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Am intrat in magazin 

împreună cu colecti
vistul Niazi Molamet. 

Plecase de acasă după 
cumpărături și mă rugase 
să-l întovărășesc.

In magazinul universal 
găsești tot ce-ți poftește 
inima : confecții bărbătești 
și de damă, încălțăminte, 
stofe, articole de menaj, 
ceasuri, aparate de radio, 
biciclete, cărți, tot soiul de 
produse alimentare.

Colectivistul mă lăsă o 
clipă singur, apropiindu-se 
de raionul cu articole elec
trotehnice.

— Arată-mi, te rog,' un 
aparat de radio.

— Imediat 1
Și gestionarul Ion Sofro- 

nie se grăbi să-și serveas
că clientul, arătîndu-i un a- 
parat de radio „Tesla”.

Cîteva minute mai tîrziu, 
Niazi Molamet se întorcea 
fericit către casă cu apa
ratul de radio în brațe.

In ultimul timp, peste 80 
de colectiviști și țărani 
muncitori întovărășiți din 
Cobadin și-au cumpărat 
aparate de radio de aci.

Magazinul este în stare 
să satisfacă toate cerințe
le țăranilor muncitori, fără 
ca aceștia să fie nevoiți 
să se ducă după cumpă
rături pînă la Constanța. 
In ultimul an, magazinul a 
vîndut mărfuri în valoare 
de peste trei milioane lei. 
Colectiviștii Muse Nejdet, 
Gheorghe Buștuc și alți 
peste 20 de locuitori din 
comună și-au cumpărat 
garnituri complete de mo
bilă. Alți țărani muncitori 
și-au cumpărat 12 biciclete, 
48 de paturi, peste 600 de 
scaune, numeroase pate
foane. diferite crticole elec
trotehnice etc.

Un mare număr de co
lectiviști din Cobadin au 
început să-și construiască 
case noi. Magazinul sătesc 
a venit în sprijinul acesto
ra punîndu-le la dispoziție 
materiale de construcție. 
Ion Ursache, Mustafa De-
mir, Izmail Amet, Nicolae 
Velicu și încă vreo cinci
zeci de colectiviști și-au 
acoperit casele pe care și 
le-au construit cu materia
le cumpărate din magazi
nul sătesc.

Cînd privești vitrinele 
magazinului, aranjate cu 
mult gust, cînd vezi raftu
rile încărcate cu tot felul 
de mărfuri, cînd prin fața 
ochilor ți se perindă .șirul 
cumpărătorilor, îți vine a 
crede că te afli la un mare 
magazin din cine știe ce 
oraș.

Magazinul din Cobadin 
e și el o mărturie a schim
bărilor petrecute în viața 
satelor noastre 1

I. POPOVICI

... ?e. ce ^rece’ magazinele din satele patriei noastre sînt tot mai bine aprovizionate cu
diferite mărfuri.

In fotografie: tinere țărăncf tîrgulnd la secția de textile a magazinului universal al 
cooperativei din comuna Pui, raionul Hațeg.

A început o nouă etapă a celui de-al IV-lea Con
curs al echipelor artistice de amatori. Duminica 
trecută s-au întrecut la reședințele de raioane, 

cele mai bune echipe din comune.
La Codiea, în raionul Stalin, s-au prezentat cu 

acest prilej 14 echipe.
S-au bucurat de un succes deosebit dansurile locale 

ca „Fecioreasca”, jucată de cel mai tînăr participant 
la concurs, Traian Tincu din Țînțar, un copilandru 
de 12 ani și cîntecele executate de solistele Elena 
Ciocănel și Elena Bungetea din aceeași comună. Au 
fost aplaudate călduros și creațiile noi muzicale ca, 
de pildă, cele ale brigăzii a ‘istice din Lunca Clini
cului, a căror reușită se datora tocmai faptului că 
inspirația lor avea la bază munca și viața omenilor 
din comuna respectivă.

Fotografiile noastre înfățișează:
Elena Ciocănel și Elena Bungetea, solistele cămi

nului cultural din Țînțar.
Una dintre cele mai bune echipe de dansatori: cea 

din Tohanu Vechi, raionul Stalin.
(Foto: PETRE DUMITRESCU)

Roșu ca o maramă uria
șă, soarele de primăva
ră abia se aburca prin 

neguri din cele zăvoaie ale 
Șiretului. Cocoșii încă îi mal 
cîntau utrenia prin ogrăzi, 
cînd am poposit cu trenul in 
gara Pașcanilor. De aici, pes
te apa plutașilor din moșl- 
strămoși, acum tulbure de 
ploi, nu-1 cale lungă pînă la 
Buginoasa. Cucuiată pe un 
dîmb, gara satului se ridică 
naltă șl albă de-ai zice că e 
popas de cine știe ce tîrg 
pentru călătorii pe drumul de 
fier. Lingă șina trenului e o 
găricică frumoasă ca o Ju
cărie.

Numaidecit, in dreapta, se 
văd zidurile surpate și para
clisul pustiu, cu clopotnița

O dimineața 
oblojită Intr-o schelă de lemn, 
ale palatului unde a locuit în 
floarea vieții și a venit apoi 
să-și afle odihna de veci, 
domnitorul Cuza, cel care atît 
a iubit norodul. Pe aici, au 
fost lupte grele. Tunurile nem
țești n-au iertat nimic, de 
spaima celor care veneau să 
ne elibereze.

Satul cu căsuțe cum e cașul 
și acoperișuri de draniță su
ră se lasă devale și s-ascun- 
de mai departe intr-o vîlcea. 
De cum cobori, pe mina

la Ruginoasa
dreaptă, te întimpină școala 
șl căminul cultural: clădire 
largă, albă, cu o invelitoare 
de țiglă ca un jar întețit în 
bătaia soarelui ce stă acum 
proțap peste cele dealuri. In 
tinda cea mare mă întimpină 
directorul școlii, tovarășul 
Tanasă.

— Bucuroși de oaspeți?
— Bucuroși.
Șl învățătorul, cu țigara 

In colțul gurii șl paltonul pe 
umeri, mă duce în cancelarie, 
îmi spune s-aștept „oleacă" 
șl — nu-1 mai văd decît la 
plecare. S-a mistuit pe undeva 
ca pupăza lui Creangă In 
scorbura ceea de salcie. Da
că am rămas singur, am în
ceput a-ml roti privirea șl a 
lua aminte cu mirare la toate 
cite vedeam : două globuri 
geografice cît niște bostani 

din cel mari, un compas cit 
japita carului, echere, rapor
toare... Un schelet de struț, 
unul de nu știu ce pește. Sec
ții longitudinale de floare, de 
rădăcini de copac, de tulpină. 
Un om anatomic. Un craniu. 
Borcane cu anatomia peștelui 
mascul, peștelui femelă». Hei, 
îmi zic, adevărat laborator de 
științe naturale 1.» Șl mă gin- 
deam la școala cu coceni In 
streașină, unde mi-am Început 
meseria dăscălească, al că
rei singur material didactic 
era harta țării pe care nu se 
mai putea citi nimic și slujea 
de mușama pe măsuța In 
chip de catedră».
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— Vă place î_
— Vezi bine 1
— Sînt de la PașcanL
— Din tîrg î
— De la secția raională 

de invățămînt
Vorbeam acum cu un tînăr 

oacheș și plin de zîmbet, în
vățătorul Hudiță. El conduce 
echipa de cor din Buginoasa 
șl cea de dansuri din Dum- 
brăvița. La întrecerile do a- 
cum un an, pe comune, pe 
raion și intre raioane, au 
căpătat premiul L In dup-a- 
miaza asta de duminică, 11 
flăcăi șl 6 tete din sat se duc 
la Pașcani să Ia parte la me
ciurile de fotbal și volei pe 
raion. Oamenii mal vîrstnlcl șl 
copiii au să vie la cinemato
graful căminului. In sat locu
iește un operator de filme.» 
.ca pe vremea mea, cînd în 
cătunul de lingă castelul prin
ților Știrbey, viețuia o opera
toare, baba Călina, care ope
ra burice 1"... zic eu a glumă.

