este șeful centralei. 
Aici l.am cunoscut, într-o sală de 

cursuri, cu pereții acoperiți de plan
șe. Aici, pînă astăzi, i-au ascultat 
cuvîntul peste 16.000 de elevi. Nu
mele tuturor elevilor cu specialitatea 
vîrsta, locul nașterii și mediile ob. 

OAMENI 
AI ZILELOR 
NOASTRE

Una din halele uzinelor din. Reșița,

ținute la examen, se află înscrise în 
cataloagele pe care profesorul le 
păstrează cu sfințenie.

— Sint comorile mele. — imi 
spune.

„Cataloagele" sînt niște caiete sim
ple, pe coperțile cărora e scrisă, ca
ligrafic, specialitatea : -„Motoarele cu 
explozie" : „Cazanele și mașinile cu 
aburi, locomobile și stabile cu con
densator și cazanele „Velox" : „Pom
pele hidraulice" ; „Rigla de calcul".

Deschid un „catalog". Aleg la în- 
timplare un nume : Bartha Ștefan.

— Ce-a devenit Bartha Ștefan ?
— Bartha ? A fost unul dintre ele

vii mei cei mai buni. De altfel, elevi 
răi nici n-am avut. Toți au fost copii 
vrednici, stăruitori. Mai ales elevii 
pe care i-am avut după elibe
rarea patriei- Sînt altfel, mai în. 
flăcărați. Din entuziasmul lor, mi au 

dat și mie. Mi-au 
dat și tinerețe. 
Sînt mîndru de ei! 
îmi crește inima 
cînd primesc vești. 
Din toată țara. De 
prin uzine, de la 
marină, de la avia
ție, de la S.M.T - 
uri. Peste tot mi 
s-au răspîndit co. 
piii. Iată ce-mi 

scriu studenfi Oprescu Ileana și 
Reiter Andrei de la Institutul Poli
tehnic din Timișoara : „Sfaturile pe 
care ni le ați dat pentru conduita 
generală în viață ca și în viitoarea 
noastră meserie de ingineri sînt pen
tru noi o comoară de neprețuit".

Și scrisorile acestea fac parte din 
„comorile" mele- Viața a fost darni. 
că. Am multe. Iată și o scrisoare de 
la Bartha Ștefan, cel despre care m-ai 
întrebat, acum șef de secție la S.M.T. 
Ineu, regiunea Oradea...

Scrisoarea lui Bartha Ștefan cuprin
de și un mesaj prin care el îl roagă 
pe fostul său profesor să 1 citească 
noilor elevi. „Cu toate că nu vă cu
nosc — spune Bartha Ștefan în me. 
sajul său adresat elevilor care vin 
să învețe la școala lui Adam —- 
îmi sînteți apropiați pentru că pe a- 
celeași bănci am stat și eu, și cu ace
leași piese am învățat. Eu vă urez 
mult succes la învățătură și să-i dați 
ascultare tovarășului profesor Adam, 
să-i urmați sfaturile și să puneți în 
practică ceea ce învățați la școală, 
pentru că nimic nu e maj frumos în 
lume decît să faci un lucru bun, fo
lositor și rezistent, un lucru ieșit din 
mîna unui bun meșter..."

Dragoste de muncă, respect pentru 
învățătură, încredere în puterea în
noitoare a științei, iată ce au primit 
de la profesorul Adam mii și mii de 
oameni ca Bartha Ștefan.

Fiecare din cele 16.000 de nume 
cuprinse în cataloagele profesorului 
este, astăzi, un nume de constructor 
al socialismului.

Iată de ce, pentru profesorul Adam 
aceste cataloage constituie „comori, 
le* lui de preț. După cum cei peste 
16.000 elevi ai săi, în care, profeso
rul a „sădit* știința, constituie co
mori ale întregului nostru popor 
muncitor.

Ion Popescu

Se retrag apele
De veacuri e apa pe luncă stăpină.
De veacuri pe ochiuri de apă întinse
Se joacă zefirul cînd doruri îl mină
In zile de vară aprinse.

Adesea cînd vre-unul cerceta în luncă
O palmă de loc să o sape,
Porneau să înghită a omului muncă

* Șuvoaie nebune de ape.

Dar astăzi s-au pus să strunească natura
Mulțime de oameni, cu-avint
Și-atuncea să-ncerce să-ntreacă măsura
Și apa să vrea iar pămînt 1

La Cioplea, la Timiș, în Dobrogea nouă
La sudul Craiovei și în
Bătrîna Moldovă prin muncă unită
E omul al apei stăpîn.

Pămînturi ce veacuri au stat mlăștinite
Le-om face bogate grădini.
Ca zilele țării să lie-nsorite
Și snopii de grîne mai plini.

I. Dima

In colectiva 
toți muncesc ca el

— -Mi e ciudă zău, cînd văd Ia Decusară 
Ast boț de om, hambarul plin de grfu 1 
Am lotul așezat lingă pîrîu
Și mi-1 muncesc din zori și pînă n sară*.

Așa-nciudat, cu mîna prinsă-n brîu. 
Grăiește I. Hîrtopu-n prag de seară 
Cînd peste sat tăcerea se coboară 
Dînd gîndurilor sale liber frîu...

Fecioru-său ascultă și zîmbește ;
El știe cauza ; și-acum i-arată :
— .Știi dumneata, ăst boț de om muncește

Doar după carte : cînd e vremea dată 
Să are, ară. De-nsămînțat la fel...
In colectivă toți muncesc ca el".

