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PARIS 17. — Corespondentul 
Agerpres transmite :

Luni 17 octombrie, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, condu
cătorul delegației romîne la cea 
de-a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., precum șl to
varășii Leonte Răutu și Ștefan 
Voitec au sosit în Franța în drum 
spre patrie.

La ora 8 dimineața, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Leonte 
Răutu și Ștefan Voitec au de
barcat de pe bordul transatlan
ticului „Queen Mary** la Cher
bourg, fiind întâmpinați de tov. 
Constantin Nicuță, ministrul R.P. 
Romîne la Paris, și de alți mem
bri ai legației romîne din Paris-

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Leonte Răutu și Ște
fan Voitec și-au continuat în a- 
ceeași zi călătoria cu trenul spre 
Paris, unde au sosit după-amiază.

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Leonte Răutu și Ștefan Voitec la sosirea în capitala Franței.
Taletoto : AGERPRES
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PARIS 18 (De la trimisul spe
cial Agerpres) :

Cu prilejul trecerii prin Franța, 
in drum spre patrie, a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, condu
cătorul delegației romîne la ceai 
de-a XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., precum și a to
varășilor Leonte Răutu și Ștefan 
Voitec, ministrul R. P. Romine la 
Paris, Constantin Nicuță, a oferit 
marți seara un dineu.

Au luat parte numeroase per
sonalități ale vieții politice, econo

mice și culturale din Franța prin
tre care Eugene Van der Meersch, 
deputat, președintele grupului 
parlamentar pentru relații de prie
tenie Franța-Romînia din Aduna
rea Națională ; Jean-Louis Vigier, 
senator, președintele grupului par
lamentar pentru relații de priete
nie Franța-Romînia din Senat; 
Emmanuel d'Astier de la Vigerie, 
fost ministru, membru al Prezi
diului Consiliului Mondial al Pă
cii ; Pierre Cot, fost ministru; 
scriitorii Louis Aragon și Elsa 
Triolet; Marcel Pellenc, fost mi

nistru, senator; Raymond Barbet, 
primarul orașului Nanterre ; Jac
ques Raphael Leygues, deputat, 
fost ministru ; Henri Laugier, pro
fesor universitar ; Genevieve Ta- 
bouis, ziaristă ; Jean Thibot, pre
ședintele societății „Fives Lille 
Cail*; Roger Bouttevllle, preșe
dintele Societății alsaciene de con
strucții mecanice; Jean Claude 
Servan Schreiber, directorul zia
rului -,Les Echos*, deputați, pro
fesori universitari, oameni de a- 
faceri, ziariști.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-

Dej, precum și tovarășii Leonte 
Răutu și Ștefan Voitec s-au în
treținut în mod cordial cu oas
peții.

Wi *
In aceeași zi tovarășii Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, Leonte Răutu șl 
Ștefan Voitec au avut ca oaspeți 
la dejun pe tovarășii Waldeck 
Rochet, Etienne Fajon, membri ai 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez, și Gaston Pllssonnier, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez,

Nu mal fusesem de mult prin 
părțile de miazănoapte aie țării. De 
aceea m-am aoropiat cu emoție de 
locurile șl de oamenii cu care lega
sem cîndva prietenie. Știam că șl 
acolo s-au petrecut schimbări mart, 
că viața oamenilor care scot mine
reul nu mai seamănă de loc cu cea 
de Ieri.

Socot că nu greșesc cînd spun că 
în regimul burgheziei șt moșierlmil. 
munca minerului era cea mai grea 
din cîte se pot închipui. Iar viața 
lor mal prejos decît a robilor de pe 
moșii. E destul să spun că oamenii 
care tăiau minereul în adîncuri șl-i 
scoteau la lumina zilei, nu trăiau 
mal mult de patruzeci de ani, iar 
la treizeci erau bătrînl de-a binelea, 
cu dinții căzuțt, cu părul alb, cu 
mădularele chinuite de reumatism, 
cu ptămînii mîncațl de silicoză. Ace
lor pămînturl 11 se spunea „Țara 
fără bătrînl”. Mi ar trebui mult 
timp șl multă hîrtie ca să înșir, 
măcar în fugă, povestea tragică a 
minerilor din regiunea Bala Mare.

Pășind azi pe aceste locuri, mi se 
pare că acele nenorociri s-au întîm-: 
plat cîndva, într-un veac îndepăr
tat într-atît urmele trecutului s”au 
șters șl despre vremurile acelea 
vorbesc doar cimitirele unde zac cel 
stinși înainte de vreme.

Desigur, lupta cu adîncurile, cu 
întunericul, cu piatra șl cu apa, e 
grea. dar astăzi mașinile duc povara 
cea mare. Oamenii sînt coborîțl în 

mînă cu ascensorul, galeriile sînt 
aerisite, au fost Instalate băi chiar 
la locul de muncă, mart cantități de 
lapte sînt distribuite minerilor în 
timpul lucrului. La Baia Sprle, erau 
în 1948 numai 600 de mineri, azi 
sînt mult mai mulțf șt vin mereu 
alțl șl alțt tineri care vor să învețe 
această nobilă meserie, să dea țării 
mal multe metale.

Am stat de vorbă cu Hoțea Va- 
slle Nicoară, unul dintre minerii 
fruntași. Prlvindu-l n-al spune că 
lucrează în fundul pătnlntulul.
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Bărbat de 35 de ani, înalt șl chipeș, 
cu o privire aprinsă șl mereu Isco
ditoare. Hoțea îmi vorbește despre 
viața lui. A venit la mină prin 
1949. Pină atunci fusese tăietor la 
pădure, undeva prin munții Țlbleșu- 
lut. Al doisprezecelea copil la 
părinți, Nicoară a cunoscut toate 
durerile șl toate năpăstulrile. Vă- 
zînd schimbările din țară, s-a hoJ 
tărît să-șt schimbe și el viața, și a 
venit Ia mină. Nici carte nu știa, 
nici cu mașinile șl nici cu întuneri
cul nu se împăca. Dar Hoțea nu era 

singur. In preajma lui se găseau 
mineri încercați, comuniști, care au 
vegheat asupra iul, 1 au aiutat să 
învețe și carte, si meserie, au făcut 
din el un muncitor de frunte. Mă 
uit la el șl mă minunez. Acesta să 
fie feciorul de țăran, altădată des- 
brăcat șl flămînd ? Hoțea Nicoară 
locuiește azi într-un aoartament nou, 
a fost la mare cu avionul, strînge 
bani să-și cumpere motocicletă. Iată 
destinul unul singur om, dar ca el 
sînt multi. Și Hărariguș Partenie, 
șef de echipă șl student la facuita- 

te de mine, și But Ștefan, șl Clln- 
cea Vaslle.

I-am văzut pe toți sfredelind pia
tra, 1 am văzut la ei acasă, l-am vă
zut la restaurant cu copiii șl neves
tele, sănătoși, fericiți, încrezători în 
ziua de mîine. Ei știu că viitorul 
copiilor este asigurat, știu că el 
înșiși pot visa o bătrînețe senină șl 
împăcată.

Teatre, cinematografe, bibllotecî, 
cămine, le sînt puse la îndemînă^ 
Sute de apartamente noi s-au con
struit și se construiesc acum pentru 

el. Numai până la T august, 200 
dintre el au fost în concedii în sta
țiunile climaterice șl de odihnă. 
Mulțl și-au petrecut concediile în 
străinătate. Intr-o seară, am văzut 
adunate în piața orășelului zeci de 
motociclete. Sînt ale minerilor. Ale 
lor sînt marile magazine, luminate ca 
ziua, ale lor blocurile noi șl drumu
rile asfaltate. Șt acesta e abia înce
putul. Iml spunea Hoțea Nicoară : 
„La anul îmi dau copilul la universi
tate Am o fată la școala de felceri șl 
cînd termină vine aid, să îngrijească 
sănătatea minerilor”. Hoțea privește 
înainte, mereu înainte, spre vremea 
cea luminoasă a comunismului.

Există, sub dealurile de la Bala 
Sprie, o galerie care s-a chemat 
cîndva Golgota. Inspăimîntător 
Fume I Multe vieți s-au prăpădit aici 
și numele acestei galerii răsună ca 
un simbol al trecutului întunecat. 
Minerii pomenesc și azi de Golgota. 
nu uită, nu vor uita niciodată, ce 
s-a petrecut aoolo. Azi, în galeria 
luminată electric, se aude pocnetul 
ciocanelor pneumatice și vuietul 
mașinilor care încarcă minereul. 
Metalul prețios este scos ,,la zi* cu 
ascensorul șl dus departe spre uzi
ne, pnde se va preface în pluguri, 
în tractoare, în aparate de radio șl 
televiziune, în mii șl mii de produ
se pentru oamenii muncii.

NICOLAE JIANU
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Se împlinesc 40 de ani de la gre
va generală din octombrie 1920. Iz
bucnită datorită condițiilor grele so- 
cial-economice și politice existente 
în țara noastră în perioada de după 
primul război mondial și sub puter
nica influență exercitată de Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
greva generală a constituit un eve
niment de seamă în istoria Romîniei, 
în mișcarea revoluționară din țara 
noastră. In anii 1917—1920, printr-un 
puternic val de lupte dîrze duse cu 
patronii și statul burghezo-moșie- 
resc, clasa muncitoare a cucerit o 
serie întreagă de revendicări econo
mice și politice, ceea ce a dus la o 
oarecare ameliorare a condițiilor 
sale de existență.

Luptele muncitorilor, țăranilor și 
ostașilor duse în 1919 și la începu
tul anului 1920 au zdruncinat serios 
regimul burghezo-moșieresc, dar 
n-au reușit să-1 răstoarne, deoarece 
clasa muncitoare n-avea încă un 
partid revoluționar marxist-leninist 
care să poată canaliza forțele revo
luționare într-un șuvoi capabil să 
răstoarne orînduirea burghezo-mo- 
șierească. De asemenea, și liderii 
reformiști au ajutat claselor exploa
tatoare să-și mențină dominația, 
căutînd să frîneze luptele muncito
rilor și să abată masele de la re
voluție. Aceasta a permis claselor 
exploatatoare să treacă la o con
traofensivă și, în martie 1920, să 
aducă la putere un guvern condus 
de generalul Averescu, cu scopul de 
a răpi cuceririle maselor din anii 
precedenți și de a porni la ofensiva 
pentru lichidarea avîntului revolu
ționar. Guvernul și patronii diferite
lor întreprinderi au început să îm
piedice activitatea comitetelor de 
întreprindere prin arestarea sau mo
bilizarea în armată a membrilor lor. 
Datorită creșterii inflației, sporurile 
de salarii obținute anterior, în prac
tică se anulaseră

Mobilizate de grupurile comuniste, 
masele muncitoare au răspuns aces
tor măsuri ale reacțiunii prin dez
lănțuirea unor și mai puternice lupte 
greviste cu caracter economic și 
politic. Astfel în martie 1920 minerii 
din Valea Jiului au intrat în luptă, 
iar în aprilie a avut loc o nouă gre
vă generală pe ramură a ceferiști
lor. Concomitent au mai declarat 
grevă muncitorii de la R.M.S. din 
București, muncitorii metalurgiști, 
tîmplari etc.

în fața acestui puternic val de 
lupte, guvernul s-a văzut nevoit să 
promită muncitorilor că după înce
tarea grevei li se vor recunoaște 
comitetele de întreprindere, va ii re
trasă armata din întreprindere, vor 
fr anulate ordinele de mobilizare, 
vor ii eliberați cei arestați și se va 
infrința o comisie mixtă pentru stu
dierea revendicărilor economice. 
Marile greve desfășurate în lunile 
aprilie—iunie au arătat pe de o par
te ascuțirea luptei de clasă, iar pe 
de alta, creșterea puterii organiza
țiilor muncitorești și a conștiinței de 
clasă a proletariatului Tot mai mulți 
muncifori și-au dat seama cu acest 
prilej că numai printr-o grevă ge
nerală pe întreaga țară își pot im
pune revendicările lor.

Cu scopul de a stăvili grevele, în 
august 1920 guvernul a prezentat 
parlamentului scelerata lege Trancu- 
lași, ceea ce a dat naștere la o și 
mal mare dezlănțuire a luptei gre
viste. In București 30.000 de munci
tori au demonstrat timp de două ore 
pe străzile Capitalei împotriva cri
minalei legi Trancn-lași. Greve ge
nerale puternice s-au desfășurat la 
Pleoști, Iași, Constanța, Turnu Se
verin, Banat șl Transilvania. Totoda
tă muncitorii protestau contra inter
venției antisovietice, pentru pace și 
prietenie cu U.R.S.S. Guvernul a răs
puns prin intensificarea măsurilor 
teroriste. La Arsenalul armatei din 
București s-a tras în muncitori; au 
fost omoriți și răniți mai mulți dintre 
ei. S-au tăcut numeroase arestări. 
Cu toate acestea, însă, în luna sep
tembrie grevele generale au conti
nuat. In total, după date oficiale, 
intre 1 martie și 20 octombrie 1920 
au avut Ioc în toată țara 345 de 
greve generale pe ramuri, orașe, 
regiuni etc., din care 112 în Bucu
rești. In timpul acestor bătălii de 
clasă s-a întărit lupta ideologică și 
politică dusă de grupurile comu
niste împotriva reformismului și a 
crescut procesul de clarificare ideo
logică în mișcarea muncitorească. 
A crescut tot mai mult influența gru
purilor comuniste care cereau trans-

Aspect al grevei din octombrie 1920 in industria lemnului de pe valea Nemeșului. (Desen de RUSU CIOBANU)

formarea partidului socialist în par
tid comunist.

