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Un grup de deputați discutind in timpul unei pauze

.PUTERNICĂ, LIBERĂ,
'E SOARTĂ STĂPÎNĂ..."

Cea de-a V-a sesiune 
a Marii Adunări Naționale

Au trecut numai unsprezece ani de la răstur- 
area monarhiei și proclamarea Republicii Popu- 
are Romîne și iată că realizările poporului mun- 
itor în această perioadă istorică întrec în cute, 
anță și măreție chiar și visurile cele mai în. 
lăcărate ale părinților și bătrînilor noștri.

E o mîndrie nețărmurită pentru întreg poporul 
nuncitor al patriei noastre de a trece în revistă 
ninunatele victorii cîștigate sub conducerea înțe- 
eaptă și neșovăitoare a Partidului Muncitoresc 
tom'n, pe drumul făuririi unei vieți mai bune, 
>e drumul măreț și generos al socialismului. Pe 
ntinsul patriei noastre sînt acum 15.723 de gos- 
xjdărij colective, cooperative agricole de pro- 
lucție șj întovărășiri, cu peste 1.760.000 de familii. 
Hatul democrat.popular acordă un ajutor din ce 
n ce mai mare dezvoltării agriculturii, întăririi 
sectorului socialist al agriculturii. Numai în anul 
viitor (1959) vor fi investiți în agricultură aproa- 
>e trei miliarde lei. Suma aceasta uriașă va fi 
olosită pentru mărirea numărului de tractoare și 
Jtilaj agricol modern, pentru noi lucrări de hidro, 
ameliorații și irigații, pentru îndiguiri și dese
ori, pentru dezvoltarea șepteluluj de animale și 
rentru chimizarea agriculturii pe o scară tot mai 
largă. Numai în 1959 agricultura noastră socia- 
istă, t nără și puternică, va primi 6100 tractoare, 
700 combine, 6200 semănători și alte mașini.
Republica Populară Romînă a devenit o țară 

cu o industrie din an în an mai dezvoltată și tot 
mai puternică. Construim modele diverse de trac, 
toare, un bogat parc de mașini agricole, con. 
struim autocamioane și strunguri, utilaje compli
cate și grele pentru industria petroliferă, mașini 
pentru construcții și exploatări miniere. Produ
sele uzinelor romînești sînt cunoscute și apre. 
ciate pînă în depărtatele țări ale Asiei și Africii, 
în Egipt și Iran, în Indonezia și Vietnam, în Cey. 
Ion și Birmania, în India și R.P.D. Coreeană.

In anul 1959 vom produce pentru prima oară 
locomotive Diesel electrice, combine moderne 
pentru recoltat porumb și alte mașini bazate pe 
aplicarea celei mai noi tehnici. In sectorul indus
triei chimice, in viitorii doi-trei ani vor fi con. 
struite și vor intra în funcțiune opt fabrici noi, 
între care una, de azotat de amoniu la Roznov, o 
uzină de fibre sintetice la Săvinești și altele.

Țara noastră va deveni în viitorii ani, într.un 
termen istoricește scurt, una din marile produ
cătoare de materii plastice, fibre sintetice și pro. 
duse chimice, din Europa.

în Expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu.Dej la ședința plenară a C.C. al Partidului 
duncitoresc Rom n din 26—28 noiembrie 1958, 

s.a arătat pe larg care vor fi sarcinile mărețe ale 
întegului popor muncitor în viitor. Ni se umple 
sufletul de mîndrie și bucurie cînd vedem cit 
de mari sînt victoriile cucerite pînă acum și cit 
de mari vor fi cele pe care năzuim să le obți
nem prin munca noastră unită, sub conducerea 
partidului.

Eliberat pentru totdeauna de sub jugul odios 
al monarhiei și bancherilor, al fabricanților și mo. 
șierilor, poporul nostru muncitor și-a arătat in 
anii puterii populare minunata sa energie crea, 
toare, uriașa lui forță de muncă- Luîndu.și 
soarta în propriile sale mîini, sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, poporul 
nostru este hotărît să nu slăbească nici în viitor 
efortul său susținut în construirea socialismului, 
în lupta pentru apărarea păcii în lume, în întă. 
rirea și dezvoltarea neîncetată a prieteniei cu 
țările îagărului socialist și în primul rînd cu ma
rea Uniune Sovietică, prieten încercat al poporu- 
lui nostru.

Foștii robi și pălmași de pe Domeniile Coroa. 
nei sînt astăzi oameni liberi, țărani colectiviști 
și întovărășiți. Foștii robi din uzinele lui Malaxa 
și Aușnit sînt astăzi muncitori liberi, construc
tori înflăcărați ai puternicii noastre industrii so. 
cialiste.

Construim școli și cămine culturale, dispensare 
și case de nașteri, fabrici și drumuri, hidrocen
trale și orașe noi. Nicio nd în trecut, țara noas
tră n-a avut ca acum înfățișarea unui vast șan
tier. Construim cu bucurie și mîndrie, într.o 
muncă pașnică și hotărîtă, o țară nouă, liberă și 
puternică, bogată și frumoasă, făurim cu entu
ziasm socialismul.

PETRU VINTILA
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Sîmbătă 27 decembrie s-au des. 
chis lucrările celei de-a V-a se. 
siuni din actuala legislatură a 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne.

Pe banca guvernamentală au luat 
loc tovarășii Gheorghe Glieor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici/ 
Alexandru Moghioroș, ■ Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, general.colo. 
nel Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Janoș Fazekaș, Vladimir Gheor
ghiu, Alexandru Bîrlădeanu și 
Atanase Joja.

Pe banca Prezidiului Marii Adu
nări Naționale au luat loc tova. 
rășii Ion Gheorghe Maurer, Mi
hail Ralea, Anton Moisescu, 
Gheorghe Stoica și membrii Pre. 
zidiului Marii Adunări Naționale.

La intrarea în sala de ședințe 
conducătorii partidului și statului 
au fost întîmpinați cu puternice a- 
plauze.

în loja rezervată corpului diplo
matic au luat loc șefi ai misiuni, 
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești. în loji se găseau numeroși 
invitați: conducători ai- jnstitu.
țiilor centrale, ai organizațiilor 

obștești, fruntași în muncă din în. 
treprinderile Capitalei, oameni de 
știință și cultură, ziariști romîni 
și străini.

Tovarășul Constantin Pîrvules- 
cu, președintele Marii Adunări 
Naționale, a deschis lucrările se. 
siunii.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a evocat memoria deputa. 
ților Theodor Iordăchescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., vechi mili
tant al mișcării muncitorești și 
Maria Moraru, veche activistă a 
mișcării muncitorești, care au în
cetat din viață în timpul ce a tre
cut de la ultima sesiune a Marii 
Adunări Naționale.

întreaga asistență a păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
celor doi deputați decedați.

Marea Adunare Națională a a. 
doptat în unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1. Bugetul de stat pe anul 1959.
2. Legea pentru ratificarea de

cretelor emise de Prezidiul Mayi 
Adunări Naționale în intervalul 
dintre sesiuni.

Marea Adunare Națională a ales 
apoi pe secretarii sesiunii.

La primul punct al ordinei de zi, 
din însărcinarea Consiliului de 

Miniștri al R.P. Romîne, ministrul 
Finanțelor, Aurel Vijoli, a pre
zentat Marii Adunări Naționale 
spre examinare și aprobare pro
iectul Bugetului de Stat pe anul 
1959, întocmit pe baza planului de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anul 1959 și definitivat in con
formitate cu indicațiile Plenarei 
C.C. al P.M.R. din 26—28 noiem
brie.

Totodată, potrivit legij bugeta
re, ministrul Finanțelor a supus 
spre aprobare datele defintive a- 
supra execuției Bugetului de Stat 
în anul 1957 și a prezentat da
tele preliminare asupra execuției 
Bugetului de Stat pe anul 1953.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a anunțat apoi închiderea 
ședinței primei zile, comisia eco- 
noniico-financiară a Marii Adu
nări Naționale urmînd să-și con
tinue lucrările de întocmire a ra
portului la proiectul de buget pa 
anul 1959.

Totodată a fost convocată comi
sia juridică a Marii Adunări Na
ționale.

Lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale, continuă-

(Agorpres)



Școală nouă în comuna 1. Vladimirescu, raionul Liești.
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Două șiraguri de movile, mii la nu
măr, se nierd în zare pe moșia Că
zăneștilor. S-ar părea că-s un joc al 
oarbei întâmplări. Oamenii au plk lo
cului numele de Inșiratele. El are o 
istorie aproape de necrezut.

Intr-o dimineață s-a sculat „Carrta- 
cuzu“ (cum era denumit aici moșierul 
Cantacuzino) și a poruncit să i se 
măsoare moșia cu plugul. De sub 
ochii lui, din cerdac, a pornit în 
zori, către soare apune, un plug cu 
șase boi. Și-a mers plugul pină la că
derea nopții, răsturnind nesfîrșită 
brazdă. Alt plug a mers de-a latul. 
La fiecare jumătate de kilometru au 
fost ridicate movile de pămint. Totul 
e cum nu se poate mai adevărat.

Era vastă întinderea moșiei. Ea în
ghițea satele cum înghite marea o 
coajă de nucă. Oricine se năștea aici 
era decretat în chiar clipa zămislirii 
rob 1« Cantacuzini. Robi au fost mii 
de oameni de aici pină în. ziua aceea 
de neuitat, cînd au fost alungați mo
șierii. Pălmașii de ieri i-au stârnit pe 
boieri din saltelele de puf. Au fugit 
lăsînd în case oglinzile de cristal, mo
bila de nuc si pe birourile lustruite, 
registrele cu învoieli, deschise la ul
tima filă. Acum, Ia Inșiratele, între 
șirurile de mușuroaie sînt cuprinse 
cele 1.800 de hectare ale gospodăriei 
colective. Cînd jes primăvara la 
cîmp, oamenii privesc în zare la și
rul de movile și apoi înfig plugurile 
în ele. In fiecare an movilele scad. 
Or să se facă o dată una cu pă
mântul, îngropând pentru vecie a- 
mintirea unor vremuri ticăloase și a 
unui boier și mai tică<k>s, care adu
nase pină la 99 de moșii.

★
Spunea pădurarul Grigore Constan

tin : „Cum i-au mai tăiat și prădat 
pe bieții stejărei. Că eu, dintre pomii 
pădurii, stejarul îl iubesc mai mult, 
că-i falnic și puternic și niztemător. 
Și pentru că se înfige adine în lut 
și. np-1 clintește nimeni. Am semă
nat stejari să vindec pădurea. I-am 
semănat acum 11 ani. I-am prive
gheat și s-au înălțat'1.

Vorbea pădurarul despre stejari ca 
despre un simbol a tot ce s-a sădit aici 
în sat, în anii Republicii Populare și a 
crescut năvalnic, schimbînd fața 
Căzăneștilor. S-a înălțat tânărul Ene 
Oprea, fost fecior de slugă. El con
duce azi gospodăria. E talentat și 
neobosit în conducere, cu toată tine
rețea lui, și pentru atâtea virtuți cîte 
are a fost ales membru în Comitetul 
Central al U.T.M. Nu-1 băga nimeni 
în seamă cîndva și s-ar fi irosit, cum 
s-au irosit atîtea comori ce au zăcut 
în oameni neștiute și înăbușite în 
dispreț, pe timpul „Cantacuzului".