Dar învățătorul Hudiță ține 
să-mi arate cu tot dinadinsul 
și alte cele. Deschide un du
lap mare, șl ce să vezi?». 
Geme de tricouri, pantofi, bo
canci, fringhii.» Pe tăbliile di
năuntru ale ușilor numai dip
lome de biruință ale echipe
lor culturale și sportive, pri
mele pe raion anul ce a tre
cut

— ȘI azi, ce face echipa de 
cor î

— O pornit la Iași cu auto
buzul.

— De ce?
— La cel de-al IV-lea Con

curs.
— Unde ?
— La Teatrul Național.
Nu mai pierd vremea. Co

bor degrabă la gară să apuc 
trenul. Să văd Isprava tine
retului de azi, care pe vremea 
mea clnta din comedia ceea 
pe care o punea Intre dinți și 
o zgîndărea cu ăegetul, ce-1 
zicea drîmbă șl Juca poarca 
cu ciomegele.
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Am colindat câteva raioane din 
regiunea Craiova, pentru a 
cerceta felul cum sînt pre

gătite și {inute conferințele la că
minele culturale si casele culturale 
din gospodăriile agricole colective. 
Era tocmai în toiul însămîntărilor. 
Iar după părerea unora, atunci 
cînd se întețesc muncile agri
cole, nu prea mai e vreme si pen
tru activitate culturală. Ceea ce am 
văzut în cele mai multe din comu
nele și satele întîlnite în drumul 
nostru, ne-a dovedit însă că a- 
ceastă părere este cu totul greșită. 
Am văzut, de pildă, printre altele, 
că la colectivele de conferențiari se 
desfășoară o activitate frumoasă. 
Multi activiști culturalii au înțeles 
că nu se cade să se lase pe tînieală 
tocmai acum.

Am găsit în regiunea Craiova 
colective sătești de conferențiari în 
plină muncă de alcătuire a confe
rințelor ; am găsit conferențiari al 
căror cuvînt este prețuit de ascultă
tori, al căror sfat este întotdeauna 
urmat..

Lupta cu pălămida

Satul Fărcașeie de Jos din ra
ionul Caracal este așezat pe 
Olt. In anii ploioși Oltul se 

revarsă, iar la retragerea apelor în 
matcă rămîn mlaștini în jurul .că
rora crește pirul și pălămida.

Așa s-a întîmplat și anul ăsta. Pi
rul șî pălămida au crescut în mlaș
tinile lăsate după retragerea apelor 
și curînd s-au stîmit vînturi care 
an răspîndit sămîntă de buruiană 
în. lamuri. Primii care au pornit la 
plivit au fost colectiviștii. Se cerea 
ca exemplul k>r să fie urmat si de 
ceilalți săteni din comună. Pentru 
aceasta, învățătoarea Barbara Pîs- 
laru, responsabila colectivului de 
conferențiari de pe lîngă căminul

Dumitru Stanciu, președintele gos
podăriei colective, citindu-și confe
rința.

cultural, 1-e propus lui Dumitru 
Stanciu, președintele gospodăriei 
agricole colective, să tină o confe
rință în care să le vorbească oa
menilor despre primejdia pălămidei, 
ca și despre măsurile care au fost 
luate în gospodărie împotriva aces
teia.

Pînă seara tîrziu s-a sfătuit pre
ședintele cu ceilalți membri ai co
lectivului de conferențiari. Aceștia 
■l-au aiutat să întocmească o con
ferință bine documentată, care a 
însemnat în același timp si un în
demn pentru oameni de a porni ta 
plivit.

Conferința ținută la cămin în fa
ta a numeroși țărani muncitori a 
avut succes. Trata doar o problemă 
arzătoare pentru comună. Oamenii 
au pus întrebări și au luat hotărî- 
rea să iasă la plivitul buruienilor. 
Tot atunci au hotărît să ridice cu 
totii un dig în 
pelor.

calea revărsării a-

conferențiar

Mai sînt în Fărcașeie și alti 
conferențiari îndrăgiți1 de as
cultători. Pe moș Ion Vlad 

îl cunoaște tot satul. Are omul o 
vorbă molcomă, care merge la 
inimă. El e prisăcanuil gospodăriei 
țoîective. îngrijește de cei 32 de 
stupi, ca de ochii din cap. Și nicio
dată nu socotește dl că știe deaiiins 
în meseria lui. Mos Vlad împru; 
mută de la bibliotecă felurite cărți 
în care e vorba despre apioulțură 
și le studiază de la prima pînă ta 
ultima filă.

Cînd a fost îndemnat să vor-

Prisâcarul

Aplicația practică la cîmp, întregește munca

bească la cămin despre cunoștin
țele iui, i-a fost cam greu.

— Eu n-am darul vorbirii — zi
cea el.

— încearcă totuși, moșule !
Moș Ion Vlad a încercat. Drept 

e că l-au aiutat si membrii colec
tivului de conferențiari. Un lucru 
însă e sigur. Astăzi, cuvintele pri- 
săcarului conferențiar sînt ascul
tate cu tot mai multă luare-aminte. 
Adesea oamenii vin la el si îi cer 
amănunte în legătură cu albinări- 
tul. Și tot mai multi sînt locuitorii 
din Fărcașeie, care^ așează cîte un 
stup, două, pe lîngă casă.

Despre ploaie și despre 
trăsnet

Profesorul Marin Constanti- 
nescu din comuna Tîrttăreni, 
raionul Filiași, este respon

sabilul grupei de popularizare a 
știtntei, din colectivul de conferen
țiari al căminului cultural, si mun
cește cu seriozitate. In fiecare 'ună 
se tin la cămin cel puțin două con
ferințe în care e vorba de diferite 
fenomene ale naturii. Profesorul își 
însoțește conferințele cu exempli
ficări care le fac si mai interesante.

Ce e drept, se mai găseste cîteo- 
dată printre ascultători si cîte unul 
care parcă tot nu-i vine, să creadă 
cele ce i se spun. Deunăzi, de exem
plu. vorbea profesorul Marin Con- 
stantinescu despre fulgere si trăs
nete.

In rîndul din fată stătea un mos 
care nu s-a lăsat pînă n-a, spus ce 
ave>a pe inimă :

— Te rog, tovarășe profesor, 
să-mi spui mie de ce l-a trăsnit pe 
Vasile, tocmai de sfîntul Ilie...

— Păi, te trăsnește în orice zi

conferențiarului.

•dacă nu știi să te ferești.-El, știi 
bine că s-a adăpostit în cîmp, sub 
pomul cel mal înalt...

Și întrebarea moșului i-a . dat 
prilej profesorului să explice în ce 
fel electricitatea din nori se scurge 
prin vârfurile cele mai înalte.

Roadele 
unei bune conferințe

La căminul cultural din Ple- 
nita tine astăzi conferință 
țăranul muncitor "Marin 

Mantea. Membrii colectivului de 
conferențiari i-au propus să le vor
bească oamenilor despre cec-a ce 
i-a îndemnat să schimbe rărită în 
prăsitoare.

— Să vedeți cum a fost — zice 
el. — Așa cum am pomenit din bă- 
trîni, multi ani de-a rîndul am 
folosit rărită. Deși tovarășul agro
nom mi-a spus că mai bine ar fi 
să o schimb în prășitoare, totuși eu, 
anul trecut, tot cu rărită am lucrat. 
După 2-3 zile însă am văzut că 
porumbul meu și-a schimbat culoa
rea. a devenit gălbui. In schimb, tn 
tarlaua întovărășirii, pbrumbul lu
crat cu prășitoarea era verde, fru
mos. Toamna eu am cules abia 600 
kg. Ia hectar, iar întovărăsitii au 
cules aproape 2.000.