Sub presiunea puternică a orga
nizațiilor muncitorești, în ziua de 11 
octombrie 1920 Consiliul general al 
partidului socialist a votat un pro
gram de revendicări și l-a înaintat 
guvernului. Printre aceste revendi
cări erau : recunoașterea consiliilor 
muncitorești, dreptul de organizare, 
retragerea armatei din fabrici, des
ființarea stării de asediu, reprimirea 
muncitorilor concediați, recunoaște
rea libertăților de asociere, de în
trunire, de presă etc. Totodată me
moriul avertiza că dacă guvernul nu 
va aproba aceste cereri „muncitori
mea organizată din toată țara va fi 
chemată ca printr-o grevă generală 
să obțină toate aceste drepturi și 
libertăți de care sînt legate intere
sele ei cele mai vitale".

Dar oportuniștii social-democrați 
se conduceau în continuare după 
ideea de a nu organiza și a nu con
duce greva- Ei sperau ca pe calea 
obținerii unor concesii mărunte din 
partea guvernului, să facă în așa 
fel ca greva să se termine In li
niște. Ilie Moscovici, pe atunci se
cretar al partidului socialist, nu s-a 
sfiit să declare deschis că deși a 
aprobat toate punctele din memo
riu, el n-a vrut greva generală.

Evenimentele se precipitau. La 18 
octombrie au declarat grevă meca
nicii de locomotivă. La 20 octom
brie 1920, cînd guvernul a dat un 
răspuns negativ, sfidînd cererile 
muncitorilor, greva generală a în
ceput. A doua zi, la 21 octombrie, 
măreața bătălie de clasă a cuprins 
toată țara. Ia ea luînd parte întregul 
proletariat din Romînia. Greva ge

Ml-E DRAG
Mi-s dragi copiii gingași cu părul ca de soare 
Mi e dragă temea, lanul și viersul Iul Coțbne 
Mi-e dragă toamna lungă eu srfrțîit de care 
Și lademnind plăvanii porumbul să-1 aduc.

Mi-e drag autobuzul prin satele răzlețe 
Pe ale cărui urme copiii nu mai fug. 
La nunți in colectivă iubesc să dan binețe, 
Să sorb bărdaca plină, urtndn-le belșug.

Mi e drag să țin in mină a apelor hirjoană, 
Mi-e drag să am pe brațe sudoare și pămSnt, 
Jar eind timidă Intră in seenă vreo codană 
S.o-mbărbătez și-alături de glasul el să cint.

Cînd zilnic in hambare ni se revarsă plinul, 
Mi-e dragă munca, pacea și anii mindri-ai mei. 
Respir în jur și-mă vine să-mibrățișez seninul — 
Mi.e dragă viața nouă șl plinătatea ei.

N1COLAE FULGA 
corespondent

nerală a avut în primul rînd un pro
nunțat caracter politic, deoarece se 
urmărea cucerirea de drepturi de
mocratice.

In zilele grevei din octombrie 
1920, cea mai mare luptă grevistă 
de pînă atunci dusă de clasa mun
citoare din țara noastră și una din 
cele mai mari din istoria mișcării 
noastre muncitorești, muncitorimea 
și-a manifestat hotărîrea ei de luptă 
și spiritul de sacrificiu. Cu acest 
prilej a ieșit cu putere în evidență 
poziția înaintată a grupurilor comu
niste care i-au însuflețit pe munci
tori. Peste capul trădătorilor oportu
niști, comuniștii i-au chemat pe 
muncitori la luptă hotărîtă pînă la 
satisfacerea totală a revendicărilor 
formulate, pentru o viață mai bună, 
pentru libertate.

încă înainte de izbucnirea grevei, 
guvernul burghezo-moșieresc a luat 
o serie de măsuri samavolnice de 
reprimare a luptei muncitorilor. Ast
fel, în centrele muncitorești au fost 
aduse forțe militare, iar pe străzi 
circulau patrule înarmate. Numeroși 
conducători devotați ai muncitori
mii, și în primul rînd comuniștii, au 
fost arestați. Sediile organizațiilor 
muncitorești au fost sigilate; ziarele 
socialiste au fost interzise, iar altele, 
de nuanță democrată, sever cenzu
rate. Cu toate aceste măsuri crunte 
de represiune luate de reacțiune, 
un număr de peste 200.000 muncitori 
au participat la greva generală. 
Deși lupta a ținut în unele centre 
doar o zi, iar In altele 5 și chiar 10, 
aproape întreaga activitate econo
mică a țării a fost paralizată.

Greva generală a exprimat cu pu
tere opoziția hotărîtă a muncitorimii 
față de politica reacționară anti- 

muncitorească a guvernului burghe
zo-moșieresc ; ea a arătat că clasa 
muncitoare devenise o forță poli
tică de frunte în Romînia.

Grupele comuniste nu erau sufi
cient de călite și închegate pentru 
a putea prelua conducerea grevei 
generale, iar conducătorii partidu
lui socialist și ai sindicatelor au lă
sat de fapt muncitorimea fără con
ducător. Astfel, deși aceștia știau 
că „Socialismul" și celelalte ziare 
muncitorești vor fi suspendate, au 
anunțat că vor conduce lupta prin 
intermediul lor, iar alții, în frunte 
cu Ilie Moscovici, s-au predat de 
bună voie autorităților, spre a arăta 
lipsa lor de intenții revoluționare.

Străduindu-se să atenueze ascuți
șul luptei, ei au dat directive pro
fund greșite, ca : -..„în timpul grevei 
toată lumea stă acasă, nu se tace 
nici o manifestație". Această indi
cație a dezorganizat și dezorientat 
clasa muncitoare și a împins-o la 
pasivitate. In felul acesta, prin me
todele lor pasive, reformiste de lu
cru, conducătorii oportuniști au dus 
la înfrîngerea grevei. Cu toate aces
tea, in nnele locuri muncitorii au or
ganizat demonstrații de stradă.

„Experiența grevei generale din 
1920 — arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — a arătat mai mult 
ca oricind proletariatului din Romî
nia necesitatea de a avea în fruntea 
sa un partid politic revoluționar 
marxist-leninist, capabil să-1 condu
că în lupta pentru răsturnarea pu
terii burgheziei și moșierimii".

Cu toata teroarea dezlănțuită de 
regimul burghezo-moșieresc după 
greva generală, munca ideologică- 
politică în cadrul mișcării muncito
rești s-a intensificat și mai mult. Iar 
la 8 mai 1921, majoritatea zdrobitoa
re a membrilor partidului socialist 
au pășit la crearea Partidului Co
munist din Romînia și afilierea lui 
la Internaționala comuni?*-'

Plămădii in focul marilor rupte de 
clasă din Romînia anilor 1918-1919- 
1920, în focul avîntului revoluționar 
generat în țara noastră de victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, Partidul Comunist din Romînia 
a condus lupta pentru cauza dreap
tă a eliberării clasei muncitoare, 
pentru libertatea și fericirea poporu
lui nostru, pentru independența na
țională a patriei, pentru socialism. 
Călăuzindu-se după mărețele idei 
ale marxism-leninismului, sprijinin- 
du-se pe muncitorime și țărănime. 
Partidul Muncitoresc Romîn conduce 
mai departe poporul nostru în lupta 
pentru victoria deplină a socialismu
lui și trecerea treptată la comunism, 
cauză pentru care au luptat și s-au 
jertfit cei mai buni fii ai clasei mun
citoare și ai întregului popor romîn.

M. C. STANESCU
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IN FAMILIA COLECTIVISTA
Amîndoi sînt țărani mijlocași, pe amîndoi îi cheamă 

Gheorghe, sînt căsătoriți și au cîte doi copii. Unul e Gheor- 
ghe Rațiu, celălalt Gheorghe Fărcașu, nume bine cunoscute 
în comuna Tîrnova din raionul Ineu. Dar șirul asemănări
lor dintre cei doi nu contenește aci. Amîndoi sînt membri ai 
întovărășirii agricole „Scînteia“ și au făcut cereri de în
scriere în gospodăria colectivă „Drumul lui Lenin". De ase
menea, cererile amîndorura vor fi discutate în următoarea 
adunare generală, eveniment pe care Rațiu și Fărcașu îl 
așteaptă cu nerăbdare.

Temelia gospodăriei colective a fost pusă acum o lună și 
ceva, la 11 septembrie, de către 556 de familii din cele 671 
cîte număra întovărășirea care cuprinsese cu timpul întreaga 
comună. La început, Rațiu și Fărcașu nu s-au înscris în co
lectivă. Au rămas mai departe în întovărășire. Erau mijlo
cași, aveau cîte două-trei iugăre mai mult decît alții ; sim
țul de proprietate îi mai ținea încă pe loc. Totuși, Rațiu și 
Fărcașu se schimbaseră mult în ultima vreme. Cît de mult, 
abia acum aveau să priceapă. întovărășirea le sădise »n suflet 
simțăminte noi și trainice. Ti făcuse să cunoască satisfacțiile 
muncii în comun, pe sute de iugăre fără haturi, unde omul se 
mișcă slobod și unde priceperea gospodărească află un teren 
larg și rodnic. Din 1956 încoace, întovărășirea rostuise pe 21 de 
hectare o pepinieră viticolă pentru material săditor, care 
aducea anual un venit de 2 milioane lei. Ba se cumpăra
seră din fondul de bază și 180 de oi. Puteau să renunțe ei, 
Rațiu și Fărcașu, la toate bunurile astea, avuție obștească 
de care se legaseră prin mii de fibre ? Răspunsul li se des
lușea tot mai mult. într-aceaSta, îi ajutau și colectiviștii.

S-a discutat și se discută mult la Tîrnova despre gospo
dăria abia înființată. Oamenii sînt la început de drum, încă 
în stadiu de inventariere, și caută să urmeze exemplul bun 
al vecinilor colectiviști. Cei din Sîntana, gospodărie multimi
lionară și cu casă de odihnă la Moneasa, le sînt cei mai 
cunoscuți. Au ce învăța de la ei. I-au și vizitat.

Se mai împărtășesc însă tîrnovenii și din experiența bo
gată a unor prieteni aflați la mari depărtări. Aceștia sînt 
colhoznicii sovietici. I-au cunoscut îndeaproape prin Ion 
Mecheș și Elena Chirîlă, care au călătorit în U.R.S.S. cu 
trenul prieteniei. Mecheș a fost acolo în luna aprilie, iar 
Elena Chirilă în septembrie. Impresiile sînt proaspete, car
netele de însemnări scrise din scoarță în scoarță. Și tot 
ceea ce povestesc comuniștii Ion Mecheș și Lena Chirilă 
despre viața și înfăptuirile colhoznicilor, întărește și mai 
mult credința oamenilor în puterea muncii unite, îi ajută 
să găsească și mai repede răspuns la întrebările legate de 
înflorirea gospodăriei pe care cu drag au numit-o „Drumul 
lui Lenin"

Pe drumul colectivei, drumul arătat de partid, 
pășesc tot mai mulți țărani muncitori. îndată după inaugu
rare, consiliul de conducere a primit 44 de cereri pentru 
colectivă. A fost convocată adunarea generală. Cererile au
fost admise.

S-au adunat acum pe masa consiliului de conducere alte 
28 de cereri, printre care și cele ale lui Rațiu și Fărcașu. 
S-au hotărît și ei. De aceea, așteaptă cu nerăbdare noua
adunare generală.

C. N1COLAIE

Noi gospodării colective
Cu tnei ani în urmă, în sa

tul Pusta Chepeluș, raionul 
Ineu, luase ființă o întovără
șire agricolă. Din primul an 
întovărășiții au scos recolte 
mal bune decît obținuseră fie
care lucrind individual. Trei 
ani la rînd întovărășiți! au 
muncit împreună, au recoltat 
șl au făcut comparații. „Mai 
bine decît Individualii, dar 
mai slab decît colectiviștii din 
satele vecine. De ce să mal 
așteptăm ?“

Și într-una din zilele trecu
te s-au strins la căminul cul
tural. Peste 80 de familii îșl 
făcuseră cereri și ceruseră să 
treacă la forma superioară de 
muncă în comun, la gospodă
ria colectivă.

In această zi frumoasă și bo
gată de toamnă proaspeții co
lectiviști au discutat mbit des
pre modul cum vor munci și 
cum se vor gospodări.

★
Luna trecută, 40 de întovă

rășiți din satul Bîrlea. regiu-

naa Cluj, au făcut o vizită co
lectiviștilor din comuna Dăbi- 
ca. Timp de cîteva ore întovă- 
rășiții au discutat cu colecti
viștii despre organizarea mun
cii, despre recoltele obținute, 
s-au interesat de veniturile co
lectiviștilor și au vizitat fer
mele de animale și construc
țiile gospodăriei.

