
Pentru înflorirea
patriei,

pentru un trai
mereu mai bun

făcută de tovarășul Gh.Citind Expunerea
Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R-j 
din 26—28 noiembrie a.c. oamenii muncii din { 
țara noastră constată cu bucurie că obiecti-I 
vele proiectului de plan de dezvoltare a eco-| 
nomiei naționale pe anul 1959 înseamnă incă 
un pas însemnat pe calea înfloririi patriei 
noastre, pe calea ridicării continue a nivelu
lui de trai al celor ce muncesc.

Expunerea tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej ne arată clar că și pe mai departe par
tidul desfășoară cu fermitate politica de in
dustrializare socialistă a țării — bazată 
pe dezvoltarea cu precădere a industriei I 
grele și în primul rind a industriei con
structoare de mașini. i

Studiind documentele Plenarei, oamenii 
muncii de pe ogoare au salutat cu satisfac
ție și-și exprimă adînca lor recunoștință 
pentru grija deosebită pe care partidul și 
guvernul țării o acordă de asemenea dez
voltării continue a sectorului socialist al agri
culturii, măririi producției la hectar.

In anul care vine agricultura va primi un 
volum de investiții insumînd 2,9 miliarde 
lei, adică cu 600 milioane mai mult ca in 
1958, principalele sume fiind orientate spre 
mărirea substanțială a parcului de mașini 
și tractoare, chimizarea agriculturii și 
extinderea lucrărilor de hidroameliorații. ,

Este suficient să amintim că in anul 1959 
pe ogoarele patriei noastre vor ieși încă 
6.100 tractoare, 4.700 combine, 6.200 semă
nători și alte mașini, că agricultura 
primi, față de 1958, aproape o cantitate 
blă de îngrășăminte chimice.

Lucrările Plenarei C.C. al P.M.R, au 
bliniat faptul că pentru sporirea prcducției 
agricole, o mare însemnătate are lărgirea 
suprafețelor arabile apărarea terenuri’or 
împotriva inundațiilor și combaterea efec
telor dăunătoare ale 
cesar în acest sens 
toate forțele sănătoase 
tre, să se stimuleze

va 
du-

su-

pentru ca fiecare cetățean să pună 
cu nădejde la Înfăptuirea acestor 
sfaturile populare, căminele cultu- 
datorja să desfășoare o largă muncă 
de masă în rîndul țăranilor munci-
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„în vederea dezvoltării sectorului socialist al agriculturii și sporirii producției 
agricole, prin proiectul de plan pe anul 1959 se acordă agriculturii investiții 
însumînd 2,9 miliarde lei, cu 600 milioane lei mai mult decit în 1958**.

(Din Expunerea fac ilă de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej ta 
ședința plenară a C.C. al PMR.).

secetei. Este ne- 
să fie mobilizate 
ale satelor noas- 

inițiativa, talen
tul și spiritul gospodăresc al fiecărui ță
ran muncitor, pentru ca prin munca volun
tară, cu cheltuieli cît mai puține din partea 
statului, să se redea agriculturii cit mai 
multe terenuri. Exemplul multor țărani co
lectiviști și Întovărășiți trebuie să constituie 
un îndemn viu pentru întreaga țărănime 
muncitoare care în scurtă vreme poate să a- 
melioreze peste 1.000.000 hectare, ceea ce va 
însemna mai multe produse agroalimentare, 
un pas înainte în întărirea economiei națio
nale, în ridicarea nivelului nostru de trai.

Pentru a da un caracter de masă acestei 
acțiuni, 
umărul 
sarcini, 
rale au 
politică
tori, să arate fiecărui cetățean, prin exempli
ficări concrete, cit va cîștiga atît el, personal, 
cît și întreaga economie națională, prin re
darea agriculturii a unor suprafețe nepro
ductive în prezent. Totul este să pornim din 
timp și cu răbdare la treabă și asta o pu
tem face încă de pe acum.

Proiectul planului de dezvoltare a econo
miei naționale constituie un măreț program 
al construcției noastre economice a cărei 
realizare va aduce în anul 1959 o creștere a 
venitului național de 13 la sută față de 1958, 
o continuă ridicare a nivelului nostru de 
trai — obiectivul principal al politicii par
tidului.

Pentru viața noastră mai bună, pentru 
noi succese în opera de construire a socia
lismului, să muncim cu puteri sporite pentru' 
a da viață sarcinilor trasate de partid.

Expunerea tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej in ședința plenară a 
C.C. al P.M.R. din 26—28 noiem
brie a.c. a stîrnit un mare inte

res și în rîndul oamenilor mun
cii de la sate.

In aceste zile au loc adunări 
în unitățile agricole socialiste și 
la căminele culturale unde se 
dezbat sarcinile puse de plenară, 
se analizează posibilitățile locale, 
se fac propuneri și se iau hotă- 
rlri.

9 „Pentru o producție tot mai mare 
de sfeclă de zahăr". Sub această lo
zincă colectiviștii din Hălchiu, regi
unea Stalin, cheamă toate gospodă
riile colective, cooperativele de pro
ducție agricolă și întovărășirile agri
cole, pe toți inginerii și tehnicienii din 
aceste unități și sfaturi populare, să 
lupte cu tot elanul pentru sporirea 
producției Ia sfecla de zahăr.

In anul 1959, bunăoară, colectiviștii 
din Hălchiu iși propun să obțină o 
producție medie de 25.000 kg. sfeclă 
de zahăr la hectar de pe o suprafață 
de 150 hectare, să livreze statului

3.750.000 kg. sfeclă pentru a obține 
un venit de 1.575.000 lei și 37.500 kg. 
zahăr și să asigure totodată pentru 
hrana vitelor 2.062 tone borhot și 
1.125 tone frunze și capete de sfeclă.

9 Anul trecut gospodăria colectivă 
,,Octombrie Roșu" din satul Ghidici, 
raionul Calafat, a cultivat o supra
față de 30 hectare cu sfeclă de zahăr

liiU
și alta de 7 hectare cu floarea soa
relui.

In urma studierii Expunerii tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej la plenară 
colectiviștii au hotărît să cultive anul 
viitor 90 hectare sfeclă de zahăr și 
30 hectare floarea soarelui.
• Expunerea tovarășului Gh. 

Gheorghiu-Dej l-a găsit pe colecti
viștii din Curcani, regiunea Bucu
rești, chiar in toiul pregătirilor pen

tru întocmirea planului de producție 
pe anul 1959.

Studiind cu atenție Expunerea, co
lectiviștii au venit cu o serie de propu
neri la consiliul de conducere. Vasile 
Ivan, secretarul organizației de bază, 
a propus, bunăoară, dublarea suprafe
ței cultivată cu floarea soarelui, soiul 
Wniik, astfel ca să se Sjungă la 24 
hectare. Sandu Constantin a atras 
atenția că s-ar putea mări suprafața 
de teren irigabil pentru sfecla de za
hăr cu încă 5 hectare. La consiliul 
de conducere a venit într-o fugă, cu 
ziarul in mină, și ciobanul Vasil*  
Balea. „Acum, tovarășe președinte, 
n-ai încotro! Musai să ceri pășune. 
Iacă, eu mă leg ca pină la toamna 
viitoare să ajungem să avem 220 de oi 
fătătoare cu lină fină“.

In fiecare zi colectiviștii din Curcani 
vin cu noi propuneri. Deocamdată pla
nul de muncă pe 1959 se anunță a fi 
cel mai bun plan din cite s-au întoc
mit pînă acum în gospodăria colecții 
vă din Curcani,
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Un aspect al Complexului școlar de la Birlad.g.a.iima.nn...».

insu- 
a fost primit a- 
către congresiști

individuală, intelectuali de 
cooperatori fruntași, câre au 
în toată activitatea lor, sîr- 
cinste și pricepere gospodă-

al cooperației de consum din R. P. RoinituAspect oe la ședința de închidere a celui de-at 111-lea Congres

Cel de-al III-lea Congres
al cooperației de consum din R. P. Romină
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Vineri dimineața sa deschis în Pa
latul Marii Adunări Naționale cel de-al 
III-lea Congres al cooperației de con
sum din R. P. Romină. Au partici
pat la acest congres 600 de delegați din 
partea celor 5.200.000 de cooperatori 
din toată țara. El sînt colectiviști și 
întovărășiți, țărani muncitori cu gos
podărie 
la sate, 
dovedit 
guință, 
rească.

Au participat la Congres oaspeți 
străini, reprezentanți ai mișcării coo
peratiste internaționale din U.R.S.S., 
R.P. Chineză, R.P. Albania, R.P. Bul
garia, R_ Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă, R.P. Un
gară, R.D. Vietnam.

Congresiștii au salutat cu aclama
ții puternice prezența în mijlocul lor 
a conducătorilor partidului și guver
nului, tovarășii Gh. Gheorghiu Dej, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Moghioroș. Con
stantin Pîrvulescu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, lanoș Fazekaș, care au 
luat parte la lucrările Congresului.

Salutul rostit de tovarășul Gh 
Gheorghiu-Dej în numele C.C. al 
P.M.R. și al guvernului a constituit 
un indreotar prețios pentru desfășu
rarea lucrărilor Congresului, 
flețirea cu care 
cest salut de 
dovedește hotărîrea lor de a urma 
întocmai indicațiile date de par
tid. de a face din cooperație un factor 
activ de educare socialistă a maselor 
muncitoare. La primul punct al ordi- 
nei de zi, tovarășul C. Mateescu a 
prezentat raportul Consiliului Cen
trocoop cu privire activitatea coo
perației de consum în perioada 
1954—1958.

In anii regimului de democrație 
populară — se subliniază printre al
tele în raport — cooperația de con
sum a adus o foarte mare contribu
ție în dezvoltarea schimbului de 
mărfuri dintre oraș și sat, Ia edu
carea țărănimii muncitoare în vede
rea atragerii ei pe făgașul socialis
mului. Din 1954 pînă azi an intrat în 
cooperativele de consum peste 300.000 
de țărani muncitori, fondul social 
crescînd în acest timp eu 80.000.000 
lei.

fn anii care au trecut de Ia cel 
de-at Il-lea Congres a! cooperației 
s-au vîndut numai la sate, prin uni
tățile cooperatiste, mărfuri care în
trec eu 14.000.000.000 lei valoarea 
mărfurilor vînduie între primul și al 
doilea Congres. Cauza e bine cunos
cută: prefacerile adinei din viața sa
tului au ca urmare schimbări în gus
tul țăranilor muncitori, o cerere mai 
mare și mai variată de măriuri in
dustriale. In magazinele cooperative
lor, în marele volum de mărfuri care 
se desfac aici, țărănimea muncitoare 
vede sprijinul vin și concret pe care 
clasa muncitoare, aliatul ei credin
cios- i-l acordă neîncetat. Țărănimea 
muncitoare își manifestă dragoetea și 
recunoștința față de clasa muncitoare 
eontractînd cu sfatul sau vînzînd 
prin cooperative prisosul de pro
duse agricole. In 1958 s-au achi
ziționat prin cooperative față de 1954 
de două ori mai multe cereale, de 
nouă ori mai multi cartofi, de șase 
ori mai multă lînă, de trei ori mai 

multe ouă. A căpătat o largă răs- 
pîndire acțiunea de contractare a ce
realelor cu asociațiile de țărani. Peste 
70 la sută din cantitatea totală de ce
reale contractate anul acesta s-a rea
lizat cu cele aproape 4000 de asocia
ții de țărani pentru valorificarea pro
duselor agricole.

A luat cuvîntul apoi tovarășul 
A. I. Galkin, președintele Uniunii cen
trale a cooperativelor de consum din 
R.S.F.S. Rusă și vicepreședinte al 
Uniunii centrale a cooperativelor de 
consum din U.R.S.S., care în numele 
celor 36.000.000 de cooperatori din 
U.R.S.S. a adus Congresului un fră
țesc și călduros salut.