La întocmirea conferinței. Marin 
Mantea a fost ajutat si de agrono
mul din comună. Așa că el a putut 
să Ie explice oamenilor, în mod 
științific, de ce nu e bine să se rări- 
teze.

Se aflau în ziua aceea l-a cămin 
și Ion Ungureanu si Dumitru Co- 
dreanu și alții care foloseau ră
rită. Conferința i-a făcut să înțelea
gă că răritatul e dăunător. Nu peste 
multă vreme s-au dus la fierarul

ȘEFUL SECȚIEI CULTURALE î — Cum, țineți o conferință și eu nu știu ? 
(Desen de N. RADULESCU)

satului să le transforme rărită tn 
prășitoare...

LJin fapt mărunt care înseamnă 
totuși, multe I

Conferințe care plictisesc

Profesoara de științele na 
Nicolina Pîrvulescu. din „ 
muna Leu. raionul Craiova, 

tine cu regularitate conferințe la 
cămin. Nu întotdeauna însă aceste 
conferințe sînt ascultate cu interes.

Tovarășa Pîrvulescu se documen
tează, ce e drept, citind tot soiul 
de cărți agrotehnice și caută fraze 
frumoase în care să-si îmbrace 
gîndurile.

Și totuși ultima sa conferință 
despre metodele agrotehnice avan
sate a plictisit asistenta. Oamenii 
n-au pustnici o întrebare, abia as- 
teptînd să plece acasă.

Iată de ce s-au întîmplat aces
tea, tovarășă Pîrvulescu I Dum
neata te-ai ocupat într-o singură 
conferință de o groază de probleme. 
In cefe 8 pagini ale conferinței ai 
scris despre reținerea zăpezii ne 
semănături, iarovizare. îngrăsarea 
suplimentară a culturilor, poleniza
rea suplimentară artificială, pregă
tirea semințelor pentru însămîntări, 
verificarea puterii de încoltire a se
mințelor, tratarea semințelor, însă- 
mînfarea în cuiburi așezate în pă
trat, însămîntarea în rînduri încru
cișate, rotația culturilor, buna or
ganizare a recoltatului si a-Itele. 
Da, da. si altele. Nu e de mirare- 
deck că oamenii n-au putut retine 
nimic din iureșul ăsta de probleme 
și metode cuprinse în 8 pagini, în

naturii, 
i co-

Cum se „fabrică" pe alocuri confe
rințele.

(Desen de N. CLAUDIU)

un cuvînt nu pomenea des- 
ce este specific comunei

care nici 
pre ceea 
Leu.

Cu totul altfel ar fi stat lucru
rile, tovarășă conferențiară, dacă 
te-ai fi ocupat doar de una sau 
două metode, alegîndu-le pe acelea 
potrivite timpului în care se tinea 
conferința si specificului culturilor 
care se fac cu precădere prin păr
țile dumneavoastră, cum ar fi cul
tura bumbacului, a cartofilor sau a 
legumelor. E firesc ca oamenii să-și 
spună la urmă: numai despre ce 
ne doare n-a vorbit 1

Le-a luat-o viata înainte..

In timp ce în cuprinsul regiu
nii conferențiarii si colecti
vele de conferențiari îsi duc 

munca cu sîrgul si priceperea pe 
care o are fiecare, la secția cultu
rală a sfatului popular regional se 
tine o consfătuire. Irrtîlnim aid 
pe șefii secțiilor culturale raionale 
care, (ciudată potriveală 1) fuse
seră invitați să vorbească despre 
felul cum sînt organizate colecti
vele de conferențiari.

S-au înscris cu totii la cuvînt. 
Douăzeci la număr . Mulți dintre ei 
au fost de aceeași părere: „La sate 
nu se pot organiza colective de con
ferențiari I E campanie agricolă a- 
cum și nu prea vin oamenii**. (1?) 

Realitatea de pe teren dovedește 
că în regiunea Craiova, în multe 
comune și sate, au fost organizate 
colective de conferențiari și că de 
desfășoară o destul de frumoasă 
activitate... Ce-aveti de spus des
pre asia, tovarăși șefi de secție ? 
După ctte se pare, v-a cam luat-o 
viața înainte I Grăbiti-vă s-o «un
geți I

ION STEFAN
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PENTRU O RECOLTĂ BUNĂ DE STRUGURI

cînd se va da /aportul

îngrijirea culturilor prășitoare

VEȘTI D E L A SATE

In atenția viticultorilor

hexacloran în cantitate

Ing V. DRAGUȘANU
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Pe loturi 
cuprind 
hectare colectiviș
tii din

Un om cărunt se snie la tribună 
Să dea raport de cele ce-a-mplinit 
„.In sală vin miresme tari de grînă. 
De flori de cîmp, de fin abia cosit.
Nu-s pe hîrtie frazele-nșirate. 
Raportul, el, pe dinafară-1 știe. 
Cuvintele cad repezi, fulgerate. 
Ca ploile de vară pe cîmpie.
Iși tot frămintă manile crăpate.
„Cu ele-am biruit" — să spună-ar vrea... 
Dar i se par cuvintele umflate. 
Nepotrivite pentru limba sa.
Așa, că-i zice neted, ca acasă. 
Precum se sfătuiește cu ai lui, 
Nainte de-a porni în zori la coasă 
Să culce iarba proaspătă pe grui.
Tăcere... Tulburarea îl cuprinde, 
învolburate gîndurile-i vin...
Parcă-1 aud spunînd : — Am dat merinde 
Hambare multe-am dat... dar prea puțin.
Și cite, cîte tone de cereale 
In fundurile gliei noastre zac;
Pe brazdele bogatei glii natale. 
Tovarăși dragi de luptă, la atac 1
Să smulgem dar din țarini rodnicia. 
Să curgă mări de grîne după plug, 
Ca-n dicționar cuvîntul ROMINIA 
3ă fie pus alături de BELȘUG.

VINTILA OBNARU

Orezăriile 
colectiviștilor

>

Pitulați, 
Scorțaru Nou, Corbuș Nou, au pregătit viitoa
rele orezarii. Ei au făcut digurile necesare, ară
turile, au tratat și pregătit semințele, iar de 
cîteva zile au început să însămînțeze.

Colectiviștii Ilie Bogdan și Costică Coman din 
Pitulați au antrenat pe mulți colectiviști la a- 
ceste munci, dînd m primul rînd ei exemplu.

VASILICA TAZLĂOANU 
corespondentă voluntară

Ploile căzute în ultimul 
timp au umezit destul de pu
ternic solul și în plantațiile 
de vii. Totodată, temperatura 
a crescut simțitor cre'mdu-se 
în felul acesta posibilitatea 
contaminării cu mană a viilor. 
Pentru preîntîmpinarea dez
voltării și extinderii bolii, Mi
nisterul Agriculturii recoman
dă aplicarea imediată a pri-

Pe timp, la îngrijit 
culturile

campanie de primăvară.
Iată, ca deobicei, în frunte la plivitul griu

lui pe Maria și Ana Cîndea și Suzana Pușcaș. 
Dincolo, pe tarlaua cu lucernă și trifoi, zoresc 
la distrugerea vetrelor de cuscută, colectiviștii 
Teodor Vescan, Ioan Cîndea și loan Nou. Iar 
în vie, Mihai Codrea, Ion Vescan și alții leagă 
pe araci lăstarii de viță și execută sapa mare.

AUREL COSTEA 
corespondent voluntar

tnului stropit cu zeamă bor- 
deleză. Neaplicarea la timp a 
acestui stropit poate duce în 
continuare la infecții puternice 
care provoacă pagube însem
nate în vii.

Concentrația zemei borde- 
leze folosită la primul stropit 
trebuie să fie de 500 gr. de 
piatră vînătă, 250 gr. de var 
nestins și 80-100 gr. de alaun

Pentru a obține recolte mari 
de struguri, muncile din vii 
trebuie făcute temeinic și la 
timpul lor. Iată 
secția Bogdana 
agricole de stat 
Lehliu, regiunea 
lucrează de zor 
legatul viței de

de ce în sub- 
a gospodăriei 
Dilga, raionul 
București, se 

la cercuitui și 
vie.