La întoarcerea în sat, înto
vărășiri au povestit tuturor 
cele văzute, chemînd totodată 
pe ceilalți întovărășiți să trea
că la forma superioară de 
muncă laolaltă. Faptele con
vingătoare arătate au făcut ca 
în cîteva săptămîni să se 
strîngă 120 de cereri de în
scriere în colectivă șl astfel, 
la 13 octombrie, într-o atmos
feră de mare sărbătoare, s-a 
Inaugurat gospodăria colectivă 
„Steagul Roșu".

Chiar în timpul inaugurării, 
întovarășitul Augustin Rus, cu 
4,76 hectare pămînt și atela
jele neoesare și-a depus ce
rerea pe masa prezidiului. în
soțită de un buchet de flori.

••
Pînă la începutul X 

lunii octombrie^ v 
colectiviștii din X 
comuna Făcăeni, Q 
raionul Fetești, au X 
livrat Agevacoop- 0 

ului peste 4.600 kg \ 
gogoșari. In foto- v 
grafie: se pregă- a 

tește un nou V 
transport. a

(ȘTIINȚA ZOOTTHNIOĂât adu&te\
Stațiunea Experimentală 

Zootehnică din Dulbanu, raio
nul Mizil adăpostește un bun 
de preț, singurul nucleu cara- 
cui pur din țară. In clădirea 
oieriei se află și un muzeu în 
care pe lingă altele sînt ex
puse pielicele de caracul, cîr- 
lionțate și lucioase, de un ne
gru splendid.

Blănița de caratul e supusă 
celui mai riguros examen. 
Cînd mielul de-abia fătat se 
clatină încă pe picioare, i se 
face bonitarea. Aceasta în
seamnă că se stabilește desi
mea și forma buclajului (cel 
în suluri e mai prețios), no
blețea firelor, uniformitatea 
lor, dacă răsucitura e înspre 
grumaz sau spre coadă și așa 
mai departe. Aproape jumă
tate din blănurile obținute în 
stațiune sînt cu suluri. Nu-i 
un capriciu al naturii ci în
săși voia cercetătorilor din 
Dulbanu care după îndelungi 
și minuțioase căutări — neîn
cheiate încă — au ajuns aici.

Stațiunea se află în plină 
acțiune de caraculizare. Anul 
trecut a livrat trusturilor Gos 
tat din Suceava, Bacău și Iași 
și gospodăriilor colective din 
aceleași regiuni 260 de ber
beci caracul, iar anul acesta 
236 numai pe trei trimestre.

In satele Moldovei se ivesc, 
așadar, în fiecare primăvară — 
și asta de numai cîțiva ani — 
mieluți cu botul umed și blă
nița de abanos, care pun în 
fiecare loc temelia uneia din 
cele mai prețioase rase de oi. 
Cercetătorii științifici de 
aici sînt pînă la unul oameni 
tineri. Tînăr e și directorul 
Corneliu Rarinca și judecat 
după înfățișare, extrem de 
absorbit de munca sa nobilă, 
tînăr e și Cornel Boboș, cer
cetător principal care e îndră
gostit nu numai de profesie 
dar și de animale. (Cînd sînt 
sacrificați miei sau porci se 
face nevăzut).

Partidul le-a creat lor și tu
turor ca ei condiții optime de

trai și de muncă. Au locuințe 
bune, club, bibliotecă, televi
zor.

Cereetărtorul principal Cor
nel Boboș poartă un dosar cu 
un titlu pe care l-am vrea pe 
cît mai multe dosare : „Lu
crări cercetate în stațiune și 
redate practicii". El conține 
sinteza muncii lor anonime și 
eraiee.

Se știe că la hrănirea ani
malelor nu-i îngăduit să bîj- 
bîi. Aci s-au stabilit o dată 
pentru totdeauna norme și 
rații pentru tineretul bovin. 
Se începe cu 2—3 unități nu
tritive (vedeți bine, nu se dau 
așa cu toptanul) di-n prima 
lună de la fătare și se ajunge 
la 14,4 unități la 24 de luni. 
La termenul acesta exempla
rul din rasa Schwitz are o 
greutate de 458 kg. Sînt aici, 
de asemenea, norme și rații 
pentru juninci și vaci pentru 
ca ele să producă între 3 și 4 
tone litri lapte după prima 
fătare

S-a stabilit de asemenea ce 
înseamnă repausul mamar 
pentru sporirea producției de 
lapte. Un repaus de 62 de zile 
înainte de fătare dă un spor 
de producție de 26 la sută. 
(Rău fac, așadar, cei care 
mulg vaca pînă în preceasul 
fătării).

Iată și exemplele la doi 
pași, rezultate ale metodei 
științifice amintite. In lotul 
de vaci recordiste al mulgăto
rului fruntaș Stan Gabora, 
vaca Eana dă 6.280 litri lapte 
anual. După calcule va ajunge 
la 8.000 fiindcă se află după 
a treia fătare. Vaca Maia dă 
6.980 litri, iar Favorita 5.900.

La porcine se folosesc pen
tru îngrășare rații cu conținut 
diferit de porumb. La poneii 
sub 40 kg. col mai bun re
zultat s-a obținut administrîn- 
du-se în' hrană porumb în 
proporție de 45 la sută. La cei 
de peste 50 kg. proporția e 
de 60—75 la sută porumb. Se

folosește în alimentația porcin 
lor pe scară largă și cu rezufc» 
tate excelente făină de carne 
și oase, bogată în albumine da 
natură animală. Ca urmare^ 
la porcii de soiul Landrace — 
soi bun de carne — sporul zil
nic este 697 de grame. îngră
șatul se face repede, economi- 
sindu-se 43 de zile din proce
sul de creștere.

De Stațiunea de Cercetări 
Zootehnice din Dulbanu se 
știu multe și pe o .rază .întinsa. 
Anul acesta 84 de mulgători, 
ciobani, îngrijtori de porci 
din 21 de gospodării colec
tive din regiune au urmat 
în stațiune lecții teoretice 
pentru îngrijirea animale
lor. întorși în gospodăriile 
lor ei au aplicat întocmai cu
noștințele căpătate. Unul din 
elevi, mulgătorul Teodor Bă- 
băteanu de la G.A.C. Fîntînele 
făcînd așa cum l-au învățat 
cercetătorii din stațiune, a a 
juns să dubleze în decurs de 
patru luni producția de lapte 
la lotul de vaci pe care-1 avea 
în primire. El obține azi’de la 
fiecare vacă 3:000 litri lapte 
anual, drept care e cît se 
poate de fericit și mulțumește 
științei.

Gospodăriile colective din 
Colțaneni, Grădiștea, Pietroa
sele, Baba Ana au primit nu
mai în acest an 53 de scroafe 
și 5 vieri de reproducție din 
rasa Marele Alb și Landrace. 
Stațiunea din Dulbanu a mai 
livrat 14 tăurași Schwitz rasă 
pură și sprijină intens acțiu
nea de însămînțări artificiale.

Cercetătorii stațiunii au de
venit vizitatori obișnuiți și în
drăgiți ai gospodăriilor colec
tive. Ei vin aici și dau colec
tiviștilor, în cadrul punctelor 
de sprijin, ajutor științific. 
După plecarea lor în fiecare 
loc prin care au trecut se pe
trece neapărat o schimbare în 
bine. E o dovadă că șl înde
plinesc cum trebuie impor
tanta lor misiune.

V. TOM A
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Ca în fiecare dimineață, pe că
rarea ce trece prin lanurile de po
rumb, Elena se îndreaptă spre ma
ternitatea de scroafe a gospodăriei. 
Și de fiecare dată priveliștea cîm
pului învestmîntat de rodul muncii 
în comun îi provoacă o nespusă 
bucurie. Cîte schimbări nu s-au pro
dus în ultimii ani in satul Coțofenii 
din Față. Dar ceea ce-ți atrage a- 
tenția in mod deosebit sint oame
nii... Oamenii simt astăzi într-ade- 
văr că trăiesc, că munca lor e răs
plătită din plin. Iat-o de pildă pe 
ea, pe Elena Sandu, fiică de țărani 
săraci, care de la vîrsta de 18 ani 
a plecat în lume să-și facă un rost. 
A colindat multe sate pînă a ajuns 
aici și a învins multe greutăți pînă 
astăzi, cînd este prețuită și apre
ciată de toată lumea. Ba mai mult. 
Acum trei ani a fost răsplătită cu 

Atunci a 
mai mari 

Ordinul Muncii ci. IlI-a. 
?< încercat una din cele

bucurii din viața ei.
înalta distincție era o încununare 

l< a strădaniilor sale, a muncii pline 
>: de rîvnă pe care a depus-o în gos-
f< podăria colectivă înființată încă din 
(< 1949. Fiind printre primii care și-au
X semnat cererea de înscriere, pentru

Elena Sandu gospodăria colectivă 
a însemnat izvorul tuturor bucurii
lor ei. Aici, în mijlocul colectiviști
lor, a cunoscut adevărata viață fe
ricită. Toate gîndurile și visurile ei 
se împleteau cu țelul și drumul co
lectivei. Pe ploaie sau arșiță, vara 
sau iarna. Elena a fost și este me
reu prezentă la muncă.

— încă de la înființarea gospo
dăriei — ne-a spus dînsa — mi s-au 

Olumul ELENEI SANDU
dat în grijă vreo zece purcei. Față 
de cîți avem acum, firește că numă
rul acesta e neînsemnat. Și totuși, 
cîte zile nu mi-au dat de furcă pur- 
celușii aceia I Eram la început. Nu 
știam cum să le pregătesc hrană 
mai bună, cum să-i adăp mai bine... 
Și de ce să n-o mărturisesc : mai 
degrabă mă trăgea 
cîmpului.

Azi avem sector 
voltat. Și am prins 

inima la munca

zootehnic dez- 
atîta drag de

meserie îneît mi-ar veni tare greu 
s-o părăsesc, mai ales acum după 
Congresul al treilea al P:M.R., cînd 
am hotărît să dăm o mare atenție 
sectorului zootehnic. Numărul scroa
felor se va mări cu încă 40 — a 
adăugat ea

Cum stăm la taifas, pe lingă noi 
trecu bibliotecara, care din mers se 
adresă Elenei :

— Să știi că țî-am făcut rost de 

broșura aia cu creșterea porcilor. 
Cînd ai vreme, vino și ia-o.

Am să trec negreșit — o asi- 
Elena.
acest prilej am aflat și eu 
faptelor pentru care Elena e

gură 
Cu 

tîlcul 
socotită una din fruntașele gospo
dăriei.

An de an, prinzînd tot mai mult 
drag de meserie, a început să-și 
împartă timpul liber în așa fel, în- 
cît adeseori ceasurile tîrzii o gă

seau aplecată asupra cărților și 
broșurilor de specialitate. Din ele 
și de la cursurile zootehnice a în
vățat ce se poate face pentru scă
derea mortalității purceilor, cum se 
îngrijesc și cum se hrănesc purceii 
și îndeosebi scroafele. Problema în
grijirii și creșterii purcelușilor a 
frămîntat-o mult timp. Gospodăria 
își planificase să obțină în medie 
cîte 12 purcei de la o scroafă. Dar 
Elena știa că în alte gospodării s-a 
obținut un număr mai mare. Ea a 
început să îngrijească purceii așa 
cum scrie în carnetul cu notițe de 
la cursurile zootehnice, pe care-1 
poartă mai tot timpul cu ea, și după 
experiența gospodăriilor cu un sec
tor zootehnic dezvoltat.

De cînd e în gospodărie bucuriile 
ei se țin lanț : din veniturile pe care 
le-a obținut împreună cu soțul ei, 
și-a construit casă nouă, și-a cum
părat mobilă... Dar cea mai mare 
bucurie e aceea că a născut o fe
tiță al cărei viitor e asigurat de 
continua dezvoltare și întărire Ct 
gospodăriei colective.

V

>:

MARIA CHIRCULESCU



Grupa artistică condusă de caporalul Nicula Niculae, prezintă în fața militarilor din subunitate, un frumos program 
■<__artistic, _ .

' ta 25 octombrie, poporul nostru muncitor și militarii 
'Armatei noastre Populare sărbătoresc cu mult entuziasm 
și însuflețire Ziua Forțelor Armate ale Republicii Popu
lare Romîne.

In istoria luptei poporului nostru și a armatei sale 
pentru eliberarea patriei de sub jugul fascist, ziua de 
25 octombrie are o semnificație deosebită. Prin lupta dusă 
de armata sovietică și armata romînă și ca rezultat al 
eforturilor oamenilor muncii din țara noastră, conduși de 
Partidul Comunist Romîn, acum 16 ani, la 25 octombrie 
1944, a fost eliberat întregul teritoriu al patriei noastre 

! de sub jugul fascist.
Alături de gloriosul popor sovietic și de forțele sale 

, armate, pentru prima dată în decursul îndelungatei sale 
istorii, poporul nostru și-a cucerit adevărata indepen
dență, și suveranitate națională, și-a luat soarta în pro- 

i priile sale mîini, și, sub conducerea partidului, a creat 
baza economică a socialismului, pășind în etapa desăvîr- 

i șirii construcției socialismului în țara noastră,
Avîntat în lupta pentru 

făurirea unei vieți noi, tot 
mai fericită și mai îmbelșu
gată, poporul nostru păs
trează cu sfințenie aminti
rea legendarelor fapte de 
arme, a eroismului și jertfelor aduse de ostașii sovietici 
și romîni în luptele grele purtate pentru eliberarea scum
pei noastre patrii de sub jugul fascist.