Au mai adus saluturi 
reprezentanți ai mișcării 
din R. Cehoslovacă, R.P.
R.D. Germană, R.P. Bulgaria, 
Albania, R.P. Ungară, R.P. Mongolă, 
R.P. Polonă și R.D. Vietnam.

In după-amiaza primei zile a lu
crărilor Congresului, după prezenta
rea raportului comisiei de validare, a 
dării de seamă contabile a Centrocoo- 
pului la 31 decembrie 1957 și a ra
portului comisiei de revizie pe 
rioada 1954—1958, au început 
țiile la raportul 
trocoop.

In cuvîntul său, 
Spasa, președintele 
cole colective din

Coici 
agri- 

regiunea 
Timișoara, arăta că unirea țăranilor 
muncitori în cooperativă i-a ajutat să 
înțeleagă mai bine foloasele muncii 
și gospodăririi 
comună, în urma 
manent dat de
pa.tid, toate cele 340 de familii 
comună și-au unit pămînturile
g.a.c. „Drumul lui Lenin“.

Cooperativele sînt aproape de inima 
și interesul țărănimii — arăta tova
rășul Dumitru Murdariu din Craiova 
în cuvîntul său — și își întărea spu
sele, amintind că 580.000 de săteni, 
reprezentînd 69 Ia sută din populația 
adultă a satelor din regiune, sînt 
membrii ai cooperativelor de consum. 
Tovarășul Vasîle Stărica, președintele 
U.R.C.C.-Suceava vorbind despre ro
lul educativ al cooperației de consum 
arăta că membrii cooperatori se gîn- 
desc astăzi la problemele cooperativei 
și ale satului cu mai multă maturi
tate politică. In perioada de după cel 
de-al II-lea Congres, membrii coopera
tori din regiunea Suceava au achitat 
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peste 21 milioane lei fond social față 
de 6 milioane cite erau în 1954.

Au luat cuvîntul în continuare nu
meroși alți delegați care au ridicat 
probleme din cele mai variate sectoa
re ale activității cooperației de con
sum.

Congresul a aprobat raportul consi
liului Centrocoop cu privire la acti
vitatea cooperației de consum pe pe
rioada 1954—1958, darea de seamă 
contabilă și împărțirea beneficiului 
Centrocoop la 31 decembrie 1957 și 
raportul comisiei de revizie.

Tovarășul Lucaci Ladislau, vicepre
ședinte al Centrocoop, a prezentat a- 
poi raportul asupra modificărilor la 
statutul Uniunii centrale a cooperati
velor de consum. După discuții pe 
marginea raportului, Congresul a a- 
probat în unanimitate modificările a- 
duse la statut. Delegații au adoptat 
apoi în unanimitate Rezoluția celui de 
al III-lea Congres al cooperației 
consum. A fost ales apoi, prin vot 
creț, președintele Centrocoop, și 
121 de membri și 29 de membri 
pleanți ai consiliului Centrocoop, pre
cum și comisia de revizie.

Tovarășul C. Mateescu, președintele 
Centrocoop, a mulțumit delegaților, în 
numele său personal și al consiliului 
nou ales pentru încrederea acordată, 
asigurînd Congresul că membrii nou
lui consiliu vor îndeplini cu cinste 
sarcinile trasate de Congres.

In continuare, tovarășul Francisc 
Țapoș, vicepreședinte al Centrocoop, a 
dat citire telegramei de salut adresate 
C.C. al P.M.R. și Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne de către cel de 
al III-lea Congres al cooperației de 
consum. Salutul adoptat în unanimita
te de participanții Ia Congres a pri
lejuit din nou o manifestare fierbinte 
de dragoste și atașament față de 
partid și guvern.

Cuvîntul de închidere a Congresu
lui a fost rostit de tovarășul 
lus Zăroni, vicepreședinte al 
coop.

Duminică seara, a avut loc 
de festivități a Fabricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej", o reuniune to
vărășească, la care au participat de
legații Ia cel de al III-lea Congres al 
cooperației de consum și reprezentan
ții organizațiilor cooperatiste de peste 
hotare invitați la Congres.

naugurarea 
T ■ Imaretui omplex 

Școlar Je la B îrlac8

Zilele acestea, oamenii muncii 
din orașul Bîrlad au trăit un e- 
veniment de seamă: a fost dată 
în folosință cea mai mare cons
trucție din tară destinată învă- 
țămmtului de oultură generală. 
La festivitatea inaugurării au 
participat învățători, profesori, 
elevi, oameni de știință și cultu
ră, muncitori fruntași din între
prinderile bîrlădene.

Luînd cuvîntul, tovarășul Cons
tantin Nistor, președintele sfa
tului popular regional Iași, a 
scos în evidență dezvoltarea con
tinuă a regiunii Iași în anii re
gimului democrat-popular, Nu
mai în ultimii ani s-au construit 
fabrica de rulmenți din Birlad, 
fabrica de antibiotice din Iași, 
conducta de aducțiune a aipei 
Prut—Lași, la care azi se adaugă 
marele Complex școlar din ora
șul Birlad.

In marele Complex școlar de 
la Bîrlad, care se întinde pe o 
suprafață de 20.000 m.p., cu clă
diri impunătoare, avînd peste 
800 de încăperi (săli de clasă, 
laboratoare, ateliere, cabinete 
metodice) vor învăța aproape 
2.300 de elevi, dintre care 
vor beneficia de internat.

Intîmpinat cu vii aplauze, 
varășul acad. Atanase Joja, 
copreședinte al Consiliului 
Miniștri, ministrul fnvățămîntu- 
hii și Culturii, în numele C.C. al 
P.M.R. și al Consiliului de Mi
niștri, a salutat călduros pe con
structorii 
didactice 
fie iu de 
subliniat 
tidului și 
de școală, față de tînăra noastră 
generație, căreia i se creează 
condiții tot mai bune pentru a-și 
însuși cuceririle științei, culturii 
și tehnicii, pentru a învăța să le 
pună in slujba muncii construc
tive a poporului.

Oamenii muncii, 
dactice și elevii din 
adresat Comitetului 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
Consiliului de Miniștri o telegra
mă prin care își exprimă recu
noștința și dragostea fierbinte 
(ață de partid și guvern, pentru 
grija deosebită pe care o acordă 
instruirii și educării tineretului, 
angajfeidu-se să transforme Com
plexul școlar de la B»lad in
tr-un puternic centru de cultură 
și educație patriotică a viitori
lor constructori ai socialismului 
mi patria noastră.



Se va realiza un însemnat pas înainte pe linia chimizării treptate a agriculturii, 
vrîndu-se în 1959 cu peste 50 Ia sută mai muite îngrășăminte chimice decît în 1958“.

(Din expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheorghiu. 
Dej la ședința plenară a C.C.al P-M-R-).
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Putem să ne gospodărim 
și mai bine

Inginerul Rădoi Zacheu face 
parte din acea categorie de oa
meni cu care te împrietenești de 
la prima vedere. Firii sade vese
le și deschise i se mai adaugă 
și calitatea unui bun povestitor. 
Or, ca să fii bun povestitor, tre
buie mai întîi să cunoști tiare 
multe lucruri. Și inginerul Ră
doi, tehnicianul agricol al gos
podăriei colective „I. L. Cara- 
gialn“ din Rîșnov, regiunea 
Staun, cunoaște într-adevăr 
multe lucruri interesante- Mei a. 
Ies despre gospodăria colectivă 
în care muncește de aproape 
cinci ani, știe atîtea, încît te 
prinde mirarea cum de le poate 
{ine minte pe toate.

Dacă vrei, îți poate vorbi o 
seară întreagă despre sectorul 
zootehnic al gospodăriei, despre 
vacile cu lapte și îngrijitorii 
lor, despre oi și hărnicia cioba
nilor, care au adăugat la zes
trea anuală a colectiviștilor 
multă brînză, lînă și mai ales 
mulți, foarte multi bani.

In ultima vreme însă, după 
plenara din 26—28 noiembrie 
1958, a C.C. al P.M.R., ingi
nerul Rădoi, ca de altfel toți 
colectiviștii de aici, are ca obiect 
principal de discuție cultura sfe
clei de zahăr. In expunerea fă
cuta de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Doj la plenară, s-a arătat 
de exemplu, ca în cîieva regiuni 
ale țării, dintre care și regiunea 
Stalin, unde sfecla de zahăr a- 
re condiții favorabile de climă 
și sol, nu s.a dat suficientă a- 
tenție acestei plante.

— Ceea ce-1 frăinîntă pe 
membrii gospodăriei noastre în 
momentul de față — a ținut să 
mă pună la curent inginerul Ră
doi — este următorul lucru : 
cum să sporească producția 
sfeclei de zahăr ? Noi avem de 
acum o experiență destul de bo
gată în această direcție pentru 
că n-a fost an în care să nu 
cultivăm și sfeclă de zahăr.

— Atunci cu siguranță că ați 
avut și rezultate bune.

— Mai încape vorbă ? Anul 
trecut, de pildă, am realizat 
17.000 kg. sfeclă la hectar. Cu 
sacii au cărat acasă colectiviștii 
zahăru: ce ne-a revenit după 
predarea sfeclei. Feher Iosif cu 
familia lui a primit, de exem
plu, o sută ți ceva de kilograme, 
Aldica Maria, Badeș Gheorghe 
și Marțel Hans, la fel.

Anul acesta rezultatele nea. 
stre au fost mai slabe, la acea
stă plantă. Dacă ar fi să-4 în
trebi pe colectiviștii voștri ca. 
re-i cauza, unii aruncă vina pe 
timp : că n-ar fi fost favorabil. 

O leacă de dreptate au ei. Insă 
nu-i mai puțin adevărat că nici 
noi n.am făcut tot ce se putea 
pentru obținerea unei producții 
cît mai mari de sfeclă de za
hăr.

— Și ce măsuri ați luat în 

„Putem și trebuie să luăm toate măsurile pentru 
dezvoltarea culturii sfeclei de zahăr, cît și pentru mă
rirea capacităților de producție, astfel ca în I960 im
portul de zahăr să fie lichidat, iar în 1964 să ajungem 
la un consum de zahăr de 20 kg. socotit pe cap de 
locuitor, față de 5,5 kg. cît era în 1938 - și să dispunem 
în același timp de însemnate cantități pentru export".

(Din expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu.Dej la ședința plenară a CC. al P.M.R.)

cadirul gospodăriei, ca în anul 
care vine să puteți produce mai 
multă sfeclă de zahăr ? Ați dis
cutat cumva pînă acum acest 
lucru ?

— Sigur că da. De altfel am 
fost și invitați la o consfătuire 
cu toate gospodăriile agricole 
de stat, gospodăriile agricole 
colective și întovărășirile din 
raionul Codlea, la care s-a dis
cutat tocmai acest lucru : spo
rirea producției la sfecla de za. 
hăr. La această consfătuire, or
ganizată de sfatul popular re
gional, colectiviștii din Halchiu 
au făcut o chemare la între
cere care ne-a pus pe gîn- 
duri. S-au angajat, de exem
plu, să mărească suprafața 
pentru recoltarea sfeclei de 
zahăr cu 10—15 la sută, să ri
dice producția medie la hectar 
pînă la 20.000 kg. etc. Ei bine, 
puteam noi să stăm nepăsători? 
Sigur că nu. Și atunci, uite ce 
ne-am pus de gînd să facem. 
In primul rînd am stabilit în 
adunarea generală ca în loc de 
25 hectare cîte am avut anul tre
cut cultivate cu sfeclă de za. 
hăr. anul viitor să avem 40 hec
tare.