Harnici sânt co
lectiviștii din CMn- 
ciuș, raionul Tîmă- 
veni, acum în plină

la 100 litri de apă. Soluția 
trebuie să fie proaspăt pregă
tită, iar la stropit ea trebuie 
răspîndită uniform pe frun
zele și lăstarii viței de vie și 
îndeosebi pe dosul frunzelor.

Centrocoopul a asigurat 
cantitățile necesare de piatră 
vînătă pentru toate podgorii
le.

PORUMBUL. — O grijă 
deosebită la această plan
tă trebuie dată în primul 
rînd prașilelor care răs
plătesc din plin munca o- 
mului. De cum porumbul a 
dat în 2-5 frunze, chiar 
dacă n-au răsărit buruie
nile, se face prima prași- 
lă pentru a distruge crusta 
formată la suprafața pă- 
mîntului din cauza ploilor. 
Această prașilă se face 
mai adine, la 10-12 cm., ca 
și la cartofi. Următoarea 
prașilă se face cam la 
10-15 zile de la prima pra
șilă, cînd crusta s-a format 
din nou și buruienile au 
răsărit, iar celelalte prașile 
(a treia și a patra) tot du
pă 10-15 zile. Ultimile trei 
prașile se fac la adîncimi 
din ce în ce mai mici, 
ajungind la 5-7 cm. E bine 
ca prașilele printre rindu- 
rile de porumb să se facă 
mecanizat, cu cultivatoare 
trase de tractor sau de cai. 
La porumbul semănat in 
cuiburi așezate in pătrat 
prășitul se poate face și 

pe rînduri și printre 
duri. Prașilele mecanice 
trebuie însă completate în 
jurul cuiburilor cu sapa, O 
dată cu prima prașilă se 
face și răritul porumbului, 
lăsind cite 1-2 plante la 
cuib. Copilitul, adică tăia
tul lăstarilor dați din rădă
cina plantei principale, se 
face începînd cu prașila 
a doua și se continua pină 
ce plantele înspică. Mușu- 
roitul sau rărițatul la po
rumb este o lucrare care 
în cele mai multe cazuri 
dăunează și scade recolta, 
deoarece ușurează pierde
rea apei din pămînt. De 
aceea, mușuroitul sau rări
țatul nu trebuie folosit de- 
cît în regiunile prea umede 
și pe coaste prea mari,

In tot timpul se va avea 
grijă să se adune și să se 
distrugă larvele de buha 
semănăturilor, ca și diferiți 
gindaci din cultură. Răți- 
șoara, care distruge frunze
le de porumb, se combate 
cu 
de 50-40 kg. la hectar.
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Gh. Florescu
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DE CITE ORI își amintește istoria cu Lunceștii, 
Gheorghe Bică, șeful brigăzii de tractoare, un 
om uscățiv și cu mustața afumată de țigară, 
zîmbește ca de o veche și neuitată bucurie.

— Ei, a fost oleacă mai greu... Dar am izbîndit 
pînă la urmă, — zice el cu glas potolit, moldovenesc. 
Oricît ar încerca însă ceilalți din stațiune să afle 
toată întîmplarea, brigadierul le-o reteză scurt„Că 
mare lucru... Erau toate abia la început pe vremea 
ceia, iar oamenii erau nedumeriți... Atîta tot. Ințelep- 
ciunea-i să ai răbdare, multă, multă răbdare... Să știi 
cum să-1 iei pe fiecare, să-1 lămurești. Asta-i I”.

Dar într-o seară, în ajun de duminică, brigadierul 
tot începu a povesti în sala cea roșie a clubului, unui 
ciorchine de tineri curioși nevoie mare să deslege cît 
mai iute tainele meseriei.

— Că v-o prinde bine, poate, și vouă, măi pui de 
tractoriști. Să știți a vă descurca la vreo nevoie.

Iaca, așa-i istoria cu Lunceștii. Acolo-i loc tot 
unul și unul, brazdă-n brazdă, ca-n palmă. O mîn- 
drețe de tarla. Am fost odată, în iarnă cu Leonte, pon- 
tatorui brigăzii, pînă-n marginea satului. Ne întor
ceam de la Stînișoara, de la gospodăria colectivă. Nu 
mă mai săturam uitîndu-mă la pămînturile Luncești- 
lor.

— Cu ăștia-i greu, tovarășe brigadier, îmi spuse 
Leonte, ghicindu-mi gîndurile după felul cum mă 
uitam spre ogoarele albe de zăpadă.

— De ce; Leonte ?
— Așa. Nu vor să se întovărășească. Nu vor și 

pace. Ii înveninează cu minciuni bogătanii. Ș-apoi 
știi, mijlocașii îs mai șovăelnici... c-așa li-i felul...

Gheorghe Bică, brigadierul se opri din vorbă să-și 
răsucească o țigară, pe urmă, după ce și-o aprinse, 
trase fumul adînc în piept și povesti mai departe.

2 AGITATORUL

Elevii tractoriști îi ascultau cuvîntul domol, sfătos 
și, încetul cu încetul, începură să desprindă, în închi
puire, întinderea dreaptă a pămînturilor din Luncești, 
iar întîmplările prindeau viață, parcă foarte aproape, 
ca și cum ar fi fost și ei de față cînd șeful de bri
gadă ceruse să fie trimis în Luncești ou brigada lui... 

j— Să-ncerc și eu.. La urma urmei, de n-oi izbuti 
pămînturile din Stînișoara sînt aproape. Și-oi da de 
veste să nu mai vină altă brigadă de tractoare la 
gospodăria colectivă.

Pe urmă, a doua zi către înserat, iată-i sosind în 
Luncești, cu tractoarele și casa de cîmp, cu plugurile 
și semănătorile, strălucind ca noi. Intîi șeful brigăzii, 
pe urmă ceilalți tractoriști și Leonte, pontatorul.

Le-a ieșit înainte președintele sfatului, înconjurat 
de cîțiva săteni, înnourați la fețe, cu cușme brumării 
trase adînc pe frunte.

— Ați oprit de popas la noi ? întrebă președintele 
căutînd pe rînd, cînd la tractoare, cînd la oameni.

— Să luăm apă doar... Ni-s motoarele încinse, răs
punse brigadierul.

AGITATORUL 3

Țăranii răsuflară ușurați și, pe dată năvăliră cu 
întrebările : „Dar unde mergeți ? De ce-i tractorul ăsta 
mai altfel? Ăstea or fi Kadeuriie? Plecați noaptea?"... 
Fel de fel de întrebări fără rost, numai să nu le în
găduie tractoriștilor să înceapă o vorbă mai așezată, 
ia care ei se așteptau și de care se fereau.

Pînă la un timp, brigadierul i-a ascultat, le-a răs- i 
puns, dar cînd văzu că nu mai e chip să ocolească 
întrebările, spuse limpede, răspicat, rostul opririi lor 
în comună.

— Noi, oameni buni, am venit să vă facem o probă 
cu mașinile. Dac-o merge, poate răminem să vă arăm 
pămînturile. Că greu este să crezi numai așa din 
vorbă, ce bună-i munca cu tractorul. Alta-i să vezi 
chiar tu, cu ochii tăi, brazda adîncă ce-o trage.

De unde pînă atunci țăranii erau vorbăreți, la ! 
spusa brigadierului au tăcut chitic și-au prins să se 
foiască și să șușotească cu capetele alăturate. Pe 
urmă, unul dintre ei a cutezat și a ridicat glas, că de
geaba își bate gura, că aici, în Luncești, tractoriștii 
n-ar avea ce face, că țăranii nu-și desfac haturile...

