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(S3 Cea mai mare
N sărbătoare națională 

a poporului nostru
Se împlinesc 16 ani de cind mărețul soare al li

bertății a răsărit peste plaiurile patriei noastre. 23 
August 1944, ziua c»nd poporul romîn, eliberîndu-se 
din lanțurile robiei fasciste □ pornit să-și clădească o 
viață nouă, îmbelșugată si fericită, s-a înscris ca un 
eveniment decisiv, hotar de epoci in istoria Romîniei.

înfăptuirea actului de la 23 August 1944 a consti
tuit a încununare a luptei grele și îndelungate dusă 
de clasa nocstrâ muncitoare, in frunte cu partidul 
comuniștilor, împotriva sălbaticei exploatări burghe- 
zo-mosierești și împotriva politicii de fascizare a ță
rii promovată de clicile quvernante trădătoare care 
au tint Romînia in criminalul război antisovietic. In 
condițiile ofensivei furtunoase a armatelor sovietice 
care dădeai lovituri nimicitoare hoardelor hitleriste, 
solvind omenirea de groaznica primejdie a fascis
mului; încercatul partid de avanqardă a1 clasei mun
citoare a organizat și condys cu fermitate insurec
ția armato care a dus la doborîrea dictaturii mili- 
taro-fasciste ontonesciene. la ieșirea Romîniei din 
războiul hitlerlst și la alăturarea ei la coaliția an- 
tihitleristă. Insurecția armată de la 23 August 1944

t



In)anterițt\ roratni ii tometict mrnuid la aloc
Formațiuni patru.(Re populare fl osttft romini urmărind cu Imiirpre dușma

nul fascist (24—28 august 1944 F

(Reproduceri după documente care înfățișează înfăptuirea actului de la 23 August 1944, aflate la Muzeul de Istorie al Partidului Muncitoresc Ronun).
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Sînt zeee procese verbale, între 
alte zeci, poate sute de acte, strînse 
laolaltă intr-un dosar Pe fiecare dfn 
cete zece foițe galben-cafenlt, scri
se ctr creion chimic, întîlnești același 
stil uscat, monoton, care nu-șl îngă
duie nici o undă de înfiorare, in ca
pul filelor, aceleași denumiri: „Regi
mentul 3 a.a, divizionul 6 a.c., ba
teria 117 Rhelnmetal". Locul unde 
au fost întocmite procesele verbale 
este șt el menționat, peste tot ace
iași: „Garnizoana Băneasa”. Mai de
parte oficiul .Noi, căpitan... sublo
cotenent... plutonier.comisia care 
fe-a întocmit.

Și deodată, deși stilul acesta nu-șl 
schimbă cu nimic curgerea cenușie, 
citești adînc răscolit:

...Sublocotenentul Sălăgeanu Vir
gil. comandantul secției î/117, năs
cut în 1920, necăsătorit... împușcat 
cu pistolul automat în piept șl lovit 
în cap de o grenadă...

...Sergent major Baroană Petre, 
ajutorul comandantului, S 1/117, 
născut în 1916... căsătorit, cu un 
copil, împușcat...

...Sergent Florescu Nicolae, co
mandant de tun, născut în 1919, ne
căsătorit. mitraliat de avioane ina
mice...

...Sergent Vîrtej Gheorghe... îm
pușcat în piept...

...Caporal Skroe N. Alexandru... 
în piept...

...Soldat Bălan Nicolae... în timp 
ce ataca terestru într-o grupă de 
pușcași din P.C. baterie, a fost îm
pușcat..

...Soldat Trifan lordache... împuș
cat... împuns cu baioneta în inimă...

...Soldat Amarfl Mihai...

...Soldat Coman loan...

...Soldat Eșanu Vaslte... căsătorit, 
cu doi copil..

Pe foițele galben-eafenil, scrise 
cu creion ehimtc, revine mereo a 
ceeași dată 24 august 1944.

Așadar secția I/I17. din divizio
nul 6 a.c., regimentul 3 a.a., se a- 
fla, în acea dimineață de august — 
o dimineață cum n-a mai fost cînd- 
va — pregătită de luptă. Țevtle tu
nurilor ei. amplasate pe cîmpul ne
ted al aeroportului, răsăreau din iar
ba arsă ca un avertisment. Ostașii 
ședeau la posturile lor, cu fețe se
vere, încordate. Scrutau, ca vînăto- 
rul la pîndă, cerul senin și împreju
rimile fierbinți. Trupurile lor erau 
ca niște arcuri, gata să erupă cu o 
forță aăvalntcă

In ajun, seara, de asemenea o sea
ră cum o-a mai fost cîndva. poetul 
de radio vestise răsturnarea dictatu
rii militaro-fasefste antonesetene. Ar
matele sovietice eliberatoare înain
tau spre Bpcirrești.

Era o oră aie cărei clipe răsunau 
glorios în Istoria patriei. Șl atunci, 
dînd glas inimii lor, îșt uniră glasu
rile aspre, soldățești. în urale pu
ternice. Uratele lor se' contopeau 
cu uralele ce urcau către cerul de 
august, în seara <te 23, pretutindeni 
în țară, în orașe șt sate, pe străzi 
șl pe ulițe Tn efe răsunau bucuria 
tumultuoasă a celor ee scutuTă lugul 
asupririi, mîndrta rfe a porni spre o 
viață nouă, ura înverșunată, larg re
vărsată împotriva dușmanului.

Atunci, seara, tunarii s-au plecat 
asupra tunurilor lor cum nu mal fă
cuseră niciodată.

Le descopereau rosturi adînc în
temeiate pentru munca și datoria tor 
ostășească. Erau în Inima pozițiilor 
hitlerlste. Tot ce încercau atunci, 
bucurie, mîndrie, fericire, ură, se 
transforma în hotărîrea de a lupta. 
Erau toți oameni simpli, muncitori 
șl țărani îmbrăcațl în haină milita
ră; și toți, în seara aceea de mart 
împliniri, piănuiau să-și rostuiască 

viața, de atunci înainte, după cum 
le-o cerea inima.

în ordinul pe care-1 primiseră de 
la comandantul lor, un tînăir înalt 
șl blond, de curînd venit în secție, 
vedeau ecoul propriilor lor gînduri. 
De aceea, verificau cu migală ma
terialul, îșl pregăteau muniția și ar
mamentul portativ, se dublau santi
nelele.

S-au culcat tîrziu, îmbrăcațl, gata 
să sară la primul semnal.

Cine a putut, însă, dormi în noap
tea lut 23 August 1944?

Dimineața aceea, consemnată mai 
apoi în cele zece procese verbale în 
știrul uscat al actelor oficiale, se 
născuse senină șl caldă. Aerul juca 
valuri, valuri deasupra pămîntului. 
Arareori, o boare culca alene tarba 
și făcea să tremure duzii din zare. 
Totul părea liniștit. Dar ostașul pe 
front — și el erau pe front — știe 
ee se ascunde sub liniște Pentru 
aceasta, ședeau la posturile lor. cu 
fețe severe încordate șl scrutau, ca 
vînătorul la pîndă, cerul senin și 
limpede și împrejurimile fierbinți.

De undeva, dinspre șosea, por
niră împușcaturi. Cătară într-acolo. 
Hitteriștil încercau să pătrundă 
spre Bucureștlul în care nu mai era 
toc pentru ei. înțeleseră : dușmanul 
nu voia să se predea, credea că 
mal poate opri tn loc vremea, se nă
pustea asupra Capitalei. Subunită
țile romîneștt de antiaeriană din 
Băneasa îi stăteau, ea un ghimpe, 
în flancuri. Aveau de gînd să le 
lichideze. Socoteau că Ie vor fi de 
ajuns cîteva schimburi de focuri ca 
să-și pună planul în aplicare.

Cel din S 1/117 auziră că împuș
căturile se Iuțeau. Subunitățile nu 
se dădeau bălu'e Bravo, băieți I 
Arătați dușmanului ce poate ostașul 
care luptă pentru libertate și drep
tatea poporului 1

Dușmanul își schimbă atunci felul 
de a acționa Trimise asupra bate
riilor romiaești aviația. Avioane de 

— Recunoștință -
Recunoștință vouă ce ați trecut asalturi 
Prin toc și baionete și moi departe azi 
Zidiți o lume nouă și creșteți spre inalturr 
Luminile aprinse pe culme la Bicaz.

Sini printre noi eroii. In salopeto-albastră. 
Ieri Mm văzut in lupte treci nd prin plumbi și foc, 
Astăzi urcați pe schele au prins bujori în glastră 
Căci pentru ei înalță strălucitorul bloc I

Pe tractoristul sprinten ce brazde o măsoară
K știu de pe turelă, cu et am osahot 
Pe Mureș sou pe Crișuri, șr-ntr-un amurg de vară 
In ape înspumată nor rana ne-am spălat

Colectivistu-acesta de sus, de pe combină 
Acuma cînd plutit-a prin grîu ca pe-un ocean 
L-am mai zărit pe-o navă plecat pe carabină 
Să apere cu viața-i întinsul dobrogean I

Vă recunosc elanul văzînd cum seînteiază 
Orașe răsărite să ducă-n viitor
Iubirea ce partidul ne-o ține veșnic ireală 
EL arhitectul țării, el, primul muncitor I

Și n-om uita vreodată pe cei core acasă 
Nu s-cu întors din lupte, iar noi ți pentru ei 
Clădim prin munca noastră o viață mei frumoasă, 
Și drept omagiu suie spre poce, porumbei 1

NICOLAE TAUTU

asalt și de vînătoare coborau, huind, 
la 50 de metri, la 40 de metri, îm- 
proșcînd asupra tunarilor cu proiec
tilele armamentului de bord. Veneau 
mereu șl mereu, înnebunite că nu pot 
reduce la tăcere secțiile și bateriile 
de antiaeriană.

în amplasamentul secției I, oame
nii acționau cu înverșunare. întâm
pinau dușmanul din aer eu un fee 
îndîrjlt. Era o înfruntare pe viață 
și pe moarte. Unul din avioane luă 
foc și toți tunarii antiaerieni romîni 
din garnizoana Băneasa izbucniră în 
strigăte pe care le acoperea vuietul 
luptei. înnădușițl, cu obrajii trași, cu 
guri uscate, însetate, cu priviri în- 
dîrjite, încărcau, ochiau. trăgeau, 
fără alt gînd decît acela de a ni
mici Inamicul.

Mai căzu un avion. Și încă unul. 
In viitoarea încercărilor, tunarii 
nici nu văzură că unul dintre ei 
zăcea la pămînt. Era sergentul Fto- 
rescu. „comandant de tun, născut 
în 1919, necăsătorit... mitraliat în 
cap de dușmanul inamic.. “

își dădură seama de cele întîm- 
plate cînd nu-1 mai auziră rostind 
obișnuitele comenzi. Doar o frac
țiune de clipă îl priviră. Apoi, ochii 
lor se dăruiră ca tot ce aveau mai 
bun și mai bărbătesc, luptei.

IjOcuI comandantului de tun !I 
luă sergentul major Baroană.

Secția îșl einstea primul erou tri- 
mițînd, spre avioanele ee pângăreau 
cerul albastru, salvă dnpă salvă.