Au crescut o dată cu stejarii co
piii de la grădinița din sat. La în
ceput erau puțini. Azi sânt 160 și au 
trei bucătărese și două educatoare. 
Cînd îi scot la plimbare înflorește 
strada. Trec ciripind pe lângă clădi
rea fostului conac, azi sediul colecti
vei. Au o singură grijă, să mănânce 
și să crească. Colective le dă din
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bunul ei ce-i mai bun. Colectiva e 
puternică și bogată. Pe temelia ei 
crește viața, se țes și se împlinesc 
visele tuturor, tineri și virstnici. Pînă 
și bătrânii dărîmă vetrele strămoșești 
și durează în toc case „patrate". In 
11 ani s-au ridicat în sat peste 200 
de case. Petre Oprea Dinu și Ion 
Stroe se apropie de 60 de ani. O dată 
ar fi spus că-s bătrini și obosiți și 
așteaptă doar moartea. Acum și-au 
făcut case noi ca însurățeii. Femeia 
lui Ion Dan m-a întrebat chiar pe 
șoptite, cînd ies medicamentele alea 
de lungirea vieții, că ar vrea să le 
folosească acum, cât nu sînt încă prea 
bătrîni. Ce, strică zece, douăzeci de 
anișori în plus 1 Te cred și eu. Toți 
spun că acum mănâncă mămăliga de 
poftă și nu de nevoie. Că în sat nu 
mai sînt opinci. După ce a luat 8.000 
de lei de la colectivă (asta s-a în
tâmplat acum cîteva zile) Ion Dan, 
fruntaș în colectivă, s.a dus la ma
gazinul cooperativei și i-a cumpărat 
băiatului cel mare cizme, bocanci și 
pantofi. Cu restul de bani nu știe ce 
să facă, deoarece n-are nevoi care-1 
ard. Pare de necrezut, fiindcă toată 
viața i-a fluierat vîntul în buzunări, 
dar așa e.

Dacă vreți să ascultați istoria nouă 
a Căzăneștilor, va trebv: să treceți 
neapărat și pe la magazinul cel mare 
de mobilă de pe calea Victoriei, din 
București. Acolo s-a dus Gică Matei, 
brigadierul de la a IV-a, să tocmea
scă mobilă pentru zestrea fetei. Nu 
i-a plăcut mobila decît acolo. Costă 
7 miișoare, dar le are. Cînd au luat 
avansul Nicolae Șerban și Ganea 
Graur și-au cumpărat aparate de ra
dio. In sat numărul aparatelor de ra
dio trece de 150. La 27 octombrie 
gospodăria colectivă a împărțit numai 
bani 800.000 lei. De unde ? Apăi. din 
venit. în anul acesta, câștigul curat 
a fost aproape de 1.800.000 Iei. în 
viața cea nouă a satului, gospodăria 
colectivă ține de opt ani, sus, fla
mura a tot ce-i trainic și înaintat- 
La înființare au fost 46 de fami
lii, în anul următor l-au mai pășit 
pragul încă 70i în celălalt 94 și apoi 
încă 192. Acum satul e în întregime 
cooperativizat, iar din numărul de 
familii pește 60 la sută sînt în colec
tivă. Din cele trei întovărășiri care 
ființează aici, tot mal multe familii 
trec ia colectivă.

★
In căminul cel nou, cu care sătenii 

se mîndresc, întîî fiindcă-i ridicat cu 
palmele lor și apoi fiindcă-i frumos 
și are și cinematograf, se repetă pro
gramul artistic închinat zilei do 
„30 Decembrie11. O piesă, coruri, dan
suri. In pauze lăutarul se trage de o 
parte și zice, anume pentru bătrîni, 
una veche.

în lumea de ginduri pe care o 
sâîrnește cîntecul, năvălește tinere
țea, risipind vedeniile ca soarele cea
ța. Dansatorii îl trag pe lăutar de 
mină pe scenă.

„Vino, că începem I*
Pe aceleași strune înflorește acum 

an cîntec din zilele noastre.
V. TO SO
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Căminul cultural din comuna Că
tina — raionul. Cislău — s-ar părea 
că nu se deosebește cu nimic de a- 
tîtea mii de cămine din țara noastră. 
Are o sală mare unde rulează filme 
de două ori pe săptămînă, se țin 
cursuri agrotehnice, conferințe și se 
dau serbări. Intr-o altă cameră e 
biblioteca cu cîteva mij de cărți, o 
sală de repetiții și o odaie unde e=te 
instalat radioul și unde oamenii as
cultă pînă seara târziu știri sau mu
zică.

Și totuși ar mai fi ceva.
— Echipa de fluierași — mi-ați 

răspunde.
— Nu. Despre vestiții fluierași ai 

Cătinei și conducătorul lor, versifi
catorul Iliuță Popescu, au vorbit la 
timpul lor ziarele, vestind succesele 
din concursurile artistice pe țară.

— Poate e vorba de păpușari — 
ați încerca un alt răspuns.

— E drept că teatrul de păpuși din 
Cătina, de curind înființat, cu mî- 
nuitori dibaci, recrutați dintre țăranii 
întovărășiții din comună, a și în
ceput să culeagă roadele succeselor. 
Dar nici despre ei nu-i vorba, ci 
despre... o cameră din căminul cul
tural. Să luăm povestea de la ca
pătul ei. Totul a început de la un 
ciocan, o fotografie, un dans și o 
scrisoare.

Ciocanul îl găsise Costică Gavri- 
loiu pe dimbul luj Goldin Godea, 
pe cînd ciobănea astă-toamnă cu 
oile. S-a surpat pămîntul lingă o 
rîpă și dintre bulgări a ieșit la i- 
veală un ciocan de piatră, vreo 
două cremene și cîteva bucăți ascu
țite din piatră cenușie. Cînd au ve
nit arheologii de la Ploești, li s-a 
■pus că ciocanul ar fi vechi de vreo 
5000 de ani și au însemnat locul 
surpat, ca în primăvară să vină să 
facă săpături.

— De 5000 de ani au existat așe
zări omenești pe pământurile noas
tre, — spun acum cu mândrie căti- 
nenii.

★
Pe o fotografie îngălbenită de 

vreme, reprezentînd un grup de ță
rani și țărănci, o inscripție : „Amin
tire din ziua de 25 iulie 1933, când 
s.a jucat piesa „Cămătarii*1 de 
către țăranii din sfatul sătesc cultu
ral cooperatist Cătina11. Au trecut 25 
de ani de cînd a avut loc prima ma
nifestare culturală a satului. Urmă
rile acestui fapt au fost fotografia de 
mai sus și cîteva săptămîni de bă
tăi șl arest în pivnița jandarmeriei, 
a tuturor actorilor care jucaseră în 
piesă. Boierilor și vătafilor nu le 
plăcuseră nici subiectul piesei, nici 
aprecierile țăranilor care deslușiseră 
printre eroii de pe scenă pe înșiși 
cămătarii satului. De atunci rar se 
mai auzea de vreo manifestare cul
turală ân sat și glasul fără vorbe al 
fluierului a rămas singurul prieten 
al cătinenilor.

★
Se apropia concursul al V-lea al 

echipelor căminelor culturale și tre
buia ales repertoriul echipei de dan
suri. S-au propus Fedeleșul, Hora, 
Sîrba cu strigături și deodată preșe
dintele întovărășirii zootehnice din 
sat, tovarășul Popescu Dumitru, a 
venit cu o idee, care a fost de toți 
îmbrățișată :

— Ce-ar fi să prezentăm la con
curs locurile bătrînești ale satului 
nostru 1 Tineretul a și început să 
uite Dura, Rața, Leica și Racii. Și 
așa au început repetițiile. Iliuță Po
pescu, directorul căminului, învață 
12 tineri dansatori din sat jocurile 
săltărețe pe care și el, în tinerețe, 

Dispensarul din comuna T. V ladimirescu, raionut Liești.

le-a învățat de la bătrînii din sat
De ia Festivalul din Moscova 

Iliuță Popescu a rămas cu prieten 
buni șî de neuitat, cărora le-a spu> 
despre viața nouă din Cătina și dir 
țara lui. Zeci de scrisori, au făcu 

drum spre Uniunea Sovietică și de 
acolo le-a vianit răspuns cătinenilor 
Dar dintre toate scrisorile, cele ma 
de preț sînt parcă cele semnate de 
Ilya Ehrenburg. Le ține Iliuță Popes
cu în portofel, sus, la buzunarul de 
la piept, dar tot se tnme că le-ar pu
tea pierde...

X

Și așa s-a născut ideia care avea 
să prindă viață în camera mare de 
la intrarea în căminul cultural. Pe c 
masă, în mijlocul odăii, au așezai 
într-o cutie cu capac de sticlă cio
canul, cremenele și daltele de pia
tră. S-au pus stelaje de lemn, pereții 
au fost îmbrăcați cu marame, ii și 
fote, scoase din lăzi de lemn, fere 
cate cu broaște de fier și cu iz de 
busuios și pelin. Sub un geam au fost 
așezate scrisorile de la Ilya Ehren
burg, de la regretatul dr. Petru 
Groza, o carte cu dedicație a maes
trului Sadoveanu, rîndurile unei ac
tiviste culturale din Leningrad, care 
împărtășea cătinenilor din experien
ța muncii ei, precum și cele ale unui 
cetățean american cunoscut cu oca. 
zia Festivalului de la Moscova de 
către directorul căminului. Au a. 
părut apoi furci și toiege încru
state cu motive romînești sau 
cîte o bucată rămasă dintr.o 
poartă veche de stejar și a că. 
rei dăltuire în lemn au făcut-o meș
teri care au trăit acum 200 de ani. 
Pe o altă masă, îmbrăcată în pînză 
roșie stau pergamente vechi, mărturii 
ale jafului cu care boierii împărțeau 
pământurile satului, chitanțe în care 
se reflectă camăta sau datoriile pen
tru impozite ce sărăceau pe căti- 
neni, înrobindu-i cu fiecare an boie
rilor Sorescu și Roșianu sau vătafu
lui Ianopol- Pe o stivă, un Vasilache 
de cârpă, ros de atîtea mîini ce 
l-au mînuit, se uită la un Țăndărică 
de-abia confecționat de mîinile di
bace ale tovarășei Lia Nițu. Cea mai 
bătrână păpușă din sat, lingă cea 
mai tânără actriță a echipei din Că
tina... Pe peretele din drea<pta măr
turii mai noi : actul inaugurării că
minului cultural, din 7 Noiembrie 
1951, diploma primului inginer ieșit 
din rîndurile țăranilor din Cătina și 
datată 12 iulie 1957, actele de con
stituire ale celor patru întovărășiri, 
caiete de cîntece si strigături vechi. 
Și multe alte mărturii pe care bă
trînii satului, acești minunați depo
zitari de amintiri, cum sînt moș 
Alecu Geangu, de 91 ani, nea Nă- 
nău sau Iliuță Popescu le-au con
semnat spre știința celor mai tineri.

O cameră din căminul cultural al 
satului cuprinde între cei patru pe
reți ai săi, frînturi din viața comu
nei, de-a lungul anilor, de pe cînd 
Cătina era Siliștea din hotarul Fră- 
sinetului, așa cum glăsuiește hriso
vul de pe vremea lui Radu Voie
vod, păstrat de strănepoții iobagilor 
Stoica și Bianu, și pînă la actu.1 de 
constituire a ultimei întovărășiri, 
semnat de 78 da familii de țărani 
muncitori din Cătina.

O firmă mică, modestă, a fost bă
tută de curînd pe ușa primei camere 
de la intrarea în căminul cultural : 
„Muzeul satului Cătina". Și aceste 
trei cuvinte cuprinde o muncă sus
ținută a întregului sat în acțiunea 
de educație patriotică.

LILIANA ȘAPLAN



- Nene, matale de ce nu intri-n colectivă, să vezi ce 
saci avem noi! I

(Desen de ADRIAN ANDRONIC)

m 25 de ani, pe vre- 
lezghețului, prefectul de 

transmitea prin telefon 
mai marii săi din Bucu- 

„In partea de nord a 
lui, Ia confluenta Sire- 
cu Dunărea se semna- 
mari revărsări de ape. 