„Sîngele vărsat de vitejii ostași sovietici și romîni pen
tru eliberarea patriei noastre — arată tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — a pecetluit pe veci frăția de arme so- 
vieto-romînă, expresie a prieteniei și alianței de nezdrun
cinat dintre poporul romîn și poporul sovietic**.

Sărbătorind Ziua Forțelor noastre Armate în condițiile 
. puternicului avînt al oamenilor muncii însuflețiți de isto
ricele hotărîri ale Congresului al Ill-lea al P.M.R., mili
tarii Armatei noastre Populare își exprimă odată mai mult 

i profunda lor recunoștință și devotamentul lor nețăr- 
i murit față de* Partidul Muncitoresc Romîn — făuritorul, 

conducătorul și educatorul Forțelor Armate ale R.P.R.
★

Făurirea Armatei noastre Populare este rezultatul unui 
| îndelungat proces istoric care s-a desfășurat sub conduce, 
j rea clasei muncitoare, în frunte cu partidul ei marxist- 
leninist și în strînsă legătură cu lupta poporului munci
tor pentru libertate și progres social.

Infruntînd cruntele prigoane ale regimului burghezo- 
. moșieresc, anii grei de închisoare și gloanțele plutoane
lor de execuție, comuniștii au ridicat tot mai sus steagul 

, luptei împotriva dictaturii militare fasciste și a cotropi
torilor hitleriști.

In condițiile favorabile create de victoriile istorice ob
ținute de glorioasa Armată Sovietică asupra cotropitorilor 
hitleriști și ale creșterii avîntului mișcării antifasciste din 
țara noastră, în ziua de 23 August 1944 a început insurec
ția armată prin arestarea guvernului fascist antonescian.

Răspunzînd chemării partidului comunist și exprimînd 
Voința poporului nostru, armata romînă a întors armele 

’ împotriva Germaniei hitleriste și a participat cu toate 
forțele ei la războiul antihitlerist, luptînd cot la cot cu 
Armata Sovietică pînă la victoria finală asupra fascismu
lui german.

încadrată din punct de vedere operativ în Frontul 2 
Ucrainean, armata romînă, în cooperare frățească cu tru
pele sovietice a purtat lupte grele pentru eliberarea nor
dului Transilvaniei. Valea Mureșului, Turda, Cluj, Oradea, 
Cărei, Satu Mare și atîtea alte localități unde au avut loc 
lupte, vor aminti mereu generațiilor viitoare vitejia le
gendară a ostașilor sovietici și romîni.

Odată cu izgonirea inamicului din orașele Cărei și 
Satu Mare, la 25 octombrie 1944, întregul teritoriu al 
patriei noastre a fost eliberat de sub jugul fascist. Astfel, 
ziua de 25 octombrie a devenit zi de sărbătoare pentru 
poporul nostru, Ziua Forțelor sale Armata,

Alături de Armata Sovietică, în luptele pentru elibe
rarea întregului teritoriu al patriei noastre aup?’t: ' - t 
30 de divizii romîne, un corp aerian, flotila de Dunăre și 

de general maior 
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alte unități șl formațiuni ale armatei. In continuare, ar
mata romînă, în cooperare frățească cu Armata Sovie
tică a luptat pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei pînă 
la victoria finală asupra Germaniei hitleriste.

Timp de 260 de zile, cot la cot cu Armata Sovietică, 
trupele romîne participînd la acțiunile ofensive din țara 
noastră, din Ungaria și din Cehoslovacia au pătruns peste 
1000 km. în dispozitivul inamic, au străbătut 14 masivi 
muntoși, au forțat 12 cursuri mari de apă, au eliberat 3.831 
localități, dintre care 53 orașe, au capturat 103.214 pri
zonieri și au cauzat inamicului pierderi mari în oameni și 
materiale.

Prin minunatele lor fapte de arme ostașii romîni au în
scris o pagină glorioasă în cartea marilor tradiții de luptă 
ale poporului nostru pentru independența și libertatea 
sa. Peste 300.000 de soldați, subofițeri și ofițeri au fost 
decorați cu ordine și medalii romînești, sovietice, ma
ghiare și cehoslovace.

Participarea armatei romîne la insurecția armată de la 
23 August 1944, organizată 
și condusă de P.C.R., și par
ticiparea la războiul anti
hitlerist au marcat începutul 
procesului de făurire a Ar
matei noastre Populare.

In anii regimului democrat-popular, sub conducerea ne
mijlocită a Comitetului Central al partidului s-a desfășu
rat o activitate multilaterală în domeniul făuririi și în
tăririi continue a Armatei Populare — scut și școală a 
poporului.

In prezent poporul nostru muncitor are o armată mo
dernă, bine înzestrată și temeinic pregătită, care dispune 
de tot ceea ce este necesar pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor muncii împotriva oricărui a- 
gresor.

Principalul factor al tăriei Armatei noastre Populare 
îl constituie conducerea ei de către Partidul Muncitoresc 
Romîn. Organele politice, organizațiile de partid, și orga
nizațiile U.T.M. din armată, mobilizează masele de mili
tari la traducerea în viață a politicii partidului, 
educîndu-le în spiritul datorie, ostășești și al răspunderii 
pentru apărarea patriei socialiste.

In acest an, Ziua Forțelor Armate ale R.P.R. se săr
bătorește în condițiile uriașului avînt politic al întregului 
popor care muncește cu însuflețire pentru înfăptuirea 
vastului program de muncă elaborat de Congresul al 
III-Iea al Partidului Muncitoresc Romîn.

Mobilizînd întregul nostru popor muncitor la lupta 
pentru desăvîrșirea construirii socialismului, Partidul 
Muncitoresc Romîn promovează cu hotărîre o politică 
externă de apărare a păcii în lumea întreagă. Participarea 
activă a delegației Republicii Populare Romîne în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la actuala sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. constituie o nouă și puter
nică manifestare a voinței poporului nostru de a-și aduce 
contribuț a la triumful principiilor coexistenței pașnice, 
la înfăptuirea dezarmării generale și totale, la consolida
rea păcii și prieteniei i între popoare.

Luptînd cu hotărîre pentru menținerea și consolidarea 
păcii, pentru destinderea încordării internaționale, 
partidul nostru acordă totodată cea mai mare grijă Forțe
lor Armate ale R.P.R., pregătirii lor militare și politice 
și înzestrării lor cu tot ce le este necesar pentru ca, 
alături de forțele armate ale celorlalte state participante 
la Tratatul de la Varșovia să-și poată îndeplini cu cinste 
misiunea încredințată — apărarea păcii, independenței 
patriei și cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii.

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale R.P.R., militarii 
Armatei noastre Populare își exprimă dragostea fierbinte 
și aevotamentul nețărmurit față de Partidul Muncitoresc 
Romîn și de guvernul Republicii Populare Romîne, față 
de poporul muncitor pentru grija părintească cu care în
conjoară Armata noastră Populară. Credincioși jurămîn- 
tului prin care s-au legat față de patrie și popor, militarii 
Forțelor Armate ale R.P.R., muncesc cu avînt patriotic 
pentru perfecționarea continuă a măestriei lor militare, 
■'entru întărirea disciplinei și ordinei militare ferme, fiind 
gata oric'nd să lupte pentru apărarea patriei noastre so- 
i . te — Republica Populară Romînă.

Bogate manifestări 
cuprinsul pati .

Peste tot, în orașele șl satele tîe 
pa cuprinsul patriei noastre, „Luna 
prieteniei romîno-sovictlce*' prileju
iește bogate manifestări. Membrii 
deleigațlei sovietice, care au fost în 
țara noastră cu acest prilej, au 
vizitat instituții de cultură și 
întreprinderi. Teatrul Academic de 
Dramă „A. S. Pușkin" din Le
ningrad, după ce a prezentat în 
București o serie de spectacole, în
treprinde un turneu prin țară. Mă
iestria solilor artei sovietice stîrneș- 
te ropote de aplauze și cucerește 
simpatia spectatorilor din Timișoara, 
Cluj și alte orașe pe care colectivul 
teatrului le străbate.

„Să ne cunoaștem cit mai bine 
prietenii** acesta este gîndui, dorin
ța fierbinte a tuturor oamenilor 
muncii din tara noastră. Numeroase 
simpozioane, conferințe, prezentări 
de filme ne dau posibilitatea să a- 
flăm vești noi despre succesele 
științei și culturii, industriei șl agri
culturii sovietice.

De curînd, în Capitală a avut loc 
simpozionul „Intîietatea științei so
vietice pe plan mondial**, organizat 
de Acad mia R.P.R. și Consiliul 
Genera] A.R.L.U.S. Cu acest prilej 
E. A. Vasiukova, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie sovieto-romî- 
ne a vorbit despre dezvoltarea cer
cetărilor științifice în domeniul me- 
dlclnel în U.R.S.S, și îmbunătățirea 
asistenței sanitare a oamenilor so
vietici, A. A. Mihailov, membru co
respondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a arătat care sînt succe
sele științei sovietice în domeniul as
tronomiei. acad. E. Bădărău,. direc
torul Institutului de Fizică al Acade
miei R.P.R. a vorbit d spre superio
ritatea științei sovietice în domeniul 
fizicei nucleare și fizicei semlcon- 
ductorilor, iar acad. Grigore Moisil 
a prezentat realizările epocale în 
domeniul automatizării obținute de 
Uniunea Sovietică.

Viața și munca prietenilor sovie
tici constituie subiectul multor coin 
ferințe ce se țin în aceste zile și la 
6ate. La Bazna, raionul Mediaș, pro
fesorul Gh. Butică a ținut o confe
rință cu tema „Avîniul dezvoltării 
științei și tehnicii în U.R.S.S.", iar 
în comuna Blertan, din același raion, 
profesoara Ecaterina Pavelescu a 
prezentat celor aproape 200 de ță

rani mun 
tural, un 
agricuitu 

In dife 
de cultui 
literare; 
kovski, 1; 
sillevskai 

Forme h 
iau ctinoț 
Sovietice 
acestea e 
desfășoar 
scrie", pc 
sovietice 
cinematoj 
an“. La 
participă 
tuali, gos 

Numere 
torșl dint 
niunea S( 
cunoscuții 
preș ii le c 
de oamen 
ree poves 
prietenie' 
la, tovar 
bit despre 
șl Moseov 
din Galaț 
cercat să 
sețea oraș 
Uniunea 5 

In zilele 
sovietice, 
în timpul ; 
sori trec 
sentimente 
tentă între 
vietic. Pe: 
Institutulu 
din Galați 
lut către 
din Chișlr 
dovenești. 
din Ti mișc 
cu fotogra 
colectivul 
Riga. Luîr 
nei adunăr 
ma a spus: 
acest dar 
de muncă, 
sinceră

Cuvin. . 
cuprinse în 
la diferite 
tea pa pare 
te pentru r 
cin și priei

de PETRUS BROVKA
Adînc, Prin vrei
întins. Nu oame
Cu unde clare Genii —
E-al faptei tale ocean. Noi ne-a
Ce-i înțelept și bun sub soaro Purtăm v
Inmănunchezi in noul plan. Pe steag 

Pe frunteNici să cuprinzi
Și nici să numeri
Ce stele ard pe drumu-ți drepți 
Noi aripi mari purtăm pe umeri. 
Mireasma piscului îa piept.

Sînt aure

de IOSEPH HORA
(R. S. Cehoslovacă)

în focul zidului do piatră 
și-n jur de jurul meu. 
Moscova strâluce.
Acolo unde Lenin
e-n leagănul blîndului somn, 
joacă zăpada,
zboară zăpada..
In aerul de cristal răsună

cuvintele lui, 
ideile lui — 
și-n rînd cu ini: 
își aliniază 
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Colectiviștii Ion Mecheș și Elena Chirilă din comuna Tîrnova, raionul Ineu, 
au fost de curînd în U.R.S.S. cu ^trenul prieteniei". Iată-i povestind unui 
grup de consăteni, despre minunatele lucruri văzute și auzite in marea țară 
, - ■ a comunismului
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1 Elena Tomescu, biblio
tecară in comuna Raco
vița, raionul Pitești, a a- 
les vreo 30 de volume 
din cele peste 6.000 afla
te în rafturi. Erau printre 
ele „Pămînt desțelenit”, 
„Secerișul", „O primăvară 
buclucașă", „Steaguri pe 
turnuri", „Povestiri din 
Petersburg" — cărți din li
teratura rusă și sovietică, 
citite și prețuite de muiți 
cititori din comună. Cu a- 
ceste volume, bibliotecara 
a aranjat o frumoasă ex
poziție.

Acum, în „Luna priete
niei romîno-sovietice" bi

blioteca din Racovița or
ganizează o serie de ac
țiuni menite să popularize
ze o seamă de cărți din 
bogata literatură a țării 
prietene. Astfel, se vor fa
ce două seri literare în
chinate una lui Lev Tol
stoi și cealaltă lui Mihail 
Șolohov.