Sub acoperirea aviației, fasciștii 
se apropiau de pozițiile micilor 
subunități romînești. Secția 1/117 se 
văzu învăluită din trei părți. Sublo
cotenentul Sălăgeanu ceru legătura 
cu bateria. Aceasta nu răspundea. 
Rămăseseră singuri. Singuri ? Mina 
aceea de oameni simpli, izolați pe 
cimpul întins ca-n palmă al aero
portului. nu știa ce se întîmplă 
dincolo de orizontul lor vizual Dar 
din desperarea cu care se aruncau 
hitleriștli la atac, din graba cu 

care-șJ aduceau noi forțe șl mij
loace, îșt dădeau seama că marele 
și dragul oraș s-a ridicat eroic, cu 
arma Tn mină, împotriva cotropito
rilor, că de-acum brutele în haine 
cenușii-verzui nu vor mai intra în 
oraș decîț cu mîtoile deasupra capu
lui. Care vor mai apuca.

— Duceți lupta numai asupra tru
pelor terestre î — ordonă coman
dantul.

Tunurile antiaeriene îșl plecară 
țevile, îndreptîndu-se spre atacatori. 
O parte din artllerlștl puseră mina 
pe arme și-și ocupară locurile pe 
poziția de apărare în arici. Doar fle
care avea în față o bucată din pă- 
mîntul țării. Mintea lor, însă, vedea 
mal departe. Dincolo de cîmp și de 
clădirile aeroportului, la sud, era 
Bucureștlul ; spre nord, aîmpla: 
apoi dealurile cu vii și livezi, apoi 
munții , spre est, Bărăganul. Dună
rea, pămîntul bătrîn al Dobrogel, 
marea: spre vest, tar cîmpii, șl 
munți, șl drumuri pe care va fi go
nit dușmanul. Țară dragă, pămînturt 
natale, părinți șl neveste, și copii, 
nădejdi șl vise, toate îi așteptau pe 
acești flăcăi.

Dnr acum, locul lor era aici, în 
luptă. Nici un pas înapoi nu vor 
da. Nici unul singur. Cu prețul 
vieții.

Hitleriștli, mulți ia număr, ata
cau cu tunu-ri, cu mitraliere, cu a- 
runeătoare Secția trăgea împotriva 
lor cu antiaerienele sale. O mitra
lieră inamică îșl încetă clănțănitul. 
Tăcu si un tun dușman. Tăcură și 
alte guri de foc. Dar se terminase 
muniția. Atunci oamenii îșt distru
seră propriile lor tunuri, ca ele să 
nu poată fi folosite de fasciști. 
Acum trăgeau toți cu puști șl cu 
puști mitraliere O grupă formată 
din cîțiva oameni săltă înainte să 
ocupe o poziție mal bună. Asupra ei 
se abătu o ploaie de gloanțe Un 
ostaș căzu ■ „-..soldat Bălan Nicu- 
lae... în timp ce ataca terestru într-o 
grupă de pușcași din P. C. baterie 
a fost împușcat in cap...”

Mina aceea de oameni se împu
țina, dar nu cunoștea spaima, nu dă
dea înapoi un singur pas. Li se în
roșiseră țevile de eît trăgeau Me
reu rămîneau în cimotii întins ca-n 
palmă al aeroportului cariavre de 
hftleriștl în haine cenușii-verzui, cu 
trupurile arse de gloanțele tor.

Cine-a căzut după aceea 7 Poate : 
„...Stnoe N Alexandru.. lovit în 
piept..", poate „soldat Coman loan... 
împușcat în cap. “ noate soldat 
Eșeanu Vasiie.. căsătorit cu doi co
pii...” poate „sergent major Ba
roană Petre...” (Baroană tșl sărbăto
rise. doar cu trei ztle înainte. împli
nirea a 28 de ani). Comandantul a 
căzut printre ultimii. Un glonte t-a 
străpuns pieptul, iar schijele unei 
grenade i-a» zdrohit eanul

Fiecare din acest! oameni simpli 
a căzut cu fata Ia dușman De alei, 
«lin poelțla secției, atîta timp cît a 
mai trăit un ostaș, cft a mal bătut o 
inimă șl o mină a putut ține arma, 
s-a tras împotriva fasciștilor Secția 
.1/117 î«) făcuse rta'o—^

Cînd inamicul a pătruns în poziție 
șl a văzut mîna aceea de oameni care 
de dimineață îl ținea în loc, ura lui 
n-a mal cunoscut margini A tăbărît 
nebun asupra trupurilor fără viată. 
.... Soldat Trifan lordache .. împuș
cat îmrans cu baioneta în Inimă,..*

Soarele trecuse dincolo de amiază. 
Tntr-aeest timp, muncitorii și ostasll 
romîni. apărind Capitala, zdrobeau 
fasciștii, răzbunînd toate nedreptățile 
indurate, toate suferințele, pe toți cei 
ce căzuseră în lupta cea dreaptă.

GH. BEJANCU
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Colectivistele fruntașe Maria Negrea și lordana Năsiase din bri
gada a ll-a complexă de la G.A.C. „11 Iunie" Hălchiu, regiunea 

Stalin, la recoltatul castraveților.

Cum am obținut 
recolte mari la cereale

SĂMÎNȚA DE SOI —-------
ADUCE MARI SPORURI DE PRODUCȚIE

Am citit intr-unui din nu
merele tnecute ale revistei 
„Albina" un material semnat 
de președintele și inginerul 
gospodăriei agricole colective 
,,Dezrobirea'' din Mițoc, re
giunea Iași, în care aceștia 
împărtășeau din experiența 
lor în munca de sporire a 
producției de cereale. Ne-am 
gîndit să arătăm și noi cîte 
ceva din munca noastră. Co
lectiviștii din Țibucanl, lu- 
crînd pămîntul după metodele 
agrotehnice cele mal avansate 
au reușit să scoată an de an 
recolte tot mai frumoase. 
Dacă la început, adică în anul 
1953, obțineam la grîu doar 
1500 kg. la hectar, am ajuns 
anul aoesla să reooltăm peste 
3000 kg. la hectar, depășind 
eu mult producția planifica+ă. 

•Cum am reușit să obținem 
acest spor9 Intr-adevăr, tre
buie să recunoaștem că nu 
ne-a fost ușor, insă de un mare 
ajutor s-au dovedit a fi cursu
rile agrotehnice. La aceste 
cursuri cei peste 360 de par- 
ticipanți au învățat cum pot 
smulge pămîntului mai multe 
roade. Pe ogor, aplicînd în 
practică cele învățate, el au 
obținut recolte bogate. De 
exemplu, brigada lui Dumitru 
Bălul, dînd pămîntidui ngră- 
șăiminte chimice și naturale 
mai multe ca anul trecut, 
semănînd cu mașina sfecla 
zahar, a scos de pe cele 
hectare o recoltă cam 
35.000 kg. la hectar, iar bri
gada lui Constantin Onu a de
pășit planul la producția de 
orzoaică cu 600 kg. la hectar, 
reooltind pesle 2.500 kg.

Dar nu numai de pe aceste 
terenuri am scos recoltă fru
moasă, ci de pe întreg terenul 
gospodăriei. Din experiență, 
am constatat că pentru asigu
rarea unei recolte mari este 
necesară, în primul rînd, pre
gătirea din vreme șl cît mai 
bine a terenului Și de aceea 
anul 
anul 
atenție 
adînci de vară 
făcute imediat după strînge- 
rea recoltei. De asemenea am 
îngrășat pămîntul cu cantități 
de îngrășăminte chimice șl 
naturale mai mari decît în 
ceilalți ani. Semănatul l-am 
făcut din timp Iar sămînța a 
fost selecționată. In primăvară 
am grapat și tăvălugit pămîn
tul In atenția noastră a stat 
de asemenea și întreținerea 
culturilor. Păioasele au fost 
plivite de buruieni, iar po
rumbului și sfeclei de zahăr 11 
s-au făcut cîte trei urările, 
iar pe alocuri cîte patru, din
tre care una mecanică.

trecut, ca de altfel șl 
acesta, noi am dat o 

deosebită arăturilor 
care au fost

Recoltele obținute ne-au dat 
convingerea că am putea ob
ține șj mal mult. In acest scop 
am și experimentat cultivarea 
porumbului dublu hibrid iri
gat. L-am semănat în cuiburi, 
unde am pus șl îngrășăimînt 
natural, l-am iirigat o singură 
dată și am făcut cite patru 
prașile. După cum se pre
zintă, oredem că va da cam 
10.000 kg. boabe la hectar. 
Tot în mod experimental am 
făcut și încrucișarea solurilor 
de porumb ,,Clncantln“ șl 
,,Portocaliu de Tg. Frumos". 
Dacă acest 9oi nou creat va 
da la toamnă rezultate deose
bite, atunci la anul îl vom ex
tinde în culturi mari.

Colectiviștii noștri sînt ho- 
tărîți 
bine 
anul 
col te 
astfel 
greșului al treilea al P.M.R., 
care prevăd o creștere conti
nuă a producției de cereale și 
a belșugului de produse agroa- 
limentare

GHEORGHE MAFTEI 
președinte 

GHEORGHE GÎNJU 
inginer 

la G.A.C. Țibucanl 
raionul Tg. Neamț

să muncească și mai 
pămîntul pentru ca în 

care vine să obțină re- 
mai mari traducînd 

în viață hotărîrile Con-

•»'r-*’ --»
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Arături adinei de vară pe una din tarlalele G.A.C. „Pămlnt desțelenit" din comuna Mărâneni, ra
ionul Brăila

Realitatea a dovedit că semințele de soi cpn- 
tribuie la creșterea simțitoare a producției. In 
această perioadă, cînd încep pregătirile pentru 
însămînțările de toamnă, o problemă care merită 
toată atenția este asigurarea unei semințe de soi 
bun, curată și cu putere de încolțire controlată.

Semințele de grîu. care se vor distribui la 
schimb, sînt din soiurile cele mai product ve. 
Aceste soiuri selecționate nu sînt cunoscute 
încă decît de o mică parte dintre cultivatori și 
de aceea vom da cîteva exemple de producții 
obținute la diferite unități agricole din țara.

In regiunea București, producția obținută în 
medie în gospodăriile care au cultivat aceste 
soiuri a fost de 2.788 kg/ha. In regiunea Ga
lați soiul raionat a dat o producție medie pe 
toate gospodăriile de 2.464 l<g/ha. iar în regiu
nea Iași, la G.A.S. Murgeni s-ati obținut pe 
lotul experimental de 10 hectare cîte 3.033 
kg/ha.

Asemenea sporuri s-au obținut la soiurile 
de mare productivitate în numeroase gospo
darii din țară, motiv pentru care s-a hotă- 
rît răspîndirea lor pe suprafețe cît mai mari, ți- 
nînd cont de specificul fiecărui soi față de 
olimat.

Deosebit de aceasta s-a constatat că ele 
valorifică bine îngraș amin tele și sînt rezis
tente la cădere. Calitățile lor au fost observate 
cu prilejul experiențelor ce s-au făcut în sta
țiunile experimentale ale institutelor de cerce
tări, în cîmpurile de încercare a soiurilor, pre
cum și în producție la G.A.S.

lntrucît în unele regiuni sînt cantități prea 
mici de semințe din aceste soiuri productive 
s-au luat măsuri pentru mărirea cantităților 
prin transfer din alte regiuni. Gospodăriile co
lective și întovărășirile agricole vor primi se
mințe din aceste soiuri pentru anumite supra
fețe. urmînd ca pentru anul viitor să-și pro
ducă semințe pentru întreaga suprafață culti
vată cu grîu sau în orice caz pentru suprafețe 
mult mai mari decît în toamna aceasta.