George Pajiște

Doua toamne într-un an!
— Sînt două toamne într-un an ? Păi, cum ? 
Așa ceva să lie nu se poate
Doar n-o li timpul nostru car pe roate 
Să i plimbi așa încotro vrei, pe drum 1

■— E glumă !
— Nu 1 Eu m-am gîndit, nepoate

La roade 1 Cite am cules acum
Ai li putut în două toamne scoate
Așa gîndii, vezi bine, nu altcum 1

Miron, bătrînu,-are privirea dreaptă 
Și-i luminează vorba înțeleaptă 
Și o rostește cald, dar răspicat.

— Să vină-acela ce nu vrea să creadă
Și din belșugul nostru o să vadă 
Că-s două toamne acum la noi în sat 1

Ion Potopin
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La 1 octombrie se împlinesc 
9 ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Chineze. Ziua 
de 1 octombrie este sărbătorită 
de întreaga omenire progresistă 
care privește cu mîndrie și 
profundă bucurie dezvoltarea 
impetuoasă a Chinei noi, 
cialiste.

Nouă ani reprezintă un 
relativ scurt. Dar în acești 
de la eliberarea țării, poporul chinez a străbă
tut un drum lung, care se poate cifra în secole 
și in unele privințe — în milenii.

Acum nouă ani Ch,na era o țară îna
poiată din punct de vedere tehnic și economic 
Industria grea era aproape inexistentă. Resur
sele sale industriale erau cu totul insuiiciente. 
R.P. Chineză a înregistrat o dezvoltare gigan
tică în domeniul industriei. De pildă, in pe
rioada primului plan cincinal (1953—1957) 
producția de mașini a sporit de 130 de ori față 
de anul 1936. In această perioadă au fost con
struite sute de noi fabrici și uzine. Numai în 
c teva luni de la sfîrșitul anului 1957 au fost 
date în exploatare 60 de noi uzine moderne.

Și în domeniul agriculturii s-au înfăptuit 
transformări revoluționare. Revoluția populară 
a deschis țărănimii muncitoare calea spre so
cialism. Astăzi, peste 100 milioane de gospo
darii țărănești — adică 98 la sută din totalul 
gospodăriilor țărănești din China — sînt unite 
în cadrul cooperativelor agricole de producție.

Uniunea Sovietică a acordat și acordă un 
ajutor permanent R.P. Chineze în lupta pentru 
dezvoltarea economică a țării. De exemplu, 
numai în cursul creării industriei construc
toare de mașini a Chinei noi, Uniunea Sovie
tică a acordat un ajutor tehnic prețios pentru 
construirea a 20 de uzine moderne.

Uriașul salt realizat în dezvoltarea econo
mică a Chinei populare se datorește faptului 
că cele 600 milioane de oameni, sub conduce
rea gloriosului Partid Comunist Chinez, 
construiesc socialismul sub lozinca: „Mai 
mult, mai repede, mai bine, mai economic: 
să sporim curajul poporului, să mergem cu 
curaj înainte".

Aceste gigantice înfăptuiri nu sint de loc pe 
placul imperialiștilor americani. Numai așa se 
explică recentele provocări ale guvernului 
S.U A. îndreptate împotriva R.P. Chineze. Im
perialiștii americani nu vor reuși însă să intimi
deze puternicul popor chinez, pentru că alături 
de ei sînt toate popoarele lagărului socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, toți oamenii iu
bitori de pace din lumea întreagă. „A dez- 
lănțui un război împotriva Chinei populare — 
a arătat tovarășul N. S. Hrușciov — înseamnă 
a trimite la o moarte sigură pe fiii poporului 
american și a aprinde vîlvătaia unui război 
mondial".

TARA CEL6R

Ciîre grăitoare

i

con- 
cefe 

ave ta-

interval de timp 
am care au trecui

anul
210 milioane de 1 
viitor, China va 
in acest domeniu 
devenind a treia

I a. 
tone.

în- 
An. 

țară

In apropiere de Pekin a fost dat în exploatare primul reactor 
atomic experimental din China cu o putere de 10.000 kw., precum și un 
ciclotron de 24 milioane electronvolți. Aceste două instalații au fost con. 
struite cu ajutorul prețios aj Uniunii Sovietice.
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China a depășit S.UJL la producția de griu
In ultimul 

Chineze 
ritm uin 

cedent în 
Chinei. In 
China s-a 
reale cu 2,5 milioane tone mai mare 
decît în anul 1956. Anul acesta s-a 
înreqistrat o creștere de peste 150 
milioane tone, adică de peste patru 
ori mai mult decît creșterea totală 
a producției de corale dobîndite în 
tot cursul primului plan cincinal. 
Astfel, Republica Populară Chineză a 
reușit să depășească Statele Unite 
Ia producția, de grîu, ocupînd în pre-

n ultimul an agricultura R. P.
i s-a dezvoltat într-un 

uimitor de rapid, fără pre
istoria de pînă acum a 
cursul anului trecut, în 
obținut o recoltă de ce-

Membri ai comunei populare ..Sputnik'' muncind la amena
jarea unui lac de acumulare care va asigura irigarea a pesle 
1700 de hectare.

zent locul al doilea, după 
Uniunea Sovietică.

Obținerea unei aseme
nea recolte bogate se da- 
torește în primul rînd 
inițiativei creatoare a 
țăranilor chinezi care au 
trecut în masă la coope
rarea agricolă, iar în 
momentul de față ei des
fășoară larg mișcarea 
pentru crearea de comu
ne populare. Pînă Ia 10 
septembrie a.c. au luat 
ființă în întreaga’ Chină 
peste 10.000 comune

populare. Reqiuni și județe întregi 
din provinciile Șandun, Țziensi și 
Șensi s-au organlizat în comune popu
lare.