Vădeni este complet 
it. Locuitorii s-au ref-u- 
n satele megieșe. S-au 
strat pierderi materiale, 
re că sini și victime. Nu 
mijloace de salvare a 

ilor supuse inundației...' 
oarte asemănătoare s-au 
ransmis de la Brăila că- 
ucurești și în anii ce-au 
. In 1936, în 1939, în 
și în 1943. In toți acești 
>cuitorii din Vădeni își 
ce puteau și plecau- în 
ie prin satele înveci- 
Oamenii îi căinau pe si- 
ți :
Iar a dat năpasta peste 
in Vădeni, spuneau ei cu 
îciune.
pînirea din acea vreme 
ta însă în seamă suferin- 
celor ce-și primejduiau 

și avutul din pricina 
aielor.

trecut anii unul cîte 
Prin toamna lui 1948 

poposit la Vădeni mai 
oameni veniți de la 

rești. Aveau sumedenie 
parate. Au măsurat tere- 
n fel și chip. Au pus 
e în diferite locuri. Zi
că o să se facă diq, să 

ună frîu apelor.
primăvara care a urmat 
emit din nou specialiștii, 
ată cu ei au poposit pe 
agurile vădenilor excava- 
:, tractoare, autocamioane 
rldozere. A început lucrul 
od serios. Sătenii din Vă- 
și cei din Baldovinești 

nuncit pe întrecute. Cu 
inul acordat de stat ei au 
în valoare 6.000 hectare 

eren. Acum casele și avu- 
lor nu mai stat primej- 
î de puhoaiele apelor... 
ne poposește vara la Vă- 

poate vedea o prive- 
într-adevăr frumoasă. Pe 

rile unde era împărăția

stufului, se află acum așezări 
noi. S-a ridicat o fabrică de 
conserve, s-au clădit locuințe 
pentru muncitori, au crescut 
livezi înfloritoare. Pe zeci de 
hectare se întinde livada fer
mei horticole, pe sute de hec
tare se cultivă legume și zar
zavaturi. Pămînturile care se 
află în folosința fermei horti
cole și a gospodăriei de stat 
„Dunărea" rodesc din belșug.

In sat, la Vădeni, preface
rile din anii puterii populare 
se văd la tot pasul. Toți să
tenii, convingîndu-se de supe
rioritatea muncii în comun, 
s-au unit în gospodăria agri
colă colectivă „Progresul". La 
chemarea organizației de bază 
din comună și a sfatului popu
lar au pus cu toții umărul 
pentru înfăptuirea diferitelor 
acțiuni gospodărești. S-au pus 
stîlpi și s-au întins fire. A 
fost adus curent electric. Acum, 
în casele și pe ulițe strălucesc 
lămpile lui Ilici. ta peste 80 
de case se află aparate de 
radio. S-a ridicat și un cămin 
cultural Cu bibliotecă și săli 
de spectacole, s-au făcut dru
muri noi, s-au plantat pomi. 
Aproape în fiecare ogradă gă
sești acum cîte 20—30 de 
pomi roditori. Pe alocuri, s-a 
pus și vie. Gospodăria colec
tivă va planta 15 hectare cu 
vira și 7 hectare cu pomi.

Gospodăria colectivă se 
mîndrește și cu alte realizări. 
Numai în anul 1958 au fost 
clădite cinci grajduri pentru 
vite, s-au amenajat două gră
dini de zarzavat. Averea gos
podăriei a crescut an de an. 
Acum, colectiviștii dispun de 
vreo două mii de hectare de 
pămînt de pe care scot roade 
îmbelșugate, au peste 300 de 
vite, două autocamioane, au 
crescut și îngrășat peste 50 
de porci, au o crescătorie de 
păsări.

Acum, dacă poposești la Vă
deni nu-i mai vezi pe oameni 
îngrijorați de ziua de mîine.

T. DUMITRESCU

în primăvara lui 1953, cînd 
a luat ființă gospodăria noa
stră colectivă, i am dat nu
mele de „Viață nouă". Am 
numit-o astfel, legînd de nu- 
mele acesta toate nădejdile 
noastre. Cu trecerea fiecărui 
an, tîlcul adînc al acestor cu
vinte mi-a apărut tot mai lim
pede.

...îmi vine uneori în minte 
figura rea a vechilului Spiru 
Zugravu de pe moșia lui Ră- 
dulescu. Dacă as aduna zilele 
de muncă pe care mi le-a fu
rat, cit am slugărit pe moșie, 
ar face mulți ani. Și nici nu 
puteam crîcni- Atunci tot sa
tul robea și m-ar fi înlocuit pe 
dată cu altul.

Adun și acum zile ; zile- 
muncă la colectivă. Mi-am fă
cut de curînd o socoteală : o 
să am în acest an, laolaltă cu 
nevasta, mai bine de 700 zile- 
muncă, ceea ce duce cam la 
un vagon de cereale. Mi-e 
cam mică ograda pentru atît 
berechet și drept să spun că 
mă gîndesc cîteodată, în ve
ghea nopții, unde să le vîr, și 
tot eu zic : ăsta să-mi fie me
reu necazul. Altădată, tot în 
veghea nopții, pe cînd mă chi
nuia amarnic foamea, mă gîn- 
deam : mîine la cine mă mai 
bag slugă ? Și-i luam pe rînd 
pe chiaburii din sat ca Das- 
călu, Niculiță și alții-.. Acum 
zilele.muncă nu-ți aduc nu. 
mai belșug în casă. Ele 
sînt totodată și un titlu 
de onoare, certificatul nos
tru de vrednicie, dovada 
dragostei față de colectivă.

De cînd sînt în colectivă mi 
s-a desferecat mintea și sufle
tul. Cum mă mai chinuia altă
dată grija pentru îmbucătura 
de a doua zi. Firește că ajun
geai șă uiți că ești om. Colec
tiva mi-a îndestulat întâi și-n- 
tîi traiul. Cu banii strînși, nu
mai după un an de muncă în 
gospodărie, mi-am făcut o 
casă nouă. Am început să-mi 
rostuiesc copiii. Cel mai mare, 
Gheorghiță, a făcut școala de 
tractoriști și acum lucrează 
la S.M.T. Tuiucești. Brigada 
lui deservește gospodăria noa
stră colectivă. Greu qăse9C 
cuvinte să spun ce simt cînd 
îl vad cu tractorul pe ogoarele 
gospodăriei, pe el, copilandrul 
de pînă mai ieri. Orice pă
rinte poate însă să mă înțe
leagă.

Cum mai semănau înainte 
între ele zilele vieții mele. Pe
semne că așa e cînd trăiești 
fără nădejdi. De cînd ne am 
ridicat însă din țarină, sin- 
tem noi deasupra vremii. Am

crescut parcă ta ochii noștri 
și ne ducem traiul în omenie 
și demnitate. Faptul că mun
cim într-o colectivă ce cu
prinde azi tot satul a crescut 
în noi răspunderea de cetă
țean. Acum nu mai stă fiecare 
în ograda lui, ca șoarecele în 
bortă. Ne interesează ce se 
întîmplă în jurul nostru.

Gospodăria a devenit de la 
un an la altul tot mai mare și 
mai puternică. Timpul s-a do
vedit a fi de partea ei- Ea 
este izvorul tuturor bucuriilor 
noastre. Și e o greșeală de ne. 
iertait să uiți de acest lucru. 
Eu înainte abia îmi puneam 
iscălitura pe hîrtie și acum 
sînt abonat la ziare și am și 
bibliotecă proprie acasă. Unora 
dintre cei care mă cunosc mai 
de mult, nici nu le-a venit să 
creadă, dar le-am arătat-o. De 
ce mi-am făcut bibliotecă ? 
Fiindcă a fost neapărată ne
voie. Sînt de doi afli brigadier 
zootehnic la colectivă și în- 
tr-un timp nu mai răzbeam 
cu puțina mea știință, fiindcă 
gospodăria crescuse prea re
pede. Ca să mă țin ta pas, 
m-am apucat să învăț. Sînt 
unele cărți pe care le port tot 
timpul în buzunar. Acum pot 
spune că asm făcut, împreună 
cu cei peste 30 de membri ai 
brigăzii zootehnice, din creș
terea animaslelor, o ramură 
rentabilă. Azi hrănim anima
lele științific și economic. Mai 
concret, asta înseamnă că în 
fiecare dimineață la orele trei 
și jumătate le dau prima rație 
alcătuită după carte și pînă 
seara nu le părăsesc, hrănin-

du-le tot timpul după ceasor
nic. Am spus și economic, 
fiindcă nu furajez un animal 
peste cît poate da el ca pro
ducție, fiindcă astfel s-ar che
ma că risipesc nutrețul. In al 
doilea rînd, anul trecut, tot 
trecând pe la rampa gării, 
acolo unde gospodăria agrico. 
lă de stat încarcă porumbul, 
am văzut multe boabe rămase 
pe jos de la încărcare. Condu, 
cerea gospodăriei agricole de 
stat ne-a îngăduit să le adunăm 
și pînă la sfîrșitul operațiilor 
de încărcare am strîns aproape 
un vagon de gozură. Cu ea 
am îngrășat 30 de porci. Anul 
acesta producția fiind mai 
mare, o să strîngem și mai 
mult. Am însilozat, de aseme
nea, frunzele de sfeclă pe care 
înainte oamenii, după un rău 
obicei, le aruncau. Toate as
tea au adus gospodăriei o 
economie de cîteva zeci de 
mii de lei.

Aș vrea să mai spun că 
acum mi-au sporit grijile. Gos
podăria colectivă și-a mărit 
în ultimul an numărul de vaci 
cu încă 30, al porcilor cu 120, 
al oilor cu 500. Sînt din zori 
pînă în noapte prins pînă 
peste cap cu treaba. Și 
credeți-mă, nu mă simt cit de 
cît ostenit. Cînd munca îți dă 
bucurie, ea nu te obosește nici
odată.

JEAN BERNEA
brigadier zootehnic Ia gospo

dăria agricolă colectivă 
„Viață nouă' din comuna 

Tuiucești, raionul Galați

Să scoți din piatră — piine ! Nu s-a văzut minune! 
Și-n copăițe pruncii piereau flăminzi și goi...
Dar s-a aprins și-n Seaca un gînd ce nu apune ; 
Că omu-nfringe piatra și că dezleagă ploi.

Cătunul Seaca-i spune, așa îl botezară I 
Mai secetoase locuri nici că s-au pomenit I 
Crăpa uscată piatra in arșița de vară 
Și peste (arini vintul sufla nedomolit.

Și intr-o zi pe cîmpuri au fluturat batiste; 
Tractoare bolovanii și lutu-au fărimat
Și drum deschis-au apei brigăzi colectiviste ; 
Și.a reînviat pămintul, grădini au reînviat.

Și-au incolțt răzoare și straturi irigate 
Și ploi se dezlegară și lanu-i foșnitor 
Și-n Seaca pruncii zburdă, hambarele-s bogate 
Și înflorește viața pe înfrățit ogor!...

<•
ii

MIHAIL COSMA

Dezvoltînd fondul de bază, 
colectiviștii din Țibucani, re- 
regiunea Bacău, și-au mărit a- 
nul acesta inventarul cu ma
șini și construcții noi.

V
— Anul trecut parcă m ai dus cu 

căruța l!

MOȘ GERILA... PE
Recent a fost terminată elec

trificarea comunelor Pădureni, 
Feiudeni, Mînăstireni, Suceag 
și Cojocna din regiunea Cluj-

— Darul ăsta văd că n-aa» cui 
să-1 mai dau 11 I

TEREN!
Gestionara cooperativei din 

comuna Aqafton, raionul Do- 
rohoi, închide deseori magazi
nul pentru că se duce să-și 
gătească mîncarea.

— Fac ea m in care, numai du-te 
puțin și pe la coiperatlvă I !

în comuna Borșa, raionul 
Gherla, motorul uzinei electri
ce stă defect de aproape doi 
ani.

—- Ce cauți, moșule I î
— Uzina electrică 1 I...

(Desen de NIC. NICOLAESCU)



La Valea Călugărească, serile de 
decembrie par mai degrabă serj ale 
unei toamne tîrzii. In văzduhul ce 
mai castrează încă arome de mus
cat si tămîioasă, coșurile fabricii — 
ca niște pipe uriașe — varsă fum 
negru și qros.

— Fumează într-una I
— Zi și noapte — întărește ope

ratorul chimist Petre Vrabie. In tre
cut turnau numai trei zile pe săptă
mână. Aici era o mică fabrică de 
îngrășăminte, singura din tară. In
tr-o maqazie din scînduri, unde se 
lucra cu lopata și roaba, praful de 
chimicale otrăvea plămînii muncito
rilor. Doar trei zile lucrau munci
torii ; restul săptăminij răbdau de 
foame. Din făina de oase pe care o 
aduceau patronii, se fabricau îngră
șăminte doar pentru cele citeva qră- 
dini de trandafiri de pe lingă curțile 
bogătașilor.

