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In preajma alegerilor pentru sfaturile populare, candidatul Lupu Gheorghe, președintele 
sfatului popular al comunei Călinești. raionul Topoloveni, stînd de vorbă cu țăranii muncitori 
Olteanu Alexandru, Zidăroiu Dumitru, Draghia Emanoil și Belchifă Nicolae, cei mai bătrini 
alegători ai satului Gorgan.

Tiberiu Utan
CÎNTEC BĂTRÎNESC
Trec pe drum tîrziu, pe drum de car. 
Cucuruz nu samăn. nici nu ar — 
Mă perind pe-aicea printre voi 
Cimpoieș ce zice din cimpoi.
Mi-i sortit pe lume să nu tac.
N-am cimpoi ? — din doagă bucium fac. 
Bucium n-am, — din frunză vă doinesc. 
Frunză n-am, — din gură vă horesc.
Ma-nvăfat să zic din ele-un baci. 
Meșter bun la toate, om dibaci.
Cînd mi-aduc de el aminte — plîng 
C-a fost prea istet și prea năttng.
Lingă stîna altuia păzea. 
Pentru voia altuia cînta. —
Cit o claie-n spete de voinic.
Dar bătut de viaturi ca un spic.
Hei, acele vremuri de-ar veni
Cu ciomagu-n cap le-as mirul — 
Praful să rămînă si catran
După bîta mea de moroșan.
Am aiuns stăpîn în tara mea, 
Ce mă-ndeamnă voia pot cînta.
Jalea veche-i dusă în pustii — 
Am și eu de ce mă-nveseli.
Trec pe drum de car, pe drum tîrziu. 
Zece cint, dar numai una știu: 
Cimpoieș pe-aicea printre voi
Zic numai la oameni din cimpoi.

Urmele

Sînt unele lucruri mici, cu 
înțeles adine, lucruri pe 
care le-ai văzut cîndva și 

care-ti rămîn în minte pentru 
toată viata. Multe a văzut în 
viata lui țăranul muncitor Au
rel Tarta. Ține bine minte ulița 
glodoasă a Săcălășenilor, (ine 
minte prefecții și primarii jude
țului Baia Mare.

Mai ține minte niște urme a- 
dînci, brăzdate în noroiul cleios 
al uli{ei Săcălășenilor. Urmele 
roților mașinei. Ale mașinei ca
re se abătea atît de rar pe-aici. 
Doar în zilele dinaintea alegeri
lor cînd cine știe ce candidat 
cu cioc și redingotă venea să le 
promită amărîților marea cu 
sarea...

Iar prin prejurul lor, urme
le picioarelor desculțe, de țăra
ni...

Urmele, urmele acelea le t>ne 
bine minte Aurel Tarta. Ii stă
ruie în minte șl acum cînd se-n- 
dreaptă spre căminul cultural, 
unde are Ioc întîlnirea dintre a- 
legători și țăranul muncitor 
Radu Ion, candidatul circum
scripției electorale nr. 8.

In zăpada albă, sclipitoare, 
pe drumul ce duce spre cămin, 
Aurel Tarta vede urme multe și 
adînci. Alte urme... Urme de 
bocanci... Nu de tălpi desculțe. 
De bocanci.

„Multă lume a venit azi Ia 

cămin” — gîndește Tarta. In
tr-adevăr, multă lume a venit 
la cămin să stea de vorbă cu 
candidatul. Toți îl cunosc pe 
Radu Ion, toți îi știu cinstea și 
hărnicia. Rînd pe rînd oamenii 
iau cuvîntul. Ii vine rîndul și 
lui Aurel Tarta. Se ridică, pă
șește în mijlocul sălii și prive
ște oamenii din jur. Stă o clipă 
pe gînduri și în clipa aceea, 
pe dinaintea ochilor, cu iuțeala 
fulgerului, i se perindă scene 
din viața lui amărîtă de altă
dată.

— Tovarăși 1 — începe Tarța, 
•*- știți și dumneavoastră ce- 
am pătimit și cum am trăit. Mai 
știți și cîte am făcut în ultimii 
ani. Acum, în cinstea alegerilor, 
să ne luăm un angajament. 
Am cărat pînă acum 63 de 
stîlpi pentru electrificarea co
munei noastre. Am hotărît doar 
că Săcălășenii trebuie să ajun
gă cea mai frumoasă comună 
din regiunea Baia Mare. Să 
muncim uniți, alături de tehni
cieni, pentru ca în primele zile 
ale primăverii pe ulițele comu
nei noastre să se aprindă lu
mina electrică.

Aurel Tarța tace o clipă, apoi 
zîmbește și adaugă :

— Să fie lumină, să vină o 
dată cu primăvara. Să piară 
bezna de altădată. Așa tova
răși. Să se spulbere amintirea 
vechilor necazuri, pieri-le-ar și 
urmele... M. Dl NC A

& B B B

Sfaturile populare sânt cele mai 
democratice organe ale puterii 
de stat cunoscute vreodată în 

tara noastră.
Atît prin compoziția lor, cit si 

prin activitatea lor. sfaturile popu
lare se deosebesc fundamental de 
vechile prefecturi și primării, care 
erau niște instrumente de jefuire și 
asuprire a poporului muncitor în 
folosul moșierilor si capitaliștilor.

Sfaturile populare au obtinut fru
moase realizări în activitatea lor. 
Cele peste 7.000 de unităti ale in
dustriei locale tfabrici de cărămidă, 
cariere de piatră, vărării, ateliere 
de mobilă, fabrici de conserve), în
ființate în anii democrației popu
lare, sînt o dovadă grăitoare a ac
tivității sfaturilor populare în do
meniul dezvoltării economiei lo
cale. Ca urmare a acestei preocu
pări, producția globală a industriei 
locale a crescut în 1955 cu 262 la 
sută fată de anul 1950. Totodată, 
datorită muncii neobosite a sfatu
rilor populare, a luat un avînt deo- 

i sebit acțiunea de ridicare și gos
podărire a satelor. In satele pa
triei noastre au răsărit în ultimii 
ani~ sute si mii de instituții de cul
tură, școli, cămine culturale, case 

. de citit, biblioteci, fndeaiuns de 

grăitoare in aceasta privință sint 
cele peste 12.000 de cămine culturale 
care-și desfășoară astăzi cu succes 
activitatea în lumea satului.

Masele țărănimii muncitoare, 
chemate la gospodărirea treburilor 
obștești, participă voluntar la ridi
carea a numeroase construcții de 
interes local. In adunări populare 
ale locuitorilor pe sate și comune, 
cetățenii au hotărit să contribuie la 
efectuarea de lucrări prin autoim- 
punere, alegînd din mijlocul lor 
peste 7.500 de comitete de cetățeni 
care cuprind un număr de peste 
80.000 de membri. Aceste comitete 
sprijină sfaturile populare comu
nale în executarea lucrărilor sta
bilite. O mărturie grăitoare a ini
țiativei creatoare și a contribuției 
maselor Ja opera de gospodărire 
obștească, sînt cele peste 800 de 
școli sl 750 de cămine culturale noi, 
300 de sate electrificate, 2.700 de 
podt’.'i și podețe realizate prin con
tribuția voluntară a țăranilor mun
citori.

In aceste zile din preajma alege
rilor. în cadrul întilnirilor cu can
didatii Frontului Democrației Popu
lare, alegătorii fac numeroase pro
puneri pentru ridicarea economică 
și culturală a satelor, pentru o mai 

bună gospodărire a comunelor.
O parte din propuneri sînt reali

zabile imediat, pentru altele se cere 
timp. Ceea ce dovedește însă încre
derea și voința maselor de a par
ticipa activ alături de candidatii 
lor la realizarea propunerilor este 
faptul că îndată după hotărîri se 
trece la treabă.

. In satele regiunii Craiova, de 
pildă, țăranii muncitori în adună
rile populare cu prilejul propunerii 
candidatilor și-au luat angajamen
tul de a munci neobosit pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
II-lea al P.M.R. Numeroase fapte 
vin să arate că ei știu să-și res
pecte acest angajament. In satul 
Țigănești, țăranii muncitori au for
mat o. întovărășire cu 102 hectare. 
In Poiana Mare, raionul Calafat, 
s-a inaugurat cea de a 6-a întovă
rășire agricolă. In total în satele 
regiunii Craiova au fost înființate 
în ultimul timp 40 de întovărășiri 
agricole. In multe sate s-a trecut 
la repararea de poduri si podețe, a 
drumurilor si uneltelor agricole 
pentru pregătirea din vreme a cam
paniei agricole de primăvară.

Alegerile de deputati în sfaturile 
populare — care vor avea loc la 
11 martie — sînt un prilej minu

afirmare a legăturii indes-nat de 
structîbile dintre partid, popor și 
guvern. Candidatii Frontului De
mocrației Populare propuși în adu
nările oamenilor muncii de la ora
șe și sate sînt dintre cei mai vred
nici și iubiți fii ai poporului nostru. 
Sint muncitori, țărani, cărturari 
care au fost văzuti întotdeauna în 
fruntea acțiunilor obștești. Sînt co
muniști ca și oameni fără de partid 
din toate ramurile de activitate, 
care își pun toate forțele, toată e- 
nergia lor în slujba înfloririi patriei 
și a bunei stări a poporului munci
tor. Propunerile pentru candidatu
rile lor au izvorit din mase, la locul 
de muncă, după discuții îndelungate 
în care au fost bine cumpănite me
ritele candidatilor și încrederea care 
li se acordă de a fi propuși deputati 
ai vieții no«. Iată de ce Frontul De
mocrației Populare cuprinde în rîn- 
durile sale tot ce este mai bun și 
înaintat din sinul poporului nostru, 
capabil să mobilizeze masele la 
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate.de cel de al H-lea Congres 
al partidului cu privire la dezvolta
rea economică, gospodărească și 
culturală a orașelor si satelor pa
triei noastre.

NICOLAE TROCAN
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1. Rsalizările noastre

s

însemnată parte 
de masă care se 
an cu intensitate

o

I’’’ n cele ce urmează voi căuta 
să arăt, pe bază de fapte 
concrete, cît de mare este 

rolul muncii cultural-educative in 
acțiunea de lămurire a țărănimii 
muncitoare, de convingere a ei pen
tru a păși pe calea agritulturii so
cialiste.

Munca cultural-educat-ivă s-a do
vedit în toate împrejurările a fi cu 
adevărat cea mai 
a muncii politice 
desfășoară an de 
crescîndă la sate.