In scopul realizărid unei producții 
snorite la hectar, țăranii din R. P, 
Chineză au executat însemnate lu
crări de reținere a apelor, de strîn- 
qere a îngrășămintelor naturale, ară
turi adinei, lucrări de ameliorații 
funciare, însăimintări în rînduri dese 
etc Trebuie menționat faptul că se
ceta de anul trecut amenința să com
promită insămințările in principalele 
regiuni producătoare de grîu- Țăranii 
chinezi au muncit însă cu un elan 
cum rar se poate înt'lni în istoria 
vreunui popor și au transportat apă 
din fluvii, rîuri și iazuri, salvind 
astfel recolta.

Eforturile țăranilor care au pornit 
marșul pentru creșterea simțitoare a 
producției Ia hectar au fost pe de
plin răsplătite. In numeroase județe 
și regiuni s au obținut recolte mari, 
iar în unele cazuri s-au realizat re
corduri mondiale. Astfel, producția 
cea mai mare la hectar a fost la 
grîu de 55 tone, la orez de 450 tone 
și la porumb de 262 tone. Sînt ci
fre care de-a dreptul impresionează 
și ale vorbesc de la sine de avintul 
cu care muncesc țăramii din R. P. 
Chineză.

• De la începutul acestui 
an $> pînă la 10 septembrie 
au fost construite în R. P. 
Chineză 350.000 de cuptoare 
de turnătorie si furnale 
mici.

• Producția de cărbune a 
Chinei va atinge 
cesta 
Anul 
trece 
glia, 
producătoare de cărbune din 
lume.

• La Baoton se 
truiește unul dintre 
mai mari combinate 
lurgice din China.

• China ocupă primul loc 
în lume in producția de co- 
loranți cu radical activ. Uzi
nele de coîoranți din Șan- 
hai au produs 32 de feluri 
de coîoranți cu radical ac
tiv, pe cînd în Anglia au 
fost produse numai 21.

• Anul acesita au fost 
proiectate 114 noi hidrocen. 
trale cu o putere totală de 
18.650.000 Kw.

• In decurs de aproape 
cinci luni suprafața terenu. 
rilor irigate a sporit cu 26 
milioane hectare, cifră care 
depășește tot ce s-a făcut in 
această privință într-o pe
rioadă de mai bine de 4.000 
de ani, înainte de eliberarea 
Chinei. 
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La Anșan a intrat in func
țiune a zecea baterie de cocs.

Record național 
în elaborarea oțelului

E Oțelarii de la cuptorul Martin nr. 16 al Uzinei Siderur- 
3 qice nr. 2 din Anșan au realizat un nou record național ela- 
H borînd o șarjă de oțel în 5 ore și 40 minute. Producția de 
= oțel pe metru patrat de vatră, realizată in 24 de ore, a atins 

■ 19,1 tone.
= In ziua în care a fost stabilit noul record național, oțela- 
g rii cuptorului Martin nr. 16 au elaborat trei șarje folosind în 

medie 291 tone de materie primă pentru fiecare din ele. Du-
= rata topirili a fost în medie de 7 ore și 15 minute, adică cu 
£ aproape două ore mai redusă ca dn oh'-cii.

—Poposesc într-un sat din 
preajma Pekinului. Satul se nu
mește „Pa-Cou“. Țăranii de 
aici fac parte dintr-o coo
perativă agricolă de pro
ducție de tip superior. Din 
partea gazdelor, bătrînul Li-Ju 
primește mandatul de a mă 
însoți. Mă poftește să cunosc 
mai întii echipa lui de legu
micultori. Trecem priatr-o 
cultură de porumb, lăsăm apoi 
în urmă o livadă de piersici 
(piersicile date în pirg păreau 
niște globuri aprinse din po
mul de iarnă) și iată-ne la gră
dina de legume. Era pe la 
amiază. Soarele, darnic în vă
păi de foc, obliga echipa lui 
Li-Ju să poarte pe cap niște 
pălării mari de pai, cu borurile 
lăsate în jos. Lucrau și tineri 
și vîrstnici. Erau mai multi 
bărbați.

— Actul de naștere al coo
perativei a fost scris în anul 
1952. A fost scris de mîinile 
noastre și tot cu ele am rupt 
pentru veșnicie actul robiei. 
Știți cum scria pe acesta î.-. 
„Țăranul n-are loc nici pentru 
semănatul orezului .și nici pen
tru mormînt*.

— Cîte familii ati fost la 
început ?

— 30 1
— Și în momentul de fată 

citi oameni lucrează în coope
rativă ?

— 2.400 1

— Tot satul »
— Tot, afară de mine.
— ? ?
— Eu, acum nu lucrez I Mă 

plimb cu dumneavoastră 1
Pe carnet încep să se nghe- 

suie alte date. Suprafața to
tală a cooperativei este de 
5-200 „mu" (un „mu“ cam a 
cincisprezecea parte dintr-un 
hectar). Culturile principale, 
grîu, porumb, orez, legume 
și zarzavat. Din grădina cu le
gume și zarzavaturi (varză, ro
șii, ardei, usturoi, morcovi 
și altele) se scot două re
colte pe an. O seră mo
dernă. unde se fac și in
teresante experiențe, se află 
la o mică depărtare de 
grădină- Sute de canale de iri
gații asigură apa necesară 
dezvoltării plantelor. Ingrășă- 
mintele se aplică pe scară 
mare. Cooperativa are 420 de 
animale (vaci, cai, asini). Asi
nii, pentru tracțiune. Pe zi ce 
trece asinii sint „demobilizați" 
(vorba aparține însoțitorului), 
rolul lor fiind luat de autoca
mioane. Cooperativa avea in 
inventar trei autocamioane. In 
sat s-a ridicat un dispensar, o

casă de nașteri, o școală, club, 
cinematograf.