S-a stabilit să folosim cele 
15 hectare ce le avem pe 
lingă iazul morii. Acolo avem 
posibilitatea să facem o irigare 
naturală, care să nu ne coste 
nici un ban. Și mai e ceva. O 
dată cu irigarea pămîntului a- 
vem posibilitatea să.i asigurăm 
și o îngrășare cu must de gunoi 
de grajd, subtiat. O dată cu pă
trunderea apei din iaz, răstur
nării și butoaiele cu must de gu
noi de grajd la capetele stra
turilor și îngrășămintele se îm. 
part uniform pe întregul teren. 
De altfel problema îngrășămin
telor continuă să ne frămîrrte șt 
azi. Sfecla de zahăr are nevoie 

pe lîngă o umiditate constantă 
și de multe îngrășăminte. Ca să 
ne coste mai ieftin, am stabilit 
ca toți colectiviștii care au vite 
acasă să nu arunce bălegarul, 
ci să anunțe gospodăria ca să-l 
care pe cîmp.

♦

O altă problemă de care ne 
vom ocupa esie însămînțarea 
plantei la timpul cel mai potri
vit. îmi amintesc că în urmă cu 
doi ani am sfătuit oamenii să 
însămînțeze sfecla foarte timpu
riu. Abia se dusese zăpada...

— Și dacă dă bruma, ce ne 
facem? — m.au întrebat îngri
jorați cîțiva dintre colectiviști. 
— Nu pierdem sămînța ?

— O mică parte o pierdem — 
le-am răspuns eu. — Dar dacă 
nu cade bruma, vom avea cu 
2—3.000 kg. mai multă sfeclă 
la hectar, ceea ce ar însemna 
zeci de mii de Iei în plus.

Și bruma nu a căzut...
La primăvară. vom face la 

fel...
Văzîndu-ină gata să-i pun o 

nouă întrebare, inginerul Rădoi 
mi-a luat.o înainte, de parcă 
mi-ai fi ghicit glodurile.

— Era cît p-aci să scap un 
lucru important — mi-a spus 
el. — E vorba de pregătirea oa
menilor care se vor ocupa la 
anul de sfecla de zahăr. Ei bi
ne, în iarna aceasta vom avea 
în cadrul cercului nostru agro
tehnic lecții speciale despre cul
tura și îngrijirea acestei impor
tante plante. Asupra celor care 
vor cultiva sfecla de zahăr 
ne.am oprit privirile încă de pe 
acum. Ei sînt: Babeș Gheorgne. 
Rudi Marțel, Aldica Ion, Du
că: Gheorghe, Berfi Martin și 
alții la fel de destoinici ca și 
ei. Și după cum am reușit eu 
să-i înțeleg pe colectiviștii noș
tri, după cum le cunosc ambi
ția. sînt sigur că vom reuși să 
scoatem o producție bună în a- 
nu' yiitor. Deocamdată am fă
cu! planurile. Vom lupta însă ca 
p>anurile noastre să se transfor
me în zec, si sute de tone de 
sfeclă de zahăr.

N. CREANGA

Am stat îndelung ia taifas cn 
tovarășul Ene Oprea, președinte
le gospodăriei colective din Că- 
zănești, raionul Slobozia, care 
tocmai ținuse sfat cu membrii 
consiliului de conducere pentru 
alcătuirea planului de producție 
pe 1959. Pe filele ziarului cu Ex
punerea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Plenara C. C. 
al P.M.R. din 26-28 noiembrie 
1958, creionul președintelui sub
limase cu grijă unele pasaje și 
îndeosebi rîndurile care vorbeau 
despre sporirea considerabilă a 
producției de lină, ulei și za
hăr.

— Expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej, ne face să pri
vim mai limpede, mai departe, 
îmi spuse președintele. Ne dă 
încredere în puterile noastre. E 
pentru noi un program de luptă, 
și a venit tocmai la timp. Ne-a 
găsit, ca să zic așa, pregătiți. 
Și noi ne gîndeam să cultivăm 
mai .multă sfeclă de zahăr, să 
însămînțăm mai multă floarea 
soarelui și să sporim numărul 
oilor cu lînă fină. Dar prevede
rile noastre erau mai mici față 
de condițiile și posibilitățile pe 
care le avem. Documentul ne-a 
arătat că putem să ne gospodă
rim și să muncim cu mai multă 
chibzuință.

— Ați pomenit de sporirea nu
mărului de oi cu lînă fină...

— Da, avem 600 de oi de rasă 
„Merinos". Hotărîsem să le în
mulțim la anul cu încă vreo 200. 
Acum, citind documentul, chiar 
Niță Papuc, ciobanul, a venit și 
mi-a spus că mergem prea încet 
cu mărirea stînii, că el e de pă
rere să sporin numărul oilor cu 
încă o dată pe-atît, s_ajungem la 
1200. Și are dreptate. Saivane 
putem face cu meșterii noștri, 
pășune avem din belșug...

— Lînă contractată ați avut ?
— Am avut și-am predat-o 

toată : 670 kg. Asta, în afară de 
lîna contractată de fiecare colec
tivist în parte, de la oile pro
prii.

Pe un perete. într-o ramă au
rită. zării o diplomă de onoare. 
Ea consemnează o mare izbîndă 
a gospodăriei din Căzănești care 
a obținut o producțio însemnată 
la cultura orezului. In anul vi
itor, gospodăria va cultiva orez 
pe toate cele 50 de hectare ce 
se întind pe malul Ialomiței.

„Ca urmare a aplicării măsurilor agrotehnice. înaintate, 
precum și a cointeresării materiale a producătorilor vom pu
tea ajunge ca in 1960 să renunțăm 1a importul de ulei, 
iar în 1964 să obținem o producție de 656.006 tone floarea 
soarelui, cu care să satisfacem pe deplin cerințele crescmde 
de consum ale populației".

(Din expunerea făcută de tovarășul <3h. Gheer- 
ghiu.Dej la ședința plenară a CC. a! P.M.R.,

— Credeți că ne-ar sta rău sK 
mai avem o diplomă și pentru 
floarea soarelui ? O s.o avem, 
fără îndoială, mă asigură Ion 
Dan, omul cu cele mai multe 
zile-muncă făcute în gospodărie, 
care a realizat un venit mediu 
lunar de peste 1600 lei. Ogorul 
de toamnă l-am făcut, să.aînța 
Wniimk e pregătită, tarlaua 
pentru floarea soarelui s_a mărit 
la 125 hectare...

Aaaactă plantă, veșnic îndră
gostită de soare, pe care-1 ur_ 
mărește cu privirea de cînd 
răsare și pînă apune, și-a 
semnat certificatul de înpămîn- 
tenire în Căzănești, cu mulți 
ani în urmă. Dar pe vremea a- 
ceea, oamenii cu pămînt puțin, 
înăbușiți între haturi ca între niș. 
te chingi prea strînse, nu știau 
cum să-și gospodărească mai 
bine peticul de pămînt să.i a- 
jungă și pentru grîu, și pentru 
porumb, și pentru dughie, și 
pentru un sfert de pogon de 
floarea soarelui. O semănau la 
întîmplare și dacă dădea vreo 
ploaie la vreme, scoteau cîteva 
sute de kile la hectar... Acum, 
pe tarlaua cea mare, lucrată 
după toate cerințele agrotehnice, 
cu toată vitregia naturii care a 
fost zgîrcită în ploi în vara a- 
ceasta, gospodăria a scos pînă 
la .1500 kg. la hectar.

— Cînd mă uitam astă.vară 
la tarlaua cu floarea soarelui — 
îmi spuse brigadierul — mi se 
părea o pojghiță aurie, cu o su
medenie de bănuți de aur risi
piți cîtu-i zarea...

— Și chiar că aur ne-a adus, 
interveni președintele. — Con
tractasem la început 60 de tone. 
Pe urmă, ce ne-am gîndit ? Hai 
să mai dăm vreo 20-30 de tone. 
A cîștigat și statul, am cîștigat 
și noi. Dacă ducssim acaaă par
tea n*'. • tră d» «.Jăiehti, o
dejmuiam cu p sirJe ș; ei șoa
recii. Statul nea d.-it 2.300 kg. 
de ul pe xre l-am și împărțit 
între noi. Așa că. ne-am ales și 
cu bani, și cu ceva ulei pe dea. 
supra.

La plecare, președintele M 
dăugă :

— Deocamdată, v-am arătat 
cifre... La vară, au să vorbească 
faptele. Chemării partidului nos
tru, îi răspundem din toată ini
ma : vom fi la datorie I

P POPA



CAMIL PETRESCU

CEI CMUPlAlFSC

— Fragmente —
Sîngeroasa reprimare a muncitorilor de către regimul bur- 

ghezo-moș.eresc, la 13 decembrie 1918, a stlrnit revolta tuturor 
oamenilor de bună credință din (ara noastră. In(elegîndu-și me
nirea de cronicar al vremii sale, marele nostru scriitor Camil 
Petrescu a lăsat un zguduitor document al evenimentelor de 
acum patru decenii: nuvela ,,Cei care plătesc cu viața". Pu
blicăm din această nuvelă fragmentele de mai jos:

...Ladima văzu doi soldați care tîrau cu greutate cadavrul 
unui muncitor... și-1 treceau strada pustie spre curtea Teatru
lui Național. Cel ucis, părea un colos, cu iața moale, rotundă, 
învinețită, cu o mustață mică neagră. Alți doi soldați ieșiră 
din gangul atelierului iotograiic Mandl, purtînd tot așa de cap 
și de picioare, alt muncitor ucis. Ladima se opri in loc în
cremenit, nepricepînd rostul acestei strămutări. Cel de al doi
lea părea să fi fost un ins slab și cu fața suptă, pe care mus
tața părea prea mare.

Ajunse o dată cu soldații în dreptul curții Teatrului Na
țional și văzu cum îi aruncau pe cei uciși unii peste alții, ca 
niște trunchiuri de copaci. Alți trei, patru, erau răsturnați pe 
pavajul curții înguste, cu pete mici de sînge lîngă ei. Ladima 
ar fi vrut să vadă, stăruia cu privirea, dar trupurile Iară via
ță, de fontă parcă în vinețeala lor, se refuzau privirii lui, cînd 
îngust limpede, cînd larg încețoșată Acum, după, colț, vederea

Patruzeci Je ani 
de Ia masacrul 

din Piața 
Teatrului N ațional

Evenimentele din 13 decembrie 1918 
s-au desfășurat în cadrul avîntului re
voluționar al maselor muncitoare din 
țara noastră însuflețite de Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie. Victoria 
revoluției ruse, organizată și condusă 
de partidul bolșevic, în frunte Cu Lemn, 
a arătat clasei muncitoare din țara noa
stră că eliberarea sa nu este posibilă 
decît pe calea luptei revoluționare, în 
frunte cu un partid marxist-leninist.

După acțiunile din 17 noiembrie și 1 
decembrie ale ceferiștilor, la 3 decem
brie 1918 intră în grevă 5.000 de mun
citori și muncitoare de la Regie. In ace
lași timp izbucnește greva tipografilor 
de la Sfetea și „Minerva". Deoarece pa
tronii refuzau cu încăpățînare să satis
facă cererile lor drepte, după aproape 
două săptămini de tratative, muncitorii 
din Capitală hotărăsc o grevă generală 
de solidaritate cu frații lor aflați în 
grevă.

îngrozite, burghezia și moșierimea se 
pregăteau să reprime orice manifestație 
muncitorească. In acest scop, generalii 
Mărgineanu și Ștefănescu au început 
să instruiască din timp trupele de ,,eli
tă" aduse în Capitală tocmai din nor

dul Moldovei, spunind soldaților că 
vor lupta Împotriva „dezertorilor care 
vor război',

Ziua de 13 decembrie se anunța po
somorită, cețoasă. Bucureștiul părea un 
oraș asediat. Lucrătorii tipografi au fost 
convocațj pe‘.tru ora 10 la întrunire în 
sala sindica’elor dun str. Sf. Ionică.