Paralel cu asigurarea semințelor din aceste 
soiuri productive, secțiunile agricole regionale 
și raionale au asigurat și semințe de bună 
calitate din soiurile cultivate pînă acum în re
giune în vederea acoperirii necesarului de 
schimb cu semințe de calitate. Desigur că se
mințele din aceste soiuri nu vor atinge pro
ducțiile pe caire le vor da soiurile noi intro
duse, dar fiind alese din cele mai bune cui-•

gospodă- 
este mai 
cu atît 
de veni-

drum, in

Intr-o cotă de bun gospodar 
trebuie să se găsească de toate 
cele. Tot așa e și cu 
ria colectivă. Cu cit 
multilateral dezvoltată, 
se vor mări și sursele 
turi.

Ci nd am pornit la 
urmă cu 11 ani, gospodăria co
lectivă de la noi din Sirbi, re
giunea lași, avea numai șase 
boi, două vaci și trei cai. Cam 
puțin. Dar atunci cînd există do
rința de a construi o viață nouă, 
și cind această dorință o au 
niște oameni harnici ți pricepuți, 
nimic nu este prea greu.

An de an avuția noastră co
mună a crescut. Prin aplicarea 
metodelor agrotehnice, s-au ob
ținut recolte frumoase de grîu 
(peste 1.500 kg. la hectar) ți de

turi, de cître inginerii și tehnicienii agronomi, 
vor asigura un spor de producție de cel puțin 
15—20 la sută față de culturile unde se va mai 
folosi sămînța comună neselecționată.

In dorița ca gospodăriile 
și întovărășirile agricole să 
cît mai mari, Consiliul de 
prin dispoziția nr. 99 din 6 
bilit condiții avantajoase de
țelor comune, slab productive, cu semințe 
de soi existente în bazele de recepție. Opera
țiunea de schimb este organizată de către sec
țiile agricole raionale și regionale, iar predairea 
semințelor comune și primirea semințelor de 
soi se face la bazele de recepție ale centrelor 
regionale de recepție.

Semințele de grîu, secară și orz de toamnă 
existente în bazele de recepție la fondul se
mințelor de soi se vor livra gospodăriilor agri
cole colective și întovărășirilor agricole prin 
schimb cu același produs, kilogram pe kilo
gram, plus sau minus diferența de calitate. La 
schimb este admis și griul care conține pînă 
la 20 Ia sută secară. In acest din urmă caz 
pentru secara aflată în grîu se va socoti 0,800 
kg. grîu pentru 1 kg de secairă.

Gospodăriile agricole colective și întovărăși
rile agricole, pentru a-și asigura din timp să- 
mmța, trebuie să 
agricolă raională, 
repartizată, baza 
schimbul și data 
ridicarea seminței, 
brie tot schimbul 
inințe de soi să fie terminat.

O condiție în vederea obținerii unor recolte 
cît mai mari, este pregătirea terenului din timp, 
prin executarea unor arături adînci de bună 
calitate, după sfatul agronomului. La alegerea 
terenului se recomandă să se folosească în 
primul rînd locurile care au fost semănate cu 
mazăre, borceag, ponimb-siloz și alte culturi 
care se recoltează cît mai timpuriu, iar arătura 
trebuie să se execute imediat sau în următoa
rele 2—3 zile după ridicarea recoltei.

Folosind sămînță de soi, semănînd la vreme 
și în bune condițiuui, intr-un teren bine lucrat 
și îngrășat se pot obține Tecolte îmbelșugate.

porumb (in jur de 1.800 kg. Io 
hectar). In viitor la porumb vom 
scoate mai mult, căci avem de 
gind să irigăm o suprafață de 
20-25 hectare. La îndemnul 
partidului noi am cultivat sfecla 
de zahăr și floarea soarelui. Și 
bine om făcut. Anul trecut floa
rea soarelui ne-a adus un venit 
de 120 mii lei, iar sfecla 280 mii 
lei bani gheață și în plus 7.000 
kg. de zahăr care s au dat apoi 
colectiviștilor pentru zilele-mun 
că.

Nu am neglijat insă nici cele
lalte culturi. Pe o suprafață de 
10 hectare se întinde grădina 
de legume și zarzavaturi, pe 14 
hectare via și pe 9 hectare li 
vada plantată de noi în 1954. 
După cum se vede am căutat 
să folosim condițiile de climă și 

agricole colective 
realizeze producții 
Miniștri ai R.'P'.R. 
august a.c. a sta- 
schimb al semin-

i red area

secțiuoea 
cantitatea 
se face

se intereseze la 
care va stabili 

de recepție unde 
cînd sînt programate pentru 
astfel, ca pînă la 5 septem- 
de semințe comune cu se-

t::

Ing. C BRADEA 
din Direcția Semințe a 
Ministerului Agriculturii

diversitatea solului existent prin 
partea locului.

Am lăsat special mai la ur
mă, pentru a vorbi mai mult, 
unul din sectoarele de bază ale 
colectivei ți anume sectorul zoo
tehnic. Arătam mai inainte cu 
ce am inceput ți nimeni ored că 
nu-și închipuie că am bătut pa
sul pe loc. Avem acum 160 de 
vite, dintre care 63 vaci de lap
te. Anul acesta vom mai cum
păra încă 7 ți astfel vom ajunge 
la cifra planificată, adică o vacă 
de lapte la 10 hectare teren 
arabil. Cele 825 de oi nerau a- 
dus anul trecut un venit de 
140.000 lei. La maternitate pot 
fi văzute cele 30 de scroafe și 
aici trebuie adăugat că numărul 
porcilor se ridică la 70, dintre 
care 30 i-am contractat cu statul.

Dezvoltarea gospodăriei co
lective a impus ți un ritm rapid 
de construcții. Cele două graj
duri s-au dovedit neîncăpătoare, 
așa că acum este in construcție 
un al treilea. Pentru ca grajdul 
să nu necesite mari investiții de 
fonduri, el este făcut din ceamur 
(amestec de lut ți Daie) și aco
perit cu stuf.

Grija pentru fondurile gospo
dăriei, pentru înlăturarea risipei 
se vădește și la alte construcții 
pe care le facem. Cele două 
pălule sînt făcute numai prin 
folosirea rezervelor locale, adi
că din nuiele de salcie iar aco
perișul va fi din stuf. Pătulele 
ridicate alături vor avea un a- 
coperiș comun, astfel că între 
ele va rămine un loc care va 
putea fi folosit ca șopron pentru 
atelaje.

Gospodăria agricolă colectivă 
din Sirbi va cunoaște o și mai 
mare dezvoltare in anii viitori. 
Experiența de pînă acum ne-a 
învățat că nici un sector de ac
tivitate nu trebuie neglijat. Vom 
mări printre altele suprafața 
cultivată cu vie și cu legume. 
Acolo unde există condiții, dez
voltarea multilaterală a gospo
dăriei colective aduce cu sine 
belșugul.

STERIAN GAME 
președintele G.A.C. Sirb^ 

regiunea lași



Cea mai mare 
sărbătoare națională 
a poporului nostru

(Urmare din pag. l-a)

o marcat începutul grandioasei revolu
ții populare în țara noastră.

Prin luptă dirză, conștientă, împo
triva claselor exploatatoare, masele 
largi populare in frunte cu clasa mun
citoare, sub cunducerea partidului, au 
pus capăt pentru totdeauna vechii o- 
rinduiri bazate pe exploatarea singe- 
roasă a oamenilor muncii, au smuls 
puterea politică și economică din 
mîinPe burgheziei și moșierimii, au 
răsturnat monarhia, instaurînd Repu
blica Populară. Harnicul popor mun
citor, făuritorul tuturor bunurilor ma
teriale și spirituale ale societății a 
devenit astfel propriul său suveran, 
stăpin deplin al soartei sale. Bucurîn- 
du-se de drepturi și libertăți care in 
timpul orînduirii burghezo-moșierești 
erau de neconceput, oamenii muncii 
au demonstrat in mod strălucit inepui
zabilul lor potențial creator, larga ini
țiativă și temeinica pricepere gospo
dărească, uriașa capacitate de a dez
volta economia națională intr-un ritm 
nemaiintîlnit.

In anii luminoși ai puterii populare 
patria noastră a trecut printr-un vast 
proces de transformare și înnoire, de 
lichidare a racilelor trecutului și de 
creare a premizelor unui viitor fericit. 
Imaginii sumbre de altădată a înapo
ierii economice și a cruntei mizerii a 
populației muncitoare i-a luat loc ta
bloul unei țări industrial-agrare îna
intate care se dezvoltă armonios pe 
drumul socialismului, asigurind celor ce 
muncesc un nivel de trai tot mai ridi
cat. Din an in an forțele de producție 
ale țării au crescut, relațiile de pro
ducție socialiste s au lărgit și s-au con
solidat în toate ramurile economiei 
naționale. Producția industriei socia
liste a sporit continuu, intr-un ritri 
susținut ; în toate regiunile au fost 
construite numeroase unități industri
ale bazate pe tehnica modernă, iar 
altele sint în curs de construcție ; au 
fost create noi ramuri industriale ; a 
fost îndeplinit incinte de termen pla
nul de 10 ani de electrificare a țării ; 
cooperativizarea agriculturii este în 
linii mari înfăptuită, iar prin 'ichidarea 
chiaburimii. ultima clasă exploatatoare, 
s-a pus capăt pentru totdeauna ex
ploatării omului de către om. Viața a 
dovedit pas cu pas profunda justețe 
și înțelepciunea liniei generale a par
tidului nostru bazat pe principiile a- 
totbiruitoare ale marxism-leninismului, 
care arată că singura cale de făurire 
a orînduirii sociahste este industria
lizarea socialistă, dezvoltarea cu pre
cădere a industriei grele și îndeosebi 
a industriei constructoare de mașini, 
transformarea socialistă ă agriculturii, 
revoluția culturală. In prezent econo
mia socialistă cuprinde întreaga indus
trie, transporturile, comerțul, sistemul 
financiar și de credit, iar în agricul
tură peste patru cincimi din suprafața 
□rabilă și din numărul total al familiilor 
țărănești — ceea Ce înseamnă că in 
Republica Populară Romînă baza eco
nomică a socialismului a fost creată.

In decursul celor 16 ani care au 
trecut de la 23 August 1944 poporul 
nostru a străbătut un drum uriaș, fă- 
cind ca dintr-o semicolonie pe care 
Vusturi'e imperialiste in cîrdășie cu 
exploatatorii autohtoni o jefuiau sîn- 
geros, Romînia să devină o țară cu a-

I \ $ II
de SERGHEI KRUȘINSKI

Aici pe-ntiderea romînă 
Aicea in străvechiul lași, 
Mulți au căzut cu arma n mină 
Gonind din țară pe vrăjmași. 
Aici bătea pe dealuri brandul, 
Aici, o dată in trecut, 
Urmind în luptă comandantul 
Companii multe au căzut.

Șl numai mine, numai mine 
Erau în jur. Doar pe vîlcea ț
Intre moloz și-ntre ruine I I
Vreo cască-n iarbă ruginea... *

E pace azi și-s flori în glastră ;
Iar noi pe-avint și flori stăpini 
Ne amintim de lupta noastră, 
De lupta fraților romîni.
Iar lașul azi scăldat în soare, 
Nu-i cel din vremea ce-a trecut ! 
Cu noi zidiri, grădini în floare 
întreg iți pare renăscut. 
Și-atuncea, cînd ih seri cu lună 
Auzi sub tei cum rid copii. 
In toate-ți pare că răsună 
Un imn al noii Rominii I

In rominește 
de M. DJENTEMIROV 

devorat libera și independentă, factor 
activ al păcii. O covirșitoare însemnă
tate în obținerea tuturor succeselor 
noastre o are faptul că ne bucurăm 
de avantajele colaborării frățești cu 
țările socialiste și în primul rînd cu 
marea Uniune Sovietică, care, împăr- 
tășindu-ne bogata sa experiență, a- 
cordindu-ne un larg și multilateral a- 
jutor internaționa'ist, ne-a dat putința 
să înfrincem greutățile ivite și să pă
șim in ritm rapid pe calea luminoasă 
a social'smului.