Li-Ju m-a poftit apoi în sat.
Fac cunoștință cu soția lui 

Li. E trecută de 50 de ani. La
bele picioarelor le are chircite. 
Au fost cîndva pedepsite să 
stea în feșe, după un obicei 
tiran, neomenesc. Astăzi, în 
China nouă, nu mai întilnești 
acest lucru. A dispărut o dată 
cu proprietarii palatelor. Au 
dispărut și alte obiceiuri. De 
pildă, știți cum era primită so
sirea în viață a unei fetițe ? 
Iată ce spune un document.: 
„Cînd se naște un fiu, gătiți-I 
cu rochii, culcați-1 în pat, 
dați-i să se joace cu perle : 
toată lumea să țină seamă de 
țipetele lui de prinț. Cînd se 
naște o fetiță, culcați-o pe 
pămint, dați-i să se joace cu o 
cărămidă, că ea nu-i bună la 
nimic..."

...Cînd am părăsit satul lui 
Li-Ju era seară. Am plecat spre 
Pekin pe un alt drum decît 
pe cel pe care am venit- Tre
ceam de astă-dată pe lîngă 
cîmpurile cu orez ale coope
rativei. In oglinzile ogoarelor 
inundate cu apă se răsfățau 
stelele nopții. In urmă lăsam 
fanzele satului scăldate în 
lumină.

ion Sava
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Să înceteze provocările

opinie publică 
continuă să 

cu hotărîre

Pe aeroportul Băneasa, la sosirea oaspeților.

*

Vizita delegației Seimului 
R. P. Polonă in țara noastră
La invitația Marii ,

29 septembrie, la

Ei

■I
â

I■
i
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La invitația Marii Adunări Naționale a
29 septembrie, la amiază, a sosit în ____ _______
ția Seimului R.P. Polone care va face o vizită de prie

tenie în țara noastră.
Delegația este condusă de deputatul Czeslaw Wycech, 

mareșalul Seimului R.P. Polone, vicepreședinte ai C.C. al 
Partidului Țărănesc Unit Polonez.

La sosirea oaspeților pe aeroportul Băneasa, In numele 
Marii Adunări Naționale a R.P. Romîne, tovarășul Constantin 
Pîrvulescu, președintele Marii Adunări Naționale, a urat oas
peților un călduros bun sosit.

Răspunzînd, conducătorul delegației parlamentate polone, 
mareșalul Seimului R.P. Polone, Czeslaw Wycech a spus :

„Venim la dv. ta frățeasca Republică Populară Romtnă 
ca să întărim legăturile de prietenie și colaborare Intre sta
tele noastre și totodată să întărim unitatea și puterea între
gului lagăr socialist, atît de necesare pentru păstrarea Șl în
tărirea păcii în lumea întreagă".

Luni după amiază, membrii delegației parlamentare po
lone au fost primiți la Palatul Marii Adunări Naționale de 
tovarășul Constantin Pîrvulescu, președintele Marii Adunări 
Naționale a R-P.R. Cu acest prilej a avut loc o convorbire 
prietenească, după care oaspeții polonezi au vizitat Palatul 
Marii Adunări Naționale.

Marți dimineața oaspeții polonezi au depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor Patriei. Apoi au vizitat uzinele 
„23 Auqust" din Capitală și combinatul aqroalimentar „30 De
cembrie* din apropierea Bucureștiului.

R.P. Romine, luni 
București delega-
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• In seara zilei de 26 g 
8 septembrie primul ministru 8 
gal Birtnaniei, li NU și-a p>-e- ? 
8 zentat demisia Arătind cau. g 
8 zele demisiei sale U NU a 8 
g spus : „Am vrut să organi- | 
8 zăm alegerile generale în g 
8 noiembrie. Dar, din cauza 8 
g situației din țară și a unor | 
8 evenimente, am ajuns la g 
8 concluzia că dacă am ține 8 
g alegerile generale in noiem- £ 
I brie ele nu ar putea fi nici g 
| libere nici echitabile".
? • Agențiile americane de 8
g presă au anunțat că au avut g 
I loc incidente 
J americani ș"
• Coreea 
| foametei
• reea de

| de ocupație americană.

I® La 29 septembrie s-a 
pablicat un comunicat ofi- 
î cial care arată că la 25 sep- 

8 tembrie un avion militar 
I francez a mitraliat pe locui- 
| lorii satului libian Alsin si- 
8 tuat în provincia Fezzan.
8 • Muncitorii din toate o-
8 rațele insulei Cipru au în- . 
» cepul în ziua de 30 eeptem. 8 
J brie o grevă generală de g 
8 24 ore. Această grevă s-a 8 
J organizat in semn de pro- Jj 
I test Împotriva planului bri- g 
I tanic cu privire la Cipru 8 
J care urmează să intre în 
g vigoare săptămîna aceasta.
g • Intr-o declarație dată 
8 publicității, Biroul Politic al 
8 C.C. al Partidului Comunist 
g din Germania a cerut Bun- 
8 destagului să accepte propu- 
8 nerile guvernului R. D. Ger- 
g mane în legătură cu pregă- 
8 tirea tratatului de pace cu 
8 Germania.
Joooooooo ooooocoooooooo oo oooo ooooocococ 3