Trecem pe lingă hale înalte, lumi
noase. Macaralele scrîșnesc, vago- 
netele duduie, benzile poartă sute 
de kilograme de îngrășăminte. In 
locul fostei făbricuțe a patronilor a 
crescut în zilele noastre a uzină 
modernă.

La club, pereții plini cu diaqrame 
Pe una din acestea scrie : Produc
ția de îngrășămin
te chimice va creș
te de Ia 125.000 /
toae în 1958, la I
282.000 tone în 
1959, mărindu se 
astfel baza mate
rială pentru spori
rea producției agricole la hectar". 
(Din Expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie). Iar ală
turi, sub titlul ,,Chimia în slujba a- 
griculturii", stă scris : „Se va rea
liza un însemnat pas înainte pe calea 
chimizării treptate a agriculturii, li- 
vrîndu-se în 1959 cu peste 50 la sută 
mai multe îngrășăminte decît în 
1958".

O zicală bătrînească spune că 
„rarul umple carul". Iată însă că o 
scrisoare sosită de la gospodăria de 
stat Segarcea, unde s-a organizat un 
cîmp experimental pentru a se ur
mări efectul îngrășămintelor chimice 
asupra porumbului semănat la dife
rite distanțe, dezminte proverbul. La 
Segarcea, datorită îngrășămintelor 
chimice, au fost obținute recolte 
sporite chiar pe suprafețe cu plante 
dese. Mărturii despre sporirea pro
ducției medii la hectar, datorită în
trebuințării îngrășămintelor chimice, 
stau și scrisorile primite de la Mî- 
năstirea-București unde s-a obținut 
de pe 1072 hectare o producție me
die de 2.704 kg. grîu la hectar și de 
Ih Variaș-Timișoara, unde s-au rea
lizat cîte 5031 kg. porumb la hectar 
de pe 817 hectare.

★
Chimia smulge aerului azotul, pă-

SCURTĂ ISTORIE 
A TRACTORULUI ROMÎNESC

Vizitarea uzinelor ,,Ernst Thâlmann" 
din Orașul Stalin mi-a înlesnit recon
stituirea drumului pe care l-au parcurs 
an de an, într-un ritm uimitor do ra
pid, entuziaștii metalurgiști de aici, 
începuturile n-au fost de loc ușoare 
mai ales că în tara noastră nu se mai 
fabricaseră tractoare.

...Era în anul 1947. Oamenii muncii 
sărbătoreau ziua de 1 Mai. In acea zi, 
pe porțile acestei uzine au ieșit pri
mele 20 de tractoare I.A.R.-22. 
Era prima lor victorie, era înce
putul unui drum care în decurs de 
numai cîțiva ani avea să ducă la 
crearea unei puternice industrii con
structoare de mașini agricole în țara 
noastră. An de an, constructorii de 
tractoare și-au îmbogățit experiența, 
și, datorită aplicării înaintatei teh
nici sovietice au perfecționat procesul 
de producție și au sporit neîncetat vo
lumul producției. Să ne oprim doar 
asupra cîtorva cifre și ne vom da și 
mai bine seama de această impetuoasă 
creștere: la 23 August 1948 a fost 
fabricat cel de-al 1000-lea tractor, în 
1949 — cel de-al 2000-lea, în 1955 — 

cel de-al 25.000-lea tractor.
Rînd pe rînd, pe porțile uzinelor au 

ieșit diferite tipuri de tractoare: 
I.A.R.-22, I.A.R.-23, S.R.T., K.D.-35, 
K.D.P.-35, U.T.O.S.-2. In anul 1957 a 
fost creat un nou tip de tractor — 
U.T.O.S.-26 universal. Acest tractor 
este prevăzut cu ridicător hidraulic și 
cilindru de forță, ceea ce dă posibili
tatea să se facă mai multe operații 
deodată.

Vedere de la Combinatul Chimic din Boriești.

r a ’
mîntuluî 
dăruiește 
de bumbac la un hectar, fără aplica
rea de îngrășăminte, este de 1310 
kilograme ■, folosindu-se Îngrășă
minte chimice în condiții agroteh
nice bune se obțin 3360 kilograme, 
la griul de toamnă în loc de 1500 
kilograme se obțin 2660 kilograme. 
La gospodăria de stat din Pietroiu, 
regiunea Constanța, in urma folosirii 
îngrășămintelor chimice, s-au obținut 
în medie 3.300 kg. de grîu la hectar.

Dintre toate substanțele pe care 
Ie produce chimia, amoniacul for
mează îngrășămîntul cel mai nutritiv 
și ieftin. Mai există așa-numitele 
îngrășăminte mixte : amofosul, care 
cuprinde atît azot cit și fosfor, ni- 
trofosul, îngrășămînt format numai 
din elemente nutritive, și nitrofosca, 
format din azot, fosfor și potasiu»

Iată cîte feluri de înqrășăminte e- 
xistă astăzi, spre deosebire de tre
cut.

Fabrica de la Valea Călugărească 
nu este singura care 
cantități tot mai mari 
minte agricole.

Privim harta 
Acolo, pe malul mării, s-a înălțat o 
uriașă uzină de

fosforul și potasiu] și le 
agriculturii. Recolta medie

produce azi 
de îngrășă-

Dobrogea...tării :

1 ’j îngrășăminte fosta - 
tice. Năvodari era pînă nu de mult 
un sat de pescari. Azi este centru

Muncitorii uzinelor „Ernst Thăl- 
mann“ au dobîndit în anul 1958 o 
nouă victorie: fabricarea, în mod ex
perimental, a 100 de tractoare 
U.T.O.S.-27 universal. In cursul anu
lui viitor acest tip de tractor urmează 
să se fabrice în serie și el va contri
bui și mai mult la mecanizarea lu
crărilor de pe ogoare, la dezvoltarea 
agriculturii noastre.

Cu cîtă mîndrie pronunțăm astăzi 
cuvintele: tractoare romînești ! Am 
avut prilejul 6ă citesc o asemenea 
mîndrie pe fețele muncitorilor care 

In curind un nou lot de tractoare va porni spre întinsele ogoare ale patriei.

industrial. Uzina de superfosfafi și 
acid sulfuric a produs de curind 
primele șarje de îngrășăminte. Acolo, 
minunile tehnicii modeme își spun 
pe deplin cuvîntul. Lopeți mecanice 
descarcă un tren de 1.000 tone în 
două ore. Un singur om conduce, 
cu ajutorul celulelor fotoelectrice, o 
secție întreagă. Superfosfatul produs 
aici se înfățișează sub forma unor 
grăunțe ușor de transportat, de de
pozitat șl ușor de înprăștiat pe cîmp 
o dată cu sămînța. Folosirea a 250 
kg. de șuperfosfați pe hectar aduce 
în medie un spor de recoltă — în 
cazul porumbului — de 300 kg. la 
hectar. Cele 100.000 tone produse 
pentru început la Năvodari duc la 
un spor de recoltă de 120 milioane 
kilograme. Dacă numai jumătate din 
acest spor se folosește la creșterea 
animalelor, se pot obține în plus 
14.500.000 kg. carne da porc.

★

Gazul metan, „aurul străveziu", 
este una din mîndriile noastre- Sîn. 
tem a patra țară producătoare și cu 
cel mai curat gaz metan din lume. 

La Roznov, constructorii și mon- 
toriî nu cunosc odihna. Ei înalță aici 
un uriaș, frate cu cel de la Năvo
dari, care din gaz metan va pregăti 
amoniac și acid azotic, substanțe ce 

dau viață acestor moderne mașini 
agricole ce brăzdează ogoarele. Ei 
mi au arătat, într-un panou, sumede
nie de scrisori sosite din toate colțu
rile patriei, precum și din numeroase 
țări de pe glob. Tractoarele romî
nești, prin construcția și randamentul 
lor au uimit și pe specialiștii străini. 
Tractoarele romînești pot fi întilnite 
astăzi și pe ogoarele din China, Ce
hoslovacia, Polonia, Bulgaria, Repu
blica Arabă Unită, India, Vietnam, 
Grecia, Turcia.

I MANOLE 

stau ia baza inc 
șămintelor cu a: 

Scara creșt 
producției îngră 
mintelor cu a 
este itnpresion 
tă. în anul vii 
urinează să intr<

funcțiune noi unități de acest fel 
Făgăraș. împreună cu cea existe 
la Orașul Victoria și cu marele cc 
binat de la Roznov, ele vor prodi 
250.000 tone în 1960, un milion t< 
în 1961, două milioane tone în 1£

★

rugina
80 la sută 
1941 mana

41 la sută.
35.000.000 tone de 

a pustiit 
din rece 
a pricit
Din cai

în anul 1932, 
țara noastră 
de grîu ; în 
pierderi de 
dăunătorilor
reale se pierd în fiecare an pe 
globul. Cu această cantitate de 
reale s-ar putea asigura hrana 
150 milioane de oameni.

Dacă buruienile împînzesc lanul 
atunci combina seceră cu greu, 
dacă porumbul este potopit 
lura, după el nu se poate 
grîu. Pălămida, pirul, rapița 
că, dacă sînt lăsate în voie, 
sug vlaga pămîntului.

în ultima vreme, chimia a 
un război crunt cu dușmanii 
culturii. Aproape de București 
înalță azi uzinele chimice „9 M; 
Zilnic pleacă de aici nenumăr 
tone de -,,2,4-D“. 
„spaima buruienilor'* 
de pildă, colectiviștii 
„plivit" în patru zilia 
de păioase împînzite 
batică. S-au economisit astfel 150 

de 1 
sem< 
sălbi 
cresc

înce 
i a<

aici
Acest prod 

cum îi sp 
din Lehliu, 
80 de hect 
cu rapiță i

zile-muncă.
în urma experiențelor făcute 

constatat că în qeneral în timp 
pentru plivitul unui hectar cu m 
sînt necesare pînă la zece zile-muri 
plivitul chimic cu avionul acop 
100—200 hectare pe zi.

De la uzinele „9 Mai“ porn 
spre toate colțurile tării și sute 
vagoane de „Solanex", care îmj 
dică încolțirea cartofilor în depoz 
cu acid alfa-naftilacetic, care i 
vine căderea fructelor, cu alte 
alte produse care răipun dăunăt 
pe ogoare și păduri.

în vreme ce uriașul de pe m< 
mării trimite ogoarelor primele 
de tone de îngrășăminte, în vrt 
ce din trupul Moldovei crește 
Roznov o nouă uzină, la Combini 
Chimic din Borzești se înalță 
una din cele mai moderne fabrici 
insecticide și ierbicide. Ea va t 
peri toate cerințele agriculturi 
silviculturii noastre în combate 
dăunătorilor.

Mîine, cînd toate noile uzine 
lucra din plin, miile de vagoane 
îngrășăminte vor face ca pe îni 
cuprinsul țării să se simtă binefe 
rile chimiei care a devenit în i 
regimului democrat-popular un iz 
de roade îmbelșugate.

S. SIGARTAU 
și V. TEODORESf



ȘUL DE LA
la Bicaz, pe șantie- 
,V. I. Lenin", care 

văzute : barajul 
Muntelui, castelul 

țuntierul tunel-ieșire 
•'« imaginea acestui 
ui de la Bicaz nu 
la adevăratele lui

a jul
fi gata, în 1963, 

ton, înfiptă de mina 
munți, va sta sub 
vor preumbla pe 
vor admira pano- 

istumat cu fruntea 
ificial. Și poate cu 
își vor mai aminti 
încordare, clipă cu 
luni și ani în șir, 

de oameni, cu cio- 
ire, pompe, găleți, 
rînghii, dălți și alte 
au străduit, de sub 
la crenelurile bara- 
retru cu centimetru, 
barieră de beton 

rr Bistriței.
nuă să alunece la 
, dar la baraj fac 
atcă de beton. Plu_ 
ivirile învățate cu 
jmusețe a naturii 
?hi (pentru a cîta 
frumusețe a voinței

Dincolo de Baraj, și deopotrivă cu 
înălțarea lui, tractoare Stalineț ră- 
zuiesa pădurile și nivelează locurile 
spre Ruginești, Ceahlău și Bistricioara, 
curățind fundul viitorului lac. Ince- 
pînd din anul viitor, cale de 30 de 
kilometri către poalele Ceahlăului, 
toate așezările omenești vcr fi trans
mutate, ori mai sus pe munte, ori 
prin alte părți. In 1960, pe unde as_ 
tăzi sînt pășuni, ogoare, case, pomi 
fructiferi, va fi numai o nesfîrșită 
mare de apă azurie.