Patria noastră se bucură astăzi de 
un binemeritat prestigiu internațional, 
afirmîndu-se, alături de Uniunea So
vietică și de celelalte țări socialiste, 
ca un militant activ și devotat pentru 
apărarea nobilei cauze a păcii. Călă- 
uzindu-se neabătut după principiul le
ninist a1 coexistenței pașnice între 
țări cu sisteme sociale diferite, statul 
nostru democrat-popular duce o po
litică externă consecventă în scopul 
micșorării încordării internoționale, al 
lichidării războiului rece și ol dezvol
tării continue a colaborării între toate 
țările lumii.

Cu inimile pline de bucurie și în
dreptățită mîndrie pentru victoriile de 
însemnătate istorică dobîndite pînă 
acum, oamenii muncii de Io orașe și 
sate intîmpină cea de-a 16-a aniver
sare a eliberării patriei noastre prin 
muncă însuflețită, înfăptuind zi de zi, 
ceas cu ceas sarcinile care le revin 
din mărețul program de perspectivă 
stabilit de cel de-al l.l-leo Congres 
al partidului. Documentele Congresului 
al III lea ol partidului și îndeosebi 
raportul prezentat de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej proiectează o lu
mină vie asupra minunatilor ani vii
tori, indicînd cu deosebită claritate o- 
b-ectivele ce trebuie atinse pentru de- 
săvîrșirea construcției socialiste în țara 
noastră și trecerea la înfăptuirea 
idealului scump întregii omeniri mun
citoare : comunismul I

Cu prilejul sărbătoresc al celei de a 
16-a aniversări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, clasa muncitoare, 
țărănimea muncitoare și intelectualita
tea, făcînd bilanțul strălucitelor lor rea
lizări in grandioasa operă de construc
ție pașnică, ișl demonstrează hotărîrea 
fermă de a nu-și precupeți eforturile 
pentru a da viață mărețelor prevederi 
ale programului de perspectivă elabo
rat de partid, pentru continua propășire 
a patriei noastre scumpe, oducînd 
astfel o contribuție de seamă la vic
toria sistemului mondial socialist în 
întrecerea pașnică cu capitalismul, la 
triumful cauzei păcii.

Vedere parțială a uzinei de jibre sintetice din Săvinești, regiunea Bacău.

O dată cu 
menii. Vasih 
1958 ca mut 
struirea uzin 
a simțit că r 
și a cerut s 
mid. Acum 
lificare la lo 
însuși meser 
asemănător 
și muncitoare 
a lucrat ca f 
o găsim în 
se numără | 
muncitoare.

Și ca ei, 1 
tineri, fii ai 
din regiune 
rii care au d 
ratori chimișf 
mașinilor eti 
tiți în școli 
uzină.

De la secț 
cea de textil- 
scări înguste

UZINA DE FIBRE SINTETIC
UDIIRT SAWLKSi BRATi

Soarele a răsărit demult. Dimineața 
învăluie totul în răcoarea ei. Sirena 
uzinei își cîntă ca în fiecare zf melo
dia. vestind pînă departe că începe o 
nouă zi de muncă. Șuvoiul de oameni 
se scurge gălăgios pe șoseaua ce duce 
spre uzină.

Peste cîteva clipe larma încetează. 
Muncitorii trec la locul lor de muncă, 
iar inginerii, tehnicienii își ascut cre
ioanele și încep să calculeze... Colec
tivul uzinei de fibre sintetice Săvinești 
se găsește în plină muncă.

Dacă ai fi trecut cu ani în urmă, pe 
aici n-ai fi văzut decît chim pustiii. 
Despre Săvinești, acest sat din regiu
nea Bacău, nu se știa decît pe o mică 
rază în jur. Dar de vreo trei ani în
coace el a devenit cunoscut în întrea
ga țară. Aici la Săvinești e una din 
marile construcții ale țării noastre i 
Uzina de fibre sintetice relon.

De Ia tovarășul inginer Ioan Popa, 
șeful producției, aflu povestea începu
tului acestei uzine.

Era prin martie 1957 cînd s-a pus 
problema ridicării pe aceste locuri a 
fabricii de relon. In scurl timp, pe 
șantier au sosit zeci de tineri din toate 
colțurile țării. In numai doi a.ii de 
zile constructorii au înălțat din teme
lie o uzină modernă. Acum, locul tu
multului vieții de șantier a fost luat 
de tumultul vieții de uzină.

Uzina se compune din 
puri de clădiri, 
materia primă, așa-numita

car-două
Intr-unui se fabrică

„lactama",

Dumitru Pretor,

■ UMfc ■ ■ ■“ nri

prin

foarte fine, sub 
care pri.i răcire 
sau fire. Uzina 

asemănătoare cu 
fibre asemiănă-naturală

lina sau bumbacul. Privim la 
uriașe și la oamenii care le 
cu pricepere. Să-i cunoaștem 

i dintre cei care au fericirea

care se obține din fenol. In a doua 
clădire sînt secțiile poliamide și tex- 
til-etirarea. Să pătrundem în uriașele 
hale ale secției poliamid. Aici, 
conducte, lactama este adusă la poli- 
merizare. In anumite condiții de pre
siune și temperatură se produce poli
merul — o rășină sintetică ; la tem
peratură ridicată aceasta se topește. 
Această masă e silită să treacă apoi 
prin diferite orificii 
formă de șuvițe, și 
formează filamente 
produce fire continue 
mătasea naturală si 
toare cu 
mașinile 
mînuiesc
pe cițiva 
de a lucra într una din cele mai tinere 
și mai moderne fabrici a'e patriei noa
stre.

— Am fost șase copii la părinți și 
am dus-o tare greu, ne povestește Ion 
Negrescu. — Eu am moștenit meseria 
lui taică meu. Am 
restier...

Atras de decorul 
moțul și freamătul 
la începutul anului 1959, Ion Negrescu 
s-a angajat aici ca să se califice ca 
operator chimist. Meseria și-a însușit-o 
repede Și astăzi se numără printre cei 
cu care uzina de niîndrcște. 
nomisiin fiecare gram de 
aceasta este lozinca lansată 
secție.

fost muncitor fo-

industrial, de zgo- 
aceătei noi uzine,

„Să eco- 
lactamă", 
de el în

la conditions 
eti.rat (întins 
etirare, se ol 
impresioneaz 
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afla într-o I 
departe la r; 
puține opera 
rebobinat, di 
bricilor de ti

Aceste Fire 
două ori ma 
două orj și j 
cit mătasea 
fluența agen 
de spălat.
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din ca.
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sau 300.000 
polimer din 
verse obiecte 
benzi de tra 
gricole, plasi 
pentru autovc
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gimului dei 
țește peisaju 
contribuind t 
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importate dii 
mindrie inscri
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espărți de ea 
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surile de ca- 
ă pentru a-și 
tic. Un drum 
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ia Tătarii. Ea 
șantier. Acum 
răsucit, unde 
mai vrednice

I

sînt ușor

■

CULESCU
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îmbogă-
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fabrică și

ape urce podurile-n arcuri 
loc de bălării, grădini și parcuri, 
orice zi s-aducem noi prinoase I
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cinemaito-

erucio Dobrescu

Ni-i Partidul — făurarul 
Astfel mi-a vorbit grinarul 
Cu spicul scăldat in soare 
Și în marea mișcătoare I

Ai pierit in ce văpaie 
Bordei, cuib de sărăcie. 
Cu căciula ta de paie 
Și cu ochiul de hirtie î

cei din Tudor 
Liești, cu ter- 

cultură. Cu a- 
înounune roa-

conespun- 
ale țăra-

Ni-i Partidul — făurarul 
Astfel mi-a șoptit furnalul 
Ni-i Partidul drag părinte 
Ce ne poartă înainte 1

Dar voi falnice furnale 
Spuneți voi : in care fel 
Ați urcat tăcute-n zare 
Sprijinite-n piept de cer ?

Și pe voi cin’ v-o-nfrățit 
Mări de aur dobrogene 
Cu soarele strins în gene 
Și cu rodul însutit ?

A sufletului cristalină rouă 
S-o revărsați bogată, daurită
Să făuriți o viață insorită 
Și pentru noul om, o lume nouă !

Ni-i Partidul — făurarul 
Mi-au spus cartea și plugarul 
Ni-i Partidu’-nvățătorul 
Grăitu-mi-a muncitorul.

Palote-n locul vechilor cocioabe, 
Din fier și piatră să-nălțăm podoabe, 
Din mlaștini crească lacuri luminoase.

Tinerețe 
înf I

lucru, tinerețe înflorită I 
viitorul vă surîde vouă, 
ridicați cu brațele-amîndouă 

Zidire ca prin farmec răsărită I

sînt sute de 
r și țăranilor 
colțuri ale ță- 
limii a.ii ope- 
le întreținerea 
u fost pregă- 
ate și apoi in

să trecem Ja 
orîm pe niște 
de filiere sau 

is și înfășurat, 
care ies din 

i se deapănă 
>bine. De aici, 
ele sînt duse 
la de condito- 
unde stau în- 

4—36 ore. De 
în atelierul de 

metru, prin 
tri. Ceea ce te 
atelier este cu- 
de parcă te-ai 
irele trec mai 
roi mai suferă 
re, uscare 
au drumul

ingașe sînt 
decît lina, 

u rezistente de- 
nu suferă in- 

ci și

3.f
o
5.000
mai

e mai apoi di- 
. : site de mori, 
ntru mașini a- 
jit, cauciucuri 
angrenaje.
>i fibre 
uită în
ular,
il al Moldovei, 
la dezvoltarea 
ionale. Pe pro
tetice. odinioară 
ate, citim cu 
icat în R.P.R.”,

VICTOR EFT1MIU
(Dintr-un volum de poezii in pregătire).

Ni-i partidul 
făurar !

JIANU GH. CHIRIAC 
directorul căminului cultural- 

Cogealac, raionul Istria, regiunea 
Constanța

Noua clădire a casei raionale de cultură din orașul Șiret, regiunea Suceava.

UN DĂRI

mal 
fără

— Dațl-I zor. 
dați-t zor. băieți I . ■ r

Maistrul Gheot'- GgțBfrrJ 
ghe H a c e r 1 o n, 
membru în gospo- 
dăria agricolă co- I
lectivă „Cel de-al 
II-lea Congres al 
P.M.R.” îi zorește pe oameni 
mult din obișnuință, fiindcă șl
îndemnul lui, toți sînt cuprinși de 
dorința aprigă de a munci cît mat 
repede, de a termina cît mai de gra
bă. Ce anume ? Căminul. Noul lor 
cămin cultural, ridicat drept în cen
trul comunei.

Sărbătoarea măreață a eliberării 
vor să o cinstească 
Vladimirescu, raionul 
minarea lăcașului de 
ceastă zidire vor 6ă 
dele a 16 ani care au adus comu
nei (unde existau înainte peste 1200 
de analfabeți) lumina cărții, lampa 
lui Ilici, dispensar și casă de naș
tere, radioficare și magazin univer
sal. 600 de locuri va avea noul că
min, două sălt pentru bibliotecă șl 
va fi dotat cu un aparat 
grafic cu bandă normală.