Nenumărate fapte vin să confir
me justețea acestui lucru. In anul 
1950 un număr de peste 5.200 de 
familii de 
stituit în 
gospodării 
familiilor _ __________  __
32.000, iar cel al gospodăriilor agi i- 
cole colective de 
adaugă cele 172 
gricode cu peste 
Peste 54 la sută 
bilă a regiunii ___ ___ _____
socialist. Ln raioane ca Negru Vodă,

țărani muncitori au con- 
regiunea noastră 91 de 
colective Azi numărul 
d'e colectiviști trece de

300. La acestea se 
de întovărășiri a- 
12.000 de membri, 
din suprafața ara- 
aparține sectorului

sectorul socialist deține de pe acum 
80 la sută din totalul suprafeței a- 
rabile, iar în Medgidia 75 la sută. 
Acesta e rodul strădaniilor sutelor 
de activiști de partid și de stat, a 
activiștilor culturali care au dus. 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, o muncă stăruitoare și neo
bosită. Azi nu se mai află în re
giunea noastră nici o comună fără 
gospodărie colectivă. Neîncetat alte 
și alte întovărășiri se transformă în 
gospodării colective. In ultima vre
me membrii întovărășirilor din 
Stupina, Albina și Adîncata, care 
au obținut noade bogate, înțelegînd 
că în gospodăria colectivă belșugul 
dobîndit va fi și mai mare, 
transformat întovărășirile în 
podării colective. Acestea sînt 
te care ne bucură- Ele arată 
că posibilitățile noastre sînt și 
mari. Iată pe ce se bizuie angaja
mentul deosebit de important pe 
care oamenii muncii din regiunea 
noastră și l-au luat în fața parti
dului :

au 
gos- 
fap- 
î-nsă 
mai

t

'o

O

o

2. In anul 1958 sectorul 
socialist va cuprinde 
întreaga suprafață 
a regiunii noastre

Este o sarcină măreață și în 
același timp plină de răs
pundere. Armata de lucră- 

de pe tărâmul culturii de masă 
regiune, de intelectuali de la 
nu poate sta de-o parte- S’n- 
datori să ne trecem în revistă 

Și

tori 
din 
sate 
tem 
forțele, să recapitulăm lipsurile
întărifi să pornim la luptă pentru 
izbînda acestei cauze mărețe.

Trebuie amintit aici că în regiu
nea noastră munca culturală nu 
s-a dus totdeauna tu continuitate. 
Mulți activiști culturali trimiși să 
lămurească perseverent pe săteni, 
își neglijau sarcina, socotind că 
oricum transformarea socialistă a 
agriculturii se va înfăptui. Aceasta 
a con‘ribuit în bună măsură la ivi
rea următoarei situații: de unde în 
1952 se înființaseră 148 de noi gos
podării agricole colective, în an it 
următori numărul gospodăriilor nou 
înființate nu trecea de 6.

In numeroase cazuri conținutul

Din experiența act inului cuHural 
al reg.unii Constanța

muncii Cultural-educative nu a fost 
subordonat scopului transformării 
socialiste a agriculturii. Reperto
riul pieselor de teatnu, ca și al ce
lorlalte echipe artistice, era rupt de 
realități. Unii activiști culturali își 
îndeplineau sarcinile mecanic, fără 
să le adîncească sen&ul. La Poarta

Albă, țăranul muncitor Ion Boșotea- 
nu, tel mai bun cititor al bibliotecii 
și totodată cel mai bun cursant al 
cercului agrotehnic, nu a intrat 
nici azi în colectivă. De această si
tuație nu pot fi socotiți străini ac
tiviștii culturali din comună. Este 
clar că bibliotecara, de pildă, s-a 
limitat la rolul de simplă distribui
toare de Cărți, fără să îndrume lec
tura, fără că cerceteze rezultatele. 
In raionul Tulcea, sectorul socialist 
deține doar 13 la sută din suprafa
ța raionului. Poate fi despărțită a- 
ceastă situație de faptul că între
gul activ cultural al raionului stă
tea mai mult în birouri, că planul 
pe trimestrul I întocmit de secția 
culturală, era complet străin de 
problemele transformării socialiste 
a agriculturii ?

In planul pe care secția cultura
lă regională l-a întocmit pe primul 
trimestru al acestui an. am înscris 
ca obiectiv de seamă : — „Intăr rea 
sectorului socialist din agricultură, 
prin consolidarea gospodăriilor co
lective si întovărășirilor existente și 
atragerea de noi membri".

3. Munca culturală poate 
și trebuie să aducă o mare 

contribuție
um am socotit noi că putem 
face acest lucru ? Ne-am în
dreptat atenția asupra case

lor raionale de cultură. Ele trebuie 
să devină cu adevărat centre de în-

ra-drumare a muncii culturale din 
ion- Ne-am îngrijit ca la casele de 
cultură să activeze cele mai tom- 
petente cadre de specialiști. Am a- 
plicat metoda aceasta întîi în raio
nul Fetești, care pînă la începutul 
acestui an era codaș în munca cul
turală. Nu după mult timp toți in
telectualii de la centrul raionului 
erau grupați în jurul casei de cul
tură. Am organizai apoi la Fetești 
o consfătuire, la care au participat 
toți directorii caselor de cultură din 
regiune. Obiectul consfătuirii: „Cum 
putem sprijini mai temeinic munca

* pentru transformarea socialistă a a- 
griculturii". La sfîrsit am vizitat îm
preună casa culturală a G.A.C. din 

comuna Progresul. S-au pus multe . 
întrebări. Responsabilul, colectivis
tul Gheorghe Frîncu, n-a rămas da
tor tu nici un răspuns- Se poate 
spune că vizitatorii au avut multe 
de învățat și au simțit mai bine ca 
oricînd ce răspundere le revine în 
munca culturală. Azi fiecare dintre 
cei 60 de activiști culturali din ra
ionul Fetești (înainte numai 10 ac
tivau în mișcarea culturală), lu
crează cu destulă tonștiinciozitate 
pe baza unul plan de acțiune indi
vidual. La Făcăeni, unul din lotul 
celor 60 de activiști culturali, ingi
nerul Ion Albulescu, a și ținut o 
conferință despre foloasele muncii 
colective- A adus și grafice și a în
suflețit discuțiile. A vorbit printre 
alții colettivistul Bucur Vasile, 
care a primit anul trecut pentru zi- 
lele-muncă prestate în gospodăria 
colectivă, 2 vagoane și jumătate de 
produse.

4. Ajutorul dat de artiști, 
bibliotecari și ingineri

i în mun- 
masă — și 

îmbucurătoare 
Teatrului de

pus în scenă

Am reușit să atragem 
ca culturală de ma; 
roadele sînt

— întreg colectivul 
Stat.

Teatrul de Stat a 
piese cu subiecte legate de trans
formarea socialistă 
pe care 
raioane, 
lectiviști 

a agriculturii, 
le prezintă la Centrele de 
Spectatorii sînt, firește, co

și țărani muncitori care

sînt transportați din comunele lor 
cu mașinile. Teatral de Stat a or
ganizat de asemenea brigăzi care 
dau spectacole la sate. înainte de 
spectacol, brigăzile studiază atent 
situația comunei, problemele ca-re-i 
frămîntă pe oameni și care Consti
tuie apoi subiecte din programele 
acestor brigăzi. Prin grija secției 
culturale regionale, cei 30 de actori 
ai Teatrului de Stat, în frunte cu 
directorul teatrului, sînt repartizați 
pe comune. Ei au devenit foarte 
cunoscuți populației de la sate, care 
îi ascultă cu atenție de fiefcare dată. 
Regizorul Petre Mihai de exemplu 
e socotit un bun prieten al colecti
viștilor din Comana. Actorul Mircea 
Paata a muncit timp de 34 de ziile 
în comunele din raioanele Hîrșova 
și Istria, îndrumând brigăzile artis
tice de agitație.

Am luat măsuri pentru intensifi
carea muncii bibliotecarilor și a bi
bliotecilor., Biblioteca regională a 
întocmit diferiți indici bibliografici: 
„Pentru o continuă sporire a pro
ducției agricole"; ..Ce să citească 
un colectivist"; „Ce să citească un 
țăran individual". Se înțelege că 
Indicele nu îngrădește câmpul de 
lectură al cititorului. El e numai 
un ajutător pentru bibliotecar. Mai 
important decît aceasta socotim însă 
altceva :

Cereetînd îndeaproape munca bi
bliotecarilor, am descoperit că cea 
mal mare parte fafc muncă de dis
tribuitor de cărți. Aceasta golea 
munca cu cartea la sat de conținu
tul său real, transformând pe bi
bliotecari în simpli funcționari. Am

hotărît ca bibliotecarul să stea în 
bibliotecă pentru evidentă Și deser
vire doar 3 zile pe săptamînă, ra- 
mî.nînd ca restul timpului să ducă 
o muncă reală, pe teren, de popu
larizare și răspândire a cărții, de 
îndrumare a Cercurilor de citit- Am 
pus astfel la dispoziția muncii vii, 
de teren. 42 de bibliotecari, de drept 
activiști culturali. Ca o măsură ge
nerală am stabilit de asemenea ca 
fiecare activist cultural de la regi - 
une sau raion, care se deplasează 
pe teren, să organizeze o acțiune 
culturală concretă, după cerințele 
locului. S-au organizat astfel de ac
țiuni pe teme ca : o zi de activitate 
culturală într-o comună (urmată de 
vizite la locuințele colectiviștilor). 
Aceasta a avut un mare efect mo
bilizator.

Pentru ridicarea la un nivel mal 
înalt a propagandei prin conferințe, 
am cerut sprijinul stațiunilor expe
rimentale Mărculești si Valul Tra
ian în vederea întocmirii de confe
rințe agrotehnice diferențiate pe ra
ioane-

5. Nu vom precupeți 
nici un efort

vem în regiune, în prezent, 
aproape 400 de cadre cultu
rale Nu vom prefcupeți nici 

un efort pentru a face din fiecare 
un activist de bază, capabil să fo
losească toate mijloacele muncii 
culturale în sprijinul transformării 
socialiste a agriculturii.

De la 1 ianuarie a.c., fiecare din 
acești activiști desfășoară în raza 
comunelor de care răspunde, muncă 
de lămurire pentru atragerea de noi 
membri în G.A.C. Ne-au si sosit 
vești care dovedesc că cei mai mulți 
își îndeplinesc cu seriozitate 
cina.

In Vadu Oii, raionul Hîrșova, și 
Vistema, raionul Istria, activiștii 
culturali au mers din casă în casă 
îmbogățind munca de lămurire prin 
programe artistice-cuilturale organi. 
zate în comune. E de la sine înțe-

Ies tă dacă toți vor proceda la fel, 
aportul pe cared vom aduce la 
transformarea socialistă a agricul
turii va fi dintre cele mai mari. In 
legătură cu aceasta vrem ca scri
soarea de față, ca și faptele de netă
găduit pe care ea le înfățișează, să 
constituie un îndemn la schimbarea 
atitudinii pentru cei care mai pri
vesc înfcă munca culturală ca pe ce
va neînsemnat și întîmplător, soco
tind-o o povară în pius.

Am amintit în această scrisoare 
succesele pe care le-am avut ca și 
greșelile săvtrșite, metodele pe care 
le folosim și experiența căpătată în 
decursul anilor- Le împărtășim pe 
această cale activiștilor culturali 
din toate regiunile țării și le propu
nem să-și pună toată puterea de 
muncă, toate Cunoștințele, în slujba 
făuririi unei agriculturi înfloritoare, 
socialiste.

DUMITRU FAtTICEANU 
șeful secției culturale a sfatului 

popular regional Constanța
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Pe marginea scrisorii colectiviștilor din Buca

De ce nu vă hotărîti?
Cine din comuna noastră 

nu-și amintește de primă- 
vara anului 1945 1 Atunci, 

l^^proape 500 de țărani din Dor
Mărunt au primit peste 1.000 
hectare de pămînt. Parcă îl ve
dem și acum pe comunistul 
Dumitru Albeșteanu, președin
tele comisiei de reformă agrară, 
împreună cu Marin Jiloveanu, 
Mihalache Mihăilă. Victor Chi- 
ru și alți membri din comisie, 
luptînd pentru ca oamenii nevo
iași să primească pămînt.