între militari g
------------  T populația din 8 
Coreea de sud. Din pricina § 

r------ bjn(uje țn q0_ g

reea de sud populație a a- 8 
g tacat convoaie ale armatei |

8 
8 
88
8
8
8 
8
8
8
8

Ce urmărește constituția
generalului De Gaulle

S.U.A. împotriva Chinei!
Întreaga

mondială
condamne

cu adincă indignare pro-și cu adincă indignare pro
vocările agresive ale S.U.A. 
îndreptate împotriva Chinei 
populare. In numeroase țări 
de pe glob au loc mitin. 
guri și demonstrații de pro
test prin care oamenii cin
stiți, dornici să contribuie 
la salvarea păcii omenirii, în
fierează acțiunile provocatoare 
la care se dedau imperialiștii 
americani. Astfel, la 29 sep
tembrie locuitorii orașului 
Delhi (India) au organizat o 
demonstrație in fața ambasa
dei S.U.A. cerînd ca S.U.A. 
să înceteze agresiunea lor îm
potriva Chinei.

Alături de protestul hotărît 
și legitim 
al opiniei 
alătură și 
poporului 
deră că acțiunile S.U.A. împo
triva R.P. Chineze reprezintă 
o amenințare deosebit de qra- 
▼ă a păcii nu numai în Ex
tremul Orient, ci în întreaga 
lume. Protestul dîrz al poporu-

al multor state și 
publice mondiale se 
protestul ferm al 

nostru care consi-

lui nostru își găsește expresia 
și- în Declarația guvernului Re
publicii Populare Romîne în le- 
qătură cu acțiunile aqresive 
ale S.U.A. împotriva Repu
blicii Populare Chineze, De
clarație apărută la 30 septem
brie a c.

Iqnorind protestele milioa
nelor de partizani ai păcii și 
repetatele avertismente ale 
R. P. Chineze, imperialiștii a. 
mericani și sluqile lor cian- 
kaișiste își intensifică provo
cările militare împotriva Chi
nei. Astfel, în ziua de 24 sep
tembrie, 143 de avioane cian, 
kaișiste au violat spațiul aerian 
al Chinei, folosind în timpul 
luptelor proiectile teleqhidate 
fabricate în S.U.A. Această 
acțiune criminală a stirnit in- 
diqnarea și revolta întregii 
omenirii iubitoare de pace. 
Poporul chinez are prieteni 
numeroși și de nădejde. El nu 
se lasă intimidat de aseme
nea acțiuni criminale și va 
ști să dea riposta nimicitoare 
tuturor acelora care atentează 
la independența și suveranita
tea R. P. Chineze.

Muncitorii din orașul Glasgow (Anglia) au manifestat sug 
lozinca: „Nu agresiunii împotriva Chinei?.
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ititorii mai vîrstnici își 
amintesc desigur — 
cum peste 20 de 

gele Carol al Il-tea ne 
lovise țara cu o nouă 
tuție. Și-o croise pe 
ambițiilor lui de stăpîn atot
puternic Poporul, rămas și 
fără bruma de drepturi de mai 
înainte, fusese adus între baio
nete ca să spună DA în fața 
așa-ziselor comisii de votare, 
adică să aprobe isprava rege
lui tîlhar și bețiv. Și toată 
vestea asta nerușinată 
chemat plebiscit...

Evenimente asemănătoare 
avut loc duminică în Franța. 
Și acolo a fost organizat 
plebiscit — sau referendum 
pentru 0 nouă constituție, 
drept că autorul ei nu e 
rege, ci numai un general — ge
neralul De Gaulle — care ocupă 
postul de prim-ministru. Dar 
năzuințele lui sînț cam de a. 
celași soi cu cefe ale regilor.

Intr-adevăr, potrivit noii con
stituții franceze aproape în
treaga putere în stat aparține 
unei singure persoane: preșe
dintele. Voința acestuia e lege : 
el numește guvernul și coman
danții armatei, el dispune de 
finanțele' statului, el hotărăște 
legăturile cu alte țări etc. In 
schimb, deputății aleși în par
lament sînt mai mult niște ti- 
guranți, de care nimeni nu are 
a ține seamă. Dar poporul ? 
Poporul este lipsit de dreptu
rile pe care și le-a cucerit prin 
grele și îndelungate lupte: de 
dreptul la muncă, de dreptul

ca, «- 
ani. re- 
blagos- 
consti- 
măsura

po-
s-a

au

un

E
un

la ajutor în caz de boală sau 
bătrînețe, de dreptul de a se 
organiza ia sindicate etc.

Nu degeaba comuniștii fran
cezi și >lți patrioți au combă
tut cu strășnicie constituția lui 
De Gaulle și au numit-o con
stituție monarhică, atrăgînd a- 
tenția poporului că ea deschide 
drumul spre dictatură, spre fas
cism.

Ar fi greșit să credem eă 
primejdia care pindește Franța 
vine de la o singură persoană. 
De Gaulle este, în fapt, repre
zentantul marilor industriași și 
bancheri francezi, ai generali
lor reacționari, al tuturor acelora 
care — îp Franța și în colo
niile franceze — se 
cesc cu jefuirea și 
oamenilor muncii. 
Să nu uităm cum a 
ajuns el în scaunul 
de prim-ministru: o 
clică de militari și 
fasciști au pus mi
na pe putere prin- 
tr-o lovitură de 
forță, în Algeria, 
țară stăpînită de 
peste 100 de ani de 
către colonialiștii 
francezi; de aici, cu 
sprijinul întregii 
reacțiuni din Fran
ța și al unor așa- 
ziși „socialiști", ca 
Guy Moilet. fasciștii 
au făcut presiuni 
pentru numirea lui 
De Gaulle ca șef 
al guvernului. Da
torită trădării și la. 
șitații unor politi
cieni, complotul a 
reușit. Capitaliștii

și-au văzut omul lor de încre
dere In postul de prim-minis
tru și au început să surpe re
publica. Constituția lui De 
Gaulle este principala lor 
unealtă pentru săvîrșirea acestei 
crime împotriva Franței.