Castelul de echilibru
Din vîrful muntelui Botoșanu, un 

tinerel oacheș și vesel, pe nume Cri- 
șan Petru, de loc de prin țara Moților, 
a primit sarcina să sape o gaură cu 
un diametru de 35 de metri, pînă va 
ajunge la tunelul.ieșire. Totul pare ex
trem de simplu. Brigada lui Crișan 
Petru s-a apucat cu nădejde de lucru 
și a scobit într-un an de zile peste 
35.000 m.c. de stîncă. La lucrare s.au 
evidențiat în chip deosebit Paul Tu- 
haniuc, Dumitru Foca, Gheorghe 
Lazăr și alții, mineri, forjări, betoniști, 
excavatoriști, șoferi, normatori. Gaura 
aceasta din vîrful muntelui Botoșanu, 
pînă la buza de sus a tunelului de 
ieșire se numește castelul de echilibru 
Și este una dintre cele mai impresio
nante creații ale constructorilor de la 
Bicaz.

a Bicaz. Malul sting al Bistriței cu blocurile de beton, temelia viitorului baraj.

lașii în sus, unde, 
ce par fire sub- 

(niște cupe uriașe 
I se mișcă într-o 
>are sub porunca 
le aici de jos, abia 
tați cu stegulețe 
eniștii" întrețin cu 
lui o discuție tele- 
nducîndu-și cupele 
i deasupra locului 
e descărcate. Bena 

de 100—150 de 
nui rutinat parașu. 
pe bloc, într-un 

:ărcătura de beton 
ite, în fabrică.

Abramovici ne 
brie 1957 și pînă 
i baraj s.au turnat 
i beton; au fost 
here în cantitate 
ubi și excavații de 
tri cubi.
dintr-o dată 6 m.c. 
înalt de peste 100 
ți, nici mai mult 
cît 1.600.000 m.c. 
pot fi măsurate 
indim că în numai 
dosite pe șantier 
ate fi încărcat un 
ometri și material 
e un tren lung de 
scova.

Vizitatorii șantierului, după ce se 
minunează de grandioasa lucrare a 
barajului și de perfecțiunea execu
tării tunelului prin care apele Bistri
ței vor fi minate spre turbinele uzinei 
de la Stejaru, rămîn înmărmuriți cînd 
sînt aduși aici pe marginile castelului 
de echilibru.

Tumul acesta impresionant are me
nirea de a echilibra presiunea apei, 
asupra paletelor turbinei, după princi
piul vaselor comunicante și face parte 
organică din construcția hidrocentralei. 
Lucrările castelului de echilibru sînt 
pe terminate. Va fi probabil cea din
ții parte a hidrocentralei gata să intre 
în funcțiune. Mîndria constructorilor 
castelului de echilibru se vede și din 
aceea că Lau denumit ,,floarea Bica- 
zului“. Este într-adevăr o floare rară, 
unică în toată Europa prin dimensi
unile și măiestria cu care a fost croită 
din inima muntelui pînă în vîrful lui 
cel mai semeț de o brigadă condusă 
de un tinerel oacheș din țară Mo
ților...

La tunel-ieșire, canalul 
de fugă, bazinul 

de liniștire...
Se împămîntenesc la Bicaz, de la un 

timp, cîteva noțiuni noi: tunel-intrare, 
tunel-ieșire, canalul de fugă, bazinul

BICAZ
de liniștire... Numai simpla lor înșiruire 
și.ți poate da imaginea construcției în 
sine.

In spatele muntelui Botoșanu, așa 
cum îl privim de la Stejaru, a fost să. 
pat un tunel lung de cinci kilometri. 
Tunel-intrare este punctul prin care 
apele lacului artificial se vor zvîrli 
spre scăpare. O vreme, se vcr învol
bura spre înălțimi pe gaura castelului 
de echilibru pînă vor. ajunge la a- 
celași nivel cu apele lacului de acu
mulare. Pe urmă vor zvîcrii afară la 
tunel-ieșire. Aici oamenii le pregătesc 
însă altă caznă : canalul de fugă. De 
fapt este vorba de două conducte for
țate, așezate pe o pantă foarte încli
nată (70 de metri pe 100 de metri), 
prin care apele Bistriței vor fi arun
cate deasupra turbinelor uzinei. După 
ce-și vor face datoria — mișcînd deci 
turbinele — pentru care în acești ani 
se cheltuie atîta energie, apele vor că
dea într-un imens bazin de liniștire 
cu o capacitate de 125.000 m.c. Din 
bazinul de liniștire, printr.un alt canal 
lung de 1.200 metri, Bistrița se în
toarce cuminte în vechea ei matcă...

★

Din puternicele turbine ale hidro, 
centralei, care vor intra în producție 
în 1960, vor tîsni prin cabluri groase, 
așa cum a plănuit partidul, aproape

Cu deosebit interes a fost primit peste hotare strungul ro- 
mlnesc, despre ale cărui calități tehnice discută acest grup 
de tineri chinezi.

500.000.000 kWh anual care vor în
lesni să se scoată mai mult țiței la 
Zemeș și la Solonț. Din inima pămîn- 
tului, cu ajutorul electricității produsă 
la Bicaz, minerii de la Comănești, de 
pe Valea Trotușului vor scoate la lumi
nă din ce în ce mai mult cărbune. La 
Geamănu și mai cu seamă pe Valea 
Asăului mai lesne se vor tăia molizii 
și dinții fierăstraielor se vor îm- 
plînta mai puternic, fără odihnă, în 
buștenii groși de stejar și fag-

In părțile Galaților, pe ogoare iri
gate de apă, care își vor fi pornit 
drumul tocmai de sus dinspre Bîr- 
nar. din țara fagilor, recoltele vor fi 
ferite de secetele care le mai bîntuie 
încă astăzi.

Pe alte 300.000 de hectare din Mol
dova, udate printr-un vast sistem da 
irigare de apele lacului de la Bicaz, 
recoltele vor rodi, de asemenea, fe
rite de secetă.

Iar becul electric va străluci în 
toate casele, în toate satele moldo
vene. Și nu-i departe vremea cînd și 
tractoarele vor fi minate tot cu aju
torul electricității produsă la Bicaz.

GH. FLORESCU

In vremea stăpinirii bur- 
ghezo-moșierești țara noastră 
nu producea și nu vindea în 
străinătate decît grîne, buș
teni și cherestea, fasole, vite 
vii și țiței. Stăpînii de atunci 
ai țării noastre cumpărau în 
schimb mai ales stofe scumpe, 
parfumuri, pudre și rujuri, 
dantele de lux și chiar ali
mente străine cum ar fi brîn- 
zeturi speciale, conserve dife
rite, băuturi alese, marmelăzi 
speciale și altele pe care sto
macurile dumnealor le mistu
iau mai bine.

Iar cînd în străinătate se fă
cea vreo expoziție sau se ți
nea vreun tîrg comercial in
ternațional, atunci cîrmuitorii 
țării, ca să ascundă sărăcia și 
puținătatea producției națio
nale, furau ochii străinătății 
doar cu frumoasele cusături 
populare romînești.

Dar cum săracă era țara și 
puține la număr erau felurile 
de produse, tot așa de rare 
erau și participările noastre la 
tîrgurile internaționale : două, 
trei pe an.

Din expunerea făcută de to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
Plenara C.C. al ‘ P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958 s.a 
văzut bine cît de mare este 
progresul pe care l-a făcut țara 
noastră în regimul de demo
crație populară-

Față de anul 1938, astăzi nu 
numai că producția a crescut 
foarte mult, dar și felul șț nu
mărul produselor, al mărfuri
lor s-a înmulțit. Producția de 
fontă a crescut de 5,6 ori, cea 
de oțel de 3,3 ori, producția 
de ciment a crescut de 5.2 ori, 
de cărbune de 2,6 ori, de gaz 
metan de 17 ori. Producția de 
țesături de bumbac, lină și 
măta>r a crescut de 2 ori, pro
ducția de ulei de 2,5 ori, de 
zahăr de 2 ori.

Este destul numai să privim 
în prăvăliile și magazinele 
sătești ca să ne dăm seama 
cît de variate și tot mai fru
moase mărfuri se fac acum în 
țara noastră, pe gustul șj după 
necesitățile oamenilor muncii.

Dar dacă mai ținem seamă 
și de cele pe care le fabrică 
industria grea și anume de 
numeroasele feluri de mașini 
și motoare, instrumente Ș[ a- 
parate, mi se umple inima de 
mîndrie de ceea ce este în 
stare să producă astăzi mun
citorimea noastră, sub înțe
leaptă conducere și îndrumare 
a partidului nostru-

Așa ștînd lucrurile, să nu ne 
mire faptul că țara noastră 
este astăzi în stare să se ara

te peste hotare cu mult mai 
multe mărfuri și în mai multe 
țări decît în trecut. înainte 
de război aveam legături co
merciale cu numai 45 de țări. 
Astăzi 70 de țări străine fac 
negoț cu noi. înainte de răz
boi vindeam în străinătate 
produse industriale care nu 
reprezentau nici măcar unu la 
sută din valoarea exportului 
nostru. Astăzi, valoarea utila
jului și a mașinilor pe care ni 
le cumpără străinii, reprezintă 
13 la sută din valoarea expor
tului nostru actual.

Exportăm acum ceea ce 
n-am visat noi, vîrstnicii, că 
s-ar fi putut realiza vreodată : 
vagoane și locomotive, trac
toare, mori mecanice, strun
guri. freze, instalații de foraj, 
diferite mașini pentru agricul
tură, fabrici de ciment, uzine 
electrice, mașini pentru mine, 
mașini pentru construcția de 
șosele, apoi diferite produse 
chimice si farmaceutice, hîr- 
tie și mobilă, țesături și haine 
gata, încălțăminte, conserve 
de carne, de fructe și de le
gume și multe alte produse.

Noi astăzi sîntem în stare 
să ne înfățișăm cu produsele 
noastre nu la 2—3 tîrguri ca 
în trecut, ci în fiecare an le 
peste 20 de tîrquri interna
ționale diferite : Lipsea, Plov
div, Zagreb, Milano, Palermo, 
Salonic, Izmir, Londra, Frank
furt, Munchen, Koln, Paris, 
Bruxelles, Poznan, Lubliana, 
Budapesta. Apoi la alte tîrguri 
din Asia, Africa și America : 
Tokio, Osaka, Damasc, Delhi, 
Cairo, Tunis, Casablanca, New- 
York și Buenos Aires. Sau să 
organizăm expoziții proprii, 
cum am făcut în anul 1958 la 
Pekin și Șanhai, în China.

La toate tîrgurile la care am 
participat, produsele noastre, 
mai ales cele industriale, au 
fost mult admirate și milioane 
de oameni au putut să se con
vingă cu ochii lor de progre
sul pe care-1 face continuu 
Republica Populară Romină.

Pentru calitatea mărfurilor 
noastre, pentru felul frumos 
în care erau ele aranjate și 
pentru modul în care se pre
zentau ca înfățișare pavilioa
nele R.P.R., am cîștigat în 
străinătate multe medalii de 
aur și diplome de onoare.

Mărfurile noastre au avut 
căutare, și la toate aceste tîr
guri s.au putut încheia afaceri 
bune pentru țara noastră.

Dr. T CRISTUREANU 
vicepreședinte al Camerei 

de Comerț din R.P.R.
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Intr-o zl de decembrie, Neculai Lungeanu se îm
bolnăvi: îi veniră niște amețeli, simți ceva caid în 
stomac, apoi o greață și vărsă sînge. Boala îl luase 
din picioare. La cei 60 de ani ai lui, arăta destul 
de-n putere : avea un trup ciolănos, mușchi ațoși și-o 
față înăsprită și înroșită de soarele și vîntul care-o 
bătuseră.