Este adevărat, dragi tovarăși, 
ta vremea aceea ați luptat din 
toată inima și pentru aceasta 
meritați cuvinte de laudă. Dar 
mai pe urmă ați început să cam 
slăbiți lupta. De ce oare ? Iți mai 

j

H Acum nădăjduim 
să înființăm 

întovărășirea

Mulți dintre noi ne-am 
întrebat și pe drept 
cuvînt, de ce în co

muna noastră cu 5 sate nu 
i-a Înfiripat încă nici o co
lectivă, nici o întovărășire, 
cu toate că dorința de a 
munci laolaltă pe tarlale 
largi ne-am arătat-o încă 
din 1950-1951. De pe atunci 
au inceput unii din noi a 
se duce pe la sfatul popu
lar și a întreba cum și ce 
fel e cu colectivele, cu în
tovărășirile.

De la inceput insă, tre
buie să spunem că dacă in 
fruntea treburilor obștești 
din comuna noastră s-ar fi 
aflat oameni cu mai multă 
tragere de inimă poate că 
de mult am fi pășit pe noul 
drum. Așa. am pierdut mul
tă vreme.

Năzuința noastră spre alt 
soi de trai, cum am mai 
spus-o, s-a născut încă de 
mult. Șaptesprezece familii 
de țărani muncitori în 
frunte cu comuniștii, au sem
nat cereri pentru alcătuirea 
unei gospodării colective și 
le-au depus în primăvara a- 
nului 1953 la sfatul popular 
comunal. Președintele sfatu
lui popular a pus insă cereri
le într-un sertar, iar cînd și-a 
adus aminte de ele nu mai 
erau decît șaptesprezece hîr- 
tii prăfuite

In 
luat 
vreo 
sau 
tru că unii tovarăși de ia 
sfaturile populare comunal și 
raional nu ne-au dat sprijinul 
de care am avut nevoie. Și 
nu numai pe noi ne-au lip
sit de acest ajutor, ci și pe 
țăranii muncitori din Pris
lopul Mic și din Glîmbocu, 
care de asemenea și-au arătat 
de mult vrerea de a porni 
spre'o viață nouă. Atît noi, 
cei din Valea Ursului, cît și 
țăranii muncitori din cele
lalte sate ale comunei, am 
stat pe loc mai ales din pri
cina lui Ion Chiriță, preșe
dintele sfatului popular co
munal, care a dat dovadă de 
nepăsare. Acum, nici nu 
ne-am mai gindit măcar să-l 
propunem deputat.

Alegîndu-ne ca deputați 
oameni de ispravă, avind in
tre noi pe comuniștii din co
mună și folosind sprijinul 
tovarășilor de la comitetul 
raional de partid, tragem 
nădejde ca în scurtă vreme 
și în Valea Ursului să ia 
ființă o Întovărășire în care 
printre primii înscriși să fim 
și noi:

ION BADEA, LINA RA- 
^BDOl, MARIN S BADEA, 
^GHEORGHE STANCIU și 

i alți (aram muncitori cu gos
podărie individuală din- sa
tul Valea ■Ursului, raionul 

\ Pitești.

amintești, tovarășe Albeșteanu, 
cît de frumos ai vorbit dumnea
ta în fata țăranilor muncitori 
despre Rezoluția din 3-5 martie 
1949 ? Insă, în toamna anului 
1950, cînd noi, cei 86 de țărani 
muncitori am pus temelia gos
podăriei colective „Viață nouă”, 
dumneata care luptaseși împre
ună cu ceilalți țărani muncitori 
pentru înfăptuirea reformei 
agrare, ai rămas de-o parte.

Ce zici, tovarășe Dumitru AL 
beșteanu, ai făcut oare bine că 
nu te-ai înscris în gospodăria 
noastră colectivă ? Ai socotit 
cîte bucate ai fi dus acasă în 5 
ani de zile, dacă ai fi lucrat îm
preună cu familia în colectivă ? 
De pildă, colectivistul Gheorghe 
Dumitrache, a adunat anul tre
cut împreună cu cei patru mem
bri ai familiei sale, 1.003 zile- 
muncă pentru care a primit 
12.900 kg. de cereale, 30 kg. de 
zahăr, 2.500 lei, precum și alte 
produse. Și exemple de felul a- 
cesta putem da și altele. Credem 
că ai văzut că 
viști și-au 
frumoase, 
cumpărat 
6 și-au 
de radio, 
tras

Am vrea să știm ce îndoială 
te mai ține pe loc. Nu cumva te 
gîndești că n-ai cu ce înzestra 
copiii ? Dacă te frămîntă aceste 
gînduri, de ce nu te duci să stai 
de vorbă cu colectivistul Dumi
trache 
măritat 
Victor I 
Vrei să 
avut tinerii ? Fata a avut 286 
zile-muncă, iar băiatul 351 zile- 
muncă, pentru care au primit pe
ste 6.000 kg de cereale, în afară 
de alte produse. Apoi gospodăria 
noastră le-a dat gratuit un loc 
de casă, 
ridicat în 
aeum, la 
căsătorit 
tineri Și 
au fost multe 
noastră colectivă. La unele din 
ele a petrecut și Dumitrache 
Găvănescu și a Iți țărani munci
tori cu gospodării individuale. 
Și totuși ei mai stau încă la în
doială cu cererea de înscriere 
în colectivă.

Ce părere ai, tovarășe Găvă
nescu ? N-ai vrea să Ie faci și

vreo 10 colecti- 
construit case 
dintre ei și-au 

cu lapte, vreo 
aparate

8 
vaci
cumpărat 

iar majoritatea și-au 
lumină electrică.

Gheorghe care 
fata 

Radu, 
știi

și-a 
cu băiatul lui 
tot colectivist ? 
ce zestre au

pe care tinerii și-au 
1954 casă nouă. Pînă 

noi în colectivă s-au 
vreo 15 perechi de 
nunti de felul acesta 

în gospodăria

dumneata celor trei 
le ai de măritat și flăcăului 
dumitale de însurat o nuntă ca 
a tovarășului Ghiurcu? Atunci 
de ce nu te hotărăști ?

Tot așa de harnic și gospo
dar ești și dumneata, tovarășe 
Colan Nicolae, Insă, cum ve
dem, mai stai în cumpănă. De 
ce oare nu te hotărăști să intri 
în rîndurile noastre ? Gîndește- 
te că colectiva noastră s-a mărit 
cu încă 31 de familii și că numai 
în zilele acestea au fost depuse 
încă 11 cereri 
eași întrebare 
vouă tovarăși 
Constantin A. 
ceanu, Ion Nedelcu, Tăsel Bon- 
doacă, Luca Dumitrașcu 1

Noi știm că chiaburii Marin 
Gh, Dobre, Dumitru C. A. Dinu, 
Hie Dumitrescu și alții mai răs- 
pîndesc încă fel de fel de vorbe 
rele despre gospodăria noastră 
colectivă. De aceea, mulți țărani 
muncitori mai șovăie și nu au 
deplină încredere să facă pasul 
spre fericire și belșug Aici este 
și vina noastră, a colectiviști
lor. Noi n-am demascat șoaptele 
veninoase ale chiaburilor, nu 
ne-am îngrijit să-i apropiem de 
colectivă pe oamenii cinstiți din 
sat Am stat închiși ca în- 
tr-o găoace, mulțumindu-ne și 
bucurîndu-ne de rezultatele ob
ținute în colectivă, fără a ne 
mai gîndi însă și la fericirea și 
bunăstarea celor din afară

In încheierea scrisorii, noi co
lectiviștii din comuna Dor-Mă
runt chemăm încă o dată pe toți 
țăranii muncitori din sat, pe 
consătenii noștri vrednici și ini
moși, să vină cu încredere ală
turi de noi, în colectivă, unde 
munca le va fi mai rodnică, iar 
ogoarele vor da bucate mai 
multe.

Vrem ca în curînd să vă strîn- 
gem mîinile frățește și vouă Du
mitru Albeșteanu și Dumitrache 
Găvănescu, și celorlalți consă
teni vrednici și să vă spunem 
din toată inima : „Fiți bine ve- 
niți în mijlocul nostru!”

fete, pe care

de înscriere Ace- 
v-o punem și 

Artimon Popescu, 
Cristea, Ion Gre-

GHIURCU CONSTANTIN. 
TRICA TOMA, DUM1TRA- 
GHE MIHAI, STAVRE 
1L1E, membri în gospodăria 
agricolă colectivă „Viață 
Nouă” din com. Dor-Mărunt, 
raionul Lehliu, regiunea 

București
Valea Ursului nu a 

nici pină azi ființă
gospodărie colectivă 

vreo întovărășire, pen-
Pamînful la fel

— Da ce-i bre acolo, iarmaroc ?

— Ba nu taică I Au venit noi membri în colectivă!

Sărbătoare în

curate, 
printre 
— din

Duminică... In comuna 
Scor țar u Nou. raionul 
Brăila, era sărbătoare. 

Pe case filfiiau drapele, iar 
ulițele erau pline de oameni 
tmbrăcati in straie 
Sosiseră și oaspeții — 
care multi colectiviști
comunele vecine Gemenele, 
Movila Miresii, Oancea și al
tele. S-au strîns apoi cu toții 
la căminul cultural ca să săr
bătorească inaugurarea gos
podăriei colective „Drum 
Nou"

37 de oameni s-au unit de

Scorțaru Nou
bună voie ca să muncească 
laolaltă 85 hectare de teren. 
Noul consiliu de condu
cere al gospodăriei ales in 
acea zi și alcătuit din oame
nii cei mai harnici ca Șuțu 
Gheorghe, Băcanu Nedelea, 
Bratu C. Ion, Vișianu Alexan
dru, precum și multi din noii 
colectiviști au luat cuvîntul 
angaiindu-se să muncească cu 
drag pentru a obține roade 
bogate.

TAZLAOANU VASILICA 
corespondent

Batrînețe liniștită
ani și sînt co- 
din 1950. Așa- 

de pe atunci 
cînd m-am înscris în colectivă 
nu mai eram tînăr Baba îmi 
murise, copiii se împrăștiaseră 
pe la rosturile lor. începusem să 
mă gîndesc cu îngrijorare la 
ziua de mîine. Mi se strtngea 
inima la gîndul că vremea cînd 
mă vor lăsa puterile nu este 
așa departe. Teamă-mi era să 
nu pic plocon Măriei, fiică-mea. 
măritată aci în sat. Erau unii

Am 72 de 
lec'ivist 
dar încă

gospodarul același
dar recoltele sînt cu t'tid diferite

A N T O N V
membru al întovărășirii agricole din satul Tu 

a obținut
De pe un hectar semănat cu grîu — teren cu care 

n-a intrat în întovărășire — 1.800 kg., pentru că a 
arat terenul cu plugul tras de boi, n-a respectat 
termenul optim de îusămînțare, n-a grăpat semă
nătura, n-a plivit-o — pentnj că așa făcea și în 
ceilalți ani — și n-a recoltat grîul la vreme.

Iar de pe un hectar semănat cu grîu — în în
tovărășire — 2.935 kg. pentru că a avut lotul arat

A S I
de Sus.feștii

anul trecut:

L E
raionul Negrești. regiunea Iași.

adînc din vreme și cu tractorul, aadînc din vreme și cu tractorul, a semănat cu ma 
șina sămînță de soi, aleasă și tratată, a grăpat 
și îngrășat suplimentar semănăturile în primăvară, 
apoi a plivit buruienile din grîu de eîteva ori. 
iar recoltatul s-a făcut în pîrgă. ai mașinile S.M.T.