Unul dintre cititorii frun
tași, tinărul loan Anton, 
care este și purtător al 
insignei „Prieten al cărții", 
a și inceput să pregăteas
că recenzia romanului 
„Așa s-a călit oțelul", re
cenzie pe care o va ține 
in cadrul bibliotecii. „ ,
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In ziua de 12 octombrie a.c., di
rectorii căminelor culturale, biblio
tecarii și responsabilii colectivelor 
de conferențiari și ai cercurilor de 
cultură generală din raionul Lipova, 
au participat la un simpozion orga
nizat de casa raională* de cultură în 
cadrul Lunii prieteniei romîno-so- 
yietice.

Pe lingă latura sa festivă, simpo
zionul a avut desigur și caracter 
de îndrumar. Activiștilor culturali li 
s-a prezentat întîi seara literară in
titulată „Republica Socialistă Sovie
tică Gruzină". Izvorul documentar 
l-a constituit un material bogat și 
reprezentativ pentru înflorirea eco
nomică și culturală a Gruziei. A fost 
0 seară literară model, un punct de 
plecare în ținerea la căminele cul
turale de simpozioane și medalioane 
pe tema cunoașterii popoarelor so
vietice și înfăptuirilor epocale ale 
constructorilor comunismului.

A urmat o consultație metodică 
privind alcătuirea programului pen., 
tru sărbătorirea zilei de 7 Noiem
brie în cadrul căminelor .culturale, 

ezătorl.

îește de 
TEMIROV

a Iui Ilici

■ de
’RU PAN

In această perioadă nu
meroși săteni, participant 
la cele 20 de cercuri de 
citit, vor asculta lecturi 
din volumele „Amintiri 
despre Lenin”, „Povestiri 
de pe Don" și altele.

Frumoasele acțiuni ini
țiate de biblioteca din co
muna Racovița — conside
rată pe drept cuvint ca 
una dintre cele mai bune 
din raion — vor face ca 
valoroasele opere ale scri
itorilor sovietici să pătrun
dă tot mai mult in mintea 
și inima cititorilor. y

k il IL ft II B M
Au fost 'discutate în amănunțime 
probleme ca : pavoazarea lăcașu
rilor de cultură, alegerea celor 
mai potrivite producții literare 
pentru recitatori, includerea de 
cîntece revoluționare sovietice și ro- 
mînești în repertoriul corurilor, pre
cum și posibilitatea punerii în scenă 
a unor piese sovietice. Echipa de 
teatru a căminului cultural din Bir- 
chiș va prezenta într-o serie de co
mune piesa „Comisarul Buran" de 
I. V. Apușkin, care înfățișează un 
episod din lupta eroică a gărzilor 
poșii. Acțiunea se petrece în Cri- 
meea, în seara zilei de 7 Noiembrie 
1920. De asemenea, echipa casei raio
nale de cultură va face un turneu 
.cu piesa „Taiga",

I In încheierea simpozionului, corul 
școlii de 7 ani din Lipova a prezen
tat un program de cîntece închinate 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, nemuritorului ei conducă
tor Lenin și prieteniei de nezdrun
cinat dintre poporul romîn si po’ 
poarele sovietice,

Stăteam la fereastra vagonului 
alături de un unchiaș, cu mustăți 
în formă de ancoră. Priveam împre
ună minunatul peisaj de toamnă pe 
linia ce duce la Bicaz.

— Aista trebuie să fie Combina
tul de la Roznov, începu unchiașul. 
De aicea primește colectiva noastră 
azotul. Și dincolo, după cite chitesc, 
îi Săvineștiu’. Amu trej ani nu era 
nimic aici. Cîmp deschis. Da’ asta 
nu-i nimic. Să veci ce-i la Bicaz. 
Acolo a apărut un lac cit toate zi
lele.

Fără prea multă introducere a 
scos dintr-un portofel ros de ani o 
poză :

— Aista, care stă în picioare pe 
șalupă e fecior-miu. Lucrează la 
Bicaz. Fata aista cu pletere duse n 
dunga vîntului, mi i noră. N-o știu 
decît din poză. De aia bat drumu
rile. S-o văd. S o cunosc. După poză 
fecioru-miu are noroc. Și dac-ai ști 
că în tinerețe era Cii crai de n-avea 
pereche. In bătătura mea, îi drept, 
n-avea ce face. N-aveam nici de 
unele. Eu trudeam la unul, dacă-i 
fi auzit de el, Andronache. Avea 
averea, iar eu brațele și spinarea.

într-o bună zi, amu vreo 12 ani, 
fecior-miu s-a urcat într-un camion 
și dus o fost. După o vreme primesc 
o scrisoare. Mi-era sufletul pămînt. 
Mă duc la un vecin. El mi-a deslu
șit slovele. Pe vremea ceea nu știam 
nici eu carte. M-am bucurat că fe
cior-miu scria cu mîna lui. Era bri
gadier la Agnita-Botorca. De-acolo a 
plecat la Bumbești-Livezeni. Cu- 
treierînd lumea s-a agățat de el o 
meserie. îi macaragiu. Știi ce-i aia, 
macara ? E o mașină cu cupă de 
oțel care ridică deasupra casei cite 
o mie de chile de pămînt. Amu zece 
ani, cînd a dat cuvint partidul să 
stăvilească Bistrița și s-o prefacă în 
lumină, a venit la Bicaz. Fiind aici, 
mai pe aproape, am mai venit odată 
la el. Mi-a plăcut foarte mult. Fe
cior-miu nu mai era cel care-1 știam. 
Stătea, colo sus, în cabina macara
lei, inima' ochi și nervi. Un inginer 
mi l-a lăudat. Dar parcă numa’ in- 
gineru’. îl laudă ?

Am ajuns la Stejarul. Aici for
fota era mare. Constructorii dădeau 
zor cu finisarea fațadei uzinei. înă
untru specialiștii verificau ultimele 
amănunte ale instalațiilor. O tur
bină din cele patru intrase deja în 
rodaj.

lată deci, cei zece ani de muncă, 
de luptă se încheiau. Bicazul înce
pea să prefacă apele Bistriței în Iu” 
mină.

La Bicaz m-am despărțit în învăl
mășeala constructorilor de însoțitorul 
meu. Atras de împlinirea muncii 
celor zece ani, am urcat grăbit în 
primul autobuz. Numai după cîteva 
clipe priveliștea muncii ți se desfă
șoară înaintea ochilor, în stingă, pi
tită printre codri, fumegă fabrica de 
ciment. Undeva în față, amurgul îi 
dă muntelui de oțel și beton strălu
cire de aur și argint. Ajung la ba- 
Taj. Aici oare să se fi adunat apele 
Bistriței ? Bistrița cea înspumată și 
sprințară să fie marea aceasta liniș
tită și limpede ? Oare aici să-și fi 
astîmpărat Bistrița apele repezi care 
în timpul ploilor măturau din cale 
așezări întregi î Da. Aici Bistrița 3 

întîlnit voința și puterea unită a 
oamenilor

Pe o tăbliță, din dreptul muntelui 
de beton stă scris : „La construirea 
barajului s au folosit 1.600.000 me
tri cubi de beton". Acest munte de 
oțel și beton a astupat valea din
tre doi munți.

Dar pînă cînd muntele acesta a 
fost zidit, pînă a lost strunită Bis
trița, oamenii au muncit cu eroism. 
Bistrița nu se lăsa ușor infrîntă. De 
aceea, omul, știmdu-i capriciile, nu 
ia pus dintr odată stavila în cale. 
Mai întîi i-a făcut un alt vad, apoi 
iar a dat-o pe vadul vechi. între 
t.mp minerii sfredeleau muntele de 
la Stejarul către Bicaz. Minerii lui 
Pașca Gavrilă și ai lui Ștefan Ro
man au venit unul către celălaît 
pînă s au întîlnit în pintecul mun
telui, după aproape cinci kilo
metri. In vara aceasta, la 1 iulie, 
Bistrița a găsit calea închisă. S-a 
zbătut, s-a umflat, dar pînă la urmă 
s a liniștit. Și de atunci, au tot cres
cut apele pînă au ajuns la nivelul 
calculat : 60-80 metri.

Cine sînt făuritorii acestui lucru 
măreț ? Cine sînt giganții care au 
oprit pe loc această apă plină de 
freamăt și neastîmpăr ? Sînt oame
nii zilelor noastre. Unii din ei, cînd 
au venit aici cunoșteau meșteșugul 
de strungar, miner, betonist, dul
gher. Alții n-au știut decît să care 
plute la vale pe Bistrița pînă'la Ga
lați, muiți insă nu cunoșteau nici o 
meserie, cum a fost și feciorul un- 
chiașului din tren. Au venit însă 
aici la Bicaz, la chemarea partidu
lui. Pe marele șantier socialist fie
care om a devenit constructor. Au 
învățat, au muncit și iată ce s-a 
născut din brațele și mintea lor : hi
drocentrala „V. I. Lenin", care va 
furniza patriei anual patru sute trei
zeci milioane kilovați-ore.

Dorința partidului ca pe plaiurile 
moldovene să se aștearnă pentru 
totdeauna lumina, a fost înfăptuită. 
Energia electrică furnizată de Bicaz 
va face să înflorească uzinele și fa
bricile care au împînzit întreaga 
Moldovă, va lumina cătunele și sa
tele, școlile șl sălile de spectacole, 
grădinițele și creșele pentru copii, 
dispensarele și casele de naștere. 
Apele acumulate vor iriga sute de 
mii de hectare din sudul Moldovei 
și nordui Bărăganului. Va deveni 
navigabil Șiretul între Galați și 
Bacău.

Dar totodată Bicazul mai înseamnă 
și altceva : aici pe marele șantier 
socialist s-an format ca buni con
structori zeci de mii de oameni.

Seara am poposit la club. Echipa 
de artiști amatori dădea o reprezen
tație în cinstea unei delegații viet
nameze. în betonistul care cînta din 
caval, am recunoscut pe fostul cio
ban ; în strungarul care își sălta pa
șii într-o „corăghească" îndrăcită, 
pe flăcăul plecat dintr-un cătun mol
dovean oarecare, iar în inginerul 
care acompania la pian pe un în
flăcărat brigadier de la Agnita-Bo- 
jtorca sau de la Bumbești-Livezeni.

în pauză am intrat intr-o sală de 
lectură a clubului. Peste 17.000 de 
volume, literatură politică, beletris
tică și tehnică stau la-ndemîna aces-. 
tor minunați constructori.

La plecarea din Bicaz am reîntîl- 
hit unchiașul. 11 conduceau fiul și 
nora la gară.

— Strașnic !
La început am crezut că vorbele 

de laudă erau adresate tinerei pe
rechi. Dar din cele ce-au urmat, am 
desprins tîlcul :

— Cînd mi oi lumina bătrînețea 
cu electrică, gîndurile m-or purta 
către fecior și noră. La electrica asta 
și-au pus și ei umărul.

Da, unchiașule, să te gîndești la ei. 
Să-ți aduni nepoții pe genunchi și să 
mai rostești și alte nume. Vorbeș- 
te le de ortacii lui Pașca Gavrilă și 
ai lui Ștefan Roman care au sfrede
lit muntele și au făcut tunelul sau 
de Raiccvici cu cei doi feciori ai lui, 
tot mineri. Mai spune-le de ingine
rul Mircea Hortea, Cocoș Gheorghe, 
Aurel Varga și muiți alții care au 
făurit în calea apelor muntele de 
beton. Spune-le de Petre Crișan și 
Tudor Moraru care au turnat ultimii 
metri cubi de beton în tunel. Și nu 
uita că dacă bătrînețea ți-i asigu
rată, dacă gospodăria colectivă din 
sat v-a adus belșugul, dacă în cătu
nul oropsit altădată, aveți cinema
tograf și ulițele sînt veșnic lumi
nate, toate acestea se datoresc parti
dului.



A trecut multă vreme de cînd la 
Sighet s-a născut valoroasa inițiativă a 
formării unor brigăzi științifice care să 
străbată satele pentru a contribui la 
luminarea oamenilor, lămurind țărani
lor muncitori o seamă de probleme de 
politică internă și internațională, de 
astronomie și agricultură sau de îngri
jire a sănătății.

In regiunea Pitești, propaganda știin
țifică cu ajutorul unor asemenea bri
găzi a stat în centrul atenției organelor 
de partid, a sfaturilor populare și a 
S.R.S.C.-ului. Multe raioane au înțeles 
importanța acestei acțiuni, au organizat 
și trimis în diferite sate brigăzii formate 
din oameni competenți. La Slatina, 
Muscel și Rm. Vîlcea, colaborarea dintre 
casele de cultură și subfilialele S.R.S.C. 
a dat bune rezultate, atrăgîndu-se în 
rîndul brigăzilor profesori, doctori și 
alți specialiști capabili să răspundă 
prompt și bine documentat la întrebă
rile sătenilor.

Casele de cultură raionale au înțeles 
că munca brigăzilor începe încă înainte 
de întîlnirea care are loc la căminul 
cultural. Cu cîteva zile înainte ca bri
gada științifică să sosească în sat, direc
torul căminului cultural stă de vorbă 
cu țăranii muncitori și află care sînt 
problemele care îi frămîntă, culege în
trebările și apoi le trimite la casa de 
cultură pentru ca membrii brigăzii 
le poată cunoaște 
din timp și să pre
gătească răspun
suri cît mai com
plete.