Bătrîna nu se gîndi să-l ducă la spital.
Cum ninsese și era ger, făcu foc în casă, urcă moș- 

meagul pe cuptor, îi dădu să bea vin fiert, își luă 
furca și începu să toarcă, așteptînd să se facă sănă
tos...

Bătrînul o rugă să dea 
București.

— Dă-i, că-i rău, Marie !
— ’Neata ei, da’ ce ai ?
— Apoi dac.aș ști ?...
Femela lăsă furca, își luă 

pe cap și ieși...
La întoarcere Maria intră c-un val de frig în casă.
— ’Neata, el! Am dat telegrama. Chiar în fața 

me o telefonat-o. Era acolo și Nicorici, președintele 
întovărășirii, o zis că trebuie să te arăți doctorului. 
I-am și lăsat vorbă să vină. îi plecat pînă la raion, 
la Darabani, pentru o ședință, da’ mi-a spus sora 
Marta că atunci cînd vine, îi spune.

Lampa arunca o lumină slabă în casă. Afară, vîn
tul scăpat din stepă, începu să fluiere în strașină, ca 
și cînd ar fi cerut adăpost.

Se-ntuneca. Ceasurile treceau greu.
Pe Neculai parcă îl mal lăsase stomacul, dar inima 

și-o simțea strînsă ca-ntr-un clește. Privea prin fe
restruica cuptorului vifornița de-afară și se gîndea la 
băiat. Gîndurile Măriei se împreunau cu ale bătrînu. 
lui. Deodată i se păru că aude niște bătăi în ușă. Se 
uită pe fereastră, dar lumina din casă nu dădu voie 
ochiului să pătrundă în întuneric. Bătăile se repe. 
tară, și de data asta bătrîna le auzi clar.

— Doctorul I — spuse ea.
înainte de-a-i da drumul, trase de două ori cu mă

tura și-adună în fața vetrei cîteva bucățele de tizic 
și niște strujeni. Doctorul intră urmat de Aurel Odo- 
chean, omul de serviciu de la spital. In casă îi lovi un 
miros de zahăr ars, pe care-1 pusese bătrîna pe plită 
mai de cu seară, să schimbe aerul. Se dezbrăcară.

— Unde-i flăcăul, tată ? — întrebă doctorul, freeîn- 
du-și mîinile să și le dezmorțească.

— Abia i-am dat telegramă. N-o vinit.
— Tovarășul doctor întreabă de moș 

spuse Aurel Odochean.
— Așă ? — se-nveseli mătușa. — ’Neata, 

Ia noi tovarășul doctor.
— Undei? Pe cuptor? Lasă că mă urc __ ... 

Și doctorul își dădu bocancii jos și se urcă. — Hehe! 
— spuse cînd dădu cu ochii de bolnav. De ce-ți zic 
ăștia mai tineri, moș, că și mata și mătușa sinteți 
încă în floare ?

— Eee... — făcu moșul dînd din mînă, și un zîmbet 
îi lumină fața; îl mai slăbise parcă și durerea. — 
Domn’ doctor 1 Eu îs bătrîn, că m-o purtat ciolanele 
estea prin multe greutăți, da’ Maria-i mai tînără, că 
e o avut și traista mai bună și mai multe bucurii...

— Măcar taci 'neata și nu mal șugui cu mine — 
spuse mătușa rușinîndu-se.

— Ce te doare, bădie, că văd că ești roșu la față. 
Neculai avea o paloare îngrijorătoare, dar doctorul 

nu vroia să arate aceasta bătrînului. Era obosit și 
plin de frig, dar se silea să fie vesel în fața bolna
vului.

— Nu mă doare nica, domn’ 
la lingurică — și bătrînul puse 
tului. — Am vărsat sînge.

— Cam cît ?
— V-o litră.
— Nu se poate, ți s.o părut 

deși era convins că omul spune
îl examină cam vreo douăzeci de minute. Avea un 

ulcer perforat, trebuia o intervenție chirurgicală. 
Dacă ar fi putut, ar fi făcut-o imediat.

— Dă-mi trusa — îi spuse lui Aurel Odochean. 
Scoase două fiole: Vitamina K Și Hemosistan și-i 
păru bine că sora Marta îi spusese cam ce are bol
navul. II făcu injecția pentru a opri sîngele. Ar fi 
vrut să-l ia la spital, dar bolnavul trebuia să stea 
liniștit. Hotărî să rămînă lîngă el pînă vine salvarea.

— N-ai mar® lucru, moșule.
Coborî. II trase pe Aurel mai către ușă și-i vorbi 

încet.
— Te rog, să te duci la sfat și să dai un telefon la 

salvare, la Dorohoi, să vină aici o mașină, de urgen
ță. Vorbești în numele meu. Eu rămîn aici.

Pînă se-ntoarse Aurel Odochean, bătrîna prăji niște 
carne, făcu mămăligă caldă și-i ospăta. Doctorul îi 
spuse de mat multe ori lui Aurel să se ducă să se 
culce, dar flăcăul nici nu voia s-audă. Rămaseră de 

' veghe lîngă bolnav. Noaptea se scurgea încet, 
i De pe cuptor bătrînul gemu dureros.
i Ceasul mare cu cadran C.F.R. arăta ora șapte, 
i Cerul acoperea dimineața c-o căciulă grea de nori 
i cenușii, dip care se cernea viscol. Ziua întîrzia.
i Un om îmbrăcat într-un cojoc dintr-o turmă, intră 
i în casă. Sprîncenele, genele, mustața erau albe de 
i suflare înghețată.
‘ — O venit salvarea, domn’ doctor.
1 Doctorul sări de pe pat.

— Și de ce n.ai adus.o aici ?
1 — Am venit cu ea pînă-n șușă, dar nu poate
' în hudiță, că-i troienită.
1 — Mătușă, aveți sanie ?
' — Avem.

— Mai întîi adă îmbrăcăminte groasă pentru 
' neag și pe urmă du-te și înhamă caii. 'Ajută-l și 
' neata Anghel.
, II îmbrăcară pe bătrîn, îl scoaseră afară și-l puseră 

în sanie.
Pînă la șosea nu erau decît vreo trei sute de metri, 

i Ajunseră cu greu. Doctorul cu Aurel Odochean îl 
i luară pe bolnav pe brațe și-l băgară în mașină. Bă- 

trînul gemea printre dinți. Orice zdruncin era durere.

Niculae —

ei, o vinit

eu la* el. —■

doctor, afară de-aicl 
mina sub coșul piep-

— îi spuse doctorul, 
adevărul.

să dai un telefon la

intra
■

moț- 
dum-

Mătușă, du-te 
înapoi cu caii, că noi 
plecăm cu bădia 
Neculai la Dorohoi.

— Niculai! Domn’ 
doctor! — țipă bătrîna.

și-o 
sanie

Doctorul îi 
mîna peste gură 
întoarse către

— Vrei să-
vezi acasă ?

— Da — gemu
— Du-te acasă

stai cuminte.
Șoferul, un băiat tînăr, îmbrăcat c-o șubă mai 

mare decît dînsul, coborî și-i spuse doctorului că nu 
se poate întoarce înapoi.

_  Rămî-nem în cîmp, tovarășe doctor.
— Ajungem I Trebuie I Merg și eu.
— Merg și eu, tovarășe doctor — spuse Aurel Odo-, 

chean.
— Urcă lîngă șofer. Dă-i drumul tovarășe, e vorba 

de-un om care trebuie salvat.
Doctorul se urcă lîngă bolnav. Mașina se opinti 

greu și începu să taie zăpada. Vîntul era împotriva 
oamenilor- Pe drum nici țipenie.

Pînă la Bodron nu făcură decît vreo zece minute.

Povestire de
ALEXANDRU LUNGU

Șeseaua era de-a lungul vîntului ; tăria lui spulbe
rase orice urmă de zăpadă și în lipsă de altceva, vîn- 
tura nisipul în parbrizul mașinei. Din tării se cer
nea un fel de lumină slabă care voia să semene a zi. 
Urcară cu greu dealurile de Ia Redi și ajunseră la 
Păltiniș.

Troiene de omăt izbiseră șoseaua și mașina se îm
potmoli. Aurel coborî și începu să facă pîrtie cu pi
cioarele. Doctorul Blîndu coborî și el. Mașina însă nu 
voia să se miște din loc.

Văzură pe cîmp niște popuri de răsărită. Aurel se 
repezi pînă acolo, înșfăca o sarcină și-o aduse lmgă

împreună cu ceilalți făcu 
așternu bețe de răsărită.

mașină. Șoferul coborî și 
două dîre cu picioarele și 
Doctorul și Aurel puseră umărul la spate și mașina 
păși ca pe-o punte. Cîștigară cei cîtiva metri cu pre
țul unui ceas de muncă.

Din nou se deschise șoseaua și mașina o luă la 
goană. Vîntul fluiera năpraznic și gemetele de-afară 
se împreunau cu cele ale bătrînului, a cărui viață se 
tinea în cîteva fire de păianjen. Trecuseră 14 ceasuri 
de cînd 1 se perforase stomacul și totuși doctorul 
Blîndu spera să-l salveze. Se-n-căpățîna să-l salveze. 
Iși dădea seama că fiecare minut de întîrziere ducea 
spre un deznodămînt tragic și-l înspăimînta gîndul

acesta. De cînd sosise la spital, nu-i murise nici 
pacient.

— Mai este mult ? — gemu bătrînul.
Drept răspuns, doctorul îi puse mîna pe puls.
— Bădie Neculai, curaj că ajungem îndată.
Ridicaseră jumătate din dealul de la Poiana Turcu

lui și intrară în pădure. Fagii se legănau în vînt și-și 
pocneau crengile înghețate. Un stol de corbi se vin- 
tura deasupra mașinei și pe cîmpul acesta alb erau 
singurele vietăți care însoțeau pe cei patru călători. 
Ajunseră cu greu în deal, trecură c-o viteză nemaipo
menită Hudeștiul, A’ba și intrară pe șesul Putredei. 
Vîntul fluiera mai năpraznic. Pe întreg șesul, șoseaua 
era străjuită 
sus. Mașina 
potmoli.

Dorohoiui 
într-un sfert

— Ce facem ? — îl întrebă pe șofer.
— Greu, tovarășe doctor. Of I mămuțica mamii 

mele. Și sîntem în cîmp.
Puseră din nou umărul, împinseră, dar mașina nu 

cîștigă nici o jumătate de metru. Doctorului îi 
frig. Intră să vadă ce face bolnavul și să se 
încălzească. Neculai Lungeanu deschise

— Am ajuns ?
In întrebarea kii se simțea dorința de
— Da... Acuș sîntem la
Ieși afară. începură să 

scotea nici o vorbă. Aurel 
cu picioarele.. Ii era frig, 
mîinile adunate căuș și degetele nu mai mișcau.

— Tovarășe doctor I — țipă și vîntul învălui țipă
tul.

— Nu mai pot. Aurel
— Cum ?
II luă și-l aruncă în troian ca pe-un sac, îl luă din 

nou, îl trase de mîini, înșfacă un pumn de zăpadă, 
11 desfăcu și-l pocni cu palma în obraz. Doctorul simți 
durere și fierbințeală; duse mîna 
începu și el să-l vînzolească.

Deodată, pe marginea dealului se 
neagră și vîntul aducea un duduit 
Iși făcu mîinile pîlnie la gură și 
Mogiideața înainta greu, dar strigătul fu auzit de 
oameni. Doi dintre ei o luară de-a dreptul prin ză
padă și veniră către salvare, iar Aurel fugi spre ei. 
Se tntîlniră cam la jumătatea drumului.

— Ce-i cu voi, oameni buni ?
•— Sîntem cu mașina salvării.
— Și noi cu a poștei.
— Pe cine duceți în ea ? — întrebă celălalt, 

tînăr de vreo 28 de ani, care nici nu se clintea în 
tala vîntului.

— Pe Neculai Lungeanu, de la-
— Tata?!
Tînărul veni către mașină. Zisul 

cocostîrc. înarmat cu lanțuri, se 
lingă salvare.

Cînd bătrînul își văzu băiatul, tot chinul i se păru 
terminat. Se-mbrățișară. Cuvintele erau de prisos.