— Prăpădiți vremea...
Dar brigadierul nu se lăsă și pînă la jumătatea 

nopții s-a ținut scai de sfatul înțelepților din sat.
— Oameni buni, uitați-vă la mine. Lăsați-mă să 

ar mîine pe un singur loc și numai cu un tractor. 
Unul singur. De nu v-o place arătura, nu vă trec La 
socoteală nimica, plecăm din sat și gata.

Pînă la urmă, și mai mult să scape de gura lui, s-au 
înduplecat înțelepții. In zori, un tractorist își porni 
mașina spre locul arătat. Sătenii l-au urmat la cîmp. 
Acolo, din zece în zece metri, au măsurat cu palma 
adîncimea. La fiecare pas, au cîntărit în palmă pă- 
mîntul negru, răsturnat în brazdă. La fiecare întoar
cere a plugului cătau cu ochii cît se înfige cormana. 
S-au plimbat așa pe ogor, pînă către amiaz’, după 
mașină.

— Ce-ar fl să mai pornim un tractor? a aruncat 
așa într-o doară o vorbă brigadierul.

Țăranii au dat din umeri, și-au alăturat iarăși ca
petele, apoi tngăduiră :

— Dar numai unul 1
„.Insă pînă în seară, era de-acum șt al patrulea, 

îngăduit așa, la rînd, de săteni. Și-a doua zi, iar... Și a 
doua săptămînă, tot mai aveau tractoriștii lui Gheor
ghe Bică, de lucru în Luncești...



George Nestor

povestire

Da’ ce s-a-ntîmplat, măi, Toadere ? — 
îl întrebă Ilie Manea pentru a nu 
știu cîta oară, pe vecinul său de 

masă. •
— Ei, ce să se-ntîmple! — mormăi 

Toader fără nici un chef. Și cerînd ospă
tarului înc-o cinzeacă, rămase mut ca o 
stană de piatră.

Era din cale-afară de abătut, așa cum 
nu-1 mai văzuse nimeni niciodată, și 
llie Manea se tot întreba ce-o fi avînd pe 
inimă.

2 TĂRĂȘENIA

— Ai mă, Toadere, — stărui Manea — 
ce-i cu tine ? Simt eu că nu ești în apele 
tale. Te mirosii de cum intrași în coope
rativă.

Frămîntîndu-se pe scaun, celălalt oftă 
și-și trecu palma peste frunte. Era lim
pede că are el un foc și că trebuie să și-l 
verse mai devreme sau mai tîrziu.

— Ai, mă ? — îl iscodi Manea, mijin- 
du-și ochii și trecîndu-și vîrful limbii 
peste buze.

— Ce să fie, mă ? — icni Toader în 
cele din urmă. — Ia, mă certai cu alea...

Sprîncene'.e lui Manea se arcuiră ca un 
semn de întrebare. Împinse cu cotul cin
zeaca la o parte și întrebă repezit:

— Cu care, mă ?
— Parcă n-ai ști I — se bosumflă Toa

der, împingînd la rîndul său cinzeaca și 
făcîndu-1 în felul acesta pe Manea șă pri
ceapă că e gata să-și desfacă băierile ini
mii.

— De unde vrei să știu, mă, ai ? — 
zise Manea cu prefăcută supărare.

— Ce să mai lungim povestea ! — 
spuse Toader. — O știi pe soacră-mea ? 
Pe Paraschiva Beldie ?

— Aha !— făcu Manea aplecîndu-se 
peste masă. — O știu.

— Ei, deunăzi — începu Toader — mă 
pomenesc că-mi intră pe poartă alde soa
cră-mea, alde cumnatu-meu, Vasile Cioa
că...

— Colectivistul ?

TĂRĂȘENIA 3

— Da, colectivistul. Și nevastă-sa. Pro
fira, soră cu nevastă-mea.

— O știu, îi știu pe toți, — zise Manea 
aprinzîndu-se. — Stau colea, peste deal, 
în Copăceni. Vecini cu noi. P-alde Vasile 
Cioacă să nu-1 știu ? N-ați făcut voi 
nunțile în aceeași duminică, prin septem
brie, pare-mi-se, patru ani la toamnă ?

— D-apoi!
— Țiu minte ca și azi, a fost mare pe

trecere, c-au venit colectiviștii cu daruri, 
cu păsări și ulcioare cu vin. Ii chemase, 
pe semne, soăcră-ta. Ei și ?

— Stai să vezi, — zise Toader, gîndin- 
du-se cum să-și istorisească mai bine tără
șenia. — Stai să vezi... După nuntă, m-am 
întors acasă cu nevasta, iar V’sile Cioacă 
a rămas pe Ioc, în casa soaci„.. S-a făcut 
colectivist, și-a dat pămîntul în tarla, că 
era aproape de hotar. Acu, știi că și 
pămîntul meu e aproape, satele sînt doar 
învecinate, dar eu n-am vrut să mă fac 
colectivist ca Vasile. Asta Lam spus-o de 
la-nceput nevesti-mi, Măriuței, și ea n-a 
zis nimic, a mers după mine. Eu, cum 
știi și tu, nu am frați, iar părinții mi-au 
lăsat cinci hectare de pămînt, dintre care 
patru și jumătate bune de arătură, chiar 
bune de tot. Vasile Cioacă n-avea decît 
un hectar, de aceea o fi și intrat în co
lectivă, dar eu ce zor aveam ?

— Păi dar 1
— Om vrednic sînt, pămînt e, ane ce 

avea cu mine? Iacă am muncit și-am - 
avut. Mai cu seamă anul trecut am scos 
chiar bine. Bine de tot, cum nu știu să 
fi scos bietul tata în vreun an. Nu-i vor
bă c-am avut și înlesniri de la stat, cu 
niște grădină, cu niște porci contractați,

de pe Întinsul patriei • de pe

In clădirea cocoțată pe un 
deal j‘In clădirea cocoțată pe un — II seamănă... încuviință 
deal și ascunsă vederii de Păun, care avea ochii roșii de 
un șir de brazi bătrîni, la nesomn. Pe urmă găsi nimerit 

vremea aceea de început de zi, 
erau numai doi oameni: Gheor
ghe Badea, un țăran înalt, 
slab dar vînjos în umeri și 
Grigore Păun, colectivist de 
numai șase zile, și cel căruia 
adunarea generală îi dovedise 
mare încredere: grija vitelor, 
deocamdată singura avere a 
gospodăriei.

Nu-i vorbă, sub șopron, lîn- 
gă fîntînă, ședeau cu hulubele 
în sus, și patru căruțe vopsite 
proaspăt, dar pînă la organi
zarea oamenilor pe echipe, era 
nu știu cum, peste mînă să fie 
ales și un paznic pentru ele. 
Așa că Grigore Păun, care șase 
zile și șase nopți încheiate nu 
se dezlipise de lingă grajd, vă
zuse și de ele. Odată, cerul se 
întunecase și, grijuliu, Păun, 
împinsese căruțele mai adînc, 
sub șopron, dar ploaia a alu
necat încolo către Titu, și mă
sura luată de Păun s-a dove
dit de prisos.

Acum Gheorghe Badea» pre
ședintele, care arăta la fel de 
nedormit ca și îngrijitorul de 
vite, venise cu noaptea în cap 
să se mai sfătuiască cu cineva 
înainte de ziua cea mare, a- 
proape la fel de însemnată ca 
și aceea de 8 aprilie cînd avu
sese loc inaugurarea gospodă
riei : prima zi de muncă la arat 
și însămîntat.

— Trifoiul o să ne dea 
furcă — zicea Gheorghe 
dea, președintele... Dacă 
mai avea cîteva brațe 
muncă 1-am termina repede...

— Așa-i — făcea îngîndurat 
și Grigore Păun, încruntîndu-și 
sprîncenele ca și cum s-ar fi 
căznit amarnic să vadă de un
de ar mai fi putut să găsească 
acele brațe de muncă.

Președintele, netezi pe masă, 
o hîrtie ruptă dintr-un caiet de 
școală și cătă la ea cu mare 
luare aminte.