Cuvîntăril" au ținut pînă la 10 jumă
tate. Adunar a a luat hotărîrea ca, în 
frunte cu delegații, muncitorii să ma
nifesteze pr Calea Victoriei pînă la 
Ministerul ’ idustriei, pentru a primi re
zultatul tr .tativelor. Dar, ieșind în stra
dă, muncitorii constată că toate stră
zile erau barate de soldați. S-a luat ho
tărîrea să se declare grevă generală de 
protest a tuturor muncitorilor din Capi
tală împotriva interzicerii manifestații
lor de stradă. Au fost trimiși delegați 
la toate fabricile pentru a convoca mun
citorii la un mare miting, la clubul so
cialist.

După ora 13, încolonați cîte patru, 
în frunte cu ucenicii, muncitorii de la 
fabrica Vulcan s- u unit pe drum cu cei 
de la Bragadiiru. 1 ’ altă cale veneau cei 
de la Wolf, Lema’tre. Dinspre Gara de 
Nord se apropiau opt m‘ii de ceferiști 
și șase mii de muncitoare de la Regie, 
înaintau cîntînd Internaționala și stri- 
gînd : „Jos cenzura !', „Trăiască liber
tatea 1“ ..Pămînt țăranilor 1", „Vrem 
pace !", „Trăiască Revoluția Rusă !“, 
„Jos starea de asediu

Cînd primele rîndurj de muncitori au 
ajuns la clubul socialist, au fost opriți 
de cordoanele de soldați și polițiști. Cei 
din urma coloanelor neștiind ce s-a în
tâmplat în față, forțau înaintarea. Pre- 
văzînd ruperea cordoanelor de soldați, 
călăul Mărgineanu a ordonat să «e 
sune din trompete. Dar muncitorii stri
gau cu și mai mare hotărîre : „Vrem 
pîine !“, „Vrem libertate !".

Soldații. amețiți de băutură, priveau 
nedumeriți la poporul care cerea pîine, 
pace și libertate. Nu știau ce să mai 
creadă. Li se spusese că aceștia sînt 
„dezertori care vor război" $i cînd cola 
ei cereau pîine si libertate.

Răzbiți de valul mulțimii, soldații ce
dară. unii dintre ei amesteeîndu-se și 
chiar manifest'nd alături de muncitori, 
ba făcîndu-le loc să treacă mai departe.

Un „URA' puternic — din mii de piep
turi — zgudui văzduhul.

Atunci călăul Mărgineanu, a ordonat 
soldaților : „foc !“ Totuși, soldații nu 
s-au grăbit să tragă. In clipa aceea maio
rul Tătăranu se repezi cu furie spre al 
doilea cordon de soldați, care începuse
ră să șovăie si să discute cererile mun
citorilor. Maiorul începu să-i lovească cu 
pumnii. Ceilalți ofițeri îi urmară pilda.

Soldații încercară să tragă, dar mîini’e 
la tremurau. Foc 1 — comandă maiorul. 
Dar nu se auzi nimic. Atunci maiorul 
scoase revolverul de la centură și trase 
cel dintîi în mulțime. Apoi se auzi o sal
vă... încă una... încă altele, pînă cînd 
gornistul sună încetarea focului.

In urma acestui act de „vitejie" al că
lăului Mărgineanu în piața teatrului au 
«mas : 102 morți și peste 150 de răniți. 
Toată noaptea camioanele au cărat morți 
pe la diferite cimitire. Apoi au fost re
dactate autorizațiile de inmormîntare. 
Iată un exemplu: „Buletin de moarte Nr. 
13.196. Nicolae Bora, în vîrstă de 28 de 
ani, mecanic, str. Căuzași, încetat din 
viață Ia 13 ale lunii decembrie, boala : 
rănire prin arma de foc și — expresie 
a cinismului și bestialității — pe autori
zație este adăugat : omor scuzabil.

A urmat un pi 
avut loc în april l 
țială, înscenat un 
tori, învinuiți de 
statului. Zeci di J 
voința a mii și m 
din partea secțiu 
list din București 
lor sindicate, a i 
citor". precum și 
cele mai diferite I 
politice au fost 
In ele se exprim: 
a poporului nost 
plicați în proces ’ 
în libertate. In^1 
protest de malv 
lor închiși au fo»

Guvernul burgi. 
tunci și regele! 
urma acestui m 
a proletariatului» 
ge. Rezultatul a |ț 
perioada care ur« 
torească din țaral 
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1920.
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se schimbă și la douăzeci, treizeci de metri mai jos, în dreptul 
Pasajului, era un baraj de soldați pe două rînduri, cu armele 
întinse, iar dincolo, un grup cît o clasă de școală, care izbuc 
nea în imprecații și deznădăjduite strigăte : „Ucigași... uci
gași... trageți... trageți..." Zeci de brațe erau ridicate spre cer, 
într-o agitație frenetică. In orașul devenit parcă pustiu, cînd 
toată lumea fugise, ei rămăseseră după somațiile moiții, lîngă 
tovarășii lor care căzuseră printre ei, uciși. Grupul acesta pă
rea mai singur în fața armelor întinse, la un pas, de se simțea 
respirația rece, de oțel, a baionetelor, decît niște naufragiați 
pe o plută, între cer și apa vînătă a oceanului.

Mai făcu doi, trei pași spre un grup de trei civili, singurii 
în golul în care se găsea. Unul dintre ei, care se plimba agi
tat înapoia zidului de soldați, se apropie de spatele lor, mal 
privi o dată mînios printre căștile de oțel, spre grupul celor ce 
se frămîntau ca pe o corabie în vîrtej și șe întoarse îndîrjit 
spre un locotenent palid, cu o umbră de mustață țepoasă, dea
supra gurii tăiate parcă in lemn :

— Să sune trompeta somațiile legale... Dacă nu se îm
prăștie, trageți...

Dar ofițerul își încordă umerii și îl privi puternic în ochi.
— De tras este ușor de tras, ați văzut și dumneavoastră... 

Dar uite ce e acolo... și arată spre curtea Teatrului Național. 
Mai gîndiți-vă...

Omul, cu gulerul paltonului ridicat, care-1 făcea să pară 
și mai înalt, dîndu-i în același timp și un aer de bolnav, îl 
privi cu ochii pe jumătate închiși, cu o lumină tăioasă între 
pleoape.

•— Dumneata ești chemat aci să execuți ordinele, nu să 
discuți...

Locotenentul vru să răspundă, apoi șovăi și se întoarse 
scurt, apăsat, către un plutonier, la care se răsti scurt.

i—• Să sune trompetul...
Ladima îngheță... Sunetele lungi, prelungite, ca un strigăt 

astral, fură ca o descărcare electrică, întîi în zig-zag, prin zi
dul soldaților. Corpurile lor se încordară în așteptare.

Dar în clipa aceea, în loc ca mulțimea să se împrăștie. 

izbucni în strigăte aproape inumane, mîinile fîlfîiră ca niște 
ramuri agitate de vijelie într-o palpitație deznădăjduită...

— Trageți... Trageți o dată...
Vuietul de protestări asurzitoare pluti mu’tă vreme în cu

prinsul străzii. Cele trei somații rămaseră suspendate îa văz
duh... Salva anunțată nu a fost trasă...

Ziua aceasta de decembrie, din nepăsarea naturii, în con
tradicție cu viața omului, fusese o zi .frumoasă", fie și de 
iarnă, și sfîrșia intr-o anemica apoteoză. Ultimele raze ale 
soarelui care scăpata, mai ajungeau, cît îngăduiau acoperi-

șurile de peste drum, să luminezi 
și balconul clubului, de pe dreaptf 
de unde fruntașii muncitorimii vor*

Nu mai sus decît un stat de o 
cușcă do grilaj de fier, lipită de 
cîtorva persoane să privească n. 
Alții se îngrămădeau în pervazul . 
nărui cu sita lui de gaz aerian, 
suporții înflorați de fier ai balco-

Cu totul în lumina soarelui g< 
de statură mijlocie, cu o față osc 
tot. .Am cerut pîine și ni s-au c 
aspră, fraza mai curînd stîngace 
care cădeau ca picături inflama 
de unde țîșneau în aprobări vii 
gheziei se vor întoarce împotriva 
pitalismului este mușcătura fiarei

Din cînd în cînd se producec 
o dată cu bănuiala rece a amurgi 
toare peste această insulă de 
morții, dar atunci chiar din mulțî 
din două, trei cuvinte, pătrunzător' 
cotească toate piepturile într-un v 
se agite în amenințări și tînguiri. 
reori, în clipele cele mai grele a 
tărîre în fața morții. Nu fusese n 
citorească, dar pe oamenh aceșt 
decît ca veniți din depărtările v 
deauna, într-un act peste care tim 
„Cei care se jertfesc sînt întotdi 
murat poetul.

Ladima crezu că recunoaște 
țele palide, slăbite, cu ochii halu 
pe retinele lor în această după ar 
lucrătorii tipografiei din pasajul If 
ultima vreme gazeta la care luci 
ca și părul, cu ochii apropiați și
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de A CONȘTANT1NESCU

...In drum pîtă la prefectură 
se auzea înălțîr.du-se din pieptu
rile muncitorilor cîntecul :

Fraților solda/
Nu ne impușca/i, 
Că vă sîntem frați, 
Fra/i îndurera/i...

>1
Unii dintre soMați ascultînd 

nedumeriți aceste cuvinte mișcă
toare nu le venea să creadă o- 
chilor, că acest convoi martiri
zat se compunea din muncitori, 
muncitoare și copiii lor golași cu 
păr ciufulit, multi cu ghete rup
te, care se fineau plî.ngînd de 
poalele mamelor necăjite.

După multă deținere în curtea 
prefecturii, începe „ancheta", 
„trierea", „interogatoriul" comi
sarului de serviciu cu un „asis
tent" lîngă el.

— Tu ce ești, fă ? Ce lucrezi ?
— Lucrătoare la regie...
— Și ce ai căutat la manife

stație ? Manifestație îți lipsea ? 
Și loviturile curgeau nemiloase, 
bestiale. Comisarul de serviciu, 
de atîta „muncă" nici nu mînca- 
se, deși era aproape de ora 3 
după amiază. „Auzi, să stau 
nemîncat din cauza voastră !“

— Dar tu ce lucrezi ?
— Eu sînt gospodină...
— Aha, gospodină în strada 

Cîmpineanu ? Acasă n-al avut ce 
face, hai ?

Și pumnii curgeau ca ploaia.
Asta era la prefectură.

13 decembrie 1918. Ora 7 scara.
(Desen de N. TON IT ZA)

La sediul din str. Sf. Ionică, 
agenjii polițienești și militarii au 
năvălit în cancelaria lui Frimu, 
casier al societății de ajutor mu
tual „Munca", au tăbărît pe el 
cu paturile de pușcă pînă au o- 
bosit. au spart casa de bani a 
„Muncii", însușindu-și economi
ile sărmanilor muncitori bătrîni, 
adunate în mîinile lui Frimu în 
care aceștia aveau o încredere 
fără margini. Bineînțeles regis
trele au avut soarta celorlalte 
lucruri din sala -mare, au fost 
rupte și aruncate pe fereastră.

După jefuirea casei de bani a 
societății „Munca", I. C. Frimu 
și alți fruntași ai mișcării mun
citorești. au fost transportați și 
ei la prefectură. Aci au fost dați 
în primirea unui plutonier de 
jandarmi pedeștri ..Zurbagiu”, 
care după ce i-a dus în spălătoria 
cazărmii, a organizat în pripă o 
echipă de soldați bătăuși, care 
înarmaji cu ciomege speciale, au 
dat fără milă, unde au nimerit, 
pînă au obosit.

Schingiuirea din spălătorie a 
ținut toată noaptea, în timp ce 
în curte se continua „interogato
riul" și .,trierea". înjurăturile și 
loviturile comisarilor de serviciu 
erau intercalate de țipetele mun
citorilor bătuți. Tocmai în zori 
oamenii au fost scoși -mai mult 
morti decît vii din „spălătorie".