(După corespondenta trimisă de tovarășul
GHEORGHE LEONTE)

după puterile mele, s-au 
adunat una peste alta, o 
de zile-muncă. Am dus a- 
încă 400 kg. de grîu, 250

oameni de prin satul nostru 
care căutau să-mi sporească 
această teamă spunînd că în 
colectivă, cei mai vîrstnici sînt 
dați la o parte N-am dat cre
zare acestor vorbe.

Fiind fierar, am lucrat în ate
lierul gospodăriei pînă în 1953, 
cînd povara anilor ce-o port 
în spate nu mi-a mai îngăduit 
să lucrez. Dar nici de atunci 
n-am dus lipsă de nimic și nici 
să fiu povară pentru fiică-mea 
Maria n-am afuns Din fondu
rile anume puse deoparte. în 
anul ce a trecut, de pildă, mi-au 
fost date de către colectivă 200 
kg. de grîu, 300 kg. de porumb 
și altele. Afară de asta lucrînd 
cîte ceva prin curtea gospodă
riei, 
mai 
sută 
casă
kg de porumb și alte bucate, 
precum și o sumă bunicică de 
bani.

De bună seamă că și în alte 
părți sînt gospodari mai trecuți, 
care ar vrea să intre în colec
tivă, dar nu se învrednicesc pen
tru că-i înspăimîntă vorbele 
strecurate de chiaburi, asemănă
toare. poate, celor care au ajuns 
acu’ 6 ani și pe la urechile mele. 
Vorbele aleargă, nu le poți 
struni în zăbăluță Dar oamenii 
de aceea au cap pe umeri, să le 
rumege. Și cine Ie rumegă cum 
se cuvine, înțelege că eu n-am 
greșit și că între zvonuri și 
viață este o mare deosebire. Cea 
mai bună dovadă e chiar plinul 
magaziei mele. Leatul meu din 
sat sau din alte sa'e, are să în
țeleagă ce-am înțeles eu încă-n 
1950, și cred că o să facă la fel 
ca mine.

VITAN NICOLAE 
membru al gospodăriei co

lective „Dezrobirea" din 
comuna Periam, regiunea 

Timișoara



Ma-m născut cu mulți ani 
în urmă dintr-un cireș. 
Popa Iapă din Găuridu, 

deputat averescan, cunoscut în 
tot județul numai cu porecla 
asta, căci umbla prin sate, în 
campania electorală, călare pe-o 
iapă bălană, avea un cireș rotat. 
Și mai avea popa și un paracli
ser. Pe Guriță Juma’.

Nea Guriță Juma’ era renu
mit în județ pentru repeziciunea 
cu care răstruna pe gît jumăta
tea de rachiu sau lichida adver
sarii politici ai popii.

Acum vreo treizeci și ceva de 
ani, cam pe cînd se coc lubeni- 
țele, Popa Iapă și Guriță Juma’ 
erau în fierbere mare I

Paracliserul, care își începuse 
activitatea, se opri într-una din 
zilele acestea în fața cireșului.

— Părinte, ăsta tot se usu
că. Eu zic să-mi croiesc din el 
o bîzdoacă I

— Taie-1, taică — încuviință 
părintele — dacă e vorba de in
teresele alor noștri; dă-1 jos că

Conu Ghiță; ministrul libe
ral al Sănătății și deputat 
în Cameră, își făcea obiș

nuitul său turneu electoral din 
preajma alegerilor, însoțit de 
Nae Capgros, agentul său e- 
lectoral. ’

Campania electorală mersese 
bine și conu Ghiță se simțea 
mulțumit, în timp ce mașina îl 
purta spre satul unde avea loc 
întrunirea.

— Cred că ai noștri o să iasă 
din nou în alegerile astea I se 
întoarse el spre Nae Capgros. 
frecîndu-și mulțumit mîinile. 
Simt eu pulsul, Nae băiete I 
Dacă n-o fi așa 1...

— Este, coane Ghită, se 
poate? Păi n-am avut eu grijă?

La un moment dat, în fata 
șoferului se iviră două drumuri: 
unul în dreapta și altul în stîn
ga.

— La dreapta 1 porunci Nae 
Capgros.

— De ce nu la stînga, Nae 
băiete ? Avem vreme să mai 
facem o întrunire și la Conă- 
cești I

— Nu se poate, boierule. Co- 
năceștii e sat contaminat Nu 
intră și nu iese nimeni, pînă 
nu s-or termina alegerile.

-- Ne înjură opoziția, o să 
zică iar că umblăm cu falsuri 1

— Care falsuri, coane Ghiță? 
Am aici dovada.

încet cu precauție, Nae Cap
gros scoase dovada : o cutie de 
cremă Nivea.

— Ce e asta ? îl întreabă mi
rat ministrul Sănătății, care 
tocmai își pregătea în gtnd 
discursul la întrunire, pe tema 
sănătății țăranului romîn.

— Dati-mi voie, boierule I
Degetele groase ale lui Nae 

Capgros, mai obișnuite cu bîta 
decît cu lucrurile măruntele, 
desfăcură cu băgare de seamă 
capacul cutiei. Pe fundul ei lu
cios se lăfăia un păduche.

— Păduche de tifos ezanti- 
matic, declară Nae Capgros. E

FRUSINICA 
(amintirile unei bite electorale)

avem nevoie de voturi, nu de 
cireși I

Așa m-am născut.
Guriță Juma’ mă prezentă 

foarte mîndru părintelui.
— Ia privește, taică părinte, 

ce mîndrete I Blagoslovește-o, 
că-i pusei și nume : Frusinica !

Popa Iapă mă blagoslovi, 
așa că avusei parte și de botez 
creștinesc.

Cînd să mă scoată Guriță pe 
poartă, deputatul cu anteriu» zi
se cu multă miere și duioșie în 
glas :

— Guriță, taică, să nu-1 ierți

cules de mine personal de la 
fata locului. Să mai vină opo
ziția și să zică, că îi rupem 
imediat gura. Pozăm păduchele 
din fată și din profilm și îl 
dăm la gazetă.

Conu Ghită fu de acord. Ir 
adevăr, din punct de vedere 
sanitar vorbind, motivul era 
serios. Vesel, începu să vor
bească despre altele. Cutiuța dr 
Nivea rămăsese deschisă pe pi
ciorul său. Deodată conu Ghi

ță se întrerupse și dădu un ți
păt :

— Nae! A scăpat păduchele!
— Ce vorbești, boierule 1 Ao- 

leu, auzi pungașul, a șters-o 1
Pe Conu Ghită îl trecură su 

dorile. Simțea că își pierde cu
noștința și îi clăntăne dinții.

— Nae, mă mănîncă ceva pe 
la cot, îngînă el pierdut.

— Să-1 căutăm, boierule! S-o 
fi suit lighioana, mai știi ?

Pe jumătate mort de spaimă, 
ministrul începu să se dezbra
ce. își scoase raglanul, gam
beta, haina, cravata, vesta și 
cămașa. Păduchele nu era ni
căieri.

— E în ciorap ! răcni el. 
Simt că m-a pișcat și se urcă 
pe picior 1

— Repede, jos pantalonii, 
coane Ghiță I Să nu vă muște 
dihania.

Cu mîinele tremurînde conu 
Ghiță se descheie într-o clină 
la brăcînar și azvîrli panta
lonii. Acum nu mai avea pe el 
decît monoclul, izmenele, cio
rapii și pantofii.

Deodată, Nae Capgros care 
îl privea atent și grijuliu, în

pe nici unul. Care nu e cu noi 
miruiește-1, taică.

Guriță îmi mîngîie gîlcile.
— Părinte, nu scapă nici 

unu’ nemiruit. Ca la zi-ntîi I
Și paracliserul se tînu de cu

vin'.. Primul pe care îl trimise 
în spital, fu Voicu Iui Tase, ță
ran sărac și amărît din capul 
satului. Voicu, ridicase glasul, 
intrerupînd o cuvîntare a 
popii.

— Da, de ce să vă votăm, 
părinte? Ne-am săturat de min
ciuni. Pă cine votăm noi, pe 
dumneata, pă Tăcu moșieru, pă 
d-ăia de la oraș cu mașini și 
fabrici, pă cine ?

A doua zi îl găsiră pe Voicu 
în praful liniei, plin de sînge. 
Carnea era pe el ca strugurele.

Spălîndu-mă de sînge, nea 
Guriță îmi spuse mîndru :

— Frusinico, halal de neamu’ 
tău 1 Nici nu mă gîndeam că o 

gheță cu ochii țintă la el.
— Mă mănîncă la subsuoară, 

suflă el.
— Dă-te jos din mașină mai 

repede 1 răcni ministrul, galben 
la fată ca șofranul. Oprește 
mașina șofer, să se dea jos 
Nae.

Capgros redeveni însă liniștit 
și zîmbitor. Băgă mîna sub 
haină, la subsuoară și scoase 
un fir de păr de cal.

— Asta mă mînca, zîmbi el 
cu toți dinții lui de aur. Nu 
era nici un păduche.

— Atunci trebuie să fie pe 
aici, pe canapea I țipă conu 
Ghită.

încercă să se ridice, dar toc
mai în clipa aceea, șoferul opri 
brusc și amîndoi pasagerii că
zură în față.

— Ce, ai înebunit, neică ? se 
zborși Nae, pipăindu-și buza 
din față, cu care intrase în 
speteaza banchetei șoferului. 
Acesta întoarse o privire în
grozită.

— Exantematicul 1 rosti el. 
Mă ciupește de spinare.

— Tu ai venit cu păduchele 
aici ! țipă la Nae, amenințîndu-1 
cu bastonul, ministrul. Ne îm
bolnăvim toți de exantematic 1

— Nu era de ezantimatic, 
coane Ghiță, pe ochii mei I se 
jură Nae Capgros. Am zis și 
eu așa, ca să avem motiv să 
băgăm în carantină Conăceștii, 
că e cu opoziția E un păduche 
bun, liniștit, cutes de mine din- 
tr-o familie cumsecade...

— Minți 1
— Pe cuvîn'ul meu de o. 

noare, coane Ghită, se poate I 
A fost o șmecherie, ca la ale
geri.

— Pe mine mă mănîncă, rosti 
din nou șoferul.

— Eu mă dau jos I declară ri
tos ministrul. Pînă nu găsiți 
păduche:e, nu mă sui ta mași
nă din nou.

Abia după vreo oră, asudat, 
cu pălăria dată pe ceafă, con
gestionat la față și totuși zîm
bitor, Nae Capgros îi arătă șo
ferului, cu un aer triumfător, 
păduchele.

— Era în ștergătorul de pi
cioare, declară el, răsuflînd u- 
șurat.

Șoferup se feri instinctiv. Nae 
Capgros luă gîngania și o puse 
la loc, cu grijă, în cutia de 
cremă Nivea.

— Ce te tot ferești așa ? Să 
spui drept, nici eu nu știu 
dacă e ezantimatic sau nu. Ori
cum, acuma e un păduche deo
sebit. Vezi, cum să-ți spun... E 
un păduche MINISTERIAL I 
L-a ciupit și pe conu Ghiță.

FL. PETRESCU

să fii atît de zveltă la țopă- 
ială.

Din seara aceea începu ca
riera mea. Rînd pe rînd trecură 
pe sub cucuiele mele, liberali, 
țărăniști, dar mar ales oameni 
cinstiți, cameni săraci, ca Voicu 
lu’ Tase. Secerînd în dreapta 
și-n stînga, neobosită, se duse 
vestea despre mine în tot Te
leormanul.