Vechiul cămin nu mal 
de necesităților culturale 
nilor muncitori. Acum, î-n vechiul 
local se pregătește darul de casă 
nonă : spectacolul inaugural.

Toți sînt în fierbere, timpul e 
scurt, iar „darul” trebuie să fie cît 
mai frumos. Toader Badiu, Rada

Marchidan, Gheorghe Asanachl, toa
te cele opt perechi de dansatori bat 
pasul sîrbei de la Pechea, de parcă 
n-ar fi muncit toată ziua în colec
tivă, la treieriș, ci ar fi stat colea, 
la umbră. Dintr-o sală alăturată răz
bat frînturi de cin tec : „E steagul 
marilor victorii, de partid înălțat”...

Membrii brigăzii artistice de agi
tație și-am găsit un loc mal ferit. Au 
adus o masă, scaune șl s-au apucat 
să repete.

Jr

Mlrcea Donciu, instructorul bri
găzii artistice de agitație, e nemul
țumit. Interpretarea rolurilor mal 
șchioapătă, oamenii nu vorbesc des
tul de fireec.

— Stai, măi, stai. Cînd ajungi de 
zici: ,,Că sau strîns la un hectar a- 
proape 2000 de kilograme", trebuie 
să se vadă pe obrazul tău toată 
bucuria celor din gospodăria agri
colă colectivă ,,Cel de-al II-lea Con
gres al P.M.R.”. Dar nici prea țan
țoș nu trebuie 6ă fii. Nu uita că 
rolul tău este acela de gazdă și aș
tepți să-ți vină întovărășiți! Zam
fir Enache și Niculae Ene în ospe- 
ție, să vadă ce s-a realizat în colec
tivă. înțeles ? 
t — înțeles.
T ;— Iar cînd zici: „De aia întovă- 
rășițil vin azi în gospodărie 1 Să 
vadă, să’ chibzulască, ș-apoi mîine, 
cine știe, poate..." faci o pauză și 
te uiți la public, ca unul care e con
vins că în curînd toți oamenii din 
cele două îniovărășiri vor intra în 
colectivă. înțeles?

— înțeles I
Știau și membrii brigăzii ceea ce 

știa toată lumea, că în curînd toți 
membrii celor două întovărășiri vor 
păși pe drumul gospodăriei colec
tive. Cu puțin timp în urmă, pre
ședintele întovărășirii „Voința", to
varășul Mircea Panait și cu Niculae 
Mocanu, președintele întovărășirii 
„Scînteia” s-au dus la comitetul co
munal de partid.

— Tovarășe secretar, întovărășiți! 
noștri vor să intre în colectivă. 
Ne-am gîndit că la toamnă, după 
ce-om culege bucatele, 6-ar putea 
face treaba asta.

Secretarul î-a 
n felicitat din toată 

inima șl a rămas 
stabilit ca la toam-

__________toț,t 

Cele 30 
case noi, 

struite de colectiviști număr 
trecut, cele 8 motociclete șl 3 
torete ai căror stăpîni sînt tot co- 
lectlviști. vorbesc de la sine despre 
faptul că în colectivă traiul e mat 
îmbelșugat decît în întovărășire. Dar, 
viitorii colectiviști trebuie să cuj 
noască în amănunțime rîndulelile 
din gospodăria colectivă. S-a hotărît 
ca brigada să găsească o formă ar
tistică de prezentare a gospodăriei 
colective._________________________ )

Șl brigada a găsit. Au făcut o 
scenetă al cărei subiect îl constituie 
vizita întovărășiților la gospodăria’ 
agricolă 
Congres

Și lui 
Enache 
sceneta dată de brigadă despre cele 
două grajduri noi, despre maternita
tea de scroafe, cele două magazii oii 
o capacitate de 38 de vagoane, des- 
pre cele 67 hectare grădină. Șl nii 
uită să arate că grădinăritul a adus 
colectiviștilor anul trecut 90.000 let 
venituri, Iar anul acesta va aduce 
400.000 lei. Urmează prezentarea 
brigăzii piscicole, care a adus un ve
nit de 100.000 lei, se vorbește des-; 
pre faptul că în curînd se vor cumu 
păra două autocamioane, șl despre 
avutul lor obștesc care depășește mia 
Honul șl cîte și mai cîte.

— Iacă o dată băieți. Cîntați mat 
cu avînt.

Și Toma Badlu, Constantin Călia- 
nu. Cornelia Ene, Marla Solomon, 
doctorul Dan Cristodorescu, Marla 
Vasile, Alexandru Mițu șl toți cei
lalți cîntă cu însuflețire așa cum vor 
citata și pe scena noului cămin :

.....Zi măi Ilie, ciocîrlie, 
D-aci din gospodărie..."

pas.
de 

con- 
anul 
mo-i

colectivă „Cel de-al II-lea 
al P.M.R.". |
nea Niculae Ene și Zamfiri 
li se vorbește pe rînd îri

E. ABRAHAM
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..CUPTOR ROTATIV" Iulian Marino]}
(Din Expoziția de fotografii artistice „Patria noastră în plin avinl")

B

o

Să scrie n-a avut cine s-o-nvețe 
Păzea străine turme Pe finețe 
Și foamea, frigul, indelungu-amar 
l-au fost și-nvățător și-abecedar.

Da-n anii-acești, cînd s-a trezit tot satul 
A mers la școală odată cu băiatul 
Un pionier cu ochi 
Alături invățînd ca

Tarlalei mari 
O sfoară de 
Ieri - o analfabetă oarecare 
Azi — comunistă și agitatoare.

Adesea îmi răsună in ureche 
îndemnul ei și nu-i găsesc pereche ;
Imi pare că-i un fruct care s-a copt tirzîu. 
O cheamă Ana, sau Maria, nu mai știu...

Dar știu că dacă-i vrea să o descrii, 
Oricit ai colinda in lung și-n lat 
Ai s-o găsești in fiecare sat. 
Că sînt atîtea Ane și Marii...

LILHANA POPA

vioi și mari 
doi școlari, 
adăugă și ea 
ogor, cit o surcea.
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O permanentă școală
Cu dot ani în urmă, cînd 1 s-a încre

dințat funcția de bibliotecar la Săbă- 
oani, raionul Roman, utomistul Miroea 
Apostol n-a găsit decît fișele a 650 de 
cititori cane într-un an întreg făcuseră 
lectura a numai 3500 de cărți.

„Puțin, foarte puțin" — și-a spus el 
și a pornit să muncească în așa fel, 
încît la sfîrșitul anului 1959 reușise să 
atragă 1587 de cititori șl să-i facă să 
citească 12.500 de cărți.

,,1’nceipe să meargă, dar lupta pentru 
a face din slova cărții 'un prieten și un 
îndrumător al țăranului muncitor tre
buie continuată", — a gîndit, făcînd 
bilanțul, Mircea Apostol. Și pentru că 
a căutat și a găsit noi metode de mun
că cu cartea, numai în primele șase 
luni ale anului acesta a reușit să în
scrie un număr de 1590 de cititori cu 
12.147 de cărți citite, adică cifre egale 
celor din întregul an 1959 la biblio
teca din Săbăoani.

Pentru această realizare el ocupă 
astăzi, în cadrul concursului „Biblio
teca în slujba construcției socialiste", 
locul al doilea pe întreaga regiune 
Bacău.

Preocupat de a îndruma lectura țăra
nilor muncitori din comună, Mircea 
Apostol a însemnat pe spatele fiecărei 
fișe ocupația, preferințele, nivelul cul
tural al fiecărui cititor, pentru a putea 
să-i recomande în mod competent căr
țile — trepte temeinice spre un nivel 
superior de cultură.

Cum una din metodele de bază ale 
muncii sale este colportajul, bibliote
carul, intrînd din casă în casă, a avut 
prilejul să cunoască îndeaprofțpe oa
menii cărora le dă cărți. Cînd o dată 
un tînăr i-a cerut unele lămuriri în le
gătură cu credințele în vise, bibliote
carul și-a însemnat să-i aducă broșura 
de știință popularizată „Ce este som
nul", care avea să-l explice pe larg 
cum se formează visele șl ce reprezintă 
ele. Altă dată, știind că un țăran mun
citor era preocupat să afle mai amă
nunțit cum s-a făcut colectivizarea în 
Uniunea Sovietică, i-a adus romanul 
lui Mihail Șolohov „Pămînt desțelenit".

După ce cărțile ît sînt înapoiate, el 
discută cu cititorii, îșl înseamnă în fișe 
punctul lor de vedere și știe, pe viitor, 
ce alt roman sau altă broșură să Ie re
comande. Cînd consideră că ar fi bine 
ca unul din cititorii săi să parcurgă o

anumită carte pe care nu o are în bi
bliotecă, lui nu i se pare prea obositor 
să meargă la raion sau chiar la re
giune, s-o găsească și să i-o aducă.

Dar această muncă n-ar putea-o în
deplini singur. El a atras în jurul bi
bliotecii un număr de peste 30 de citi
tori care conduc cele 35 de cercuri de 
citit. Și pentru a le îmbunătăți în per
manență activitatea, a inițiat între a- 
ceste cercuri schimburi de experiență 
menite să ducă la creșterea numărului 
de cititori și de cărți, precum și la fo
losirea unor cît mal eficiente metode. 
Fiecare cerc are plan de lectură pe în
treg anul, iar consiliul bibliotecii se 
întrunește o dată pe lună și analizează 
activitatea fiecărui membru al colec
tivului. Merită a fi evidențiați cititorii 
fruntași Carol Percă șl Gheorghe Giur- 
giucă, din conducerea cercului nr. 16, 
cane, după ce au citit într-un ziar că în 
altă comună țăranii se ocupă de înfru
musețarea satului lor, au mobilizat în
treg cercul, formînd o brigadă patrio
tică de 23 de oameni care au lucrat în 
timpul liber 560 m. de șosea.

Mlrcea Apostol se preocupă înde
aproape de popularizarea cărților de 
știință. El organizează în afară de re
cenzii, consfătuiri cu cititorii pe margi
nea unor broșuri. Astfel, locuitorilor 
comunei Săbăoani li s-a explicat că 
trăznetul nu este, așa cum mai cred 
unii, o pedeapsă a cerului, ci un feno
men natural care se petrece în atmos
feră. In cadrul consfătuirii li s-au citit 
țăranilor muncitori șl pagini din bro
șurile „Despre fulger, tunet și trăz- 
net" șl „Fenomene cerești neobișnuite".

Bibliotecarul organizează asemenea 
consfătuiri ori de cîte ori sînt necesare 
producției agricole. In urma lor șl a 
prezentărilor de cărți făcute la biblio
tecă, țărani din comună ca Petru Far- 
caș, Gheorghe Cobzaru sau Mihai 
Deac, au venit să ceară broșuri despre 
cultura cartofului, a porumbului hibrid, 
a sfeclei de zahăr.

Tînăr șl entuziast, Mircea Apostol, 
punînd în minunata lui muncă interes 
și pasiune, a transformat biblioteca 
într-o permanentă școală, contribuind 
în mod efectiv la creșterea conștiinței 
socialiste a țăranilor muncitori din Să- 
băoani

LIANA MAXY

Aspect de la consfătuirea de analiză a muncii bibliotecarilor din regiunea Pi' 
iești, pe tema concursului; „Biblioteca in slujba construcției socialiste".