In acest timp pe strada Cim- 
pineanu și în Piața Teatrului „o- 
ficialitățile" făceau „curățenie". 
Cadavrele muncitorilor erau 
strînse și duse la morgă. De a- 
colo expediate cu rapiditate la 
cimitir, unde de cu seară, după 
ce gornistul a sunat „retrage
rea", au fost trimise echipe de 
gropari, ca să pregătească gropi
le comune.

Din schingiuirea de la prefec
tură, n-umai sănătatea de fier a 
lui Frimu l-a ferit de moarte du
pă sălbatica ciomăgire a „Zur
bagiului". Dar ceea ce n-a reușit 
să facă ferocele plutonier de 
jandarmi pedeștri cu brutele lui, 
a făcut tifosul exantematic. con
tractat la infirmeria penitencia
rului Văcărești...

(Fragment din volumul: ..Ma
sacrul din Piața Teatrului Națio
nal din București 13 decembrie 
1918". Ed. F.I.A.P. 1948).

> Ai’F®3rT'jL ,
In regiunea Constanța, prima regiune din țară colectivizată în între

gime, oamenii muncii romini. tătari, turci, lipoveni își făuresc, înfrățiți în 
muncă și năzuinți, o viață îndestulată, lipsită de griji. Cultura minorități
lor naționale de aici, ca urmare a condițiilor create de regimul nostru, 
cunoaște azi cea mai mare înflorire.

In fotografie : Bolat Temur și Abdula Sunie, tineri colectiviști, mem
bri în echipa artistică a gospodăriei agricole colective „8 Mai" Cobadin, 
regiunea Constanța, executînd un frumos dans tătar.

Sub steagul 
marilor drepturi și libertăți

este 
din

La

„CEI CARE PLĂTESC CU VIAȚA" 5
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La 12 decembrie ac 6e împlinește 
un deceniu de la publicarea Rezolu
ției Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
în chestiunea națională. Data publică
rii acestui important document 
scumpă tuturor oamenilor muncii 
patria noastră care pășesc umăr 
umăr, fără deosebi, 
re de naționalitate, 
pe drumul construi
rii socialismului.

Rezoluția din 
cembrie 1948 a 
roului Politic 
C.C. al P.M.R.
chestiunea națională 
a consfințit pentru 
vecie deplina egali
tate în drepturi a 
naționalităților conlocuitoare din țara 
noastră. Constituția R.P.R. — așa cum 
arăta tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
în Raportul asupra Proiectului de 
Constituție — „garantează naționali,
lăților conlocuitoare drepturi pe care 
nu pot decît să le viseze popoarele
și naționalitățile asuprite din lumea 
dominată de imperialiști".

In timp ce jungla capitalistă e bin-

Din Constituția R.P.R.
„...In Republica Populară Romî- 

nă se asigură minorităților națio
nale folosirea liberă a limbii ma
terne, învățămîntul de toate gra
dele în limba maternă, cărți, ziare 
ți teatre în limba maternă...".

tuită de furia propagandei șovine 
pogromurile și linșajele fiind consi
derate acolo drept virtute, iar asnpri- 
rea națională drept instrument al po
liticii de stat, — în țara noastră, sub 
soarele puterii populare. legăturile de 
frățietate dintre naționalitățile conlo

cuitoare se adiocesc 
și se cimentează 
necontenit.

Rezolvarea pro
blemei naționale în 
lumina învățăturii 
narxist-leniniste este 
una din realiză
rile istorice ale re
gimului nostru de
mocrat-popular, este 
o cucerire cu care 

se mîndrește întregul popor muncitor, 
împlinirea unui deceniu de la publi
carea Rezoluției din 12 decembrie 
1948 îi găsește pe oamenii muncii din 
uzine și de pe ogoare string uniți
luptînd umăr la umăr pentru atin
gerea țelului comun : construirea so
cietății socialiste, făurirea vieții iiubii 
șugate și fericite.

La o expoziție de cărți
A MARGUL SPERBER
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tr-un palton decolorat, diformat de purtare, cu o legătură ce
nușie răsucită și sucită la gît, părea să fie paginatorul de 
noapte; un altul, cu fața lungă și fruntea boltită, foarte înalt, 
numai într-un pardesiu cenușiu vechi, cu buzele arse, aproa 
pe negre, părea să fie Dumitru Dumitru, de la mașina Typo- 
graph. N-ar fi putut spune dacă erau ei, nu numai fiindcă în 
genere nu-i știa în haine de oraș, dar și pentru că acești oa
meni parcă nu mai erau la fel cu ce au fost fiecare în parte, 
ei semănau acum mai mult unii cu alții, prin ceva care ve
nea de dincolo de înfățișarea lor zilnică, din adîncurile nebă
nuite, în care oamenii sau se deosebesc după esența lor, 
atunci cînd se aseamănă doar ilusiv, sau, dimpotrivă, se apro
pie unii de alții, cînd sînt din aceeași esență, cum se apropie 
razele în adîncul sferii. încă o dată, ca în toate împrejurările 
hotărîtoare, prezența morții provocase o alegere și Ladima 
avu sentimentul unei frățietăți de dincolo de lucruri, știu că 
oamenii aceia nevoiași îmbiăcați erau semenii celor mai buni 
din totdeauna.

Soarele căzuse cu totul dincolo de grădina Cișmigiului, por
țiunile de umbră ale străzii erau întunecate de-a binelea, cînd 
se ridică zvonul, ca un chiot clocotitor spre cer și zeci de miini 
fîlfîiră ca niște ramuri în furtună... Din sosul străzii Cîmpineanu, 
dinspre Știrbei Vodă, se vedea curgînd spre club, ca un rîu 
revărsat, coloana imensă a muncitorilor de la căile ferate.

...Ladima rămăsese înapoi, nu mai avea în dreptul lui acum 
decît coloana de infanteriști cu căști de oțel și echipament de 
război. Porni îndărăt spre piața pustie, aruncînd o privire stîn- 
jenită ca din fugă spre mormanul de cadavre din curtea tea
trului și se îndrepta năucit spre .Terasă",

Cînd ajunse în dreptul pasajului^ văzu lumea ieșind de Ia 
.Comedia' și resfirîndu-se ca un rîu revărsat, pe Calea Vic
toriei. Circulația se și restabilise și cei ce posedau și voiau să 
posede și mai mult, își duceau spre voluptate, cu dichisuri, ca
petele lor dulci, cu cioc și ghiare de uliu. Ladima înțelese și 
mal adînc în ce fel de compartimente, fără comunicare între ele, 
iremediabil opuse, se desfășoară istoria și se simți rătăcind 
între două lumi, cu un sentiment de condamnat, cu ochii arși 
de viziunea acestei .frumoase zile" de decembrie.

Stau lingă standul plin, frumos ți mare.
In paisprezece limbi — abecedare I
Căti alungată n paisprezece graiuri
E neștiința de
De paisprezece
De toate cite n
Abecedar ce -n
Tu, setea minții-mi stîmpărai dinții ț
Cînd incintat te răsfoiesc, tăcut.
Eu, dintr-o dată, iar sînt la-nceput:
Ghiozdan, condei, tăbliță — voi tovarăși
De vremi uitate, vii îmi sinteți iarăși...
Ce zgomot drag mi-ajunge la ureche ?
Te-aud, cor de copii fără pereche !
Scandind cu glas puternic, voi cu-ncetul 
Deprindeți și-azi în clasă alfabetul.
O. mici ostași viteji, primiți salutul I 
Voi știți acum ce greu e începutul.
Si totuți... Voi citiți în graiul vostru.
Ața-i puteți pricepe lumii, rostui.
Cuvintele și ele s-au schimbat
Din vremea cînd dinții le-am învățat.
Noi: foamete, războaie și nevoi.
Voi : muncă, pace, pîine. Nu război.
Azi. Ghecrghe Melnic (într-o bancă stăm) 
Nu plinge-amar (parcă-1 mai văd la geam); 
Costa abecedarul bani prea mulți.
II văd la școală cum venea desculț...
In paisprezece limbi cuvintul sameni. 
Abecedar, ce din copii faci oameni.
înveți copiii să dea țării lor
Și inimă, ți trudă, vis ți dor.
In paisprezece graiuri — află-n carte —
Că osebitul grai nu-i mai desparte
Si că frățește-nvață împreună.
Ca un popor, în patria comună I
Traducere de VERONICA PORUMBACU

pe-aceste plaiuri, 
ori stă scris, firesc, 
(ară le iubesc, 
suflete rămîi.



hi cadrul finalei t-estivalului bienal de teatru Jon Luca Caragtale", 
colectivul de artiști amatori ai casei raionale de cultură din Tirgu Ocna, 
regiunea Bacău, a prezentat piesa „Fata taiei, cea frumoasă" de 1. Ghelu, 
bucurindu-se de un mare succes.

In fotografie : o scenă din piesă

La finala Festivalului bienal
L. ( aragiale44de teatru „I.

Zilele trecute, trenuri venind din 
toate colturile tării au adus în Capita
lă echipele artistice de amatori selec
ționate pentru faza finaiă a festivalu
lui bienal de teatru „I. L. Caragiale".

Pe scena Teatrului Tineretului si a 
Teatrului ..Țăndărică" s-au întrecut 
timp de trei zile, 17 echiipe de teatru, 
7 echipe de păpușari, 17 recitatori, po
vestitori si cititori artistici, în total 
300 de artiști amatori.

De la început trebuie făcută consta
tarea că în marea lor majoritate echi
pele au prezentat pe scene piese le
gate de preocupările țărănimii mun
citoare pentru făurirea unei agri
culturii socialiste, pentru obținerea 
unor recolte tot mai bogate. Pot 
fi citate astfel piesele: ..Bucuroși de 
oaspeți" de Gh. Tentulescu, prezentata 
de echipa din Izvor-Rjman ; „Nemai
pomenita furtună" de M. Davidoglu, 
prezentata de echipa din Budișteni- 
Topoloveni si de -Casa raională de cul
tură din Fălticeni ; „Tîrgul inimilor" 
de Tiberiu Vornic, cu care s-au prezen
tat actorii amatori din Armeniș-Caran. 
sebeș si Casa raională de cultură din 
Sebeș, etc.

Buna orientare în alegerea reperto
riului dovedește maturitatea echipelor 
aqtistice munca lor contribuind la lim
pezirea problemelor care stau acum 
în fata țărănimii muncitoare si la dez
voltarea continua a vieții satului. Mul
te dintre echipele prezente la faza fi
nală a festivalului au știut să împle
tească misiunea lor obștească cu cea 
artistică, obtinînd realizări însemnate. 
De-a dreptul impresionantă este acțiu
nea desfășurată de echipa teatrală din 
Izvor-Roman Cei cinci țărani munci
tori interpreti în piesa „Bucuroși de 
oaspeți" au mers zile de-a rîndul prin 
satul lor și au sfătuit oe consăteni să 
<le urmeze exemplul si să intre*  în în
tovărășirea agricolă... Munca lor nu a 
fost zadarnică. Din luna mai, cîn-d au 
început această acțiune si PÎnă în pre
zent. întovărășit ii si în același timp ac
torii amatori Gh. Averescu. Ăîeanu Ni- 
colae si Atofani Alexandru, au convins

*) plast = căpiță de fin.

Și de „chin* și de trai „greu* 
M-am uscat acum și eu.

(fnoujD 16 vafosnj)
Moș în opt cojoace, 
August mi te coace. 
Hai de te dezbracă 
Și, dac-o să-ți placă, 
Stai pe pod sub șură 
Că mori de căldură- 

(inioSndpd)
IOAN APETROAE 

corespondent voluntar 
comuna Petricanî, 

regiunea Bacău

asemenea producții 
rare.