In prima mea campanie elec
torală trimisei în spital treizeci 
și patru de țărăniști, patruzeci 
de liberali și peste o sută de 
oameni nevoiași care mi se 
împotriveau Morți am avut nu
mai șase. Toți șase duși în 
deal, de popa Iapă în odăjdii 
și de Guriță Juma’ cîntînd 
foarte duios.

Apoi cî'.va timp m-am odih
nit, gîndind cu groază la pă
catele mele. Cînd alegerile bă
tură din nou la ușa paraclise
rului, rrea Guriță porni iarăși 
cu mine în haiducie. De data 
aceasta paracliserul n-avu no
roc. Muri storșit chiar de cu
cuiele mele, într-o încăierare. 
Zmulgîndu-mă din mîna lui, 
Costea — căpetenie liberală — 
îl trînti în șanț și începu zdu- 
p-ăiala. Numai de cîteva ori îl 
atinseseră cucuiele mele și nea 
Guriță Juma’ amu(i.

Astfel,.trecui în slujba libera
lilor. In numele lor îi be'.egii 
pe alții.

După puțin timp, într-o încă
ierare, mă capturară țărăniștii. 
Bătui atunci la sînge pe foștii 
mei stăpîni. Puseră în cele din 
urmă mîna pe mine niște găli
gani în cămăși albastre. Cică 
erau „băieții” lui Cuza I

Ce mai măcel, cu mine în 
frunte, ca un prapure la mort, 
porniră și găliganii ăștia I 
„Băieții” lui Cuza mă dădură 
în primire altor vlăjgani tot în 
cămăși, dar de culoarea foii de 
dovleac, încruntați, cu frunți 
înguste și ochii zbanghii. Și așa 
am dus-o, mult amar de vreme.

Ultima mea ieșire pe teren a 
însemnat cel mai crunt insucces 
al vieții mele tîlhărești. Chia
burul Nae L'imă care mă sco
tea din pod numai în miez de 
noapte, a fost prins tocmai 
clnd se repezea pe la spate a- 
supra brigadierului Cuțui. El 
arestat, eu oropsită în acest 
colț de birou, la sfatul popular. 
Nimeni nu-mi dă atenție. Stau 
rezemată, în colț, după un du
lap cu dosare, lîngă un făraș. 
Cîtă decădere 1 Unde ești tu, 
nea Guriță, s-o vezi în ce hal 
a ajuns Frusinica ta ? Dar ceea 
ce mă înnebunește de-a binelea 
e zvonul pe care îl aud că se 
fac din nou alegeri.

— Cum, alegeri ? Ce fel de 
alegeri fără mine ?

Tocmai cînd mă furaseră gîn- 
durile astea, intră în cameră 
președintele sfatului popular și 
secretarul organizației de bază. 
Președintele, căutînd un dosar, 
dădu cu ochii de mine.

— Ce-i cu bîzdoaca asta ?
Secretarul îi răspunse, apu- 

cîndu-mă :
— Obiect de muzeu 1 A lu’ 

Nae Uimă. Ușurică foc. O să-mi 
fac din ea o coadă de lopată.

A doua zi, secretarul îmi 
curăță cucuiele și devenii coadă 
de lopată. Mă apucai după 
cum vezi să muncesc la bătrî- 
nețe. Să mă vezi cum țopăi pe 
cîmp I Parcă aș fi fată mare 1 
Ce să-i faci, nea Guriță Juma’, 
s-au schimbat timpurile și oa
menii ăștia noi au îngropat nă
ravurile trecutului. De-ai trăi 
azi, locul tău ar fi la stinsul 
luminărilor în altar, nu pe 
lîngă urnă cu măciuca.

Asta ți-o spune fină-ta, Fru- 
sina, ca să-ți intre în urechi, 
chiar dacă-ți sînt astupate, a- 
colo, în dealul foștilor voștri

< •
< •

■ ►

• Așezare de munte, cu 
pitite pe funduri de văi sau risi
pite pe coaste de deal, așa 
arăta Ponorul, comună din cu
prinsul raionului Aiud. Pierduți 
între creste de munți, fără dru
muri ca lumea spre oraș, fără 
știință de carte, fără îngrijire 
medicală, ponorenii au sorbit 
în trecut din plin paharul sără
ciei.

< •
< •
< •

< ■
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vite, ci oameni. Singura 
stăpînirii burghezo-mo- 
era să le trimită per- 
pentru a scoate bani și

• Cine a trecut cîndva prin 
satul Tolici din raionul Tg. 
Neamț, își aduce aminte de co
cioabele și bordeiele — multe 
săpate în pămînt — în care nu 
stăteau 
grijă a 
șierești 
ceptorii
din piatră seacă.

• Tîrgul Lăpuș era o comună-A 
ce nu se deosebea de un sat mai 
răsărit din regiunea Baia 
Sărăciș și neștiința își făceSi 
tot mai mult culcușul în casele 
țăranilor muncitori de aid.

• Cu 11 ani în urmă, în în
treg cuprinsul raionului Sărmaș ■ 
erau 61 de școli elementare de 
4 și 7 ani și 12 cămine cultu
rale. Cu toate că în acest raion 
trăiesc mulți unguri, nu era nici
o școală cu limba de predare 
maghiară.

• In 1938, ta regiunea Iași 
erau doar 38 de cămine cultu
rale deși lașul era una din cele 
mai vechi cetăți ale științei șl 
culturii din țara noastră.

• Todireștii este un sat mic 
așezat la poalele codrului Vlad- 
nic. In trecut, aproape toți lo
cuitorii erau neștiutori de carte. 
In sat nu era nici un lăcaș de 
cultură.

FOBIE
Iff

Foaie verde, lată, 
Stringețl-vă roată 
Mâl săteni și frați 
Șl mâ ascultați 
C-am de povestit 
Clte-am pătimit 
Eu și fiecare 
Cînd era votare 
Șl stâpinii țârii 
Erau moșierii.

Pînâ la votare 
Era zarvă mare
Că venea Modreanu 
Ba un Ungureanu, 
Ba Lazăr Ilie
Ba dracu’ sâ-1 știe 
Șl no cereau votul 
Câ ne-or face totul: 
Tot ce vrem ne-or face : 
Școală cum ne place. 
Drumuri vicinaie. 
Poduri și spitale. 
Biruri or scădea 
Șl ne-or ajuta».

Apoi cînd ieșeau 
De toate uitau...

De-1 votam, ori ba. 
Tot un drac era, 
Câ ei tot ieșeau.
Câ pe-atunci votau. 
Nu alegătorii.
Ci măsluitorii™.

★

Dar acum, mâi frați, 
Stați șl m-ascultați.



lift

FA JÂ
AZI

t dar in altfel
nuri. In cijiva ani au luat 
tici 5 școli cu cite 4 clase, 
lă cu 7 clase, un dispen- 
edical, casă de nașteri, 
ar pentru copii, punct tăr
ie, cămin cultural.
ilicienii au dărimat bor- 
ji și-au construit zeci de 
ai, o școală mare și fru- 

O cooperativă bogat a- 
onată pune la dispoziția 
•ilor tot ce au nevoie.

numai 6 ani de zile in 
Lăpuș au fost construite : 
ică, un magazin univer- 
școală medie, o casă de 
, un dispensar pentru 
in dispensar T.B.C., iar 
ica s-a mărit de 4 ori.
tăzbdupă 11 ani, In 
Sirm^ț sint 128 de școli, 
cart școli de 4 ani 
coli ani. In 27 școli 
li fi 3 școli de 7 ani, se 
in limba maghiară. Nu- 
ăminelor culturale a cre- 

la 12 la 34. Despre bi- 
Î40ate, aproape că nu 

i v%rbi. Astăzi sint 31 de 
ri cu peste 40.000 de vo-

4

lăzi in regiunea lăți, 
)00 de cămine' cnlturale, 
:are jumătate sint inzes- 
i aparate de radio.

lăzi, tn satul Todirești 
rut multe case noi. Mîn- 
inalță școala nouă con- 
de cnrind, unde, deopo- 
opii și virstinici Învață 
! și să citească. Nu de
ște căminul cultural, iar 
rum de cămin, dispensa- 
unal. Toate, realizate tn 
2-3 ani de zile.

■i
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____VEBA 
la un grup de 
ti din Tg. Lâpuș

icim pe-ogoar»
> răzoare
i bucurie

at 
nouâ-n sat 

ămin înalt 
un palat, 

nai face noi 
lucruri noi.

spun vreo dona 
țața nouâ, 
I noștri frați 
deputați :
în sat

Secare, 
■ta votare 
bucurie 
i veselie, 
ifm In sfat 
abur spurcat; 

muncitori 
pitorl, 

gospodari 
ei tilharl, 

buni, fruntași 
mai fruntași 

a flrtațl

CHIHA VEBA

♦ 
♦

Desen de N. HILOHI

CANDIDATA SATULUI
Da’ staji bre oleacă să-mi trag su

fletul, ș-apoi o să vă spun cum 
6 fost..

Mergeam așa cam pe la jumătatea 
zilei să văd și eu femeia aceea voinică 
la treabă, care a îngrijit 13 vaci după 
carte, apoi o muls de la dînsele 63.081 
litri de lapte într-un singur an, și după 
trebușoara asta o luat primă 6.170 
(el.

Eu credeam că-i □ femeie așa ca 
moldovencele noastre, plină la trup, 
’naltă și mlădie. Cînd colo ce credeți 
dumneavoastră ? In ușa grajdului, văd 
o copcilă pu{intică la trup, cu părul 
galbăn, galbăn ca mătasa păpușoiului 
Cînd prinde a da în pîrgă și cu ochii 
ca floricelele albastre ce-mi răsar vara 
prin grîu.

Mă chiorăsc eu la dînsa o vreme, 
mă uit și pe alături să văd n-oi ochi 
una mai arătoasă ?...

„Nu-i, bre, alasta Matilda" — toni 
ziceam eu în minte. Cu ea mai erau 
vreo trei băieți, — unul mai bărbat; 
tocau niște sfeclă, pesemne pentru 
vaci. Copcila ceea învîrtea o manivelă 
la tăietorul de sfeclă cu multe cu{ite și 
tăcea.

„Ia să mă dau oleacă în vorbă cu 
ei", îmi zic eu, și-l întreb:

— Da’ ce faceți, bre, oameni buni, 
cu sfecla ceea ?

Și cine credeți că-mi răspundte ? 
Copcila!...

— Apăi, facem mîncare la văcuțe, 
bade.

— Phil 1 Dar grea treabă.
— Grea, ne grea, noi trebuie s-o fa

cem că văcuțele nu trebuie să-ndure 
foame, că nu mai dau lapte.

„Da’ vorbăreață mai este sfkleaza 
alasta 1“ — gîndesc eu. Și vrednică 
bre, nu lasă o clipă treaba, să stele de 
vorbă cu omul mai pe tihnite.

Șl vorbă, vorbă, iaca terminară și el 
sfecla de tocat. Copcila se duse-n 
grajd. Eu mă luai pe urma el.

„S-o întreb de Matilda ?... Să 
n-o întreb ?... Dar las’ c-o veni dînsa 
ș-atunci om sta la sfat".

In fundul grajdului cela mare era o 
grupă de vaci, așezate în linie la ieste. 
Rumegau în tihnă.

— Slobod ceva lapte vacile alstea ? 
Slobod ?

Copcila se înturnă spre mine și mă 
privi zîmbind.