Biblioteca 
comunistului Coldea

„v-neșu 
laborator 
țelesul ți

Com am intrat în casă, gazda, brigadie
rul Mihai Coldea din comuna Prod, raio
nul Sighișoara a așezat pachetele cu 
cumpărături in colțul de lingă ușa camerei. 
Plecase dis-de-dimineață Ia Sighișoara, la 
sfatul popular raional, cu niște situații și, 
după ce și-a rezolvat treburile a tras o rai
tă și prin oraș. Și tot umblind și tîrguind, 
mai că l-a prins înnoptarea in Sighișoara.

Pe nesimțite, începuserăm discuția des
pre munca brigăzii pe care o conduce. Mi
hai Coldea mi-a povestit sumedenie de 
fapte și întimplări din viața și munca bri
găzii și mi-a vorbit cu atîta pasiune des
pre tovarășii săi, încît, la un moment dat, 
am încercat simțămintul că-i am în față 
și că-i cunosc pe toți de foarte multă vre
me.

— Da’ ce faci cu atîtea cărți, tată ? -a 
îl întrerupse mezinul familiei oare se stre
curase pe neobservate în cameră ți, rupîrrd

In urmă cu cîteva luni, 
la gospodăria colectivă 
din Făcăeni, regiunea 
Constanta, colectiviștii și 
mai ales colectivistele 
erau îngrijorați din cau
za mortalității puilor. 
Bibliotecara comunei, Pa- 
raschiva Lambride, s-a 
angajat ți ea în acțiunea 
de combatere a mortali
tății puilor, întrebuințând 
pentru aceasta mijloacele 
specifice unei biblioteca
re. A organizat un stand 
cu cărți, a alcătuit un 
panou prin oare recoman
d-a diferite broșuri, iar la 
cercurile de citit- a dat 
lucrări legate de crește
rea puilor. Colectivistele 
au citit și au învățat. In 
perioada următoare, mor
talitatea puilor a descres
cut simțitor.

Cartea agrozootehnică 
și-a dovedit și de astă- 
dată puterea. Mînuită cu 
pricepere, ea reușește să 
influențeze în mod pozi
tiv munca din gospodă
riile colective. Pentru ca 
o carte să poată deveni 
utilă, trebuie mai întîi, în 
mod firesc, să fie cunos
cută cititorilor. La Cerna- 
Măcin, bibliotecara Gher
ghina Sava a întrebuin
țat pentru aceasta variate 
forme de agitație vizuală. 
Două expoziții și cinci 
panouri puse în locurile 
cele mai umblate din sat, 
le-au făcut colectiviștilor 
cunoștință cu cărțile des
pre creșterea a-nimalelor.

De asemenea, pe ulițele 
comunei Făcăeni a ară-

ru* un panou pe care 
scria : „Colectiviști — 
pentru a obține 2.800 kg. 
de porumb la hectar, ur
mătoarele cărți vă pot fi 
de folos". Și se înșirau 
cîteva titluri de cărți, 
care în zilele ce au ur
mat s-au înscris pe fișele 
cititorilor Gheorghe Luca, 
Dumitru Militaru, Niculae 
Zoinea și ale altora.

Dacă agitația vizuală 
este primul pas care duce 
cartea în întîmpinarea ci
titorului, o mare contri
buție la stîrnirea intere
sului pentru o anumită

Cînd a venit timpul 
prașilei. bibliotecara An
gela Preda din Olteni, 
raionul Negru-Vodă, a 
dus colectiviștilor pe 
cîmp broșurile „Foloasele 
aplicării prașilei la po
rumb” și „Prășitul me
canic ajută la întreținerea 
umezeleî porumbului". In 
momentele de răgaz, co
lectiviștii se strîngeau în 
jurul brigadierului Tudor 
Gherghina sau al șefilor 
de echipă Ion Trandafir 
și Stanca Anghel, care le 
citeau pagini legate de 
munca Pe care o execu-

Cartea agrotehnică 
in sprijinul producției

carte aduce și cercul de 
citit.

Colectiviștii din Zebil- 
Isfri-a au format cercuri 
de citit în cadrul brigă
zilor. Prin grija bibliote
carei, celor de la secto
rul zootehnic li s-au dat 
broșuri despre creșterea 
purceilor și a păsărilor, 
iar celor din brigada le
gumicolă despre întreți
nerea culturilor.

Sînt unele cărți cerute 
îndeosebi într-o anumită 
perioadă. Este' vorba de 
cele legate direct de anu
mite munci agricole.

tau. Firește, interesul era 
mai mare, iar înțelegerea 
deplină a lucrărilor pe 
care le executau a făcut 
să crească productivitatea 
și calitatea muncii.

Cartea agrotehnică își 
află utilitatea atunci cînd 
vine să sprijine preocu
pările colectiviștilor, cînd 
ajută la rezolvarea pro
blemelor economice ale 
gospodăriei. Numeroși co
lectiviști au participat la 
manifestări culturale cum 
au fost consfătuirea pe 
marginea cărții „Pentru 
o recoltă bogată de po

rumb boabe și porumb 
siloz" organizată la Ze- 
bil-lstria ; seara de între
bări și răspunsuri despre 
recoltat, care a avut ioc 
la Olteni, și jurnalul 
vorbit pe aceeași temă, 
ținut La Cerna-Măcin.

In regiunea Constanța, 
ca și în alte regiuni, car
tea agrotehnică a deve
nit apropiată inimii țăra
nului muncitor care știe 
că găsește în ea sfaturi 
înțelepte menite să-l a- 
jute în sporirea produc
ției agricole. In comuna 
Făcăeni s-au citit în pri
mul semestru al acestui 
an 2.140 de cărți agro
tehnice. adică t-ot atitea 
cîte s-au citit în întreg 
anul trecut. O mare con
tribuție au dai bibliote
cile. trezind și dezvol- 
tînd gustul pentru citit. 
Dar așa cum de un prie
ten ai nevoie permanent, 
să-l știi aproape de tine 
pentru a te ajuta în tot 
momentul, nici de carte 
nu te poți despărți în 
clipa cînd ai terminat de 
citit ultima filă. Cartea 
împrumutată de la biblio
tecă o dai înapoi, dar cea 
cumpărată rămîne a ta 
și poți reciti anumite pa
gini cînd ai nevoie. In 
casele multor colectivișt-i 
găsim azi. frumos aran
jate în rafturi, numeroase 
cărți din rîndul cărora 
cea agrotehnică este ne
lipsită

A, CRO1TORU

I Citind mereu, creierul tau va deveni un 
de idei ți imagini din care vei intecmi in- 
filozofia vieții".

(M. EMINESCU)

ambalajul unui pachet, descoperise ce era 
intr-insul.

Mihai Coldea, ca ți cum n-ar fi auzit 
nimic, continuă să povestească despre 
munca brigăzii sale. Am privit îndelung e- 
tajera ticsită cu cărți și am înțeles că una 
din pasiunile comunistului Coldea este car
tea. Pe cît de vorbăreț este el cînd îți po
vestește despre alții, pe atît de zgîrcit este 
atunci cînd aduci vorba despre unele din 
realizările sale. Așa s-au petrecut lucrurile 
și cînd l-om rugat să-mi vorbească despre 
prietenul lui — cartea. Abia după multe 
stăruințe am izbutit să-l conving să-mi vor
bească despre această pasiune a sa, a 
cărei poveste începe cu ani și ani în urmă...

...Trecuse de 7 ani. Doar o zi, două, a- 
pucase să meargă la școală, și-apoi, ta
tăl său, împovărat de nevoi, l-a luat cu el 
să muncească la chiaburul Keul loan. Mi
cul Coldea se uita cu jind la copiii de-o 
seamă cu el care mergeau la școală și, în
tors seara acasă, frint de oboseală, se re
pezea pe furiș la băiatul vecinului și răs
foia abecedarul. A invâțat doar citeva li
tere și atît. Anii au trecut și Mihai s-a tre
zit mai mărișor fără să știe să deslușească 
slovele tipărit*»

— Odată — mi-a povestit el cu glas 
trist - mama s-a dus la oraș să ia niște 
doctorii pentru un frate care se îmbolnă
vise. Cînd a plecat, am rugat-o să-mi cum
pere și mie o carte cu poze multe. „Dacă 
mi or ajunge banii, măicuță’’ - mi a răs
puns ea, strîngîndu-mă la piept... Și banii 
nu i-au ajuns nici pentru rețetă, darămite 
pentru carte. Iar eu am rămas tot neștiu
tor de carte...

Priveam cărțile frumos aranjate în etaje
ră și mă gîndeam la drumul lung pe care 
l-a străbătut in anii noștri de democrație 
populară Coldea și ca el.sute și sute de 
mii de oameni ai muncii de la orașe ți 
sate. Lumina lui August 23, ce s-a 
revărsat pentru întreaga-ne țafq, a luminat 
ți viața lui Mihai Coldea. In anii noștri 
ți-a văzut visul cu ochii. Mai întîi o urmat 
cursurile de alfabetizare. Apoi, a început 
să citească, azi o broșură, mîine o carte, 
pînă cînd a deprins ușurința lecturii.

- Cu timpul — mi-a mărturisit el cu mo
destie - mi-am cumpărat și cărți. Găsesc 
eu la bibliotecă orice oarte vreau, dar imi 
plac așa de mult cărțile că mi-am zis 
să-mi fac și eu o bibliotecă a mea, cît de
- « • mica...

Am iscodit puțin etajera și am reținut 
titluri : „Despre educația comunistă", 
„Știință și religie", „Ingrășămintele chimi
ce", „Prepararea paielor în hrana anima
lelor", „Dăunătorii culturilor", „Desculț", 
„Desfășurarea", „Bărăgan", „Despre cutre
mure", „Cum s-a format pămîntul". Ar tre
bui să înșirui aici peste SO de asemenea 
titluri de cărți core alcătuiesc azi biblio
teca personală a lui Mihai Coldea...

OVIDIU MARALOHJ
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Cronica evenimentelor internaționale

Se fac ultimele pregătiri pentru forarea unei sonde. 'Scena se 
petrece în nord-vestul provinciei indiene Panjah, unde un grup 
de specialiști romini ajută la exploatarea zăcămintelor petro
lifere. Puternicele instalații de foraj cu care lucrează sînt 

fabricate în R-P R.

Impresii ale unor vizitatori
străini despre tara noastră

Am constatat pretutindeni 
eforturile ce se fac și pro
gresele realizate tn domeniul 
economic, al construirii de o- 
biective industriale, al ocro
tirii sănătății publice precum 
și în alte domenii. Noile redu
ceri de prețuri demonstrează 
că nivelul de trai se ridică din 
ce în ce mai mult. Toate aces
tea ne-au arătat că Romîoia 
6e găsește într-un stadiu avan
sat al construcției sale pașni
ce, realizată în folosul po
porului Sîntem convinși că 
veți înfăptui cu succes planul 
de 6 ani pe care vi l-ați pro
pus.
E. MOHAMMED MANSJUR 

membru al Parlamentului 
Indonezian

Eu sînt la a doua vizită în 
țara dumneavoastră șl plec eu 
o impresie foarte bună... Am 
văzut cu ochii noștri că statul 
romîn are o foarte mane grijă 
pentru fericirea poporului, 
pentru sănătatea oamenilor 
muncii. Acest lucru ne-a im
presionat foarte mult. Am fost 
la Constanța, la Mamaia, am 
vizitat litoralul. Ceea ce m-a 
impresionat cel mat mult au 
fost construcțiile moderne ri
dicate aici pentru oamenii 
muncii.