ION BRAGHEȘ.Orașul 
Stalin : Recomanda*'
creatorilor die folclor, p- 
care îi cunoașteți, săi 
participe și ei la con.I 
cursul „Albinei" trimi-l 
țîndu-ne zicale, prover-1 
be, strigături, snoave și 
povestiri cu haz.

RADU FELECAN — 
Bacău și ION BURCA 
— Orașul Stalin: Nu 
puteți pariicipa la con
curs deoarece 
cuiti în 
o funcție 
gata die 
lui- Din poeziile trimise 
vom reține citeva, spre 
publicare, dar în 
concursului.

CONSTANTIN 
DESCU Colonești: 
lași concurent 
participa în 
cu reportaje, 
vestiri, și cu schițe, pre
cum și cu poezii și cu
legeri de folclor.

GEORGE BREAZU - 
Leordeni: Vă mulțumire 
pentru sezisarea prețioa
să făcută redacției. Am 
primit poeziile trimise.

★
In atenfia tuturor par 

ticipanfilor Ia concurs 
Indicati-ne adresa com. 
pletă : numele și pro 
numele, profesia și locu 
unde lucrați, comuna ș 
regiunea.

CO MOI
f V. I. Lenin : Opere, voi. 37 Scrisori 
f către familie 1893—1922 — "Ed. po- 
f litică.
i 76 pag. — 7,50 lei
S LUCRĂRI ELABORATE DE INSTI-
i TUTUL DE ISTORIE A PARTIDULUI 
ț DE PE LINGĂ C.C. AL. P.M.R.

I
 Consultații.

* • * 1. începutul răspîndirii mar
xismului în Romima. Crearea Parti
dului Social Democrat al Muncitorilor 
din Romînia (1893) P S.D.M.R. între 
anii 1893 și 1900 — retipărire — Ed. 
politică

64 pag — 0 85 lei
a * • • 2 Lupta pentru refacerea și 
J dezvoltarea mișcării muncitorești în. 
> tre t900 și 1917 — retipărire — €d. 
î politică.
1 68 pag — 0.95 lei
Ț * * • 3. Marea Revoluție Socialistă 
f din Octombrie — începutul unei ere

încă doisprezece țărani muncitori să 
se însorie în întovărășire.

Nu este de mirare de aceea faptul că 
ei au adus pe scenă trăiri autentice, 
reușind să redea prin gesturi simple si 
puține întreaga complexitate de pro
bleme ce-i preocupă.

Finala a dovedit o dată mai mult, că 
Festivalul bienal de teatru „I. L. Ca- 
ragiale" a atras în mișcarea culturală 
de masă, un mare număr de oameni ai 
muncii. Printre interpreta unor piese 
s-au aflat uneori familii întregi. Am 
cunoscut pe sofii Nicolae si Valeria A- 
veanu din Izvor-Roman, care au dat 
viată unor personaje din piesa „Bucu
roși de oaspeți”.

Nicolae a îndrăgit teatrul de mult. 
De jucat a început să joace abia în 
armată. „Acolo aveam condiții, nu 
glumă" — îsi amintește deseori, bucu
ros. întors în sat. în 1955, s-a alăturat 
grupului de actori amatori care abia 
se forma. „Facem repetiții într-o sală 
de clasă" — spune el. „Izvor e un sat 
mititel".

Valeria, sofia sa. este o harnică gos
podină. Pe lingă treburile casei, îsi 
găseste timp să joace teatru, alături de 
soful său.

In ziua a doua a finalei ara avut 
bucuria să-i revăd oe scenă pe soții 
Ion și Victoria Fîntînelu. din comuna 
Budișteni, raionul Topoioveni. Nu este 
pentru prima dată cînd echipa acea
sta al cărei motor este familia 'Fîntî
nelu ajunge să dea examenul cel ma
re. La cel de al Il-lea concurs, budiș- 
tenii au fost laureati pentru interpre
tarea piesei „Gardul" de T. Vornic. 
De astă dată, ei dețin rolurile princi
pale în piesa „Nemaipomenita furtu
nă" de M. Davidoglu.

La fiecare ridicare a cortinei, specta
torii au făcut cunoștință cu cele mai 
reprezentative talente ale poporului 
nostru muncitor, din rîndurile artiști
lor amatori, cărora regimul nostru de 
democrație populară le-a deschis neli
mitate perspective de manifestare pe 
tărâmul artei amatoare.

Literatură politică
noi în istoria omenirii. Avîntul revo
luționar din Rominia. Crearea P.C.R.
— victorie istorică a leninismului asu
pra opoîtunismuiui și reformismului 
în mișcarea muncitorească din Romî- 
mînia — retipărire — Ed. politică.

72 pag. — 1,30 lei.
* * * 4. Lupta P.C.R. pentru apă

rarea intereselor maselor muncitoare 
în perioada stabilizării parțiale și vre
melnice a capitalismului 1923—1928
— retipărire — Ed. politică.

72 pag. — 1.15 lei
* * * 5. Lupta P.C.R. împotriva 

fascizării țării pentru crearea frontu- 
ini popular antifascist — 1934 — fe
bruarie 1938 — retipărire — Ed. po
litică.

72 pag — 1,20 Iei
* * * 6. Lupta P.C.R. împotriva 

dictaturii regale și legionare-fasciste, 
pentru apărarea independentei națio
nale a Romîniei (februarie 1938—iunie 
Î94J) — retipărire — Ed politică.

56 pag. — 0,85 lei.

-J U

X
Drumul...

Pe drumu-acesta vechi și cunoscut 
Crestat în minte din copilărie, 
Sînt urmele neșterse din trecut
— De cînd munceam cu ziua pe moșie.

Pe drumu-acesta, neted ca în palmă,
Ce poposește-n poale de zăvoi, 
M-a înfruntat boieriți c-o sudalmă 
Cînd am cerut dreptate pentru noi.

Pe drumu-acesta, azi întinerit
De soarele ce luminează țara.
Sub steagul libertății am simțit 
Că-mi înflorește-n suflet primăvara.

Pe drumul nostru, neted și curat, 
întins ca o panglică argintie. 
Trec carele-ncărcate pe-nserat, 
— Ducînd belșugul din gospodărie.

GEORGE BREAZU 
comuna Leordeni, regiunea Pitești

Drag mi-a fost...
Foaie verde trei aluni 

u Drag mi-a lost cu boii buni. 
. Să mi-i pasc pe la-ntorsuri 
ÎTot prin iarbâ și râsuri —

Drag mi-a fost cu boii grași 
Să le dau drumu-n imaș,

' Să le dau cu pumnii apă
Și să mi-i înjug la grapă — 
Să răstoarne plantele ')

- Sus pe toate coastele ;
•; Dar mai drag imi e acum 

Cind tractoru-1 scot pe drum 
Și mi-1 bag in arătură

; Și pe soare și pe bură™

G H I Ci
I

3

•4

1

Cine șade bosumflat 
Că tot cîmpu-i fără hat '<

(ininqDțqj)

In cămașă și descins 
Moșul gîtul și-a întins 
Prin tavan cu pipa..i groasă 
Să nu facă fum în casă.

(inBoaboq {6 oqog)

La sfîrșituț lui april 
Eram mică, un copil. 
Mama-n mai m-a măritat 
C-un lungan slab și uscat.

l?oșta concursului
Praf. ION TRIFU-Smîr. 

dioasa: După cum știți, 
„Albina*  a organizat, pe 

• tema „Satul nostru azi", 
. un concurs închinat ce- 
Iei de a 11-a aniversări 

3 a proclamării Republicii 
Populare Romine. Con- 

■ cursul se va încheia la 
lj-30 decembrie a.c. și ur. 

, mărește oglindirea în co- 
4a Ioanele revistei, prin re

portaje, schițe, povestiri, 
3i poezii și lucrări de fol- 
3 clor, a celor mai însem- 
" nate înfăptuiri din sate. 
7“ Le patriei noastre în a- 

nii puterii populare : 
-'transformarea social'stă 

< a agriculturii, sporirea 
, producției agricole, rea- 

< i lizări din domeniul cul- 
tural, dezvoltarea atrtu- 

5 dinii noi fată de muncă 
JJ și fată de proprietatea 

obștească, -demascarea 
‘ acțiunilor dușmanului de 
/ clasă, combaterea misti

ci cismului și a snperstiți- 
ilor etc.

La încheierea con- 
7 cursului, juriul va acor- 
„ da un număr însemnat
' de premii-

La acest concurs pot 
- • participa toți cititorii și 

corespondenții revistei 
I „Albina, cotect viști, tă- 

. ranj muncitori cu gospo.
dării individuale, mtin-i- 
tori, ingineri și tehnici- 

pot participa învățători, 
profesori, medici 
funcționari din 
țării.
ALEXANDRU ION 
lexandria, AUREL 
LEAN — Giugus, CONS. 
TANTJN FR1NCU — Fă. 
căieni, AUREL 1. PRE
DA Petroșifa, DUMITRU 
PADURARU— Copăceni, 
TUDOR LUPȘA—Chisin- 
dia.ȘCHIOPU CEZARA— 
Ocnița, și ailor partici
pant! la concurs Ie dăm 
lămuririle cerute :

Materialele trimisie în 
cadrul concursului nu 
primesc răspuns- Apre
cierea redacției își va 
găsi concretizarea în re- 
ț'nerea lor spre publica, 
re. Prin aceasta nu tre
buie înțeles că toate 
materialele apărute în 
perioada concursului, 
sau după aceea, vor fi 
și premiate. Juriul con
cursului va alege, din
tre toate materialele pri. 
mite, pe cele mai 
și le va premia 
calitatea fiecăruia.

Dr. FLOR1CA JIANU— 
Căciulata : Concursul nu 
cuprnde scenete sau 
piese, ci numai reporta
je, schite, povestiri poe
zii și culegeri de fol
clor. Materialele dum. 
neavoastră au fost trimi
se revistei «îndrumătorul 
Cultural", în preocupa
rea căreia își găsesc Ioc

Și 
satele

— A- 
SEU.

bune 
după

eni din G.A.S șl S.M.T. 
De asemenea, la concurs

Cind mă-ntorc in spicul nopții 
Mindra-mi șade-n iața porții 
Ca o floare

de cicoare
In brigadă truditoare
De nu-i afli-asemănare.

Cules din comuna Gîrla Mare, 
raionul Cujmir, 

regiunea Craiova 
de ION SOCOL

I T O R I

■
Iite-1

nu lo-1 
sat, nu aveți 
nemijlocit le- 
viața satu-!

afara

PRE-
Aoe- 

poate 
concurs și.

și cu po.



din Berlin
Poporul nostru cere cu hoțărîre 

reglementarea situației
Problema normalizării situa

tei clin Berlin continuă să stea 
n atenția opiniei publice mon- 
liale. Oamenii doritori de pace 
lin întreaga lume au salutat 
m satisfacție propunerile sovie- 
ice cu privire la rezolvarea 
lașnică a problemei Berlinului, 
lichidarea statutului de ocupa- 
ie a orașului și transformarea 
ectoarelor occidentale ale Ber. 
inului într-un oraș liber, demi- 
tarizat — așa cum propune 
uvernul sovietic — ar duce la 
ormalizarea situației în Berlin 
i ar ajuta mult la apropierea 
intre cele două state germane, 
r contribui la întărirea păcii și 
îcnrității în Europa și în în- 
eaga lume. Alături de cele- 
ilte state socialiste, și țara 
oastră s-a alăturat propuneri- 
■r sovietice de normalizare a 
tuației din Berlin. Declarația 
jvernului R.P.R. în problema 
ormalizării situației din Berlin, 
ită publicității la 4 decembrie 
158, exprimă voința hotărîtă a 
rporului nostru de a vedea re- 
ilvată pe cale pașnică, echi. 
bilă, problema Berlinului, ca 

• întreaga problemă germană, 
imeni din țara noastră nu poa- 
. privi cu indiferență felul în 

se vor rezolva aceste pro
ne. Poporul romîn a suferit 

lense pienderi omenești și pa- 
ibe materiale de pe urma dez. 
■ntuirii de către militarismul 
rman a două războaie mon- 
ite în decursul unei singure 
nerații. Putem oare să asis- 
•n cu indiferență cum forțele 
litariste revanșarde din Ger- 
inia occidentală se refac cu 
îtorul puterilor occidentale și 
îenință din nou Europa cu 
îctrul unui nou măcel ? Deși, 
r că nu. Poporul nostru, ală- 
i de întreaga omenire dorni-

Cetățenii din Berlinul occidental, ca și din întreaga Ger
ante occidentală, protestează cu hoiurîre împotriva înarmăm 

armatei vest-germane cu arma atomică.
In clișeu : cetățeni din Spandau (Berlinul occidental) sem

nă o petiție de protest împotriva înarmării atomice a Ger- 
aniei occidentale.