Milioane de votaoți au 
spus însă NU constituției Iui 
De Gaulle. Deși în minoritate, 
aceștia reprezintă astăzi Franța 
adevărată, cu nobilele ei idea
luri de pace și libertate. Jn 
fața încercărilor ce-i 
rfndurile lor, desigur, 
ște, prin dezmeticirea 
șelați. Tn Franța, ca
tindeni în lume, viitorul apar
ține poporului — și nu dușma
nilor lui 1

așteaptă, 
vor ere- 
celor în- 
și pretu-

Indeletni- 
înșelarea Anton Celaru

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

„Conținutul noii constituții franceze11.

MtTNCHENUL 
nu se va mai repeta !
In urmă cu 20 de ani, 

la 29 septembrie 1938, 
premierii din acea 

vreme ai Angliei și Franței, 
împreună cu Hitler și Mus
solini, beneficiind de spriji
nul tacit al S.U.A., au în
cheiat rușinoasa tranzacție de 
la Munchen. Prin actul de la 
Munchen, Cehoslovacia a 
fost silită să cedeze Germa
niei hitleriste teritoriile ce
hoslovace dc la frontiera cu 
Germania.

Dictatul de la Munchen 
constituie una din cele mai 
murdare și revoltătoare ma- 
șinațiunj ale imperialismului, 
care a aruncat omenirea în 
catastrofa celui de-al doilea 
război mondial. Puterile oc
cidentale, temîndu-se 
dezvoltarea vertiginoasă 
tînărului stat sovietic și de 
creșterea mișcării muncito
rești revoluționare, au spriji
nit militarismul german și au 
îndreptat poftele războinice 
ale lui Hitler împotriva 
niunii Sovietice.

încurajat de puterile 
cidentale, curind după dez- 
memmarea Cehoslovaciei, 
Hitler a ocupat-o complet la 
15 martie 1939. După aceas
ta a urmat cotropirea altor și 
altor țări, — Polonia, Dane
marca, Norvegia, Belgia, O- 
landa, Franța și altele. Eu
ropa a fost împînzită de la
gărele morții. Pretutindeni 
trupele hitleriste au semănat 
ruini, au transformat orașe 
întregi în cenușă, au adus 
jalea și moartea. 37 milioane

mi
ce-a 

a-

ale 
in
din 

măcel

de
a

u-
oc-

de morți între care 21 
lioane de civili, iată 
însemnat pentru omenire 
ventura fascistă. 

Cercurile reacționare 
burgheziei internaționale 
cearcă astăzi să arunce 
nou omenirea într-un
mondial. Imperialiștii ameri
cani, care încearcă astăzi să 
îndeplinească rolul agresori
lor hitleriști, amenințînd li
bertatea și independența po
poarelor, se străduiesc să 
întoarcă cu orice preț roata 
istoriei. S.U-A. și aliații lor 
au dezlănțuit un lanț în
treg de agresiuni împotriva 
Egiptului, Siriei, Liba
nului etc. Ultima și cea mai 
odioasă agresiune a imperia
liștilor americani o constituie 
ocuparea de către. S.U.A. a 
Taivanului și a insulelor de 
coastă Tzînmîndao și Mat- 
sushan care aparțin Chinei 
populare. Totodată S.U.A. 
susțin reînvierea militarismu
lui și a spiritului revanșard 
german și vor să transforme 
Germania occidentală 
principala forță de șoc 
N.A.T.O. în Europa.

„Munchenul nu se va mai 
repeta l" Nu se va mai re
peta pentru că astăzi lagă
rul socialismului crește și se 
întărește tot mai mult. Spre 
deosebire de perioada cînd 
Hitler a dezlănțuit războiul, 
raportul de forțe pe arena 
internațională s-a schimbat 
radical, în favoarea socialis
mului și a păcii. Voința de 
pace și de libertate a po
poarelor nu poate fi învinsă.
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FANTEZII

NEPOTRIVIRI
Unele cooperative din raionul Pogoanele nu 

sînt aprovizionate cu mărfurile cerute de cumpă
rători.

(Coresp. MARIA CONSTANT1NESCU)

Dacă te uiți prin cooperativă 
Plimbindu-ți, ușurel, privirea roată 
Observi deodată cit e de activă 
Și cil de aprovizionată.

Interviu închipuit cu...
iov. Carp Gheorghe, directorul căminului 
cultural din salul Corni, raionul Botoșani |

De pildă, vezi că n rafturile ei 
In stive mari ce-ajung pin' la tavan, 
Sînt sticle mari de lampă cite vrei. 
Deși ne-am electrificat de-un an.

Desen dedicat tracto
riștilor de la S.M.T. Va- 
riaș și Sînnicolaul Mare, 
fruntași pe regiunea Ti
mișoara.

întrebare: — Pentru început, 
tovarășe Carp, vorbiți-ne puțin 
uespre activitatea căminului 
cultural pe care îl conduceți.

Răspuns: — Activitatea?...
Hm... La noi, activitatea că- 
,n inului cultural, tovarășe, se 
află în fruntea preocupărilor. 
Activitatea culturală este o ac
țiune măreață, care ne este 
necesară așa cum griului II 
este necesară ploaia binefăcă
toare a primăverii.