— Apăi aiasta cu seria 110 o stri
gă „Aurora" ș-o slobozit anul trecut, 
peste 7.000 ki’e. Ceea... 115, „Bondoa- 
ca", peste 6.000... Dar așa, în medie, 
pe cap de vacă or slobozit 5.080 kile.

Ea vorbea cu mine, dar nu sta o cli
pă locului. Mîingîia văcuțele, le apăsa 
pe ugere și dacă o întrebam ceva îmi 
răspundea repede, dar pe larg, să mă 
facă să pricep.

— Și cum de-ati făcut să sloboadă 
atît belșug de lapte, că doar nu-s fa
brici ? — o întrebai eu, cu gîndul că 
nu mai vine Matilda.

— Bine, — îmi răspunse ea, rîzînd. 
Le-am furajat după greutate, după pro
ducție, ca la carte, și-or slobozit atîta... 
Le facem „masajă" de trei ori în timpul 
mulsului, să vină laptele mai repede. 
Și ne purtăm blînduț cu dînsele ca și 
cu copiii.

„Bre, dar minunată copcilă... Multe 
mai știe... Ca un om bătrîn", — gîn
desc eu și mă scarpin a nerăbdare du
pă ceafă... „Nu mai vine Matilda"...

îmi ieu inima în dinți ș-o întreb:
— Dar tovarășa Matilda Turinschi 

nu-i pe aicea ?
— Eu sînt, — îimi răspunde copcila, 

liniștită, privindu-mă cu ochii ceia ca 
floricelele albastre ce-mi răsar vara 
prin grîu.

M-apuc de povestesc și unul sătean 
din Itcani întîmplarea aiasta și cela-mi 
mai spune că oameni or propus-o can
didată în sfatul sătesc. Se pricepe dîn
sa și la trebi de gospodărie mai mare, 
— îmi zise el, arătînd cu degetul unde
va. Asta drept s-o spun, parcă bănu
iam eu, că văzusem chiar acolo la locul 
ei de muncă toate celea așezate cu di
chis și chibzuială...

Mergeam spre gară și-mi venea 
așa... o bucurie... nu știu nici eu de ce, 
dar dacă aș fi din Itcani primul i-aș 
da votul...

De aceea am venit într-un suflet să 
vă povestesc.

FLORIAN SA1OC

V O T E Z !
Pentru belșugul zilei cu luminoase-amiezi
Si oboseala dulce a orelor de seară
Pentru trifoi șb struguri, bucate șt secară — 
Votez !

Pentru acei ce plinii ii dau gustosul miez
Si aridică holda cit cal cu călăreț
Deci pun pe-orice grăunte din holda asta preț — 
Votez!

Pentru meșteșugarul ce răspunzînd: „Cutez!" 
A slobozit cu braful avîntul spre mai sus 
Urcînd pe scara-naltă a timpului supus — 
Votez!

Pentru artistul care mă-nvafă să visez 
Descoperind în piatră, cu scumpele-i unelte, 
Fermecătoarea lume cuprinsă-n forme zvelte — 
Votez!

Pentru savantul care-a mai frînt un meterez, 
Spre-a răspindi știința de-aici pe-ntregul glob 
Si-a înzecit puterea în fiecare bob — 
Votez t

Pentru ostașul — strajă a tot ce eu creez. 
Pentru acei ce-n munte, deschid un drum luminii 
Si împînzesc văzduhul cu o rețea de linii — 
Votez!

Si pentru pacea lumii, înflăcărați# crez, 
Pentru salcîmu-n floare ce străjuie la porfi.
Si împotriva crudei, pretimpuriei morfi — 
Votez !

VIRGIL TEODORESCU

Sub cer senin de primăvară 
Cînd zorii luminoși străbat, 
S-au întîlnit pe ulicioară 
Doi oameni, din același sat.

Unul, voinic și-n straie-alese, 
Cu bunda-n fire și cu brîu.
Pornise mîndru să voteze 
Fruntașii mărilor de grîu.

far celălalt, pe îndelete, 
Asemeni unui hot călca; 
Zburătăcea priviri șirete.
Fusese „deputat" cîndva.

Si-așa, pe vechea ulicioară 
Unde mi-i neamul, din străbuni. 
Eu am văzut — a cita oară —< 
Stînd fată-n fată, două lumi!

„Propunem ca Maria să se treacă-n *
Această listă, prea cinstiți țărani; J
Spinarea ei. ca puiul de mesteacăn •
S-a îndoit ia cincisprezece ani. •

•
La cincisprezece ani a fost argată
Si și-a stîlcit picioarele prin spini...

i [ f-e palma încă aspră și crăpată *
De cit a robotit la cei haini. î
Ci nu priviți la tîmplele-i cărunte:
A-ncăruntit trudind lingă plăvani;-
Dar sufletul i-e tînăr, să înfrunte Z
De-acum-nainte încă zeci de ani. •

Fruntașă-i azi, că-i harnică din fire,
Si-adeseori în ajutor ne-a stat; X
far drept dovadă că îi dăm cinstire
Propunem s-o alegem deputat!"

RUSALIN MUREȘAN
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Cooperative agricole 
milionare

Cooperativele agricole de 
producție dm R. P Polonă 
au ob(inut în anul trecut 
succese deosebit de mari.

La principalele culturi ce
realiere recolta a fost mai 
mare decît în ceilalți ani și 
întrece cu mult producția 
la hectar din gospodăriile in
dividuale. Cresc veniturile 
cooperativelor agricole de 
producție. De pildă, în voie
vodatul Wroclaw peste 40 
de cooperative agricole de 
producție au realizat venituri 
de peste un milion de zloti 
(monedă poloneză).

Văzînd avantajele muncii 
în colectiv, țăranii cu gos
podărie individuală pășesc 
în număr mare pe ca ea coo
perativizării. In voievodatul 
Poznan s-au organizat în 
primele zile ale lunii ianua
rie 1956 zece noi cooperative 
agricole de producție. Numai 
în ultima lună, țăranii din 
voievodatul Bydgosz au or
ganizat alte 20 de noi coo
perative de producție

Recolte bogate, 
venituri mari

Memorii cooperativelor a- 
grico’e unice din R Ceho- 
s.ovacă obțin recolte cu mult 
mai mari decît țăranii indi
viduali, între altele și pen
tru motivul că au putința să 
folosească larg cuceririle ști
inței. Aplicînd metodele in
dicate de Institutul agricol 
de cercetare din Liberec, 
membrii cooperativei agri
cole unice de la Sobeslavice 
(regiunea Liberec), de pildă, 
au ob{inut în 1955 o recoltă 
de 4.200 kg. de grîu la hec
tar. In același an producția 
la hectar obținută de ță
ranii din gospodării indi
viduale din Sobeslavice nu

iscarea pentru coaperatizarea agricul
turii a luat un mare avint in toate 
țările de democrație populară. In- 

credințindu-se de foloasele muncii in comun, 
un număr tot mai mare de țărani muncitort 
pășesc de bunăvoie pe drumul agriculturii 
socialiste. In China, de pildă. în 1955, nu
mărul cooperativelor agricole de producție 
a crescut de la 650.000 la 1.900.000. Numă
rul gospodăriilor țărănești unite in 'coope
rative 'reprezintă peste 60 la sută din numă
rul total al gospodăriilor țărănești din în
treaga Chină. In R. P. Bulgaria, majoritatea 
gospodăriilor țărănești sint cooperatioizate, 
peste 63 la sută din întreaga suprafață cui 
tivată fiind lucrată de gospodăriile coopera
tiste. In cursul anului trecut numărul coo

perativelor de producție din R. P. Albania 
a crescut de două ori. In aproape jumătate 
din satele Republicii Cehoslovace țăranii au 
intrat în diferite forme cooperatiste de mun
că. De asemenea cu 650.000 de familii s-a 
mărit anul trecut numărul familiilor care 
au intrat în cooperativele de producție din 
R. P. Ungară. In R. D. Germană în 1955 
au luat ființă alte l.OOO de cooperative agri
cole de producție. In R. P. Polonă, numai 
in provincia Silezia numărul cooperativelor 
agricole de producție se ridică în prezent la 
1.154.

Exemplul luminos al colhoznicilor sovie
tici însuflețește mase tot mai largi de ță
rani muncitori din țările de democrație 
populară

Țărani cu gospodărie individuală din plat i Minciju, provincia Hubei, se înscriu în cooperativa 
agricolă de producție

a fost nici pe jumătatea pro
ducției realizată la hectar 
de cooperativa agricolă

Veniturile membrilor coo
perativelor cresc neîntrerupt 
In regiunea Olomouc, din R 
Cehoslovacă. în 1955. peste 
50 la sută din cooperativele 
agricole unice, au dat pen
tru ziua-muncă venituri cu 
mult mai mari decît se pre
văzuse în plan. Astfel, în 
loc de 19,20 coroane cît pre 
vedea planul, membrilor coo
perativei agricole le-au re
venit cîte 20.40 coroane, pen
tru o zi-muncă

Refacerea agricu furii 
eoreene

Cotropitorii imperialiști au 
pricinuit mari distru
geri în Coreea demo

crată. Muncind pentru vinde
carea rănilor produse de răz
boiul pustiitor, țărănimea din 
R.P.D Coreeană efectuează 
mari lucrări de ameliorate, 
construiește zeci de lacuri 
de acumulare amenajează 
canale de irigație. înalță di
guri care apără cîmpiile îm
potriva inundațiilor

Astfel, în cei doi ani și 
jumătate scurși de la înche
ierea armistițiului, în R.P.D 
Coreeană au fost amenajate 
sau refăcute 51 de lacuri de 
acumulare, au fost construite 
baraje a căror lungime to
tală este de 334 km., pre
cum și 570 de stațiuni de 
pompare

De curînd, guvernul R.P.D. 
Coreene a luat o hotărîre 
care prevede crearea a 290 
de sisteme de irigare a peste 
40.000 de hectare de pămînt. 
Toate acestea vor fade ca 
încă în 1956 recolta de ce
reale să crescă ca 64.000 de 
tone.

in satele din provincia Cijețzian

In viața satului chinez se petrec astăzi adînci 
transformări. Mișcarea pentru cooperativi
zarea agriculturii, care se desfășoară cu 

succes, schimbă înfățișarea satului și viața de toate 
zilele a țăranilor. Țăranii vorbesc din ce în ce mai 
mult despre grupurile de într-ajutorare în muncă, 
dțspre cooperativele agricole de producție, despre 
noile forme de organizare a muncii.

Am vizitat de curînd satele provinciei Cijețzian 
din sudul Chinei, în care această mișcare de mase, 
condusă de Partidul Comunist și de guvernul 
popular, a prins a se dezvolta îndată după elibe
rarea tării.

in provincia Cijețzian, peste 60 la sută din nu
mărul gospodăriilor țărănești sînt încadrate astăzi 
în grupuri de într-ajutorare în muncă și în coo
perative agricole de producție. Mii de țărani sînt 
membri ai cooperativelor de credit, de aprovizio- 
nare-desfacere și meșteșugărești. Pășind cu hotărîre 
pe calea socialismului, țăranii se descătușează de 
mizeria în care se aflau în trecut.

Din orașul Hancijou — centru administrativ al 
provinciei Cijețzian — o apucarăm spre sud-vesf 
După ce am ocolit prin partea de răsărit pitores
cul lac Sihu și am lăsat în urmă defileul muntos.

am luat-o de-a lungul țărmului apusean al flu
viului Țiantanțzian, pe lîngă lanuri de orez și 
plantații de cel mai bun ceai verde din China, 
ceaiul de Lunțzin.