Un prim progres în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară

La conferința de la Geneva a celor trei puteri pentru 
ncetarea experiențelor cu arma nucleară s-a obținut un prim 
irogres: în ședința de la 6 decembrie participanții la con- 
erință au căzut de acord și au aprobat textul articolului 1 al 
tcordului care se referă la interzicerea experiențelor cu arma 
lucleară. Fiecare om 
imea întreagă iși 
uvernului sovietic și 
icetarea experiențelor 
•ibuit din plin Ia atest prim progres important al conferinței, 
n fend, a fost rezolvată problema principală a conferinței — 
îcetarea experiențelor cu arma necl ?ară.
La ședința din 8 decembrie, participanții au adoptat textul 

'ticolului 2 al acordului cu privire la încetarea experiențelor 
i armele atomice și cu hidrogen, 
stituirea unei organizații de 
ilui.
Dacă reprezentanții S.U.A., 
d piedici în calea aprobării 
rința de la Geneva în problema încetării 
ma nucleară se va încheia cu succes.

al 
dă 
a 
cu 

că de pace, este interesat ca 
militarismul german să nu mai 
poată zvîrli lumea într-un nou 
război, ci ca întregii Germanii 
să i se creeze condiții pentru o 
dezvoltare pașnică și democrati. 
că.

După cum se știe, S.U.A., 
Anglia și Franța, încâlcind 
prevederile acordului de la Pots
dam, au provocat scindarea 
Germaniei, au reînviat forțele 
militariste și revanșarde și le-au 
înglobat în organizația agresi
vă a N.A.T.O. însuși actualul 
președinte al S.U.A., Eisenho. 
wer, deolara în 1952: „Ca cen
tru geografic al Europei, Ger
mania occidentală prezintă o 
mare importanță strategică. Cu 
Germania occidentală alături, 
trupele N.A.T.O. formează un 
front puternic de la Marea Bal
tică la Alpi“. Ce obiective are 
acest front preciza, în 1953, A- 
denauer, cu prilejul nnei confe. 
rințe în problemele agriculturii: 
„Trebuie să încercăm ca astfel 
de țărani să fie menținuți în 
limita posibilităților în agricul
tură, astfel ca într-o zi să poată 
contribui la colonizarea Răsări
tului". Tot Adenauer declara în 
fața parlamentului vest-german 
în martie 1958: „Inamicul po
tențial al N.A.T.O. este Uniu. 
nea Sovietică, blocul răsări
tean"... Iată dar cum, milita- 
riștii revanșarzi vest-germani, 
sub oblăduirea puterilor occi
dentale, visează la războaie 
împotriva U.R.S.S. și a celor
lalte țări socialiste. Cei care se 
gîndesc la un nou „marș spre 
Răsărit" ar trebui însă să.și a- 
mintească de sfîrșitul lui Hit
ler și al armatelor sale...

Așa cum se arată în 
rația guvernului nostru, 
deosebire de cele ce se

decla- 
spre 

petrec

muncii, fiecare cetățean cinstit din 
seama că pnblicarea declarației 

proiectului sovietic de acord pentru 
arma atomică și cm hidrogen a con

Propuneri realiste, 
corespunzătoare securității generale

control
Acest articol se referă la 

asupra respectării acor- 

Angliei 
textufui

ți Franței nu vor ridic*  
final al acordului, con- 

experîențelor cu 

In R.F. Germană, R.D. Germa
nă, stat al muncitorilor și ță
ranilor, se dezvoltă ca un stat 
pașnic, democratic. Țara noastră 
este legată de R.D. Germană 
printr.o strînsă prietenie și a- 
lianță, bazate pe țelurile comu
ne ale construirii socialismului 
și apărării păcii. Nota guvernu
lui romîn arată că, în condi
țiile existente, restabilirea uni
tății naționale a Germaniei 
poate fi asigurată de germanii 
înșiși, prin contactele directe 
dintre cele două state germane.

După cum se subliniază în 
declarația guvernului nostru, 
cea mai urgentă sarcină rămî- 
ne însă reglementarea situației 
din Berlin. Nu mai poate fi 
admis ca, după 13 ani de la 
terminarea războiului, în Berlin, 
capitala R.D. Germane, situată 
în mijlocul țării, sectoarele oc
cidentale să continue a ti ocu. 
pate de forțe armate ale S.U.A., 
Angliei și Franței. Țările socia
liste nu mai pot tolera ca Ber
linul occidental să continue a 
rămîne „oraș de front", bază 
militară de agresiune a N.A.T.O. 
împotriva țărilor participante la 
Tratatul de ia Varșovia. In sec
toarele occidentale ale Berlinului 
își duc activitatea zeci de or
ganizații de spionaj și diversiu. 
ne împotriva R.D. Germane și a 
celorlalte țări socialiste din Eu
ropa, ceea ce nu mai poate fi 
îngăduit. De aceea, propunerile 
sovietice care prevăd transfor
marea Berlinului occidental în
tr-un oraș liber, demilitarizat, ar 
duce la lichidarea focarului de 
încordare creat aci. Berlinul ar 
deveni astfel un oraș al păcii, 
un punct de contacte reciproce 
între germani, ceea ce ar în. 
lesni unificarea Germaniei pe 
baze pașnice și democratice și 
ar duce la întărirea păcii și 
securității în Europa.

Este cazul ca puterile occi
dentale să asculte de glasul ra
țiunii pentru a contribui Ia în
făptuirea soluției propusă de U- 
niunea Sovietică. Cît privește 
încercarea unor cercuri din oc. 
cident de a trata problema ,,de 
pe poziții de forță", declarația 
guvernului romîn arată că, în 
cazul unei eventuale încălcări a 
integrității teritoriale a R. D. 
Germane sau a oricărui alt stat 
membru al Tratatului de la 
Varșovia, Republica Populară 
Romînă, împreună cu celelalte 
țări membre ate acestui tratat, 
își va îndeplini obligațiile ce-i 
revin, apărînd astfel propria sa 
securitate și interesele păcii ge
nerale.

Oamenii iubitori de pace din întreaga lume 
au luat cunoștință cu deosebită satisfacție de 
noile propuneri făcute de delegația sovietică 
la conferința în problema preîntîmpinării unui 
atac prm surprindere, ce se desfășoară la Ge
neva. Declarația guvernului sovietic în această 
problemă este o nouă contribuție adusă de Uniu
nea Sovietică la rezolvarea acestei chestiuni vi
tale pentru popoarele lumii. In declarație se su
bliniază de la bun început că este necesar ca 
țările participante la conferința să se abțină de 
la acțiuni care prin ele însele pot aduce dez
lănțuirea prin surprindere a unui război atomic. 
Este cunoscută de toată lumea primejdia pe 
care o reprezintă în această privință zborul a- 
vioanelor americane încărcate cu bombe ato
mice deasupra unor state din Europa occiden
tală și în regiunea arctică în direcția frontierelor 
U.R.S.S. De aceea este absolut necesar ca S.U.A. 
să-și asume obligația de a nu permite pe viitor 
astfel de zboruri.

Declarația guvernului sovietic arată în conti
nuare că un sistem sigur de preîntîmpinpre a 
unui atac nrin surprindere nu poate fi instituit 
decît. după interzicerea armei nucleare și după 
reducerea substanțială a armamentelor clasice și 
a forțelor armate. Pentru că poziția puterilor 
occidentale a împiedicat pînă acum realizarea 
acestor obiective, guvernul sovietic propune o 
serie de măsuri care pot fi realizate chiar și în 
condițiile actuale. Astfel, pentru preîntîmpinarea

unui atac prin surprindere declarația guvernului 
sovietic arată că este necesar să se ajungă la 
o înțelegere asupra instituirii unor posturi de 
control și asupra efectuării de fotografii din a- 
vion în anumite zone. Măsurile preconizate în 
declarația guvernului sovietic sînt practice și 
realiste căci țin seama de propunerile ambelor 
părți și corespund intereselor securității gene
rale. Aceste măsuri, pentru a fi în stare să 
ducă la preîntîmpinarea unui atac prm surprin
dere, trebuie să fie împletite cu altele privitoare 
la dezarmare. Astfel, Uniunea Sovietică pro
pune reducerea cu o treime a efectivului trupe
lor străine din Europa și renunțarea la ampla
sarea armei nucleare și armei rachetă atît pe 
teritoriul R. F. Germane cit și al R. D. Ger
mane.

Acestea sînt propunerile sovietice: clare și 
acceptabile pentru toată lumea. Puterile occiden
tale au avut pînă acum o atitudine obstrucțio
nistă la conferința de la Geneva. Propunerile 
făcute de ele se reduc Ia cererea de examinare 
a mijloacelor care pot duce la dezlănțuirea unui 
atac prin surprindere. Scopul acestor propuneri 
nu poate fi altul decît obținerea de informații 
astrpra potențialului militar al țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Poporul nostru sprijină cu tărie noile propu
neri sovietice cu privire la problema preîntîmpr- 
năr» unui atac prm surprindere, propuneri me
nite să înlăture pericolul războiului atomic și 
să ajute La consolidarea păcii.

In vechea Chină, în cursul a 68 de ani, au fost construite 
centrale electrice cu o putere de 1.850.000 kW. In numai 8 ani 
de putere populară au fost date în exploatare centrale elec
trice cu o putere totală de 2.790.000 kW.

In fotografie: un aspect de pe șantierul hidrocentralei 
Sanminsia, de pe fluviul Huanhe. Cînd va fi terminată, hidro
centrala va avea o putere de 1.100.000 kW.

Vești din țările surori
Cea mai mare 

producție piscicolă 
din lume

In primele zece luni ale 
anului în curs pescarii chi
nezi au obținut o producție 
de șapte milioane de tone, 
adică încă o dată față de 
cH au realizat în întregul an 
1957. Producția medie anua
lă a Japoniei, care era cea 
mai mare producătoare de 
pește din lume pînă acum, 
este de numai cinci milioa
ne de tone. După prevederi
le planului, pînă Ia sfîrșitul 
acestui an, producția piscico
lă a Chinei populare va fi 
de opt milioane de tone, iar 
pînă la sfîrșitul celui de-al 
doilea cincinal va ajunge la 
20 milioane de tone pe an.

Creșterea producției 
de energie electrică 

în R. P. Polonă
înaintea celui de.al doi

lea război mondial, în Polo, 
nia folosirea curentului e- 
lectric era foarte redusă. 
Astfel, în 1937, în aceasta 
țară se produceau 106 Kwh 
energie electrică pe cap de 
locuitQr. In anii puterii 
populare cantitatea de e- 
nergie electrică produsă de 
centralele electrice a cres
cut mult. Astfel, în 1957, 
Polonia producea 747 Kwh 
pe cap de locuitor, între, 
cînd producția mondială 
medie pe cap de locuitor 
cu peste 100 Kwh.