KITAMURA TOKUTARO 
deputat, fost ministru 

de Finanțe al Japoniei

Am impresia că toate pătu
rile societății romînești se in
teresează intr-o mare măsură 
de dezvoltarea economică a 
țării. In sfîrșit, o concluzie a 
mea foarte Importantă se ba
zează pe străduința guvernului 
rom în de a-șl aduce contribu
ția la găsirea unei baze trai
nice pentru pacea mondială, 
în așa fel încît resursele să 
fie folosite într-o tot mai lar
gă măsură spre îmbunătățirea 
situației oamenilor.

DAVID A. MORSE 
director genera) al Biroului 

Internațional al Muncii

Deși am avut puțin răgaz 
pentru a cunoaște mal tndea-

t

proape Capitala dvs., viața și 
locuitorii ei, totuși am rămas 
plăcut impresionată de tot 
ceea ce 6e construiește aici, 
de arhitectura acestui oraș în 
plină transformare...

BERYL GREY 
balerină la compania britanică 

„Sadler’s Wells"

Două aspecte m-au Impre
sionat puternic: dorința fier
binte de pace șl avîntul ope
rei de educație șl cultură din 
Republica Populară Romînă. 
Educația poporului este aici 
un obiectiv principal al poli
ticii de stat. In Romînla nu 
există în opera de educație a- 
cele privilegii pentru anumi
te pături ale populației care 
există în țările capitaliste. 
Școlile, toate Înfăptuirile pe 
linie culturală, muzee, teatre, 
case de creație, librării, edi
turi, parcuri de distracție, de 
odihnă sînt aici în serviciul 
poporului.

GENNY FERREIRA 
profesoară braziliană

Am revăzut Romînla după 
zece ani... Cred că am putut 
măsura eu însumi ce cale a 
fost străbătută. Am văzut fa
brici noi, case noi, străzi cu
rate, edificii publice frumoase, 
lumea mal bine Îmbrăcată, 
magazinele bine aproviziona
te... Rom în li aiu crescut, par 
6iguri de ceea ce fac, de ceea 
ce spun. de ceea ce vor face 
tnîine.

GUILIANO PAJETTA 
activist al mișcării 

pentru pace din Italia

Am vizitat două fabrici, o 
rafinărie la Ploești și Uzinele 
de tractoare la Orașul Stalin. 
In ambele locuri oamenii lu
crau bine, m-a impresionat în 
mod deosebit creșterea pro
ducției uzinelor de tractoare. 
M-au impresionat mult de ar 
6emenea, noile construcții de 
looulnțe din țara dvs.

S. P. CHAMBER 
președintele concernului 

britanic „Imperial 
Chemical Industries"

• La I? august poporul indonezian a sărbătorit 15 ani de 
H la proclamarea republicii sale ca țoră liberă și independentă.

• La 16 august s-a încheiat dominația colonială engleză 
j de K de ani osupro Ciprului, procfamlndu-se Republica Cipru.

• tn noaptea de 16 spre 17 august a avut loc festrvîtctea 
= prock»mării independenței Republicii africane Gabon. Gabon 
= este ol 24-ieo stat independent din Africa ți al 8-lea teritoriu 
& francez care a devenit independent in cadrul comunității io 
— cursul lunii august 1560.

Acțiunile subversive 
ale colonialiștilor împotriva 
Republicii Congo continuă

Nici în urma celei de a treia hotărîri a Consi
liului de Securitate, privind retragerea imediată 
și necondiționată a trupelor belgiene din Ka
tanga, hotărire adoptată la 9 august a.c., situa
ția din Congo nu s-a normalizat. Dimpotrivă, pe 
teritoriul Congoului continuă să acționeze uni
tăți belgiene ai căror membri sînt îmbrăcați ci
vil și poartă semnele distinctive ale O.N.U. In 
Katanga, belgienii au organizat un masacru 
care a costat viața a 109 soldați congolezi. In 
același timp nu poate fi trecut cu vederea nici 
faptul că Dag Hammarskjoeld. secretarul gene
ral al O.N.U., sosit în Katanga face, in văzul în
tregii lumi, jocul cercurilor monopoliste dornice 
de a-și menține pe orice cale dominația lor în 
Congo. Este semnificativă în acest sens declara
ția făcută de D. Hammarskjoeld că trupele 
O.N.U., sosite în Katanga nu se vor amesteca 
în treburile interne în ceea ce privește raportu
rile dintre guvernul central congolez și guvernul 
lui Chombe, marioneta colonialiștilor. Chombe 
este pe deplin mulțumit de această declarație. 
El a tras toate foloasele din situația în care se 
află. D. Hamrparskjoeld, fără a recunoaște în 
mod oficial guvernul lui Chombe, a confirmat 
totuși principiul „neamestecului" în treburile in
terne ale Katangăî. Ce înseamnă de fapt nea
mestecul de care se vorbește? Răspunsul nu e 
greu de ghicit. Sub paravanul „neamestecului", 
trupele O.N.U. sprijină în realitate politica se
paratistă a lui Chombe și în consecință agresiu
nea continuă într-o formă mascată sub steagul 
albastru al O.N.U. In această situație e lesne 
de înțeles poziția guvernului centrol congolez 
exprimată în scrisoarea lui Potrice Lumumba, pri
mul ministru al Republicii Congo, adresată se
cretarului general al O.N.U., în care se arată 
printre altele că guvernul și poporul congolez 
„și-au pierdut încrederea în Hammarskjoeld", și 
roagă Consiliul de Securitate să trimită neîntîr- 
ziat în Congo un grup de observatori compus din 
reprezentanți ai Marocului, Tunisiei, Etiopiei, 
Ghaner etc.

Paralel cu aceste acțiuni, colonialiștii — folo- 
sindu-se de un alt renegat, Kalonji. liderul frac
țiunii clericale care s-a rupt de Partidul Mișca
rea Națională Congoleză — pun la cale consti
tuirea unui nou stat „independent" in provincia 
Kasai, care face parte integrantă din Republi
ca Congo.

Poporul congolez trece prin zile grele. El este 
însă ferm hotărît să-și apere independența. For
țele patriotice din această țară, așa cum a de

clarat Patrice Lumumba, cer ca în Katanga să 
fie trimise unități ale armatei congoleze dacă 
trupele O.N.U. nu vor reuși să reglementeze 
conflictul din această provincie în folosul po
porului congolez. Congolezii doresc ca tru
pele O.N.U. să-și îndeplinească misiunea pentru 
care au fost trimise, iar apoi Să fie retrase toate 
trupele europene din Congo.

Poporul laoțian este hotărît 
să lupte pentru o independentă 

reală
Recent a căzut un alt guvern pro-american, 

în frunte cu marioneta Tao Somsanit din Laos. 
Răsturnarea guvernului Somsanit s-a făcut prin- 
tr-o lovitură de stat dată de batalionul II de pa- 
rașutiști din Laos în frunte cu căpitanul Kong Le 
căruia i s-a alăturat apoi și o unitate de tancuri.

Bilanțul guvernării clicii pro-americane din 
Laos răsturnată de la putere este plin de acte 
de teroare, de samavolnicii, de acțiuni menite 
să întărească dominația monopoliștilor ameri
cani in această țară.

Comitetul revoluționar din Laos, In frurrte cu 
căpitanul Kong Le a proclamat o politică de 
neutralitate și arată că Laosul nu va participa 
la nici o organizație militară, că va lua poziție 
împotriva războiului și va depune toate efortu
rile pentru slăbirea încordării internaționale. La
osul este gata să coloboreze cu toate țările, In
diferent de orînduirea lor socială, pe baza ce
lor cinci principii ale coexistenței pașnice.

Poziția aceasta nu este însă pe placul mono- 
poliștîlor din S.U.A. și al cercurilor guvernante 
din țările membre ale pactului agresiv S.E.A.T.O., 
care caută să înăbușe lupta pentru o indepen
dență reală dusă de masele populare din Laos. 
Urzitorii de comploturi nu vor reuși insă în ac
țiunile lor. Lupta poporului laoțian se bucură 
de sprijinul tuturor popoarelor dornice de pace 
și de libertate.

Situația din Laos a inceput să se consolideze 
fiind adus la conducere un guvern în frunte cu 
prințul Suvanna Fumma, care a acceptat funcția 
de prim-ministru al noului guvern laoțian. Suvan
na Fumma este cunoscut ca un om politic cu 
vederi democratice. In perioada dintre 1954— 
1955, cit a fost in fruntea guvernului de coaliție 
in care au intrat și reprezentanți din Patet-Lao, 
el a luptat pentru respectarea acordurilor de la 
Geneva din 1954 cu privire la Laos, pentru acor
darea de libertăți democratice tuturor cetățeni
lor, nu a încheiat nici o alianță militară și nu a 
permis crearea de baze militare străine pe te
ritoriul Laosului.
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La punctele de frontieră din
tre R.D.G. și R.F.G. sosesc me
reu mii de cetățeni vest-germani, 
cerînd muncă și pline în Repu
blica Democrată Germană. Cine 
sînt acești oameni? Iată-1 pe 
unul dintre ei, Johannes Khris- 
tinger, țăran din satul Worst, 
landul Baden-Wurtenberg. El a 
declarat unui corespondent a) 
ziarului „Neues Deutschland":

— Familia mea are șapte 
guri și. de ani de zile, nu le- 
am putut îndestula. De curînd, o 
nouă năpastă s-a abătut- asupra 
mea și a consătenilor La mar
ginea satului a început con
strucția unu aerodrom și a 
unor depozite de muniții ameri
cane. Ogoarele ne-au fost de
gradate. fînețele distruse, apoi... 
am fost anunțați că pămintul ne 
este rechiziționat pentru „ne
voi militare". Am pornit în pri
begie. Acum am ajuns însă la 
liman. Tn R.D. Germană sîntem 
siguri că soarta noastră se va 
schimba...

Tntr-adevăr, chiar statistica 
oficială de la Bonn a recunos
cut că între 1949 și 1959 și-au 
părăsit zilnic gospodăriile cite 41 
de țărani. Acest proces se desfă
șoară în ritm accelerat, pentru 
că între 1967 și Î969 au dispă
rut zilnic cite 82 de gospodar» 
țărănești. Cauzele aceste rui
nări in masă » micilor gospodă
rii țărănești vest-germane sînt

numeroase, ele Izvorînd din în
săși structura capitalistă a sta
tului de la Bonn. Dar, pe lîngâ 
aceasta, politica militarists a 
clicii lui Adenauer înăspreș
te și mai mult dezastrul mase
lor țărănești. Pînă acum. în 
Germania occidentală au fost 
confiscate în scopuri militare 
400.000 hectare de pămînturi 
fertile Anul acesta urmează, de 
asemenea, să fie confiscate alte 
120.000 hectare. Zeci de mii de 
țărani și-au văzut distruse că
minele, s-au pomenit peste noap
te ..oameni de prisos", pribegi

Realități capitaliste
la ei acasă, fn schimb, terito
riul R F G- s-a împlnzit cu o- 
biective militare și cu soldați 
și ofițeri americani, care jefu
iesc si maltratează populația.

Zilnic, tn diverse locuri din 
Germania occidentală au loc 
tragedr prilejuite de confiscarea 
în scopuri militare a loturilor 
de pămînt ale țăranilor. Con
siliul comunal din Baumholder, 
a anunțat, de pifdă. că pini 
acum au fost confiscate 90 la 
sută din terenurile împădurite 
aparținînd acestei localități. Iar

țăranului Kurt Wegner, al cărui 
ogor se afla chiar lingă baza 
militară americană, i s-a distrus 
total recolta. Desperată, soția 
Iui Kurt. s-a sinucis.