Întrebare: — Mai concret, to
varășe Carp, ați putea să ne 
dați cîteva exemple din munca 
dumneavoastră culturală?

Răspuns : — Cîteva exemple? 
Tovarășe, exemple sînt ne
numărate. Și fiecare din aceste 
nenumărate exemple se află în 
fruntea preocupărilor noastre, 
pentru că el constituie o acțiu
ne mareață pe care, așa cum 
griului...

întrebare: — Ceva mai pre
cis, tovarășe director. Vorbiți-ne, 
de pildă, despre activitatea bi
bliotecii.

Răspuns: — Despre bib'io- 
tecă ?... Hm... Păi. și biblioteca 
este tot în fruntea preocupărilor

Cea mai gogonată...
— Măi băieți, dau un pach:t 

de țigări cui ne-o spune cea 
mai gogonată minciună, a zis 
moș Ion Pîrvu, scoțînd din chi
mir țigările.

— Vă spun eu una să înghe
țați. — Mai demult, cică a lost 
pe la noi o furtună așa de mare 
c-au zburat casele pe sus ca 
fulgii...

— E gogonată, dar nu prea. 
S-aud alta.

— Furtuna a fost și pe la 
noi- dar atît de cumplită că au 
ieșit oamenii să bată ulițele în 
cuie, ca să nu le ia vîntul..

— Da, e destul de gogonată, 
dar ia să-l aud și pe ăsta care 
îmi tot dă ghes.

— Măi oameni, era aici în 
sat la noi, mai demult, un chia
bur tare cinstit și bun la su
flet...

— Gata, tu ai cîștigat. Ține 
țigările. Minciună mai gogo
nată decît asta n-atu auzit de 
cînd sînt.

noastre. Și activitatea bibliotecii 
este o acțiune măreață care, ca 
o plcaie binefăcătoare...

întrebare: — Tovarășe Carp, 
mai bine arătați-ne cum se des
fășoară activitatea bibliotecii în 
momentul de fața.

Răspuns : — Chiar în mo
mentul de față ?

— Firește.
— In alt moment, nu se 

poate ?
întrebare : — Nu vă înțeleg. 

De ce in alt moment ?
Răspuns: — Pentru că în mo

mentul de față biblioteca es e 
închisă

Întrebare: — Așa devreme ? 
Păi- la ce oră s-a închis?

Răspuns: — Știu eu? Pe la 
28...

întrebare : — La ora 28 ?? 1
Răspuns: — Nu, tovarășe, pe 

la 28 iunie. Cam pe atunci mi 
se pare că a plecat bibliotecara 
noastră. Pînă acum n-am găsit 
pe altcineva care s-o înlo
cuiască.

întrebare: — Pînă găsiți, să 
trecem la altceva. Vorbiți-ne. de 
exemplu, despre activitatea 
brigăzii artistice.

Răspuns: — Păi... Hm..., cu 
brigada tot așa ..

întrebare: — Tot așa? Va să 
zică nici despre brigadă nu pu
teți să ne spuneți nimic ?

Răspuns: — Cum nimic, to
varășe ? Uiți că brigada se află 
în fruntea Dreocupărilor noas
tre? Uiți că activitatea brigăzii- 
așa cum semănătura... ?

întrebare: — N-ați vrea mai 
bine să trecem la altă proble-. 
mă? Vorbiți-ne despre echipa 
de teatru.

Răspuns : — Uite ce e, tova
rășe, dumneata vrei cu tot dina
dinsul să cauți nod în papură. 
Ce vrei sa-ți spun despre echipa 
de teatru? Teatrul este o acțiune 
nobilă care trebuie înțeleasă 
și răspîndită în rîndurile țără
nimii muncitoare întocmai ca o 
ploaie binefăcătoare. Dar ce-mi 
bat eu capul cu toate astea? Nu 
vezi cîte am pe cap? Biblioteca, 
brigada, corul, echipa de teatru... 
Și-acuma, mai picași și dum
neata. Nu-i frumos să ții omul 
din treabă, tovarășe I

Pt. conformitate.
Victor Pițigoi

Vâzind aceasta, parcă te apucă 
Un gind poznaș și-ți spui, imediat.
Că mai lipsea opaițe s-aducă 
Și-un car de cremeni pentru scăpărat.

s
— De ce te culci pe tractor ?
— Aci învăț să mă scol mai 

de dimineață !
(Desen de NIC. NICOLAESCU)

■
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De-asemeaea, de-o grijă mare 
Se bucură săteanul fumător: 
Găsești oricind pachete lucitoare 
De .Lux*, .Virginia* și .Aviator'

— Țigara 
Ne spuse 
Atita doar că nu prea-i căutată :
Se cer .Carpați* și .OH* aici in sat.

.Lux* e foarte parfumată — 
vlnzătorul dezghețat.

Precum vedeți, avem vinzare mică.
Deci cum putem să-ndepllnim noi planul ? 
Șl vînzătorul nostru ne explică :
— Nu noi sîntem de vină, ci_. săteanul.

Mircea Pavelescu
P. S.

Sătenii spun c ar fi mai nimerii 
Pentru-a spori volumul la vinzare 
S-aducă rechizite, cărți școlare 
Și cantități mai mari de AbavII.

Cumsecade om tovarășul di
rector Chițimia 1 Mă chea
mă zilele trecute la el. la 

birou. Zice: — Bun, te anga
jăm. N-avem însă în schemă 
post de tehnician agronom. Te 
luăm ca portar...