Mai văzusem și în trecut satele acestei provincii. 
Pe atunci ele erau cufundate în mizerie, cu cîteva 
dughene în care nu găseai, decit rar, mărfurile de 
care aveai nevoie. Instituții culturale nu existau, 
în schimb erau case de jocuri, unde țăranii erau 
jecmăniți.

Nu poți să nu admiri acum casele frumoase și 
încăpătoare, clădite după victoria revoluției popu
lare de numeroase familii de săteni. Ele contras
tează viu cu cocioabele joase, lipite cu lut și 
paie, de dinainte de eliberarea țării. Astăzi, cocioa
bele nu mai sînt folosite decît ca adăposturi pen
tru vite și pentru alte nevoi ale gospodăriilor.

Pe oriunde am poposit am văzut fețele voioase 
ale țăranilor, am constatat încrederea lor neclin
tită în ziua de mîine. Oamenii abia își mai pot 
aduce aminte că numai cu cîțiva ani în urmă în 
satul lor domneau dezordinea și sărăcia, frica și 
deznădejdea. Astăzi, toate acestea sînt doar o a- 
mintire urîtă a trecutului

CEN I-FAN

♦ ★

★

Sub regimul hor- 
tist, țăranii ma
ghiari trăiau in 
bîrloguri săpate în 
rîpe.

Astăzi au case 
arătoase și animale 
de rasă în ogradă.

♦

♦ ★

Legumicultori vestiți 
în întreaga Bulgarie

Locuitorilor satului Kri- 
cin li s-a dus vestea 
în toată Bulgaria. Roa

dele muncii lor au crescut 
și mai mult de cînd au alcă
tuit o gospodărie agricolă 
cooperativă de muncă.

Țăranii din satul Kricin 
s-au specializat îndeosebi 
în cultivarea legumelor tim
purii. Anul trecut, gospodă
ria lor cooperativă a culti
vat 222 de decari (un decar 
are 10 ari) cu roșii timpurii 
Datorită muncii unite, iscu
sinței oamenilor și folosirii 
cuceririlor științei în această 
direcție, legumicultorii din 
Kricin au obținut o recoltă 
medie de 43.180 ku. de roșii 
la hectar, în loc de 28.500 kg. 
cît se prevedea în plan. De 
pe unele loturi s-au cules și 
cîte 63.000 kg. de roșii la 
hectar.

Cultivarea de legume tim
purii asigură venituri mari 
membrilor gospodăriei agri
cole cooperative de muncă. 
Anul trecut, numai din vîn- 
zarea roșiilor timpilrii ei au 
realizat venituri în valoare 
de peste 1.300.000 de leva.

Viața nouă 
într-un sat albanez

n trecut, satul Libonik, 
din regiunea Korcea, 
era alcătui*. numai_din 

cocioabe mici și dărăpă
nate, din chirpici, locuite 
de oameni săraci care 
duceau o viață grea. Pen
tru a-și agonisi hrana 
zilnică, țăranii erau ne- 
voiți să muncească pe pă- 
mîntul moșierului.

Puterea populară a creiat 
neîncetat țăranilor muncitori 
condiții prielnice pentru a 
duce o viață tot mai bună. 
Țăranii din Libonik și-au 
dat seama de avantajele 
muncii în colectiv și încă din 
1950 au întemeiat o coope
rativă agricolă de producție. 
Munca în comun, făcută cu 
ajutorul mașinilor și după 
sfaturile științei, a dat pu
tință țăranilor cooperatori să 
obțină în 1955 pînă la 85.000 
kg. de sfeclă de zahăr, 2500 
kg. de grîu, 2700 kg. de po
rumb la hectar. Cooperatorii 
au plantat pe dealurile din 
împrejurimile satului viță de 
vie, și au în prezent 300 de 
oi, 200 de porci, multe vaci 
și un număr mare de păsări.

In afară de miile de kilo
grame pe produse agricole 
pe care le primesc pentru 
zilele-muncă prestate, mem
brii cooperativei agricole 
primesc anual fiecare, între 
00.000 și 120.000 leki (mo

nedă albaneză). In sat au 
fost construite numeroase 
case de locuit, o clădire pen
tru școala de 7 ani, un club, 
o grădiniță- Pe străzi și în 
case a fost introdusă lumina 
electrică

In R.P. Albania sînt astăzi 
multe sate ca Libonik. în 
care, datorită colectivizării, 
s-au creat condiții pentru 
sporirea neîncetată a bunei- 
stări a țăranilor muncitori



Noul sovhoz cerealier „Zapadnîi" oin R. S. S. Kazahă, are stația lui de radioficare. 
In fotografie: operatorul R. Tunik (dreapta) și șeful stației M Polosin, in timpul lucrului.

O PROBLEMA $1 DOUA STILURI 
DE REZOLVARE A El

Povestea lui Robert Coles...
pară o glumă. Nu este 
vorba despre așa ceva.

...poate să 
însă de loc _ __
Povestea este întrutotul exactă și a 
apărut în presa din întreaga lume.

In orașul Glen Cove din S.U.A. e- 
xistă o societate numită ..Corporația 
pentru dezvoltarea relațiilor interpla
netare". Președintele si fondatorul a- 
cestei corporații este fostul profesor de 
astronomie Robert Coles. Pînă aici 
nimic de haz, nimic ciudat. în afară 
poate de firma societății- Cum însă în 
S.U.A. sânt firme si mad trăznite. mer
ge sd ea.

Hazul sd ciuidă-tenia corporației stau 
in natura afacerilor ei. Căci Robert 
Cotes se ocupă — nici mai mult nici 
mai puțin — defcît cu vânzarea pămîn- 
uirilor din-.. lună! Da. Ați citit bine. 
Președintele societății acesteia se ore- 
tinde proprietarul 
mînturile de acolo, 
iar pogonul 1

Să spun drept, 
domnul Coles.

Păi ia judecați

lunei șl vinde 
la Dretul de un

pă- 
do-

îl compătimesc pe

---------- si dumneavoastră! 
Președintele Eisenhower cere să se re
ducă suprafața însămînta-tă a S.U-A. 
cu o ciricime. Marile cercuri oficiate 
din S.U.A. duc o campanie stăruitoare 
pentru lichidarea a 1.000.000 de fer
me. Și~ în vreme ce toate aceste per
sonalități înalte se străduiesc să în- 
țelenească o bună parte din pămîntu
rile S.U.A., hop, vine astrologul ăsta 
să vîndă loturi de ferme în lună! Va- 
șăzică în timp ce conducătorii S.U.A. 
intenționează să întelenească 10 mi
lioane de hectare, apare un te miri 
cine, care intenționează să desțele
nească luna 1 Nu crede** că bietul 
Coles, care cu planurile lui deochiate 
se opune totuși în principiu politicii 
guvernului S.U.A. are toate șanse
le să ajungă în fața comisiei pentru 
activitate antiamericană ?

Eu sînt aproape sigur, avînd în ve
dere capacitățile mintale ale unor 
membri ai șusnumitei comisii si mai 
cu seamă seriozitatea cu care se pune 
problema pământurilor întelenite si 
virgine în S-U.A. Pe dos. în stil ame
rican, Oricum, aceasta este totuși una 
dintre problemele însemnate ale mari
lor capitaliști din S.U.A.. care nu ad
mit să te ioci cu profiturile lor.

Să-l lăsăm deci pe astrologul a- 
ceșta lunatic și să examinăm astrono
micele profituri pe care intenționează 
să le scoată Măria Sa Capitalul 
din întelenirea pămînturillor.

In țara astrologului...
...s-au strâns în depozite cereale 

produse alimentare în valoare de 
miliarde de dolari. Aceste’ cereale 
produse, achiziționate de la fermele 
din S.U.A. la un anumit preț, trebuie 
vîndute la un alt preț mult mai mare 
deat cel cu care au fost cumpărate. 
Societățile comerciale care deservesc 
trusturile respective n-au mai putut 
plasa marfa aceasta nici pe piața in
ternă. nici pe cea externă. Consuma
torul american nu le mai poate cum
păra la prețul ridicat al trusturilor, iar 
ceilalți consumatori externi, s-au cam 
săturat si ei de preturile sărate ale a- 
faberistiior americani. De pildă. An
glia a fost obligată ca 62 ta sută din 
grine si produse alimentare să le im
porte din S.U.A. la preturile ridicate 
pe care le-au impus trusturile ameri
cane.

Cerealele si produsele alimentare în 
valoare de 8 miliarde de dolari care

s'
8 
si
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8 în S.U.A. se pune problema 8
| pămînturilor ințelenite și virgine 8 
8 numai că pe dos, in stil american". |

A. I. Mikoian 8 

q (Din cuvintarea rostită la cel de-al | 
8 XX-lea Congres ai P.C.U.S.). 
fooooooooooooooo oooooooooooaoool

n-au mai putut fi vândute au rămas 
deci în depozite. Marfa aceasta a fost 
totuși plătită fermierilor. La ea au fost 
calculate profituri uriașe pe care trus
turile tin să le obțină cu orice preț-

Pentru ca ede să-si poată desface 
marfa la prețul stabilit, e necesar 
însă un anumit lucru : să fie cît mai 
puține grîne si produse alimentare pe 
Diată. Acesta este tîlcul actualului 
program Elsenhower în domeniul a- 
grfcuiturii. Intetemind 10 milioane de 
hectare, lichidând 1 milion de ferme, 
e limpede că producția globală de ce
reale si produse alimentare va fi muM 
mai mică. Vor fi deci mai puține grî
ne pe piață, iar trusturile vor putea 
astfel să-si vîndă cu profituri maxime 
mărfurile depozitate si cele oe care le 
vor mai depozita. Pentru acest motiv 
a fost lansat programul președintelui 
Eisenhower, pentru aceasta declară 
senatorul George că „recoltelfe mari 
sînt o pacoste si un blestem", pentru 
aceasta se zbat Conducătorii S.U.A- 
să-i ..convingă" ce fermierii americani 
că e bine să-si lichideze fermele si 
ajungă muritori de foame.

Rezolvarea aceasta 
în stil american...

..mu a început de azi. Haskell — 
unul dintre specialiștii americani în 
problemele agricole — recunoaște că 
între 1920 și 1955 au dispărut 
1.600.000 de gospodării mici si mijlo
cii. In ultimii 14 ani, așa cum arată 
tovarășul N. S. Hrusciov în Raportul 
prezentat la cel de-al XX-lea Congres 
al P.C.U.S., aproximativ 1.300.000 de 
fermieri și-au pierdut pămînturile. 
Procesul de lichidare a fermelor mici 
si mijlocii din S.U.A. s-a intensificat
însă mai cu seamă in ultimii ani. Așa 
cum declară tot Haskell, numai între

Cu doi ani in urmă, pe pămînturile desțelenite ale regiunii Kustanai (R.S.S. Kazahă) a fost Înființat sovhozul 
cerealier , Lesnoi Aici au fost construite zeci de case de locuit, un magazin, o cantină, un spital și alte clădiri.

In fotografie : clădirea clubului sovhozului. , _

de1950 și 1955 au dispărut 600.000 
ferme.

Acesta este stilul american în pro
blema pământurilor întelenite si vir
gine. Același stil a fost preluat sau 
impus într-o serie de alte state aser
vite dolarului. Viticultorul din Franța 
și-a restrîns suprafața de vie. horti
cultorul din Olanda si-a lichidat o 
parte din grădina sa de lalele, agri
cultorul din Germania Occidentală a 
fost silit să-si lase întelenit lotul său 
care a intrat în teritoriul ocupat de o 
bază militară aviatită americană, cel 
din Japonia la fel. iar șirul acesta e 
departe de a fi terminat aici.