Un lucru bun pe 
care-1 fac membrii 
brigăzii o dată a-
junși în comună, este câ merg pe la ca
sele oamenilor pentru a cunoaște viața 
și obiceiurile locale. In felul acesta răs
punsurile pe care le dau mai târziu în 
cadrul adunării de la căminul cultural, 
sint apropiate de preocupările săteni
lor.

Cu prilejul multor deplasări, cum au 
fost de pildă cele făcute în comunele 
Făgețel, Valea Mărului și Budișteni; 
s-au organizat la cămine expoziții des
pre „Structura universului" și despre 
„Origina și evoluția omului". Materialul 
cuprins în aceste expoziții, trimis de 
S.R.S.C., a fost întotdeauna explicat de 
Un profesor din brigadă.

După cum am văzut, în regiunea 
Pitești organizarea muncii majorității 
brigăzilor se face în bune condițiuni. 
Asta nu este însă îndeajuns. Ce folos 
că o brigadă științifică se duce azi în- 
tr-o comună și tocmai peste trei luni în 
alta ? Una din trăsăturile de bază ale 
brigăzilor științifice este de a face 
deplasări periodice, regulate, reușind în 
felul acesta să cuprindă un număr cît. 
mai mare de sate. In această privință 
regiunea Pitești nu se prezintă de loc la

Povestea unui muzeu
In 1951, sapa imînuită de un colecti

vist din comuna Dorobanțu, raionul 
Călărași, s-a izbit de un obiect care 
stătea ascuns în pământ de aproape 
un mileniu. Era o amforă grecească, de 
a cărei valoare, colectivistul, om sim
plu, dar cu dragoste pentru pămîntul 
natal, și-a dat imediat seama. Așa a 
fost descoperit, pe teritoriul raionului 
Călărași, primul obiect de reală va
loare muzeală. Cu această amforă 
grecească și-a început activitatea, mo
destă la început, bogată în ultima 
vreme, muzeul de istorie din orașul de 
pe malul Boncei.

Printre impresiile consemnate în car
tea de aur a muzeului de către vizita
torii săi de renume, se numără și cea 
a profesorului dr. Gwita, membru al 
Academiei de științe din Berlin. El 
scrie : „A fost o mare plăcere să cu
nosc muzeul din Călărași, foarte mo

dern aranjat și core după părerea mea 
e unul dintre oele mai frumoase mu
zee din Romînia". Nu e puțin lucra ca 
un muzeu tânăr, înființat abia de aițiva 
ani, să-și atragă asemenea aprecieri.

Inimosul ți pasionatul director al 
muzeului, tovarășul Niță Anghelescu, 
povestește cu amărăciune că, pe timpul 
burgheziei, Călărașul nu deținea nici 
un obiect de certă valoare muzeală. 
Burghezia nu numai că nu s-a îngrijit 
să amenajeze un muzeu de istorie și 
arheologie, dar a făcut tot posibilul să 
ascundă ți să șteargă orice urmă ma
terială a cruntei exploatări la oare au 
fost supuși, de-a lungul veacurilor, oa
menii muncii din partea locului.

Săpături arheologice de dată re
centă și de proporții tot mai mari au 
scos la iveală importante urme ale unui 
trecut ce începe încă din epoca pietrei 
necioplite. Nenumărate piese de mu-

înzestrată cu peste 5.000 de volume, biblioteca căminului cultural din comuna 
Tirnova, raionul Ineu, atrage zitnic numeroși iubitori ai cărții beletristice și 

agrotehnice

In întreaga țară se desfășoară faza regională a celui de-al II-lea Festival bie
nal de teatru „I. L. Caragiale". In fotografie: scenă din piesa „Și pe strada 
noastră" de Horia hovinescu, în interpretarea echipei de teatru a Casei de cul

tură din Cernavodă.

mHIxflZILE ȘTIINȚIFICE'
ga tiză

înălțime. De cîte ori au fost pe teren 
brigăzile în trimestrul III al acestui an?

In raionul Găești s-au făcut trei 
deplasări, la Topoloveni numai două, 
iar în raioanele Muscel și Costești nici 
una. Unii activiști culturali motivează 
aceasta prin faptul că membrii brigă
zilor au fost plecați în concediu. Fără 
îndoială că scuza este lipsită de temei. 
Nu toți membrii brigăzilor — profesori, 
doctori, agronomi^ juriști — au plecat 
deodată în concediu și chiar pentru 
toată perioada de vară. Adevărul este 
că unele case de cultură nu s-au preo
cupat în timpul verii de această pro
blemă. Trebuie bine înțeles faptul că 
propaganda științifică nu este o ches
tiune de campanie, de etape, ci ea tre
buie desfășurată permanent- Viața nu 
stă în loc. Mereu se petrec noi și noi 
evenimente pe plan politic, cultural sau 
științific, care marchează mersul înainte 
al societății noastre. Toate acestea se 
cer explicate și deplin înțelese de oa
menii muncii. Rolul brigăzilor științi
fice este de a fi mereu în pas cu vremea.

Stînd de vorbă cu unii activiști cul

turali, a reieșit că 
nu tuturor le este 
limpede dacă com
ponența unei bri
găzi trebuie să fie 
mereu aceeași sau 
poate fi schimbată 
de la o deplasare la 

alta. Sistemul de a alcătui brigada „cu 
cine găsim" nu este de loc indicat 
Membrii brigăzii trebuie să constituie 
un tot unitar pentru ca munca lor să fie 
eficace. Este firesc că nu pot pleca îa 
fiecare săptămînă aceiași oameni la 
sate. Și tocmai de aici decurge necesi
tatea unui număr mai mare de brigăzi. 
Recent, secția de învățămînt și cultură 
a sfatului popular regional, îndrumată 
de comitetul regional de partid, a tre
cut la alcătuirea a șase brigăzi științi
fice care avînd permanent aceeași com
ponență — intelectuali din orașul 
Pitești — să se deplaseze regulat la 
sate. Este necesar ca această acțiune să 
se extindă fără întîrziere și pe plan 
raional.

Sfaturile populare din regiunea 
Pitești folosind experiența pozitivă 
existentă în unele raioane, au datoria 
să dezvolte activitatea brigăzilor științi
fice și să asigure cît mai des prezența 
acestora la sate. Numai astfel brigăzile 
își vor putea îndeplini menirea pentru 
care au fost create.

A. CROITORU

zeu — ți acestea sînt poate oele mai 
valoroase — dovedesc continuitatea 
elementului autohton în aîmpia Dunării, 
după retragerea legiunilor ți admini
strației romane.

Uneori, pe poarta muzeului, la pri
mul ceas al dimineții, intră săteni care 
string cu grijă în mină obiecte ciudate 
de 1ut, piatră sau metal. Sînt oameni 
oare fac parte din colectivul de ama
tori ai muzeului.

Ciobanul llie Burlacii, colectivist din 
Mircea Vodă, a descoperit, de pildă, 
un bogat depozit de resturi ceramice 
lingă punctul Dervent. Observînd o 
crăpătură într-un mal și scormonind cu 
toiagul, a dat peste cîteva opaițe din 
secolul al III-lea al erei noastre. Omul 
n-a știut oe sint acele bizare obiecte, 
dar le-a luat cu sine. Auzise de la co
pilul său, școlar, despre comorile ex
puse la muzeul din Călărași, și s-a 
simțit dator să le ducă acolo. Mul
țumită colectivistului llie Burlacu, la 
punctul Dervent a fost identificat un 
cuptor străvechi. Iar asemenea cup
toare sînt cele mai sigure păstrătoare 
de vestigii.

La sfîrșituJ lunii august a.c., între sta
țiile de cale ferată Ciulnița și Ivănești, 
tractoriștii Dumitru Florea și Dumitru 
Nicolae au scos de sub fierul plugului 
resturile unui vas de lut ars, caracte
ristic secolului al XVI-lea, precum șl o 
mulțime de monede. După oe au anun
țat miliția, s-au reîntors pe brazdă și 
au dezgropat, împreună cu șeful de 
secție, sergentul major Vasile Văcărelu, 
677 de groși și monede „Magna", pur- 
tind efigia dinastiei Sigismund a Po
loniei.

lată numai două exemple din activi
tatea tinerilor membri ai colectivului 
de amatori de pe lingă ooest tînăr mu
zeu. Povestea sa dovedește, o dată moi 
mult, că opera de reconstituire a tre
cutului, de păstrare a atîtor vdfori ma
teriale și spirituale, își găsește în omul 
nou, constructor al socialismului, cres
cut și educat de partid, un susținător 
atent și pasionat, însetat de comorile 
culturii.
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■

Pregătiri
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perioada
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are specificul 
a anului. Dacă 
desfășoară 
toamna și 

căminul va primi din 
seară. Pentru acea- 

oa toate pregăti- 
curățenie — să fie 
In această privință 
căminul și-a schim I 

î

asigu- 
spre 
vieții 

încă în septembrie s-a ținut
o ședință la oare au partî- 
N. Fieraru — secretarul comi- 
partid comunal, tov. C. Ruțiu

■

Activitatea 
ei în fiecare 
in timpul verii ea se 
mult la cîmp, acum, 
ales iarna,
oaspeți, seară de 
sta este necesar 
rile reparații, 
făcute din timp, 
la noi, la Celaru,
bat înfățișarea. A fost văruit, s-au pus 
geamuri, în sala de festivități s-au 
făcut două sobe. Faptul cel mai im
portant îl constituie apariția becului 
electric în sălile căminului.

Condițiile materiale o dată 
rate, ne-am îndreptat atenția 
îmbunătățirea ți îmbogățirea 
culturale, 
la cămin 
cipat tov. 
teiului de 
■3 președintele sfatului popular comu
nei și cadrele didactice. S-au discutat 
posibilitățile și s-au luat hotăriri privind 
desfășurarea unei susținute activități în 
timpul iernii.

Ca scop principal munca culturală 
își propune Să contribuie la întărirea 
gospodăriei colective din comună ți la 
atragerea de noi membri. Colectivul 
de creație al brigăzii artistice de a- 
gitație a și început să lucreze un 
text prin care vor fi popularizate suc
cesele obținute în acest 
tiviști. Ne-am propus ca 
se deplaseze regulat in 
munele vecine. Tot în 

<

V

sa

t

pe scenă. Cu brigada artiști- ’

an de colec- 
brigada 
satele și co- 
aoeastă pe

rioadă a început reorganizarea coru
lui oare in timpul verii nu a mai ac
tivat. Rină acum s-ou făcut cîteva 
repetiții ți m curind coriștii vor unoa 
din nou 
că și corul, precum și cu echipa de tea
tru care s-a prezentat la faza regiona
lă a festivalului „I. L. Canagiale", vom 
reuși să prezentăm în aceste luni ță
ranilor muncitori, spectacole variate și 
bogate in conținut

Paralel cu activitatea artistică, ta 
că'min se vor ține cursurile agroteh
nice și de cultură generală. Intere
sul manifestat de săteni față de a- 
ceste forme de învățămînt va face 
ele să se bucure de o participare 
numeroasă.

Munca culturală nu se va desfășura 
numai la centrul comunei, ci în toate 
cele trei sate aparținătoare. La șe
dința despre care aminteam moi sus 
s-a format un colectiv din care 
parte directorul căminului, directorul 
școlii și un tovarăș din comitetul de 
partid, și care se va ocupa 
drumarea muncii culturale 
trei sate. Astfel, în fiecare sat 
trva o formațiune de teatru ți 
godă artistică de agitație.

Rodnicia schimburilor de 
riență este bine cunoscută. Pină acum 
noî om făcut acest lucru cu satele ți 
comunele vecine. In iarna 
dori să avem un schimb 
riență atît cu formațiuni 
și cu conferențiari din 
garcea.

Am arătat cîte ceva despre pregăti
rile care se iac la Celaru pentru pe
rioada de iarnă. Ne-am bucura dacă 
ți alți directori de cămine îți vom îm
părtăși prin revista „Albina" experien
ța lor în această privință. In felul a- 
cesta vom avea cu toții de învățat.
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IOANA REZEANU 
directoarea căminului cultural 

din comuna Celaru, 
regiunea Craiova
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Părăsind New York-ul, la 13 octombrie 1960, tovarășul
N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a condus delegația sovietică la cea oe-a XV-a 
sesiune a Adunării generale a O.N U., a declarat între al
tele : „Plecăm bine dispuși, deoarece considerăm că au apă
rut unele perspective care ne dau posibilitatea să sperăm in 
rezolvarea celor mai importante probleme internaționale 
prin intermediul Organizației Națiunilor Unite, prin inter
mediul ședințelor Adunării Generale. Avem încrederea 
fermă în pace și în prietenia între toate popoarele și luptăm 
în permanență pentru ele“.

Aceste cuvinte rostite de șeful guvernului sovietic exprimă 
lapidar, concis, sensul și importanța celor ce s-au petre
cut, sub ochii noștri, la actuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U.