— Ia să vedem încă o dată : 
Șimulescu și Ioniță la ovăz... 
In două zile cu femeile și copiii 
ar putea semăna ovăzul... Trei 
hectare nu-i cine știe ce.

să-i aducă aminte președintelui 
că vitele îs odihnite.

— Știi..., ăla „bălanul" se 
tot trage către ușa grajdului... 
Ii miroase a cîmp verde... Și 
cailor le vine a zburda. Is nu
mai patru, dar parcă ar fi o 
herghelie... Păun rîse tare mul
țumit. Dar președintele nu-i luă 
în seamă veselia.

— Pe Constantin Grigore cu

vitele, te repezi pe la scrofițele 
alea. Și vezi să mănînce bine.

— Păi 1 de-acolo viu. Ședeau 
toate patru în ușă mai-mai să 
mă dărîme...

— Le-ai dat 
treabă deodată 
ședințele.

— Cui, 
nit ceasu. . __
să le dau ? Ce, eu nu am notat 
orarul ? Zootehnistul și-a bă
tut gura de pomană ? Ceasul șl 
rația... Asta-i! Acum, s-a ter-

mîncare ? în- 
îngrijorat pre-

im să le dau ? Le-a ve- 
ul ? Nu. Păi atunci cum

să alea- 
Pre-

vreo 5 femei îi punem 
gă cartofii de sămîntă. 
ședințele își ridică privirea că
tre Păun : „Nevastă-ta vine ? 
I-ai zis?"

— Mai e vorbă ? se mîndri 
Păun. Acuși pică aici. Și ea și 
băiatul... Cînd le-am spus: mă, 
să fi|i cei dintîi...
— Bine, bine... După ce adapi

minat cu mîncarea la nime
reală...

Pasă-mi-te felul în care vor
bea Păun de data aceasta l-a 
înveselit pe președinte căci un 
zîmbet ostenit își făcut loc în
cetul cu încetul pe fața lui. Ar 
fi vrut să-i spună ceva lui Gri- 
gore, să-l facă părtaș la toată

bucuria pe care și-o simțea ne- o 
stăvilită în inimă. Dar nu ga- ° 
sea cuvinte. Nu putea să expri- - 
me ceea ce ar fi vrut să spună 
Nici el nu dormise multe nopțj 
Era frînt de osteneală. însă < 
o osteneală care îi 
că mereu puteri noi, 
se simtă mai tînăr 
neînfrînt...

★
La Mătăsaru, în raionul Gă- 

ești. 28 de familii de țărani 
muncitori au găsit cu cale, 
după ce patru ani au lucrat îm
preună într-o întovărășire, să 
se unească pentru totdeauna în 
gospodăria colectivă.

Comuna e destul de mare, 
numără peste 600 de familii și 
pînă ce alții și alții li s-or ală
tura, va mai trece vreme de 
bună seamă. Dar totdeauna 
trebuie să fie cineva care să 
înceapă un lucru, să înnoade ca
petele și să pornească la drum! 
Au pornit pe drumul acesta cu 
toată inima, cu hotărîre, știin 
că întreg satul e cu ochii pe 
și că prin belșugul ce-1 vor ob
ține vor avea prilejul să dove
dească încăodată foloasele gos
podăriei colective.

Ei au acum aproape opt hec
tare semănate cu grîu. Pe două 
hectare vor pune cartofi, pe trei 
ovăz, șase hectare și jumătate 
le-au păstrat pentru trifoi, iar 
pe rest vor pune porumb. Gos
podărie mică, lucru mai puțin, 
dar nădejdile, visurile pentru 
anul viitor și pentru celălalt și 
celălalt planurile pe care și Ie 
fac,. sînt încălzite la flacăra 
unei nădejdi ținută în ei de 
cînd se știu pe pămînt. Vor să 
trăiască mai bine, să ducă o 
viață fără lipsuri.

Felul în care au pornit colec
tiviștii la drum, dovedește că 
de gospodăria agricolă colecti
vă „Victoria Socialismului" din 
comuna Mătăsaru, raionul Gă- 
ești, se vor mai auzi, lucruri 
îmbucurătoare.

FL. MURGU
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am primit sămîntă selecționată, mă rog. 
nimic de zis. Chiar îmi făcusem socotelile 
cu nevasta să-mi cumpăr hamuri noi, că 
cele vechi s-au ponosit de tot. Le înțep 
mereu cu sula, dar nu mai țin. Și nu nu
mai hamuri am de cumpărat. Trebuie să 
înlocuiesc două roate la căruță și să 
cumpăr o cotigă nouă, că asta pe care o 
am s-a cam rablagit...

— Stai, mă 1 — îl întrerupse Manea. 
— Spune-mi ce-a fost cu soacră-ta. Ve
niseră la tine, și ?

— Păi stai să vezi... S-au bucurat și ei. 
m-am bucurat și eu de dînșii. Ne mai 
văzusem noi, fusesem în toamnă pe la ei, 
pe la colectivă, și-i știam că se înțeleg 
și c-o duc bine. I-am chemat în casă și, la 
lumina lămpii, eu cu nevasta am început 
a-i ajuta să se dezbrace, că veneau de la 
drum și luaseră gerul în nas. Vasile era 
îmbrăcat cu o haină nouă, de dimie, cum 
am și eu una, mai veche, e-adevărat, 
dar o am. Soacră-mea era îmbrăcată în
tr-o cațaveică, veche de pe cînd era fată 
pe semne, dar bună și azi, iar cumnată- 
mea. Profira, într-un fel de cojoc lung, 
aproape pînă la călcîie, cu blana pe dină
untru, iar cu fața argăsită frumos și vop
sită într-o culoare cam boierească — mi 
s-a părut mie. Ei, dar la-nceput nu prea 
m-am uitat eu la haina ei.

Am scos ce-aveam mai bun și-am pus 
pe masă, cum se cade la asemenea oas
peți. Unul o vorbă, altul alta, timpul tre
cea, se făcea noapte tîrziu. Intr-o vreme, 
cum stăteam toți în jurul mesei, bag eu 
de seamă că nevastă-mea se tot dă pe 
lîngă haina soră-sii, o tot întoarce pe-o 
parte și pe alta și-o pipăie, oftînd.
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— Te uiți la haina Profirii ? a-ntre- 
bat-o soacră-mea, luînd și ea seama la 
căutătura Măriuței.

— Da, mă uit, — făcu nevastă-mea.
— Uită-te, fata mamei, uită-te. I-a 

luat-o bărbatul din tîrg.
Nevastă-mea a mai oftat o dată, s-a 

deslipit de lîngă haină și și-a văzut de 
treburi. Eu n-am înțeles nimic în clipa

aceea, că omul înțelege un lucru numai 
cînd vrea el.

In timp ce vorbea, soacră-mea se juca 
cu niște chei în mînă, vreo cinci-șase 
chei lucitoare, nichelate.

— De unde ai cheile astea, mamă ? — 
a-ntrebat-o nevastă-mea, minunîndu-se, 
de parcă n-ar mai fi văzut descuietori ca 
alea. — Vasile Cioacă, deșteptul de
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cumnatu-meu, — nu-i pot sp 
s-a făcut un lăudăros a 
răspuns el in locul soac^K

— Ne-am cumpărat nSB 
ce-ți închipui I

— Șifonier și studio, — f 
pata de cumnată-mea.

— Ei se culcă pe arcuri, - 
vorbă și soacră-mea, — nu 
mindir de paie I Și tot trage 
rul care acoperea coastele p 
venea să-i dau una să ținăr 
nu se mai bage în casele oi

A doua zi, cumnatu-meu ' 
vastă-sa s-au sculat dis- 
și-au plecat. Soacră-mea a zi 
mine la noi, să mai stea < 
fiică-sa, o zi, două. Și-a râm 
mai lungesc povestea... Adi 
toți trei în casă la sfat șij 
fereastră cum vremuiește. S 
vastă-mea, tam-nisam, îmi zi

— Ce-ar fi, mă, să-mi iei 
d-alea ?