Acestea toate se întîmolă în timp ce 
o cincime din numărul familiilor ame
ricane nu-si pot asigura o hrană satis
făcătoare — fără a-i socoti si pe șo
merii — si în timp ce 59 ila sută din 
populația globului este subailimentată.

Există și un alt stil 
de rezolvare...

...a problemei pământurilor întelenite 
si virgine, un stil nou. posibil de apli
cat numai în socialism, a cărei lege 
economică fundamentală este satisfa
cerea maximă a nevoilor materiale și 
culturale ale oamenilor muncii.

Lucrîndu-se în acest stil, în Uniunea 
Sovietică, după cum1 a arătat în cu
vântarea sa la cel de-al XX-lea Con
gres al P.C.U.S., tovarășul A. I. Miko- 
ian, în decurs de doi ani au fost 
valorificate 33 milioane de hectare 
de pământuri noi. Suprafața a- 
ceasta este egală cu suprafața însă- 
mîntată a cîtorva state europene, luate 
la un loc. De pe pămînturile desțele
nite, spre care au plecat 350.000 de 
patrioți sovietici, se vor putea obține 
anual cel puțin 2 miliarde de puduri 
de cereale, ceea ce reprez'ntă aproape 
o cincime din întreaga producție ce
realieră a Uniunii Sovietice din 1960.

Pe pămînturile desțelenite din Sibe
ria, Ural. Kazahstan si Povoliie au 
fost create 425 de noi sovhozuri cerea
liere. înzestrate cu tehnica cea 
modernă, noile sovhozuri au în _ . 
zent peste 100.000 de tractoare si a-

mai 
ore

Vitalii Tatarinov

SĂRBĂTOARE
— fragment —

Gemea un vint năpraznic și hoinar 
Treceau hultani în zboruri rotitoare, 
Vedeai doar stepa fără de hotar 

Cum se-ntindea din zare pină-n 
zare.

Din cînd in cînd năgara șușotind 
Vestea că rîul tulbure-i aproape, 
Doar vîntul iernii, hămesitul vînt, 
Venea in zbor din riu să se adape.
In toiul iernii, lupii puși pe jaf. 
In haite mari ieșeau urlînd 

sălbatec.
Iar vara — colonadele de praf 
Țineau pe ele cerul de jăratec.
Minune-i oare ? Cine-or fi d-nmeții'' 
La ce-au venit in stepă ? 5. ’e 

cînd ? 
Sînt tinerii ce-aduc scînteia vieții, 
Comsomolistii cintece cîntînd!
Da, am venit din fabrici, din uzine, 
Vărsînd prinosul sufletului plin, 
Să aibe-aici hambarul plin cu grine 
Sovhozul cerealier din Jriklin
Da, am venit, in stepa neumblată 
Belșugului croindu-i primul drum. 
E-un orășel in stepa de-allădată 
Si-i strada Comsomolului acum.
Noi am trecut prin viscol, prin 

furtună. 
Pustiul sterp și gol l-am biruit. 
Si azi pămlntul roadele-și adună 
Căci l-am făcut — pămînt 

desțelenit!
Să nu mai șușotești nici cînd. 

năgară I
Tu — lan de grîu. biruitor să 

crești I
In stepă-i azi — minune-ntiia 

oară.
Minune mai ceva ca în povesti'

In romînește de D. MIHAIL

toare. înfcă 32000 de combine si încă 
alte felurite mașini pentru lucrarea 
pămîntului.

Acesta este stilul socialist în pro
blema pămînturilor virgine., Stilul a- 
cesta se folosește nu numai în Uniu
nea Sovietică ci si în tarile democrat- 
oopulare.

Asemenea acțiuni se duc în marea 
Chină Populară. în R. P Polonă. în 
toate țările democrației populare. In 
tara noastră, în cursul primului cinci
nal au- fost desțelen'te 300.000 hec
tare. In cel de-al doitea cincinal 
continuîndu-se opera de cucerire 
a unor noi terenuri, vor fi redate agri
culturii 100.000 hectare din regiunea 
inundabilă a Dunării, 150.000 hectare 
de sărături si alte suprafețe nisipoase 
din Oltenia. vestul tării. Moldova. 
Delta Dunării.

★
Acțiunea aceasta de cucerire a fie

cărui peticuț de pămînt, dusă în țările 
ale căror popoare au rupt lanțurile ca
pitalismului si construiesc o nouă o- 
rînduire. se înfăptuiește pentru’ binele 
oamenilor, de către oameni entuziaști 
si îndrăzneți. Cît de neomenească si 
de condamnabilă este în comparație au 
situația din țările lagărului socialist, 
acțiunea dusă de trusturile americane 
în goana lor după profiturile cele mai 
mari! Și cît de ridicol apare, în ace
lași timp, Robert Coles, astrologul ra
tat. în comparație cu descălecătorii rea
liști și curajoși care dau viată pămân
turilor virgine de pe întinderile marei



I. Scrisoarea 
lui Alecu Moșierescu

Iubite Ghiță.
scrie-mi ce mai faci

(De-o vreme-ncoace nu știu de ce taci) 
Nu am primit din parte-ti nici un rînd 
Sau vremea noastră o aștepți oftînd ? 
Mai arde-le și tu un sabotai 
Doar spune clar în ultimul mesai !? 
Si poate ne-om „elibera" si noi. 
Poate mi-oi lua pămîntul înapoi 
Căci mă pricep la treabă și la fapte 
— Iti amintești de nouă sute șapte — 
Cînd aprig pedepsirăm răzvrătirea

Ce-i drept. trimise-arm3tă stăpînirea
Si pe țărani, noi astfel i-am bătut... 
...Atuncea știi cît bine am făcut.
Mi-e dor ș; azi de scumpa mea moșie 
De oamenii cu botnițe la vie.
Cînd dragii mei săteni trăgeau la plug
(Ah ! De-aș putea și-acum să-i mai înjug) 
Iubesc nespus pe toti clăcasii mei.
(Uff 1 Ce-aș mai lua iar pielea de pe ei)
De mi-aș vedea conacul, doar atît.
Ce i-as mai strînge iar cu drag... de gît — 
Mi-e dor de toti si iniima mă doare. 
Cînd m:-amintesc de mia de hectare
Si mă gîndesc că. de-aș avea putere.
S-o scot as vrea de la expropriere.
Iar de-aș putea — aici mi-au dat povată 
Pe multi i-as mai expropria din viată. 
Și-atunci am pune dijma înzecită 
Si viata ne-ar fi iarăși fericită.
Eu m-aș alege iar ca altădat’
Pe tot județul nostru deputat 
Si de-am s-ajung iar mare „propitar" 
Te-aș pune. Ghită. ca-n trecut, primar

Să-nsemni — știi tu — cu tibișir pe spate 
Pe cei ce nu-mi dau voturile toate.

Acum te las... Aștept răspuns urgent 
Și fii și tu pe-acolo mai atent.
Pe unde poți, mai fă cîte un rău 
Eu îti urez noroc!

STAPINUL TAU

In cel mai simplu stil epistolar
Două scrisori timbrate c-o prefață 
Cu mențiunea: ..La destinatar".

Pe prima o trimite de departe
Expeditorul: „Selecționat"
Alecu Moșierescu-i scris pe carte 
Fost mare moșier și deputat.

Pe-a doua chiar adresa pe hirtie
Se deslușește fără înconjur:
„Exp.: Ghifă Chiaburescu (cin’ nu-l știe!?) 
Vechil pe vremuri — în prezent: chiabur " „•

Scrisorile așteaptă să vorbească 
(Lectura lor ne este de folos)
Si pentru cine wa să le citească 
Le-am reprodus în textul de mai jos:

II. Răspunsul
lui Ghiță Chiaburescu

Vă scriu răspunsul.
Sărut mîna coane. 

Cum o mai duceți, fără de pogoane ? 
Nu v-am văzut, boierule, de mult. 
Din cînd în cînd la radio v-ascult 
Cum ne-ndemnati cu vorbe de război 
Si faceți de departe tărăboi.
Mai bine c-ati plecat atunci de-aici 
Să nu vedeți mulțimea de calici 
Ținuți de dumneavoastră cu simbrie 
Cum s-au făcut stăpîni peste moșie

Si una-două. fără de sfială
Stiti ce-au făcut în sat ? Rușine 1 Scoală 1 
Ba și mai mult. Auzi neobrăzare
S-au apucat de electrificare 
De-atîtea becuri omul să orbească 
Si lămpile în pod să mucezească.
Iar unde era crîșma lui Pripor
Au instalat — ce credeți ? — Difuzor I
Să beteiească omul la ureche
Si vitele-n ogrăzi să dea în streche.
In sat la noi ce credeți că mai e ?
Vai 1 Au făcut un d-ăla... S.M.T.... 
Urechea dreaptă și acum mă doare 
De-atîta păcăneală de tractoare.
Cînd ies din casă numai negru văd 
Căci pe la noi. cucoane, e prăpăd 
S-au apucat să facă colectivă

(Ah I De-aș putea, le-aș face eu colivă) * 
Auzi mata, cucoane, ce rușine
Să facă grîu ăst an mai mult ca mine!
Furiș, cercai să intru la ei ca un dihor
Dar he... e greu cucoane, să poți să te strecori^» 
Acuma văd că li s-a năzărit
Să facă ei alegeri negreșit
Si din nepoții ăștia de robi și de argati
Cică s-aleagă lumea deputati-
Iar eu. care — se știe — la bine îi îndemn
Nu sînt trecut pe listă... Auzi... că sînt nedemn.
In sat acuma toti m-au încolțit
Si am ajuns ca lupul năpîrlit.
Nu mai am vlagă, nu mai am putere.
îmi merge rău cucoane. Am fiere-n suflet. Fiere-a

X
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Să vii cu bomba coane. Nu-i de șagă 
Altfel de mine prafu-o să se-aleagă. 
Dar pîn-atuncea. cît mai sînt. socot 
Că am să fac pe-aici prin sat, ce pot 
Si-ncerc să le aduc cîte-un ponos.
Vă sărut mîna. coane, respectos!

Post - scriptum
Epistolele, fără îndoială
Ce-n pagină aici le-am reprodus 
Le încheiem și noi cu o' MORALA:

„Degeaba „adresantii" de mai sus 
Se zvîrcolesc și-ncearcă să ne-abată 
Si să ne puie piedică în drum.
Căci mortul de la groapă — ori și cum — 
Știut e. nu se-ntoarce niciodată!“

ÎNTÎMPLĂRILE LUI ILIE POZNAȘU
Prezentare

(1)
Versuri de M. VOINEA 
Desene de N. RADULESCU

Dacă filtrului Păcală 
Nu i-afi cunoscut urmașul,
Păi... să facem cunoștință: 
Hai noroc ! Sînt eu, Poznașu!

Eu, Răzvan, drept să vă spui, 
Am slujit chiaburului 
Și-mi mergea atît de bine: 
Tot ce-aveam, era... pe mine!

Sînt Culae Păpădie, 
Mijlocaș în satul meu.
M aș înscrie-n colectivă 
Dar... mă răzgîndesc mereu.

A(i ghicit I Sînt Stan Șoric. 
încolo... ce să mai zic ? 
Muncitor... cinstit., supus 
Și... cu ochii spre Apus.
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