Este absolut firească dorința de a face un scurt bilanț al 
perioadei de peste trei săptămîni de activitate desfășu
rată la O.N.U. în acest' timp propunerile prezentate de N. S. 
Hrușciov, cuvîntările sale, personalitatea sa au stat în cen
trul atenției întregii lumi. Toate eforturile guvernanților din 
S.U.A. și ale sprijinitorilor lor de a minimaliza efectul mă
reței misiuni de pace pe care au susținut-o cu strălucire la
O. N.U. tovarășul N. S. Hrușciov și ceilalți conducători ai 
delegațiilor statelor socialiste n-au putut să estompeze nici 
să atenueze în fața opiniei publice mondiale caracterul pro
fund constructiv al politicii de pace promovată cu fermitate 
de țările socialiste.

Din cauză că mecanismul O.N.U. funcționează încă unila
teral, în interesul unui cerc restrîns de puteri occidentale, 
nu toate propunerile sovietice au fost întîmpinate la O.N.U. 
cu înțelegerea cuvenită. Mașina de vot americană, pusă în 
funcțiune și de astă dată, a reușit să dea cîștig de cauză 
cercurilor guvernante din S.U.A. într-o serie de probleme. 
Astfel, discutarea admiterii R. P. Chineze în O.N.U. nu a 
fost trecută pe ordinea de zi a actualei sesiuni, iar proble
mele dezarmării generale și complete și a pericolului care 
amenință pacea generală ca urmare a acțiunilor agresive ale 
S.U.A. împotriva Uniunii Sovietice au fost trecute spre dez
batere în cadrul Comitetului Nr. 1 și nu în plenara Adunării 
generale așa cum a propus delegația Uniunii Sovietice.

Cercurile guvernante din S.U.A. și susținătorii lor n-au 
reușit însă să-și impună voința într-o problemă atît de im
portantă ca aceea referitoare la acordarea imediată" și necon
diționată a independenței tuturor popoarelor și țărilor colo
niale. Această problemă, ridicată la O.N.U, de către tova
rășul N. S, Hrușciov, s-a bucurat de sprijinul efectiv al 
majorității delegațiilor prezente la actuala sesiune a Adu
nării Generale. în fața acestei situații, delegația americană 
a fost nevoită să renunțe la poziția ei inițială și să se ală
ture propunerilor sovietice ca această problemă să fie dis
cutată nu în cadrul Comitetului Nr. 1 ci în ședințele ple
nare ale Adunării Generale a O.N.U.

Deosebit de prețioase sînt și propunerile făcute de dele
gația sovietică cu privire la necesitatea schimbării actua
lei structuri a Organizației Națiunilor Unite. Referindu-se 
Ia această propunere, comentatorul diplomatic al ziarului 
american „Chicago Sun And Times" spunea : „Hrușciov i-a 
ajutat pe mulți să-și dea seama că O.N.U. este organizată 
pe baza raportului internațional de forțe existent acum 15 
ani, deși sîntem în anul 1960".

Alături de delegația Uniunii Sovietice, delegația țării 
noastre condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
adus un aport prețios la eforturile pentru rezolvarea justă 
a celor mai arzătoare probleme internaționale. Pornind de 
la convingerea că fiecare stat membru al O.N.U., fie el mare 
sau mic, are îndatorirea să aducă o contribuție proprie, ac
tivă la soluționarea problemelor ce se pun acum în fața 
omenirii, guvernul romîn a propus înscrierea pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a Adunării Generale a punctului inti
tulat : „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate între state europene aparți- 
nînd unor sisteme social-politiee diferite" și a punctului in
titulat : „Măsuri pentru promovarea în rîndurile tineretului 
a ideilor păcii, respectului reciproc și înțelegerii între po
poare". Aceste propuneri au fost incluse pe ordinea de zi și 
ele suscită un viu interes din partea multor delegații pre
zente la sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

După cum rezultă din acest scurt bilanț, activitatea dele
gațiilor țărilor socialiste la O.N.U. a fost deosebit de bogată. 
Exprimînd năzuințele cele mai fierbinți ale popoarelor dor
nice de pace și de libertate din țările socialiste și din lumea 
întreagă, șeful guvernului Uniunii Sovietice, tovarășul N. S. 
Hrușciov, și ceilalți conducători ai statelor socialiste prezenți 
la O.N.U., au arătat lumii întregi că forțele păcii sînt mai 
puternice ca forțele războiului că popoarele lumii pot să 
trăiască în pace și prietenie, și că mașinațiunile cercurilor 
agresive nu sînt în stare să frîneze mersul societății 
umane pe drumul progresului.

p p 
i

Adoptarea rezoluției privind 
„Colaborarea statelor membre ale 0. N. U.“

In dimineața zilei de 17 
octombrie s au încheiat dez
baterile de politică generală. 
Printre ultimii care au luat cu- 
vîntul în cadrul acesior dez
bateri au fost Zenon Rosides, 
delegatul Ciprului șl Krlșhna 
Menon, delegatul Indiei.

In cuvîntarea sa, reprezen
tantul Indiei a atras atenția 
Adunării Generale asupra gra
vității situației din Congo, la 
care s-a ajuns, după părerea 
Iul Menon, datorită politicii 
imperialiștilor.

Reprezentantul Indiei s-a 
pronunțat apoi pentru modifi
carea Cartel O.N.U. și pen
tru ca tratativele în problema 

dezarmării să aibă loc în Adu
narea Generală.

în încheiere, șeful delegației 
Indiei a prezentat Adunării 
Generale proiectul comun de 
rezoluție cu privire la „Cola
borarea statelor membre ale 
O.N.U." Aceet proiect, așa 
cum arată V. A. Zorin, repre
zentantul Uniunii Sovietice, 
exprimă preocuparea pentru 
crearea de condiții în vederea 
îmbunătățirii situației inter
naționale și consolidarea păcii.

Proiectul de rezoluție al ce
lor 28 de țări din Asia. Africa, 
Europa și America Latină pre- ‘ 
zentat de K. Menon a fost 
adoptat în unanimitate.

Premierul congolez Patrice Lumumba, în momentul cînd 
iese din locuința sa

Complotul colonialiștilor 
împotriva Congoului continuă

Sînt bine cunoscute opiniei 
publice de pretutindeni unel
tirile puse la cale de colonia
liștii belgieni cu sprijinul im
perialiștilor americani împo
triva tînărului stat african 
Congo. Aceste uneltiri au a- 
vut drept prim rezultat dez
membrarea Congoului prin se
pararea provinciei Katanga și 
crearea haosului în țară.

Colonialiștii nu se mulțu
mesc însă cu atît. Ei vor să și 
instaureze dominația în Con
go și să stăpinească nestinghe
riți în această țară. Principa
lul obstacol ce se ridică însă 
împotriva acestor tendințe 
hrăpărețe este poporul congo
lez dornic de libertate, re
prezentat prin guvernul său 
legal în frunte cu primul mi
nistru Patrice Lumumba. 
Tocmai de aceea, colonialiștii 
au căutat și caută să submi
neze pozițiile acestui guvern, 
în acest scop ei se folosesc de 
o clică de trădători de teapa 
lui Chombe. Kalonji sau Mo
butu.

Uzurpînd puterea, colonelul 
rebel Mobutu și „Consiliul 
comisarilor generali" creat de 
el duc țara spre o anarhie 
cum nu a cunoscut încă nici o 
țară africană, care a obținut 
independența.

în situația din Congo s au 
Ivit în ultimele zile cîteva as
pecte noi. Cel mai semnifica
tiv dintre acestea îl constituie 
eșecul încercărilor grupului 
de lachei al colonialiști
lor Kasavubu-Mobutu-Bombo- 
ko de a zdruncina pozițiile 
forțelor patriotice în frunte 
cu primul ministru Patrice 
Lumumba.

Colonelul rebel Mobutu a 
dat ordin trupelor de sub co

Nu de mult, guvernul prințu
lui Suvanna Fummo, adus la pu
tere în urma loviturii de stat e- 
fectuată de căpitanul Kong Le 
in luna august □ acestui an, a 
hotărît să înceapă tratative cu 
partidul patrioților laoțieni Neo 
Lao Haksat, in vederea normali
zării situației din țară. Acest lu
cru nu a fost însă de loc pe pla
cul guvernanților din S.U.A. care 
își văd amenințate serios pozi
țiile pe care le mai dețin in 
Laos. De aceea, ei s-au grăbit 
să facă presiuni asupra guver
nului Suvanna Fummo și să-l de
termine să întrerupă tratativele 
începute. In acest scop a fost 
trimis în Laos Graham Parsons, 
secretar de stat adjunct al S.U.A. 
pentru problemele Extremului O- 
rient.

Principalul mijloc de presiune 
folosit de Parsons a fost faptul 
că S.U.A. au încetat să mai a- 
corde ajutor guvernului Suvanna 
Fummo după ce aresta din ur
mă a stabilit relații diplomatice 

manda sa să asedieze reședin
ța lui Lumumba și să 1 ares
teze. Dar blocada instituită în 
jurul reședinței primului mi
nistru s-a soldat cu un rușinos 
eșec. Soldații trimiși de Mo
butu întrebau cu strigăte pu
ternice de ce să-1 aresteze pe 
Lumumba. Pînă Ia urmă, ei 
nu au îndeplinit ordinele date 
de comandantul lor.

într-o cuvîntare ținută re
cent Patrice Lumumba a de
clarat că poporul congolez și-a 
cucerit independența nu pen
tru a dezlănțui un război în
tre triburi ci pentru a se 
bucura de binefacerile liber
tății. pentru a dezvolta țara 
pe baza eforturilor comune. 
Primul ministru a declarat că 
el va rămîne la putere atîta 
timp cît se vă bucura de în
crederea și sprijinul parla
mentului.

Situația din Congo continuă 
să fie deosebit de gravă. Colo
nialiști; în frunte cu imperia
liștii din S.U.A. caută să adîn- 
cească și mai mult criza con
goleză. Aceasta rezultă și din 
faptul că de curînd în Katanga 
au sosit trupe din Uniunea 
Sud-Africană. Aceste trupe 
au fost aduse cu avioane a- 
mericane și sînt înzestrate cu 
armament și muniții de pro
veniență americană.

Monopoliștii din S.U.A., că
rora le place să spună în orice 
ocazie că sînt sprijinitorii li
bertății și independenței po
poarelor, își arată și de astă- 
dată adevărata lor față. Ei 
apar în ochii lumii ca sugru
mători ai independenței și li
bertății popoarelor, ca spriji
nitori înfocați ai putredului și 
rușinosului sistem de înrobire 
colonială.

SITUAȚIA DIN LAOS
cu Uniunea Sovietică. Parsons a 
declarat că încetarea ajutorului 
american ar avea, chipurile, un 
caracter vremelnic și a lăsat să 
se înțeleagă că dacă guvernul 
Suvanna Fumma și-ar schimba 
atitudinea, el s-ar putea bucu
ra din nou de ajutor din partea 
S.U.A. In caz contrar, guvernul 
Suvanna Fumma nu va mai pu
tea conta pe dolari americani. 
La aceasta, primul ministru al 
Laosului a răspuns : „Dacă a 
mericanii nu vor să ne ajute, cu 
atît mai rău pentru ei. Vom cău
ta ajutor in altă parte". Suvanna 
Fumma a subliniat apoi că nu 
va renunța la politica sa de neu
tralitate, nu va renunța Ia tra
tativele începute cu delegația 
partidului Neo Lao Haksat și că 
nu Doate fi vorba de nici un fel 
de tratative cu gruparea contra
revoluționară. Rebelilor, a spus 
primul ministru, le-a rămas o 
sinqură soluție, capitularea.

După cum rezultă de aici, gu
vernul laoțian — care se bucură

Revoluția cubană 
a intrat 

într-o etapă nouă
In cadrul unei cuvîntări ra

diotelevizate, primul ministru 
al Cubei, Fidel Castro, a sub
liniat că după adoptarea legi
lor cu privire Ia naționalizarea 
băncilor și a tuturor întreprin
derilor principale din țară, 
precum și a legii cu privire 
la reforma urbană, revoluția 
cubană a intrat într o nouă 
etapă de dezvoltare.

Poporul, a arătat Fidel Cas
tro, dispune acum de pămînt, 
școli, spitale, locuințe... Astăzi 
fabricile și societățile de elec
tricitate și telefoane, care erau 
în trecut proprietatea mono
polurilor străine, îi aparțin. 
Poporul are acum pentru ce 
să lupte și ce să apere.

Am rezistat atacurilor dato
rită faptului că in lume exis
tă marele și puternicul lagăr 
al țărilor socialiste, care sc 
dezvoltă cu repeziciune, deoa
rece țara noastră, cu toate că 
este de fapt încercuită din 
toate părțile de forțele impe
rialiste, are posibilitatea de a 
achiziționa petrol, de a și vin
de produsele, de a cumpăra 
mașini. Există de asemenea 
marele lagăr al țărilor neutre 
care au astăzi un rol impor
tant în lume și cu care am în
tărit legăturile economice 
prietenești.