Cînd ieși afară, Zisul remorcase Skodița salvării 
și cu viteză maximă începu s-o tîrască, ca pe-o sanie.

Ajunseră în vîrful dealului. Ion Lungeanu scoase 
dintr-un geamantan o sticlă de rom, care trecu de 
cîteva ori din mînă-n mînă pînă se goli.

— De-alci drumul e desfundat — spuse șoferul 
Zisului.

Cele două mașini porniră una după alta. Ajunseră 
tntr-un sfert de ceas la spital. II coborîră pe bătrîn 
și-1 duseră direct în sala de operație. Chirurgul Va- 
sile Ionescu înțelese imediat că este vorba de 
grav. După două ceasuri, bătrînul era salvat, 
rul Blîndu trecu într-o sală, se lăsă pe-un 
consultații și adormi.

In cîteva cuvinte, șoferul salvării îi povesti 
Lungeanu toate peripețiile drumului. Acesta nu se putu 
stăpîni și veni să-i mulțumească doctorului Ștefan 
Blîndu. Cînd intră, Aurel deschise ochii și ducînd de
getul la gură, spuse:

— Ssst I Doarme tovarășul doctor.
(Desene de ADRIAN IONESCU)
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și troianul se ivise pînă 
ori îndărătnic și se îm-

era aproape ; pe 
de ceas. Doctorul coborî.

vreme bună ar fi ajuns

ochii.

viată.

era 
mai

spital, 
facă pîrtie.

dădea omătul cu mîinile și 
dar văzu că doctorului i-s

Nimeni nu

la falcă. Șoferul

ivi o mogîldeată 
de motor. Aurel 
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Drăguță sujfină 
Crescută-n grădină, 
Aș vrea să mă bucuri 
Florile să-ți scuturi 
Pe a mea cosiță 
Să-mi faci o scufiță 
Să mă.mpodobesc 
Și mare să cresc.

Roșii flori de mac 
Nu știu cum să fac 
Să vă fiu pe plac 
Cu voi să mă-mbrac. 
Trandafir rotat 
Mare și buclat 
Nu vrei, bunăoară. 
Să-mi faci rochioară I 
Eu să-mbrac cu ea 
Mîndră țara mea. 
Țarg mea frumoasă

Frunzuleană, foi de fag 
Să trăiesc tare mi-i drag. 
Că am azi tot ce-am visat: 
S.a aprins lumina-n sat, 
Și învăț ce nu știui : 
Slova — floarea gîndului... 
Cîntă-n sat tractoarele

Să mi-o fac mireasă, 
Mîndră oa o floare I 
Eu mereu cresc mare. 
Ea mereu mai tare.
Eu mai sănătoasă 
Ea mai luminoasă.

Crine frățior 
Crai al florilor, 
Din petala ta 
Să-mpletesc aș vrea 
O cunună rară 
Pentru scumpa.mi țară 
Ea e țara mea 
Mă mîndresc cu ea.

MARIA GHlȚA 
elevă cl. VII-a, Școala ele

mentară mixtă nr. 17 
Ploești
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-- -V •• țarii
țării mele, 
dorm eroi; 
vremuri grele

• II
Voi, plaiuri ale 
in lutul vostru 
Ei au căzut în
Ca astăzi liberi să fim noi.
Azi cînd ne strîngem la ospețe 
Și prinde amintirea glas. 
Jertfirii lor îi dăm binețe 
Vărsînd întii un strop din vas.
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I belșugului
Pe toate ogoarele ; 
Rîde brazda plugului 
Sub semnul belșugului.

ALEXANDRU 
MIRCESCU 

Rm. Vîlcea

Cînd stele scăpărăm din ape, 
C nd smulgem din adine țiței. 
Și-j piscul fericirii-aproape, 
Gîndim o clipă și la ei.
Partidul, soarele vieții, 
Făuritor de frumuseți,
Să-i cînte-n vers, chemă poeții, 
Și cîntul a sunat măreț.
Voi, plaiuri ale țării mele. 
In lutul vostru dorm eroi — 
Ei au căzut în vremuri grele 
Ca astăzi liberi să fim noi.
DUMITRU LEVICESCU 
(Materiale primite în cadrul 

concursului „Albinei’.)
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V. 1. Lenin si n id de

At unci,
de

vorbă cu scriitorul englez H. G. Wells la 
Kremlin in anul 1920.

I Jouăxeciîn anu
Vladimir Solouhin

Era n iarna cumplitului au douăzeci... 
Țiuia vijelia din trîmbite sparte 
Și cădeau peste-ntinsele albe poteci 
Săgetate de ger, vrăbiuțele moarte.

Geamuri sparte la case. In fabrici pustii 
Ruginite mașini și motoarele mute.
Greu cu plinea. Pe zi, doar vreo două felii. 
Nu sînt garduri. Pe foc leazvîrleau pe ntrecute. 

Era apa in casă un oaspete rar 
Și lumina ades se oprea fără veste.
„De-i așa capitala, ce-o fi așadar 
Mai încolo ceva.

Cam 
Cînd 
Cînd 
Și zburau doar afișele smulse pe stradă. 

Nu vedea un tramvai. Șina parca s-a șters... 
Numai turnuri străvechi, dantelate — Kremlinul. 
Și deodată în sufletul domnului Wells 
Se strecoară uritul. Și teama. Și spleenul.

Anțeles pin-la poarta Kremlinului tot.
Ce mai poate să-i spună în plus întîinirea î 
,,E In beznă Rusia, Sărmanul norodl* 
Soarta lui o-ntrevede : e moartea, pieirea.» 

încleștarea de lumi n-o văzuse așa 
In momentul febrilelor lui inspirații. 
Și pe treptele albe acum nu urca 
Spre stăpinul lui Marte, de-acolo, din spații.

Doi bărbați în mantale, cu trup oțelit. 
De la poarta din față conduc scriitorul. 
E curentul electric aproape oprit 
Și-i lumina cam slabă în tot coridorul. 

Cabinetul e-aproape. O ușă. Apoi, 
Un parchet lustruit, cu sclipiri de jăratic». 
„Cînd Rusia i sfîrșitâ de-atîta război 
Ce mocnește în creierul lui enigmatic ?'

E cam rece și parcă te-ncearcă fiori — 
Da, căldura In sobă prea mult nu rămîne. 
Cu paltonul pe umeri, Hid pînă-n zori 
Stă la lucru, gîndind la

11 primește pe oaspete fără alai, 
Ii arată zîmbind un fotoliu în față :
— Poate beți împreună cu mine un 
Minunat e 1 Păcat doar că n-avem

Vijelia izbește in geam
Și zăpada se cerne din cer ca din sită.M
— Totuși nu pot pricepe, Vladimir Ilici 
Ce veți face cu țara aceasta sfîrșită 7 

Vorba firul și-1 toarce încet, nevăzut. 
Musafirul nu crede în vremi ce-or să vină...
— Țara noastră va fi cum n-a fost In trecut, 
Vrem lumină-n Republică. Multă htmină 1

Și pe hartă Ilici Ii arată un gfnd.
Din Kremlin pînă-n taiga se-avînlă ea vîntul... 
Oare poate să piară străbunul pămlnt ? 
Oare-i forță pe lume să-i sape mormântul 7 

De pe umeri paltonul alunecă-ncet 
Și pe hartă aleargă mereu bețișorul.
Și vedenii venind ca-ntr-un vis de poet 
Conturează aici in birou viitorul.

Parcă fluvii stătute din cruntul Sibir 
Au pornit ca să pună turbine-n mișcare 
Și în clocot se sparg de-al barajelor șir. 
Și torentul de volți a pornit spre ogoare. 

Parcă-n taiga bătrină, în veșnicul iad, 
Cresc uzine și fabrici sub zarea albastră. 
Parcă apele-și lasă străvechiul lor 
Pentru vadul ce 1 sapă priceperea

Parcă-n stepele moarte 
Cresc sub soare lămii, 
Si pe cer, deasupra orașelor noi 
Trec avioane cu stelele lor de rubine 1.-.

A plecat iritat musafirul. Blazat.
El va spune la Londra-ntre negrele fracuri 
Că aecunde-un utopic, un creier ciudat, 
Asiatica țară-n Kremlinu-i de veacuri.

N-are rost să vorbim. Primăvara e-n toi. 
Am clădit viață nouă și-atit de bogată. 
Și nii sufletul plin de-al luminii șuvoi; 
De aceea imi vine să strig cîteodată :

—‘Vfsătorute Wells 1 Mă asculți oare-acum 
Din mormînt, de sub lespedea ta funerară ? 
E în beznă Rusia ? Nâscută-i din scrum, 
Și-i lumină din capăt în capăt de țară 1

Vezi cum fâlfâie sus sovieticul steag ? 
Obidiților lumii le-arată cărarea...
Despre Marte mă-ntrebi ? L-om sări peste prag 1 
Cum să zic... Comuniștii iubesc avîntarea 1

In românește de D» MIHAIL

peste verste și verste ?' 
așa se gindea musafirul englez 
vedea nesfârșitul virtej de zăpadă 
sclipeau în lumina de faruri, zăpezi

planeta de miine.

ceai ? 
dulceafă 1... 
ca un bici
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noastră, 
vin ape puhoi, 
portocali, mandarine,

Proiect sovietic 'de locomotivă atomică

LA PORȚILE
VII II TO IFWILIUII

Era în anii grei de după răz
boiul care vlăguise Rusia, în anii 
de început ai primului stat so
cialist din lume, când fiecare bă
nuț era drămuit pentru nevoile 
cele mai urgente ale țării. Atunci, 
în 1922, Lenin scria următoarele 
cuvinte : „Propun să se adopte 
o hotărîre cu privire la alocarea 
peste prevederile bugetare, ca o 
măsură extraordinară, a unei su
me de 100 000 ruble de aur, din 
fondul de aur, pentru organiza
rea lucrărilor la laboratorul de 
radio din Nijni Novgorod..." 
încă din acei ani. de crincenă 
încordare eu greutățile ânceputu. 
lui. Lenin, partidul comunist se 
aplecau cu grijă asupra nevoilor 
științei și ale slujitorilor ei, a- 
cordau fonduri importante pen. 
tru experiențele marelui fiziolog 
Pavlov, se interesau de starea bi
bliotecilor și a altor așezăminte 
culturale de masă.

Apariția primului stat socialist 
dm lume. Uniunea Sovietică, a 
deschis perspective nemaivăzute 
științei și i-a creat condiții de 
dezvoltare cum n-au existat nici, 
cînd în istorie. Prin însăși natu
ra sa, societatea socialistă nu se 
poate naște și nu se poate dez
volta. fără știință. Orânduirea so
cialistă însăși este rodul celei 
mai înalte teorii științifice, mar- 
xism.leninismul.

încă de la întemeierea 
sa, statul sovietic a creat 
științei condiții optime de dez
voltare. în anii puterii sovietice 
bugetul Academiei de Științe a 
U.R.S.S. a crescut de aproxima
tiv 1000 de ori, iar numărul co
laboratorilor științifici s-a mărit 
de peste 100 de ori. Pentru a 
vedea pe ce culme înaltă s-a ri
dicat știința sovietică în compa
rație cu știința celei mai mari 
țări capitaliste, S U.A.. vom ară
ta că, din școlile sovietice ies 
anual de aproape treî ori mai 
multe cadre științifice decît din 
cele americane.

Epoca socialismului se caracte
rizează prin automatizarea ma
ximă a producției, sarcină care 
stă la loc de frunte în U.R.S.S. 
Toate hidrocentralele construite 
în Uniunea Sovietică sînt auto, 
matizate; de asemenea există 
numeroase linii automate de pro
ducție și secții automate. Planul 
de șapte ani prevede ca pînă în 
1965 să fie date în exploatare 
încă 1300 noi linii automate, 
care să contribuie la ridicarea 
productivității muncii cu aproxi
mativ 150 la sută.