Am sărit ca ars : — Păi, cum, 
tovarășe director ? După ce am 
făcut atîtea studii și mi-am luat 
diplomă de agronom să mă pu
neți portar ? El surîde. Cumse
cade om 1 — Nu. frate, zice. Nu 
mai înțeles- Portar... în echipa 
de fotbal a gospoaariei. Te în
cadrăm la serviciul contabili
tății. — Păi. nu mă pricep la 
contabilitate. — Nu-i nimic 1 Nici 
nu-i nevoie. Sînt alții care se 
pricep acolo. Dumneata vei 
avea mai mult muncă de 
teren... Adică o să fii pe te
renul... de fotbal ! Și iar rîde. 
Cumsecade om !

Așa se face că am intrat in 
serviciu la g.a.s. Monești, cu

a

G.A.S. Glodeni, raionul 
Bacău, a rămas mult în 
urmă cu însilozările.

Dacă unii au „uitat“ 
Că au de insilozat, 
Treaba asta negreșit
La GLODENI s-a... înglodit.

Trioarele din compna 
Ceplenița. raionul Hîrlău 
stau nefolosite.

Ca să fie vînturate
Boabele ne-ntîrziat, 
Cineva, e cazul poate.
Să mai fie... scuturat! y

Igor Block

POVESTIRE
drept imediat de joc în echipa 
de fotbal ,Recolta" a gospodă
riei. Am căpătat astfel și drep
tul de joc și dreptul de a nu 
veni zile în șir la serviciu, pre
cum și dreptul de a servi la 

cantină „masă specială", îmbu
nătățită. (Pentru cei „11 smei“ 
ai echipei se gătește separat). 
■Trai pe vătrai, nenicule ! Joi 
după.masă am fost cu mașina 
la antrenament- la Bacău. Cică 
să ne acomodăm cu terenul pe 
care vom avea meciul duminică. 
Vineri și sîmbătă, excursie tot 
cu mașina la Cheile Bicazului. 
Auzise tovarășul director că lo
turile de sportivi fac excursii 
care ajută la dobîndirea condi
ției fizice. Ca să se convingă 
personal, tovarășul director ne-a 
însoțit și el duminică dimineața 
pînă la Bacău, la meci. Bineîn
țeles, tot cu mașina. Zadarnic 
a protestat tov. Ioanid. ingine
rul șef, zicînd că de patru zile 
ținem ocupat un autocamion al 
gospodăriei și că se strică pe 
cîmp roșiile culese de-atîtea zile.

VA PREDAU... VA PREDAU...

Cum a rămas un cămin cultural 
fără inventar...

In ultimii trei ani, o dată cu fiecare semestru, la 
căminul cultural „Progresul" din comuna Caporal 
Alexa, regiunea Oradea, se schimbă $i directorul- 
Acest cămin cultural avea cîndva un aparat de radio, 
mese de șah și o bibliotecă cu sute de volume. 
Acum nu le mai are. Cele cîteva scaune existente 
sînt și ele împrumutate.

(După o corespondență trimisă de 
ION B, din comuna Caporal Alexa)

(Desen de CIK DAMADIAN)

VA DAU... VA DAU MINA...

neputind fi transportate la Ba
cău. Mai susținea că are de li
vrat la oraș oria și păsări și... 
Dar tovarășul director i-a rete
zat-o : — Mașina merge cu noi 
Nu vrei cumva să -duc băieți 
pe jos pînă la Bacău ? Sau ci 
trenul, să-i zdruncine, s-ajungî 
obosiți la meci ?

Cumsecade om tovarășul Chi 
țimia 1

La Bacău, cantina unde urmr 
să luăm masa nu gătea mîncar; 
duminica. Insă, în cinstea sosi 
rii noastre, responsabilul se ar, 
gajase să gătească mlncare ir 
mod special, pentru noi. Ne-an 
întîlnit acolo și cu jucătorii ce 
leilalte echipe, ,-Avîntul". Inia- 
metați după atita drum, ne-arr 
instalat la mese. Dar iată ci 
responsabilul cantinei, văzîndu 
ne pe toți, în păi, începu să der 
din colț în colț. Nu avea ce si 
ne dea de mîncare pentru c. 
nu-i soxseră încă alimentele 
Zicea bietul om că nu e vini 
lui, ci a gospodăriei de stat cari 
n-a livrat la timp roșiile și p« 
sările și... .

— Păi, nu spun eu că-i bătr îi 
de joc? — a strigat tov. Ch’ți 
mia- revoltat. — Unde i gri.! 
față de oameni? Și-, mă rog 
care-i gospodăria aceea ca.< 
n-a livrat...

— Păi, gospodăria de s'a 
Monești, — a dat din umeri a 
mărit responsabilul cantinei.

La care vorbe tovarășul di 
rector a făcut ochii mari, a ră 
mas cu gura căscată și a amu 
țit Iar noi, sportivii, am rămas 
cu plimbarea pentru că de mîn 
cat am mîncat cîte o ciorbă 1< 
restaurant. Nici meciul nu s-< 
mai jucat. Cei ce !a „AvințuT 
s-au supărat foc de „organiza 
rea" directorului nostru și s-ai 
întors la casele lor.

Am pornit-o și noi amăr'ț 
spre Monești. Tot cu mașina 
bineînțeles. Numai că pe drurr 
priveliștile nu mai erau așa d< 
pitorești. Cît despre tovarășa 
director, ce să mai spun ? On 
mai lovit, mal arhărît și _ma 
tăcut decît el n-ani mai văzut 
Păcat. Era un om așa de cum 
seca de!...

I. Ghiivaru
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