— N-ar fi rău, — face și 
„Femeile sînt ca oile, m-i 

în clipa aceea. Se i' una
Nici nu le-am răsp- socoi
a fost așa, o vorbă ^Q^at

— Ai, ce zici, îmi i
— Ce să-ți iau ? — 

luit eu.
— Haină, — se băgă iai 

— Mobilă nu vă puteți cum; 
car îmbracă-ți nevasta, să te 
tu cu ea cînd ieșiți pe ulii 
doar ai scos bine, cum te- 
nînd.

— Și ce, n-am scos ? I-aș
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ucrurile astea, despre care 
povestesc, s-au întîmplat în- 
tr-un sat așezat pe lunca Va

ni. Mă aflam acolo, chemat 
pșul meu să petrec cîteva zile, 
i să se întîmple ca zilele as- 
i fie timpul în care s-a lămurit 
i lui Ion Axente.., 
iu-meu și cu acest Ion Axen- 

ținec^L dușmani. Sînt amîndoi 
ni c^Hbărul nălbit de curge- 
nilor^ți, de fapt, nu s-au cer- 
Icicînd. Totul curge de la un 
al meu, care a fost răzeș în 
ită parte a țării Moldovei, pe 
îa cînd Domnul Ștefan batea 
«ti în imperiul turcoman.
ist strămoș al meu a fost un 
implu. Cronica noastră de la- 

păstrată din gură în gură, 
:ă s-ar fi purtat ca un viteaz 
lălia cea mare, de la Vaslui, 
iul, n-o știu. Fapt este că, și 
, ai mei păstrează un hrisov 
benit de vreme, în care se 
dovada că dumnealui Maltei 
șoiu este numit stăpîn al unui 
it ce se întindea între lunca 
iului și hotarul de astăzi al 
nei.
tpra acelui pămînt s-au nă- 

multe patimi. După ce vre- 
lui .Ștefan s-a trecut, copiii din 
au "“ajuns să se certe asupra 

ilui de pămînt, care are în el 
nult prundiș decît pămînt bun 
ături^^

tsta de neam s-a ur- 
loșu-meu și Ion Axente.

n fel oarecare, dacă stăm să 
m rădăcina comună, amîndoi 
ude. Dar legătura aceasta de 
leu** părea că s-a șters de 

lica moșului meu, după un șir 
lergături pe la judecătorii și 
rți, a luat în stăpînire pămîn- 
:esta.
icul lui Ion Axente a rămae 
ie ogor și de pe vremea aceea 
iește dușmănia de care vor-

tm, de curînd, moșu-meu a in- 
n gospodăria colectivă. N-a 
cu el mare lucru, că niciodată 
a lăfăit în belșug. Ce-a fost 
rrătos, a fost pămîntul acesta 
los, pe care tocmai bine crește 

pentru oi.
ce-a putut, moșu-meu s-a dus 

ispodăria colectivă. Ion Axen- 
rămas pe dinafară.
mi se pare mie că In Ion 

ie bate ceva din sîngele buni- 
lui, care s-a luptat cu unghiile 
dinții ca să păstreze pentru 

un pămînt sterp.
d m-am întors dar, zilele tre- 
în sat, l-am găsit pe Ion 

e tulburat.
gazeta de perete a satului i 
dresase o scrisoare deschisă, 
mna moșu-meu.
im să pomenesc aici conținu-

mar 
tină

tfel, că

Ji înțe- 

iăgă în 
roi pe 
lăvice- 

că-mi 
Y să 

or.
și ne- 

îineață 
nai ră- 
bă cu 
, ce să 
, stăm

> haină

•ă-mea. 
idit eu 

alta-.

ă nita. 
ar mă
rești și 
ui ăsta 
n spu-

ia- am

tul acestei scrisori Vorbea prin ea 
moșu-meu, așa cum îl cunoscusem, 
și-l iubeam — un om drept, cinstit, 
fără prihană. Cuprindeau rîndurile 
acelea atît povestea dușmăniei din 
neam, pentru un petic de pămînt 
sterp — cît și această întrebare 
care l-a tulburat pe Ion Axente.

— Oare n-ai priceput cum, în alte 
vremi, frații au călcat porunca sîn- 
getui și s-au suduit între ei ? Și iată

Povestire
de FLORIN PETRESCU

că am rămas în sat numai noi, sin
gurii urmași ai unei familii care a 
primit răzeșia din mîinile Domnului 
Ștefan. Eu te chem alături de mine, 
in gospodăria colectivă. Dovedesc 
cu aceasta că nu-ți sînt dușman, 
că ceea ce a fost pentru mine bun. 
iți doresc și ție. Ai stat departe, 
poate din pricină că intrarea în 
gospodăria colectivă te-ar fi pus 
alături de mine. Ura pentru pămînt, 
pe care au păstrat-o familiile noa
stre In atitea vieți de-a rindul, se 
stinge acum în ogorul comun. La 
starea la care am ajuns eu, te 
chem și pe tine. Fiindcă ogorul in
dividual naște ură și opunere între 
neamuri, pe cînd ogorul comun 
naște frățietate și bună înțelegere.

L-am văzut atunci pe Ion Axente 
zdruncinat în credința sa de ani 
întregi. Era atîta timp de cînd cre
zuse că moșu-meu ti este dușman 
și că niciodată n-o să existe o cale 
de înțelegere între dînșit

Și iată că, uitînd dușmănia 
veche, moșu-meu 11 chema către 
dînsul.

S-a petrecut atunci o preschim
bare în Ion Axente, preschimbare 
al cărei martor a vrut intimplarea 
să fiu.

Omul acela aprig, doritor de a- 
vuție, a fost cutremurat de pilda 
moșului meu care îi întindea mîna 
și îl poftea alături de el. In gospo
dăria colectivă.

Nu pot să spun întocmai ce a în
țeles Ion Axente din scrisoarea 
aceea, adresată prin gazeta de pe
rete a satului. Destul că, în noap
tea de care povestesc, am văzut 
cum 1 se prelingea pe obraz o la
crimă, ca o lumină care brăzdează 
sufletul unui om.

— Sîngele apă nu se face 1 a ro
stit domol Ion Axente. Eu unul, 
vreme de ani la rînd, am stat pe 
ogorul meu. M-am străduit și mi-a 
fost bine. Nu pot să mă plîng de 
rău. Poate, uneori, l-am invidiat pe 
unul și pe altul din gospodăria co
lectivă și am poftit la avutul lui. 
Dar nu m-am gîndit să intru, din 
pricină că mă aveam în dușmănie 
cu moșu-tău. Iar el, mi-a dat o 
pildă. Și m-a chemat alături, uitînd 
o dușmănie veche din neam, pen
tru ca să-mi fie mai bine decît mi-a 
fost

Lacrima aceea a fost o recunoaș
tere din partea lui Ion Axente. Dar, 
afurisit bătrînul. Nu s-a lăsat de foc.

E vița noastră, de la bătrînul 
care a cîștigat prin putere și vite
jie de la Domnul Ștefan hrisovul de 
răzeș, să nu ne lăsăm. Fiindcă afu
risitul acesta de Ion Axente, rudă a 
mea, știți oare ce a făcut îndată 
ce s-a văzut intrat și el, împreună 
cu alții, în gospodăria colectivă ?

L-a chemat la întrecere pe moșu- 
meu...

munca
Toatd firea asta 
Cînd începe-o zi 
Firea ne așterne 
Și pe ierburi ne așterne

e cu noL 
de muncă nouâ, 
ierburi moi 

rouă.

Ziua-i grea cînd arșița 
Vîntul nu mai bate cu 
Insă iirea-ți dă ciripitoare 
Să te-nvesel eased, ciripind.

• mare, 
alint.