Cincinalul 
înainte de termen

In R. P. Bulgaria se ex
tinde mișcarea de masă pen
tru îndeplinirea planului cin
cinal înainte de vreme. Ast
fel colectiviștii din regiunea 
Vnața s-au angajat să inde. 
plinească cincinalul la prin
cipatele culturi de c'mp 
(grîu, porumb, floarea *n*.  
relui, sfec.a de zahăr, legu
mei cu doi ani înainte de 
termen. In domeniul crește
rii vitelor plănui va fi înde
plinit, de asemenea, în numai 
trei ani.

In perioada aceasta pro
ducția medie de grîu și po
rumb va crește cu cel puțin 
30—40 kg. la decar.

R. D. Germană 
întrece Germania 

occidentală
Industria chimică este u- 

na din ramurile de bază ale 
economiei R. D. Germane, 
participarea ei la exportul 
global al țării atingînd peste 
15 la sută. In ultimii ani 
R.D.G, a întrecut Germania 
occidentală in ce privește 
producția pe cap de locuitor 
ia o serie de produse de ba
ză ale industriei chimice: 
îngrășăminte azotoase, cau
ciuc sintetic, sodă caustică, 
fibre artificiale etc. In ce 
privește producția pe cap de 
locuitor a maselor plastice, 
R.D. Germană se situează 
pe locul al patrulea din 
lume.
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Unde era

AT E N Tl
SI PĂSTRĂTORI 

CU BUNUL NOSÎkUj
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Gospodăria colectivă din 
Luna de Jos, regiunea Cluj,
tine 40 de vaci Siem?nthal * 
La fermă lucrează patru oa- ș 
meni. Fiecare îngrijește cîte Ș 
zece vaci. Cel mai bun în- ș
grijilor este badiaa Augustin 
Gocan. Bun e și Ion Tătar. S 
Cînd munca a început să = 
fie plătită potrivit produc- ș 
ției, Gocan și Tătar au § 
realizat cele mai mari pro- = 
cente.

Atundi, îngrijitorul Ma- || 
rian Isidor s-a cam supă- =ș 
rat :

Remiza cu materialele formației voluntare de pom
pieri din comuna Aita Seacă, raionul SI. Gheorghe, a 
fost transfoimată în adăpost- pentru păsări.

GIȘTELE: — Ce zici, soro? Nu era păcat de materialele 
astea să stea nefolosite ? ?

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

— D-apoi c-or fi buni to- se 
varășii Gocan și Tătar, nu = 
zic ba. Fără numai, ca să = 
fim drepți, ei au căpătat și 
cele mai bune vaci cu lapte, ș

— No, bun, Isidore. Și = 
care-i baiul ?

— Iacă , să facem schimb. = 
Dati-mi mie vacile lui Tă- j 
tar, și să le ia el pe ale J 
mele. =

— Bun, să facem schimb. — 
Să vedem : vaca-i de vină î =

S-a făcut schimbul, a tre- Ș 
cut o vreme, dar cele mai = 
mari procente tot Gocan și = 

sTătar le realizau.
— Ei , Isidore ? Oare va- = 

cile erau de vină ?
— Știu și eu ? Se vede = 

treaba că nu, =
— Hai să mai facem o |j 

schimbare...
— D-apoi cum ?
— Să te schimbi dum- = 

neata. Să.ngrijești vacile = 
mai bine. Să lucri ca la = 
dumneata acasă. ■

..S.a schimbat Isidor, = 
s-au schimbat și cîștiguri- = 
le: toți îngrijitorii au acum ș 
venituri asemănătoare.

N- CULCEA | 
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In patru 
rînduri

La îndemnul deputaților 
în comuna Mîndra, raionul 
Făgăraș, s-au pietruit dru
murile și s-au ridicat noi 
construcții de interes ob
ștesc.

Ei umărul cu toții pun
Și satu-i mai frumos, firește ; 
Cu-asemeni oameni, drept vă 

spun, 
Că Mindra astăzi se mindrește.

SCAUNUL
La cămin, pe geamuri sta 
Cu picioarele pe scaun;
Și la festivaluri, ca un 
Cocostirc, de sus, privea.

Toată lumea ii spunea: 
„Strici un bun al tuturor".
El stătea nepăsător.
Parcă nici nu auzea.

Cineva i-a zis: „Vecine, 
Dă-ml și mie-un scăunaș 
Că-mi vin neamuri din oraș 
Și am scaune puține".

Cind un lucru i se cere, 
El, avind inimă bună.
Dă. Dar nu uită să spună: 
„Nu cumva să-l strici, măi 

vere I"

La cămin, din nou s-a dus. 
Cocoțat, la fel, pe-un scaun, 
Peste lume, țanțoș, ca uii 
Cocostirc, privea de sus.

— Nene, stai pe scaun, Jos, 
Că se zgîrie prea rău.
— Și ce dacă ? E al tău ?
— Nu-i al meu, da' nu-i

frumos I

La plecare, omu-i zise:
— Te grăbești, ca de-obicei. 
Scaunul de ce nu-l iei,
Că al tău, e, pare-niî-se...

A-nțe!es de ce vecinul 
Lu-ase-un scaun cu-mprumut;
A rămas uimit și mut. 
...Clocotea de ris căminul.

De rușine, n-a mai dat 
Prin cămin, vreo două luni ; 
...Dar de-atuncea, oameni buni, 
Scaune n-a mai stricat.

P. TELEMAN

Subsemnatul Guiț-Guiț, pe 
numele de familie Grohăilă, 
de profesie mic producător de 
șuncă, salam, cîrnat și alte 
sandvișuri, vin cu următoa
rea reclamație :

Am locuit, pînă de curînd, 
împreună cu familia mea, al
cătuită din una scroafă-mamă, 
un vier-tată și cîtiva frați- 
purcei. într-o cocină, dintr-un 
sat oarecare. Intr-o dimineață, 
acum cîteva luni, am auzit că 
voii fi rupt de familie. Ne am 
făcut baia de dimineață in no. 
roiul din mijlocul curții, am 
plecat spre satul Glăvănești, 
raionul Zeletin. la Ștefan Ră- 
ducanu- Aici am dus-o bini
șor. Treceam în fiecare dimi
neață prin fata Bufetului din 
sat, unde stăteam de vorbă cu 
frații mei, care erau atîrnați 
în vitrină, sub formă de bu
nuri de larg consum. Cel mai 
mic, care stătea într-un colt, 
pe numele de botez Costiță, 
m-a asigurat că în curînd le 
voi ține de urit. deoarece a 
auzit o discuție între stăpinul 
meu și un delegat de la

Brigada legumicolă a gospodăriei colective din Hăl- 
meag, raionul Făgăraș, a obținui anul acesta o producția 
sporită de legume, aducînd mari venituri gospodăriei.

— Iar ai venit cu căruța? Ți-am spus de astă-primăvară că | 
o să ne trebuiască un camion !

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

Hronic din
...Care dacă au ascultat vre

rile norodului și fiind ei înșiși a- 
leșii lui, strînsu-s-au diriguitorii 
satului Gurasada, de lîngă Hu
nedoara, și au prins a se sfătui.

Giudecînd ei dară mai marii 
din partea locului, găsit-au că 
rîvnitorii de învățătură pentru 
deslușirea slovelor au multă di- 
reptate. Și ca să nu lase lucrul 
nesăvîrșit la vremea lui, au pur
ces în lungul și înfiatul satu
lui cu porunca să găsească 
grabnic loc potrivit și pricepuți 
meșteri în zidărie și lemn.

Așa s-a fost făcut că în is
toricescul an 1950, luna lui Flo
rar, s-a înscris în Hrisoavele 
satului legămîntul: ,,Ridica-se-va 
în Gurasada lăcaș pentru des
lușirea buchirlor pe măsura vre
murilor noastre, întru luminarea 
minților, pentru locuitori și ur
mașii lor. Și săvîrși-vom noi a- 
această lucrare pînă în anul 
viitoriu, și nu mai tîirziu, că 
așa-i vrerea oamenilor și a noa
stră. Am zis“.

Și au prins dară a se rostui 
lucrurile cu lăcașul, întru ma
rea mulțumire a oamenilor din 
sat, care au dat ajutoriu care 
precum a putut și cît s-a pri
ceput. Dară nu după multă 
vreme au văzut oamenii cum 
trece vremea și mult s-au fost 
mirat că lucrurile nu merg după 
rînduială.

Trecut-au de atunci opt ani 
bătuți pe muche. Se ridicau zi-

Ourasaaai
durile și iară se năruiau pre
cum sa tîmplau lucrurile im 
legenda cu meșterul Manol. 
In fiecare an, au fost chemat 
a'.ți pricepuți meșteri zidari. ȘI 
în fiecare an în hrisoave se îr 
semna săvîrșirea lăcașului sr*  
cum altul încă nu s-a mai X. 
zut.

Prăpăditu-s-iau cu făgăduielHi: 
în ăști ani multe materiale , 
bani, lrositu-s-a bunătate di 
vreme, deoarece meșterii car» 
cum veneau, făgăduiau, făcea, 
ce făceau și plecau iarăși cart 
încotro și nice until n-a fost s 
răspundă de greșalele săvit 
șite.

Căutat-au cei din Gurasarâ 
meșteri, precum căutatu-și-f 
moșneagul den poveste pipa ți’ 
care o ținea în gură.

Fiind dară povestea cu că1, 
tatul meșterilor în zidărie 
lemnărie așișderea cu pipa mo' 
neagului, locuitorii din Guras^ 
da s-au gîndit să dea sfat dr< 
gătorllor acestei așezări 
face mai puține făgăduinți, | 
nu mai prăpădi caii în goari 
pe alte meleaguri și a-i încerc 
pre meșterii din sat, care ■=*  
destul de dibaci și pricep 
pentru ridicarea acum, și » 
mai tîrziu, a zidirii de școs

...Ceea ce'tare bine ar fi să - 
facă.

Pt. conformitate 
CL. MUNTEANU

O.R.A.C.A. Am simțit Un fior 
rece, apoi unul... cald

Intr-adevăr, a doua zii, Ște
fan Răducanu m-a prezentat 
delegatului. Acesta m-a bătut 
prietenește pe burtă, m-a qî- 
dilat pe ceafă si stăpînul meu 
a încheiat contract pe spina
rea mea, primind un avans de 
300 lei. urmând ca restul să 
primească după ce mă va fi li
vrat (loco-șoric)- In aceeași zi 
a semnat contract și fratele 
lui Răducanu, Ion, pentru o 
rudă de a mea pe linie de zoo- 
loqie, producătoare de lapte 
dulce, lapte acru, lapte bătut, 
pe nume Joianica, încă nvnoră, 
ajunsă abia la stadiul de vițel, 
pentru care stăpînuil ei a în
casat 400 lei.

îndată după contractare, cei 
doi frați au pornit la tîrq. Ei 
înainte, noi după ei- Credeam

că ne duce la O.R.A.C. 
N?-am înșelat. Stăpînii ne
dus la piață și, uitind că d 
acuma sîntem un bun al stat 
lui, și că trebuie să mergem 
O.R.A.C A., ne-au vîndut un 
particulari.

Cei doi frați au plecat ml 
țumiți, ca și cum n-ar fli făc 
un lucru neleqal, înstrăin' 
du-ne. Din banii încasați, 
băut într-o bodeqă. Cînd 
ieșit de acolo, ne-am zis : , 
uite la ăștia ce „afuma 
sînt...“

Va să zică, după ce au Ii 
bani de la O.R A.C.A. mai i 
acum și de la particuk 
Auzi I Să-și calce ei cuvin 
dat. Ce porcărie I In fața u 
asemenea afaceri Joianica 
rămas tablou, ca vițelul 
poarta nouă.-.

V-am scris aceste a-mănu 
pentru a se lua măsuri.

GUIȚ GROHAILA 
JOIANICA PLAVA 
Pentru conformitat.

I. AVIAN
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