PE SCURT
• La Mexico și-a încheiat lu

crările cel de-al lll-lea Congres 
Național al Partidului Popular 
din Mexic. Secretar general al 
C.C. al partidului a fost reales 
Lombardo Toledano. Congresul 
a hotă rit sâ schimbe denumirea 
Partidului Popular în Partidul 
Popular Socialist.
• Tribunalul revoluționar din 

Santiago de Cuba a condamnat 
la moarte doi cetățeni americani 
care împreună cu un grup de 
trădători cubanezi au pătruns 
pe teritoriul Cubei și cu încer
cat să organizeze o rebeliune 
armată împotriva guvernului 
Castro
• Ziarele anunță că in ora

șul Colombe (departamentul 
Sena) a avut loc o demonstra
ție de protest împotriva reînvie
rii militarismului vest-german. 
Demonstrația a fost organizată 
de foști deținuți în lagărele hit- 
leriste ale morții și foști parti
cipant! la mișcarea de rezisten
ță. In oraș au fost difuzate ma
nifeste în care se critică crearea 
de baze ale Bundeswehrului m 
Franța. O manifestație asemă
nătoare a avut loc în cel de al 
cincilea orondisment din Poris.

de spijinul întregului popor — 
nu s-a lăsat intimidat de presiu
nea exercitată asupra so de mo
nopoliștii americani. El a res
pins propunerile americane și 
s-a declarat pentru o politică 
de strictă neutralitate, pentru 
relații de conviețuire pașnică cu 
toate țările, indiferent de siste
mul Io- social-politic.

Conducerea Partidului Neo 
Lao Haksat din Laos a dat pu
blicității o declarație în legă
tură cu tratativele care se des
fășoară în prezent fa Vientiane 
între guvernul Laosului și dele
gația Patet-Lao.

C.C. al Partidului Neo Lao 
Haksat, propune, printre altele, 
să fie unite toate forțele armate, 
să fie întărită armata națională 
capabilă să apere neutralitatea 
țării, să fie dusă o politică ex
ternă în spiritul unei adevărate 
neutralități în conformitate cu 
prevederile acordurilor de 
Geneva.



Sprijiniți de mecanizatori; colectiviștii din co
muna Săucești, regiunea Bacău, au obținut re
colte bogate de cereale și plante tehnice.

— Acum, cred că e cazul să cumpărăm și pentru socoti
torul nostru o mașină de calculat.

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

'Așa-t Tiță. nițel cam îndă
rătnic cînd e vorba de fapte 
bune Cit privește faptele rele. 
Tiță e cel dinții N-a rămas un 
vecin 6ă nu fi fost dat în Ju
decată de el. „Iți trîntesc un 
„prooest" să mă ții minte!“ 
amenință el din te miri ce. De 
la o vreme, iar a început:

— Bucure îți trîntesc uri 
procest. să mă fii minte I

— De ce mă vecine Tiță? Ce 
țl-am făcut?

— Cum. ce ml al făcut? 
Toată pleava d<n șura ta a că
zut în oalele mele cu magiun. 
Ce nai fac eu cu magiunul?

— Șl oe-s eu de vină, păca
tele mele, dacă a bătut vîntul?

— Nu știu I Să vedem Jude
cata tot așa o să spună? Ml-e 
c-o să-ml plătești prunele șt 
munca.

Acum a trecut la Dobrică, 
vecinul din Crivăț:

— Dobrlcă. îtl trîntesc uri 
procest, să mă UI minte l

— Cu ce-am greșit, vecine 
Tiță ?

— Cum, cu oe-al greșit? 
Ml-al rupt gardul, nu vezt ?

— Nu l-am rupt eu. A bătut 
vîntul șl a despicat nucul asu
pra lut Dar țf.l repar.

— Reparat e una șl cum era, 
aproape nou, e alta. Judecata 
va alege.

Acum Tiță grăbește spre se
diul gospodăriei colective.

— Eu mîine nu vin la mun
că l — anunță plin de el — 
Sînt nevoit să merg la Jude-» 
cată.

— Dar ce ți fi-a întîmplat? 
— întreabă mos Dănllă. un co
lectivist cam hîtru.

— Ce să se ntîmole? Pro- 
cest I Bucur. Dobrică... ăștia 1

— Iaca nu-l bine, mă taică I 
Eu zic să mai aștepți, — îl 
sfătui bătrînul

— Ia lasă-mă. moșule, că 
știu eu ce fac I

— De data asta, nu sili- Șl- 
apol. nici nu bănuiești de ce 
e bine să mal aștepți.

— De ce?
— Ia gîndește-te I In dreap

ta mai al un vecin. în etînga, 
altul. De oe să nu faci econo
mie de drumuri? Că pînă la 
urmă șl ăstora o să trebuiască 
să le trînteștl cîte un proces.

— Ptiu, flr-al de hodorog î 
Asta e insultă șl nu țl-o iert. 
Scrie la cod I

Tocmai cînd rîsul colecti
viștilor era mal în toi. intră 
Mieluș. băiatul cel mare al lui 
Tiță.

— Tătucă, a scăpat scroafa 
șl a Intrat la vecin 1

— La care, mă, la Bucur, 
ori la Dobrică?

— Nu, la nea Anghel.
— Atunci e bine, se lini

ștește Tiță. E înțeleaptă...
Pornește spre casă șl bate 

în poarta lui Anghel-
— Vecine scroafa mea țl-a 

făcut vreo pagubă?
— Nimica toată. Ml-a mur

dărit dușumeaua cu făină.

— Viu numaidecît să mătur. 
Dar cum s-a-ntîmplat?

— Apăi intrase mal întît în 
cămară. A dat cu rîtul șl a 
spart sacul cu făină, de s-a fă
cut tot una pe copite.

— Dar cum de a nimerit în 
cămară?

— A Intrat mai întil în tindă. 
Că...’

— Dar în tindă cum a a- 
j uns?

—; Are nărav șl aleargă pă
sările. A fugărit o rață șl abia 
în tindă a omorît-o.

— Dar cum a ajuns la dum
neata?

— Prin gard L-a spart, uite, 
colo, șl a intrat.

Stă Tiță pe gîndurl ce stă, 
apoi întreabă :

— Acum îmi trînteștl un 
procest. nu-i așa ?

— De oe? Se mal întîmplă 
între vecini necazuri d-astea. 
Putea scăpa scroafa mea la 
dumneata. Ce, ml-ai fl făcut 
prooes?

— Doamne păzește I — min
te Tiță. — Dar să știi că ești 
om cumsecade. — zice el. — 
Hal să fac cinstei

Pornesc spre bufet. Moș 
Dănllă stă în pragul casei. II 
zărește șl-I cheamă.

— Dă-l încolo, că-t hîtru, 
zice Tiță.

— E șt înțelept. Hat pe Ia 
el I — e de părere Anghel șl 
Intră în casă.

— De cînd ml-a murit baba 
ml.o urît singur, d-aia v-am 
strigat. Da’ olecuță de droj
die nu cinstiți ? — întreabă
moșul șl pune pe masă o plos
că înflorată.

— De ce nu? — zice Anghel. 
— Vecinul Tiță a pățit un ne
caz bietul de el.

(Desen de ȘT. MUNTEANU)

Ghicitori
Am în țarină-o găină 
Trece-ncet cu gușa plină 
Și scurmind cu ghiarele 
Hrănește ogoarele.

(așaitueăeiSui 
țeițățjduii ap euifrem)

Merge moșul lingă tata, 
Invîrtindu-se de-a roata
Și pe unde trece-n grabă 
Face dichisită treabă.

(inSnițAțx)

I. TERBESCU

— Ba dumneata 1-al pățit, 
vecine, susține Tiță.

Moș Dănilă își caută de lu
cru pe afară Nu trece mult că 
în prag se Ivesc vecinii Iul 
Tiță, Bucur șl Dobrică ba și 
alți colectiviști. Mosul um
ple cești le. Cînd să ciocnească 
cu vecinii. Tiță întoarce capul, 
strîmbînd din nas.

— Uite care-t socoteala: ce 
ț!e nu-ți place, altuia nu-l 
face I Tiță, fă bunătate șl în
chină cu oamenii, că așa-I fru
moși — grăiește moș Dănilă. 
Sar cu gura șl ceilalți colecti
viști.

Gheața se rupe. Cînd plosca 
ajunge mai pe la Jumătate, în
cep flmbile a se dezlega:

— Moș Dănilă. dacă o să 
merg pe două cărări, să știi 
că matale ești vinovat, zice 
Tiță.

— Trîntește-1 un „procest", 
rîde Bucur.

— Să te țle minte I — adau
gă Dobrică.

— Să vil să-țf aduni pleava 
din magiun, că n-am nevoie de 
ce-I al altuia, continuă Tiță cu 
gluma...-

VASILE FULGEANU

Tractoristul Pufulescu Constantin de la S.M.T. 
Gomeni, regiunea București, insămînțează gonind 
tractorul cu viteza a treia.

Iepurele : — Tractoristul ăsta o fi avind ambiția să mă bage 
și pe mine în reparații 1 l

(Desen de NIC. NICOLAESCU) j

Buni de plata
Cînd ajungi In centrul comu

nei Lungulețu, raionul Răcori, 
privirea îți e atrasă de o con
strucție masivă, impunătoare. E 
noul cămin cultural, construit cu 
contribuția voluntară a cetățeni
lor. Văzindu-I, n-am putut să nu 
exclamăm :

f- Frumoasă clădire 1
— Frumoasă ? Puțin zis — ne 

spune un sătean de-alături. —Pă
cat numai că... de departe o- 
chii-ți bate, iar de-aproape.„ 
Dar poftiți înăuntru. Mai ere- 
zători sînt ochii, decît urechile.

Poftirăm noi înăuntru si n-apu
carăm să facem doi pași, că ne 
și pomenirăm cu citeva picături 
reci de apă, drept în creștetul 
capului.

j- Ce-i asta, nene ?
— Ploaie — făcu el calm. =» 

Afară a stat de vreun ceas, da’ 
aici abia începe. Asta, mulțumi
tă meșterilor. Ce s-or fi qîndit î 
Să lucreze clădirea în așa fel, 
ca să fie folosită și ca baie co
munală. Acum ia uitați-vă și la 
sobe. Dudo cit S3 vede, sint des
tul de arătoase...

— Arătoase, de departe, da* 
de-aproape neterminate.

f- Din lipsă de material î
— Ași, din lipsă de respect 

față de oameni, de construcție, 
de meserie...

— Păi ăștia, frățioare, nu mal 
sînt meseriași, ci cîrpaci...

— Da’ de unde, taică. In ca
zul ăsta nu știi cu cine stai de 
vorbă. Meșterii noștri ou făcut o 
inovație grozavă, la uitați-vă ni
țel la parchet. Cum î De ce-l 
crăpat ? Simplu, ca bună ziua : 
e bătut în cuîe. Asta-i inovația. 
Ce ? N-ați mai văzut oină acuma 
parchet bătut în cuîe ? $i încă 
in cuie de 8 și de 12 1 Drept să 
vâ spun, nici eu n-am prea vă
zut. Mal Ies că la tata acasă 
n-am trăit cu parchet. Ei, da’ ce 

să-î faci. înovația-i inovație. Ce 
credeți că ne-au spus meșteri» : 
„O să vă facem un lucru de-o 
să ni se ducă vestea 1“ Și chiar 
că l< s-a dus vestea. . ca de 
popă tuns I Acuma, ce ne am 
gîndit și noi ? Cînd o fi să-l cu
rățim, o să-l punem tot pe ei să-l 
tragă la rindea. Tare-aș vrea să 
văz cu ce inovație au să mal vie. 
Nu de alta, da’ n-aș vrea să fiu 
în pielea lor, să facă rost de-a- 
titea rindele cîte s-or strica...

— Da’ cine-s meșterii ăștia î
— Intrebațî-î pe cei din briqa- 

da artistică de agitație, că le-au 
și făcut un cîntec oare sună cam 
așa :

Frunză de arțari 
Nouă meșteri mari 
De pe la Răcan 
Cu nea Savu care 
N-are-asemănare 
Nici la reparații 
Nici la „inovații”, 
Măre aa venit 
Și ne-au construit 
Un cămin cu baie 
Pe vreme de ploaie 
Cu parchet nea Stane 
Fixat în piroane...

...și tot așa, înainte. Da’ mal 
bine haidem să ascultăm briqa- 
da, că tot se află alături, la re
petiție.

Ne oprirăm uimiți uitîndu-ne 
îa ușă : era plină de crăpături 
atît de mari, că puteai să bagi 
degetele prin ele.

•- Astea sînt din vina președin
telui de sfat. Da’ nu a președin
telui de acuma, că ăsta-i om 
bun și lucrează cu tragere de 1- 
nimă ci a ăluilalt președinte 
de-acu* patru ani, unul Nicolae 
Gheorghe care a cumpărat lem
năria verde. Și cum s-a uscat, 
cum a crăpat. Un vecin de-al 
meu, hîtru nevoie mare, mi-a 
spus într-o zi că fiecare crăpă
tură de-asta seamănă c-o lipsă 
de interes în muncă.
“ Și cum aveți de gînd să 

le-astupați ?
•= Știu eu ? Deocamdată teh

nicianul sfatului popular ra'onaf 
nu vrea să facă recepția cămi
nului. Și are dreptate, omut. 
„Cum să-ml Iau eu - zice —* 
răspunderea și să spun „Bun de 
folosit", cînd mai trebuie încă 
meșterit

Auzind noi una ca asta, ce 
ne-am gîndit î Dacă nu face 
dinsul recepția căminului, ca să-l 
spună „Bun de folosit", o sâ le 
facem noi „recepția" celor vino- 
vați șl-o să le spunem : „Buni de 
plătit I"

PETRE POPA
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