In unele locuri, ca de exem
plu, tn comuna Altmuthshau- 
sen (landul Hessen} confiscarea 
păniînturilor a dat naștere unor 
adevărate lupte între țărani și 
jandarmi. Numeroși săteni au 
fost răniți sau arestați, ia, o- 
goarele lor nivelate de buldoze
re, chiar sub ochii înlăcrimați ai 
oamenilor.’ „Ogoarele pustiite" 
se numără cu miile în Germa
nia occidentală — scrie ziarul 
„Tribune" din Republica Demo
crată Germană. ...Țăranii vest- 
german: simt din greu, pe pro
pria lor piele, soarta nemiloasă 
pe care le-o rezervă regimul mi- 
litaristo-fascist de la Boon" .. 
Iată și un alt caz: tntrucît po
ligonul militar de la Vogelsang 
trebuia să se unifice cu acela 
din Elsenborn, țăranii care de
țineau terenuri în împrejurimi 
au primit într-o zi ordine de 
confiscare a pâmînturilor. Deoa
rece chiar primarul din Vogel
sang a mers în fruntea manifes
tației de protest'd a fost des- 
titu't, iar numeroși țăran’ con
damnați pentru „atentat la se
curitatea statului*

...Așa se petrec lucrurile în 
regimul lui Adenauer. Acolo, în 
Germania occidentală, totul este 
subordonat pregătirilor militare 
agresive. Viața omului simplu, 
avutul său. soarta copiilor, sînt 
jertfite cu cinism pe altarul hu
lit al „războiului rece".

P. TATARU
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Dragului nostru 
partid

Leagănâ-te virt de brad
Că ți eu m-am legănat J
După-cine mi-a last drag.
Leagână-te tu făgui 
Doru-mi din suflet să-l spui 
Să zboare ca nndunica 
Pină unde-i mindrulica.
Ca gindul iute să zboare 
Pe mindra să mi-o-nconjoare 
Și să-i șoptească pe loc
Că mi-o doresc cu mult foc. f' 
A plecat mindra, plecat
Din colectiva din sat |
Colo-n Cluj la facultate 
Să lnve|e multă carte 
Și agronom să ne vie 
Tot aci-n gospodărie.
Leogănă-te viri de brad 
Mindra diplomă a luat 
După cinci ani de-nvățat 
Leogănă-te tu făgui 
De miine am cu* sâ-i spui 
Fără poștă și scrisoare 
Doru-mi curat ca o floare.

; Dacă-n trecut n-aveam parte
1 Să mergem la școli înalte 
Azi partidul nostru drag 
Ne-a deschis porțile larg. 
Eu sint mecanizator 
Și vom lucra cu mult spor 
Pe infrățitul ogor.
Griu ca aurul să crească 
Colectiva să-nflorească 
Și la nuntă am so-nchin 
Cel dinții pahar cu vin 
Dragului nostru partid 
Că ne-a dat trai fericit.

Cules in comuna Luncani, ra
ionul Turda, regiunea Cluj de 
I. BRAGHEȘ

Cîntec drag 
partidului

Sună codrule din frunză 
Ca toți codrii să-ti răspunză. 
Toata (ara să teauzâ. 
Pune-ți foaia intr-o dungă 
S-aud viersuri cum s-alungă 
Din zare și pină-n zare 
Peste sute de ponoare 
Pinâ-n largul șesului 
Câ-i din pieptul omului 
Cîntec drag partidului.
El ne-a dat pîine oe masă 
Ne-a adus lumină-n casă 
De ni-i viata mai frumoasă. 
Măi pirîu cu apă lină 
Pe la oameni prin grădină, 
Poartă-țr undo ta curată. 
Cum n-a mai fost niciodată 
Si la poala codrilor 
Spune-le ți florilor 
Mindrelor, surorilor. 
Lujerul să-și veselească 
Zările să primenească 
Cu miresme de tot felul 
Că ni-s dragi ca suflețelul 
Și să poarte stropi de rouă 
Că trăim o viată nouă. 
Partidul lumfnilo- 
A rupt neamul soinilor 
Și cătușe ferecate 
Ce ne stringeau pin’ la coate. 
Supă codrule, să suni 
C-or fi anii ți moi buni ; 
Prin partid avem putere 
Și nu-f loc pentru durere ;

Citu-i munte ți cimpie
Crește numai bucurie
Și e omu-n mindrul veac
Ca vița sus pe arac 
Tot la soare câtătoore.
Și-i dă floare lingă floare 
Bucuria lu> cea mare.
Scos din strinsul lanțului,
Zice-n struna timpului
Cintec drag partidului.

Cules din comuna Ibănești, 
raionul Reghin, Regiunea Auto
nomă Maghiară de ION SOCOL

Cîntec de August
Frunzuliță flori de tei •
August douăzeci și trei.
Ai alungat pe vecie
Vremea trista de robie
Și-ai inolțat către soare
Steagul clasei muncitoare -n
Cu partidul glorios
Ce-a deschis drum luminos.

Floricică, floare-aleasâ. 
Zi de August luminoasă 
Ai pus piatră peste piatră 
Și-ai zidit a țării vatră 
Și ai așternut covoare 
Șă pășească mindrul soare 
S-aducă lumină-n case 
Și rodu-n țarini mănoase.

Frunzuliță bob de mei 
August douăzeci ți trei. 
Zi măreață intre toate 
Ce ne-ai adus libertate, 
Sub steagu-ți biruitor 
Tot poporul muncitor 
Urcă drum de bunăstare 
Spre socialista zare.

Cules din comuna 
de GH. BREAZU

Topoloveni

E August 23
Frunzan codru sună, sună, 
Da’ nu-i vreme de furtună. 
Frunza-n codru se-ntărită 
Da’ nu-i ziua mohorită.
Frunza n dungă cintec spune, 
De dor mult ți zile bune 
Clipâ-n clipă se inginâ 
Și viersul la drum și-l mină 
Peste tirguri, peste sate. 
Peste culmi străluminate. 
Ce ți-i codrule, ce ți-i ?
- S-a pierdut vremea ceții 
Și mi-i drag omul sub poale 
Fără flintă ți pistoale 
Slobozit de angarale...
Pe colnice și-ntorțuri 
Mindră-i floarea de răsuri ;
Prin dumbrov* ți tiitori. 
Numai flori ți ia â flori.
Și e zarea toată plină

De mireasmă ți lumină._ 
Ce vi-i florilor surori ?
- Ne gătim de sărbători. 
Umplem țara de miros 
Că e omul bucuros. 
Partidul din chin l-a scos. 
Și vine o zi, ți vine - 
Mireasma calea i-aține, 
Că-i dătătoare de bine : 
E August douâzeș trei 
Care a smuls cu mina ei 
Din țară plinsul, ocara, 
Precum smulgi din griu negara—

Frunza-n codru se frămintă 
Zarea-n cintec se-nvețmîntă ® 
Să cinstească-o zi de vară 
Ce a liberat maico țară.

i Cules din comuna Carpen,
raionul Plenița, regiunea Craio- 
vo de ION SOCOL

Astăzi țara-i 
ca o floare

Frunză verde de stejar 
Cintă mierlița-n lăstar 
Cu viers potolit și rar -4 
Și nu cintă de amar 
Ci de dor ți voie bună 
De tot codrul imi răsună 
Și-ascultă izvoare'e 
Cînd răsare soarele 
Și-i răspunde de pe deal 
Doina dulc« de caval. 
Frunzuliță bob de mei 
De la August două-și-trei 
Drumul vieții mi-e-nflor>t 
Și traiul înveselit 
Că din colectivă rodul 
De bucate-mi umple podul. 
Mi-a adus lumină-n casă 
Și piine a'bă pe masă. 
Și-mi sint pruncii sănătoși 
Ca zorile de frumoși. 
Că partidul ințelept 
Mi-a arătat drumul drept 
Și azi țara-i ca o floara 
Ce crește mindra în soare.

Cules in comuna Leordeni, ra
ionul Topoloveni, regiunea Pi
tești de GH. BREAZU

Traiul ni s-a luminat
Cetina verde de brad 
Traiul ni s-o luminat 
Lacrimi grele nu mai cad...
•......................................................................... ■ i *
Cit or fost domnii-n domnie 
N-am știut ce-i bucurie ;
Ședea plugul la perete 
Boii-n ocol morți de sete, 
Morți de sete și de foame. 
Pruncii viețuiau cu poame 
Și cit se-ntindea ogoru’ 
Creștea spinul și mohoru’ 
$i_n inimi jelea și doru’. 
Cetină de pe molid 
Dar al nostru drag partid 
O scos domnii din domnie 
Si i-o trimis pe pustie ; 
In țara noastră frumoasă 
Astăzi viața-l luminoasă — 
Din hotară in hotara 
Zburdă ca o căprioară 
C-avem în gospodărie, 
Trai bogat din hărnicie 
Trai bogat șt liniștit 
De comuniști dăruit.

Cules în comuna Brâești, raio
nul Dorohoi, regiunea Suceava 
de ION SOCOL

De-ar fi dorul
Frunzuliță și-o sipică, 
De-ar fi doru-o păsărică. 
L-aș purta prin tara toată 
Să-m; onte viața bogată. 
Să-mi ante cu măiestrie 
Munca din gospodărie 
Ce mi-o adus rad soorit 
Și-n casă trai fericit.

Frunză verde fir mohor 
De ar fi doru* vint ușor 
l-aș trimite oe nserate 
Să colinde zece sate,

Să poarte pe-aripi de rouă 
Dragoste de viață nouă 
Ce-a adus belșugu-n case 
Și zilele luminoase.

Frunzuliță de sulfină 
De-ar fi dorul apă lină. 
L-aș trimite peste luncă 
Bucurie să-mi aducă 
De pe marile tarlale 
Ce se-ntind pină in zare 
Și-s brăzdate de tractoare 
Ce fac holda roditoare.

Frunzuliță de cicoare 
De mi-ar fi dorul o floare. 
Laș purta o vară-ntreagă 
Prin Republica mea dragă 
Ce se-nalță-nfloritoare 
Către vremea viitoare 
Pe razele soarelui 
Sub steagul partidului.

Cules in comuna Călinesti, 
raionul Topoloveni, regiunea Pi
tești de GH. BREAZU

Multi mâ-ntreabâ 
de ce cînt

Frunză legănată-n vint 
Mulți mă-ntreabă de ce cînt. 
Eu la toți in viers le spun. 
Că mi-i cintul frate bun 
Și mi-i floarea inimii, ,f/ 
Crescută din bucurii -t 
Că și omu' 
E ca pomu’, 
Pomu-nfloară-n primăvară, 
Omul cind e bine-n țară— 
Unde merg și orice fac 
Imi iau cintecul ortac 
Și-l ingin cu drag in zori. 
Că ni-s anii strat de flori 
Și-l ingin pe sub amiezi, 
C-al nostru-i cimpul cit vezi I 
Și-I ingin lingă ojinâ 
Că ni-i viața ca-n stupină, 
Cin’ se dă cu vrednicia, 
Mumă-i e gospodăria ;
Și-l mai zic seara sub stele. 
Că partidul țârii mele 
Ne-o scăpat de plins și tină 
Și ne poartă i_n lumină.
Cintul meu, frumos mai ești, 
Vișin alb lingă ferești... 
...Mulți mă-ntreabo de ce cînt 
Spune-le-oi cu jurămint 
Că sint liber pe pămint I

Cules in comuna Mureșeni, 
raionul Tirgu Mureș, Regiunea 
Autonomă Maghiară de ION 
SOCOL

II