Uniunea Sovietică este prima 
țară din lume care a început să 
folosească energia atomică în 
•cepuri pașnice. încă <hn 1954 
funcționează în U.R.S.S. prima 
centrală atomică. Eș alimentează 
eu energie electrică regiunea în 
care este așezată. De curînd a 
intrat parțial în funcțiune cea 
mai mare centrală atomică din 
lume, iar alte uzine atomice sînt 
în construcție. Tot în Uniunea 
Sovietică este în curs de finisa
re primul spărgător de gheață a- 
tomic, care va putea să navi
gheze fără a se aproviziona cu 
combustibil timp de 2—3 ani.

Nenumărate sînt descoperirile 
științifice și aplicațiile lor în 
tehnica sovietică. Academicianul 
I. A. Lebedov a construit, de 
exemplu, mașinile electronice de 
calculat „B.E.S M.“ care . înlo. 
cuiesc munca a zeci de mii de 
calculatori, fiind deservite doar 
de trei persoane. Savanții sovie. 
tici au mai inventat mașini elec
tronice de tradus texte dintr-o 
limbă în alta, precum și o mași
nă electronică de desenat. Re
cent, Institutul pentru construc
ția mașinilor din Moscova a rea
lizat o mînă de oțel care are 
forma unei mîini omenești și e- 
xecută mișcările cele mai diver
se comandate de om.

Puterea sovietică a creat și a- 
grobiologiei condiții de dezvolta
re excepționale. In anii care s-au 
scurs de la întemeierea statului 
sovietic a putut fi pusă cu suc
ces în pțactică învățătura savan- 
ților Costicev, Docuceaev și Vi
liams despre continua fertilizare

Geniul
științei
IN SLUJBA 

fericirii r 
omului i

a solului. In anii aceștia, marele 
savant I. V. Miciurin și-a pus în 
practică teoria sa despre dirija
rea evoluției plantelor potrivit 
nevoilor omului, teorie care a 
revoluționat știința biologică. 
Urmașii lui Miciurin, în frunte 
cu savantul Lîsenco, continuă cu 
succes opera marelui lor înaintaș, 
croind noi varietăți de plante 
care au dus la mărirea produc, 
țiai Ia hectar. Prin aplicarea ce. 
lor mai noi descoperiri științifice 
în creșterea animalele» au fost 
realizate rasa de animale de o 
înaltă productivitate cum sînt 
vacile din rasa Costrosna. care 
dau anna] pînă la 15 000 kg. da 
lapte.

Malte și minunate sînt desco
peririle garanților sovietici în do
meniul medicinii. In întreaga 
Imae este cunoscută metoda sa
vantului^Jplatov. care a reușit să 
riansplrfțfce pe ochi cornee să
nătoase în locul celor bolnave. 
Prin aplicarea acestei metode au 
fost salvați de la orbire mii și 
mii de oameni. Recent, savantul 
V. Demihov a făcut cu succes 
o operație în curau] căreia a gre. 
fat capul unui cățel pe gâtul unui 
cline matur, experiență care des. 
chide perspectiva înlocuirii la 
oameni a unor organe bolnave 
cu organe sănătoase. Alți do» sa- 
vanți sovietici, N. Emmanuel și 
Lana Lipdna au izbutit să vin
dece, la șoareci, leucemia (can
cerul sîngelui) ceea ce constituie 
un succes important în lupta pe 
care lumea medicală o duce îm
potriva acestui flagel îngrozitor 

care este cancerul. Un grup de 
savanți sovietici din Moscova, 
aplicînd metoda restabilirii func. 
țiilor vitale ale organismului, au 
reușit să readucă în viață, după 
moartea clinică, un număr de 
peste 1000 de oameni, care su
feriseră diferite accidente.

Mărețe sînt realizările de pînă 
acum ale oamenilor sovietici- 
Dar și mai minunate sînt pers
pectivele pe care Ie deschide 
știința sovietică omenirii. Savan
ții din U.R.S.S. continuă să stu
dieze aplicațiile pe care le poa
te avea energia atomică în slujba 
omului. Ei au proiectat o loco, 
motivă atomică care va putea re
morca un tren de 4 000 de tone, 
cu o viteză de 90 km. pe oră, 
timp de 300 de zile, consumul la 
mia de kilometri nedepășind 10 
grame de combustibil. Locomoti
va atomică va permite să se 
sporească capacitatea de transport 
a căilor ferate sovietice cu 50-70 
la sută. Oamenii de știință »o- 
vietici mai au în proiect și 
realizarea unor automobile și a- 
vioane atomice. Puterea explo
ziilor atomice va servi scopuri, 
lor pașnice, proffesulei civiliza
ției. Savanții sovietici proiectea
ză să folosească puterea acestor 
explozii atomice la tăierea de 
drumuri în stinca de granit a 
munților, la crearea de lăcașuri 
pentru lacuri de acumulare, de 
noi albii pentru fluvii și canale. 
Dar nu numai forța pașnică a a- 
tomului va fi strunită și folosită 
de savanții sovietici. De pe a- 
cnm în Armenia se folosește 
pe scară industrială energia so. 
Iară obținută Cu ajutorul așa 
numitelor heliocentrale. care tran. 
sformă căldura soarelui în ener
gie electrică. Un alt succes im
portant în folosirea energiei so. 
iare este rezultatul dat de ba
teriile solare instalate pe cel de
al treilea satelit sovietic, care 
funcționează în condiții admira
bile, transformând direct lumina 
solară în energie electrică, nece
sară funcționării aparatelor de pe 
satelit. Folosirea acestei energii 
va deschide perspective mari re
giunilor cu climă foarte caldă, 
pustrurilor, care vor putea fi 
transformate în regiuni roditoa
re. Cercetătorii sovietici lucrea
ză si la producerea fotosintezei 
artificiale, adică la descompu
nerea bioxidului de carbon din 
atmosferă cu ajutorul luminii 
soarelui. Prin această metodă 
s-ar putea căpăta cantități imen
se de substanțe hrănitoare și ma
terii prime pentru producerea 
cauciucului, fibrelor sintetice ji 
maselor plastice.

După ce au lansat primii sa
teliți artificiali ai pământului, 
oamenii de știință sovietici pre
gătesc acum construirea unor as
tronave care să permită, în cu
rînd, călătoria oamenilor în alte 
planete.

Știința sovietică este cea mai 
Înaintată știință din lume. Savan. 
tii sovietici aduc prin cercetările 
și descoperirile lor o contribuție 
importantă la construirea comu
nismului în U.R.S.S., punînd ge
niul științei în slujba fericirii o- 
mului, în slujba celor mai nobile 
(dealuri ale omenirii.
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Faptul, fără îndoială 
O să-i joace iute festa 
Căci săpunul nu prea spală 
Pe:ele de felu-acestă...

La concurs, peste hotare, 
Vinul nostru a fost... tare, 
Dovedindu-ne, bădiță,
Că-i într-adevăr de... viță.

Răvaș unuia care 
face parte din echipa 
dansuri a căminului, 
sește mereu.

Vinurile noastre au luat 
în 1953 numeroase premii 
la concursurile de peste 
hotare.

Șerban Vasile, gestio
narul magazinului din 
Bixad-Băi, raionul Oaș, 
vinde săpunul cu supra- 
preț.

Sorcova, 
vesela,

trăiți 
înfloriți 
un fir 
trandafir

merii, 
perii, 
mijlocul verii.

Anul nou să vină 
desaqa plină, 
ne calce-n praq 
tot ce ni-i drag, 
tot ce dorim 

ne făurim :

r c o v
spor $i bunăstare 
pentru fiecare j 
zile mai senine 
de roade mai pline ; 
să fie-n pătule 
bucate destule ;
case încărcate, 
mese-ndestulate ; 
în fiece grindă 
o stea să se-aprindă t

in orice pridvor 
cîte-un difuzor 
în orice ogradă 
să crească-o livadă i 
cite pietre-n rin 
atîți saci de grîu i 
cite flori frumoase, 
zîmbete în case ; 
lanuri înfrățite 
și roade sporite, 
să ne fie țara 
cum îi primăvara. 
La anul și la mulți

Unor gospodari 
învățat din experiență că 
arăturile adinei aduc re
colte bogate.

Ei au tras învățătura 
Chiar din anul celălalt : 
Cînd e-adîncă arătura, 
Grîul este mai... înalt.

Unui îngîmjat.

Te socotești persoană mare 
Și îngîmfat pe uliți treci.
Dar nu e lucru de mirare, 
Cînd... ai un metru si optzeci.

Lipsești-adesea de la joc
Și nu-nveți șîrba „tot pe loc". 
De repetiții nici că-ți pasă
Și „tot pe loc" tu stai pe-acasă.

Unui colectivist 
în timpul muncii tși pieri 
de vremea la MA.T,

Unul referent 
care vine tirziu 
viciu.

Criticat tovărășește 
Tu răspunzi : n-am

agricol 
ser-la

ce mă 
teme 

eu mai tîrziu, firește, 
în schimb plec ' mai de-

' vreme...

Sportivilor din comuna 
Livada, -regiunea Baia 
Mare, care duc o activi, 
late intensă.

succese cu grămada, 
Că muncesc toți, cum se cade. 
Este și normal. Liva'da 
Trebuie să aibă... roade.

întovărășirii agricole 
, Brazdă peste haturi" din 

comuna Timirești, raio
nul Tg.-Neamț.

Mergînd pe-o cale înțeleaptă, 
Ați tras adine, cu fier de plug, 
O „brazdă peste haturi" dreaptă 
Și-o nouă brazdă de... belșug.

sonilor
vede de servi-

Unui oficiant 
care rtu-și 
ciu.

Un singur lucru
Și orice vorbă.i 
Ce face nranea sanitar 
Nu este lucru... sănătos.

tras chiulul astă-vară 
Și la grîu și la secară. 
Tie-ți place va să zică 

Nu secară— secărică.

este clar 
de prisos :

Unu} superstițios.

Unui vinzâior de 
perativă condamnat 
tru delapidare.

înainte încasa
Ce nu î se cuvenea. 
Azi a încasat, în fine. 
Ceea ce i se cuvine.

De mita neagră îngrozit 
Că-i iese veșnic în cărare, 
El a găsit azi o scăpare : 
In alb, tot părul i.a vopsit.

Unui director 
cultural care 
fără tragere de 

întreaga ta activitate 
Noi știm, ți-ai dus-o

căminde 
muncește 

inimă.

căldură 
Numai acum un an jumate, 
Cînd... ai avut temperatură.

Colectiviștilor din Com- 
Ioșul Mare, raionul Jim- 
bolia.

Pășind pe înfrățitul drum. 
Ei sînt milionari acum- 
Li se cuvine drept urare, ' 
O vorbă veche : la mai mare-

aplică In 
învățate la

Unuia care 
practică cele 
cursurile agrozootehnice.

Tot ce iarna a-nvățat 
.Vara pe cîmp s-a ales : 
Ca la carte-., a lucrat, 
Ca la carte... a cules.

Deputaților Emil losit 91
Avram Salmașag din Să. 
sar, raionul Șomcufa 
Mare.

Pietruind și reparînd 
Drumurile din comună. 
Au muncit cu sîrg șLavîtft 
Și pășesc pe-o cale bună.

Pagină redactata de I. Avian, V. Vasiliu, C- Fio.
♦ rian, V. D. Popa, M. Codrescu și Petre Popa-
♦ »*«***»•**••»*•»• ♦♦♦♦«>

Are cărți, dar lemne n-are ■ 
Fără lemne, n-are foc ;
Fără foc — nu-i de mirare 
N-are cititori de loc.

Răvaș lui Moș Gerilă.

Moș bătrîn, și nicicînd trist, 
Panc-aî 
Și-acest 
Căci te

fi colectivist, 
lucru îl susțin 

văd cu sacul plin...

Aho, aho. copii și frați
Stați nițel și m-ascultați,
Moș Gerilă-a poposit

Și un dar ne-a pregătit.

1) Incepînd c'j acest

Darul meu l-ați și zărit :
E Ilie Ciocîrlie
Om de treabă, liniștit, 
Și pornit pe veselie !

număr, urmăriți în continuare în paginile

Bun venit, nea Ciocîrlie I 
Pari de la-nceput glumeț. 
Noi pe oamenii isteți 
Ii primim cu bucuria.

revistei „Albina* isprăvile lui Ilie Ciocîrlie'» Mi
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