Și, cînd ostenești adeseori, 
Și te frîngi din șale, nici n-ai crede 
Că în fire sini atitea fiori 
Doar să te-nbuneze, să te-ijbete.

Și te-apuci apoi de muncă Iar, 
Mîna robotește iar, vînjoasă. 
Firea e atîta de frumoasă. 
Lunca-ntreagâ e-nflorut pieptar.

Iar cînd seara cade împreună 
Cu sfîrșitul bun al muncii mele, 
Cerul mă îmbucură cu lună 
Cu luceferi minări

Frumuseți pe lume
Să slăvească ziua

șl cu stele.

sînt s-ajungă 
mea de muncă.

ANDBIȚOIU
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de cumpărat o cotigă, și niște roți, și 
niște hamuri... Lui Vasile ce-i pasă, e-n 
colectivă, îi ară tractorul...

— Care va să zică ești mijlocaș, om 
înstărit, ai scos bine și n-ai cu ce-ti îm
brăca nevasta ? — mă cam ia ea la vale.

Mira sărit țandăra. Eu nu rabd omul 
care mă ia peste picior. Acu, ți-am spus 
mi se pare, că și soacră-mea îi fire amar
nică, nu dă înapoi.

— Ei, te-ai gîndit ? — zice nevastă- 
mea.

— Ți-ai făcut socotelile ? Mijlocașule I
— mă împunge ea, soacră-mea.

Ne-am luat la ceartă. Cătrănit și înfu
riat cum eram, m-am cam întrecut cu 
măsura. I-am scăpat un ghiont neves- 
ti-mi, ba era s-o cîrpesc și pe soacră-mea, 
ca eă se lecuiască, de căutat nod în pa
pură. Dar nici n-am apucat să dau că 
soacră-mea m-a și lipit peste față cu-o 
lingură de lemn, și-a început a răchi:

— Ridici mina la soacră-ta ? La o co
lectivistă ?!...

Acum, spune și dumneata, nene Maneo, 
parcă la bătaie se mai alege că ce ești ? 
Dai și gafa.
— Și-ai dat ? — întrebă Manea, care ur
mărise firul povestirii, aci încuviințînd, 
aci clătinînd din cap, aci ridicîndu-se în 
capul oaselor. — Ai dat ?

— Ce să mai dau, nene Man:a? Că de 
cum m-a lipit soacră-mea, parcă m-a fript 
ceva în inimă. Ceva ca o rușine, ca o 
mîhnire adîncă.

Am simțit așa dintr-o dată, ca și cum 
m-aș fi supărat pe mine însumi. N-am 
mai pățit niciodată una ca asta. Și, ce
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mai tura-vura, am venit încoace la coope
rativă...

— De, măi, Toadere, or fi avînd și, e>e 
dreptate, — zise Manea după un răs
timp.

— Crezi ?
— Păi dar! Iacă, nici eu nu-mi mai 

găsesc astîmpărul de la o vreme. Nu 
vezi ? Oricît am fi noi de gospodari, tot
deauna ăștilanții, colectiviștii, ne-o cam 
iau înainte.

— Uite, mă tot gindesc la Vasile — își 
continuă Toader gîndurile. La cumna- 
tu-meu. Cum de poate cumpăra el mobilă, 
iar nevesti-si o haină ca aia ? Se vede că 
are cu ce. De bună seamă că are... Și 
uite de-asta sînt cătrănit. Că, dacă m-aș 
fi scris la colectivă, i-aș fi arătat eu 
laudă deșteptului celuia de Vasile, cumia- 
tu meu. Dar lasă că nici acuma nu-i tîr- 
ziu... Și la toamnă mai stăm noi de vor
bă...

(Desene de P. MÂNU)

Sînt aproape cinci decenii de 
atunci... Verile, un copil oa
cheș, mărunțel, umbla cu 

sîrg să ajungă la vreme în gră
dina domnului director Portlk 
de la școala primară...

Ii plăcea grădina asta de Ia 
margine de oraș, nu numai 
pentru că întrînsa domnul di
rector nu mai era atît de sever 
ca la școală, în clasă — ci și 
pentru că, pomii îl interesau 
tare mult...

Copilul de atunci a trecut 
prin multe pînă să ajungă în 
altă margine de oraș, în grădi
na lui. A trebuit să lupte cu 
mulți din aceia care nu voiau, 
ori nu puteau să-i priceapă dra
gostea pentru pomi și pentru 
flori — și cea care izvora din 
aceasta: dragostea pentru oa
meni.

A creat odată un soi de 
floare: era o gura-leului de 
toată frumusețea, bogată în 
flori cum aproape nu ți-ai fi 
închipuit că poate să fie. Și s-a 
găsit. In apus, o firmă care i-a 
cumpărat floarea cea nouă, pe 
bani destul de puțini și pe du
rere multă : el, creatorul florii, 
nu mai avea de-acum dreptul 
s-o cultive... Dar n-avea înco
tro : îi trebuiau bani pentru o 
bucățică de pămînt unde să 
poată munci mai departe.

Și a muncit.
El nu a putut uita milioa

nele de copii, frații lui întru 
umilință de odinioară. Pe semne 
și la copiii acestora s-a gîndit 
mereu, căci a hotărît să mun
cească pentru acești copii: sa 
aibă cît mai mulți, în țara noa
stră, fructe...

începuse să colinde prin țară, 
să cunoască locurile unde tre
buie ajutate fructele să pătrun
dă și a găsit și-a înțeles și el 
sărăcia din Țara Pietrelor: 
munții Apuseni așteptau — 
printre multe altele și ajutorul 
acesta.

Dar greutățile nu voiau să 
înceteze: nu avea loc îndea
juns. I-ar fi trebuit un cîm? 
întreg, să poată da viață tu
turor gîndurilor care-1 mun
ceau. Și, în loc de asta, el 
era restrîns într-o grădină, ușor 
de cuprins cu pasul.

Oamenii începuseră de-acum 
să știe de grădina lui și-i zi
ceau grădina-minune. Dar cei 
care cîrmuiau țara, tot nu știau 
de el

*
poi s-au schimbat vremile 
și oamenii de Ia cîrmă. 
Grădinarul minune a fost

„descoperit" iar țara i-a dat 
toate înlesnirile ce și le dorise. 
N a muncit în zadar.

Intr-o bună zi a venit o hîr-

tie de la Consiliul de Miniștri 
și erau puține cuvinte scrise pe 
ea, însă cu mult tîlc și cu mare 
putere, căci erau scrise în nu
mele unui popor întreg.

Grădinii celei strimte i s-a 
adăugat un cîmp de nu-1 poți 
cuprinde cu ochii; experiențele 
făcute odinioară de grădinar 
pe cîțiva pomi, au prins viață 
azi pe zeci de mii de pomișori 
și de plante.

Din puieții și culturile care 
populează întinderea uriașă a 
Stațiunii Experimentale Pomi
cole Cluj de azi — se vor răs- 
pîndi în curînd în țara întreagă 
soiuri noi de flori, de legume 
și de fructe.

Sînt aici gladiole de o rară 
frumusețe, noul fruct hibrid 
născut din încrucișarea pătlă
gelelor roșii cu ardeiul trompă 
de elefant, piersicul care rezis
tă la păduchii de frunză, viși
nul care se înmulțește nespus 
de repede, formînd adevărate 
mici păduri, bune de înțelenit 
pămînturi primejduite de ape și 
vînturi — șl care rodește mult, 
piersicul care poate rodi chiar 
în munții Apuseni și mulți alți 
hibrizi și soiuri ameliorate, do
vezi ale muncii mărețe care 
pot înlesni și înfrumuseța 
viața...

Și toate acestea sînt numai 
o părticică din ce a făcut gră
dinarul, care astăzi este biolog, 
laureat al Premiului de Stat și 
distins cu Ordinul Muncii.

De multe ori pînă acum, re
gimul nostru l-a trimis în străi
nătate : grădinarul a purtat do
vezile realizărilor sale — ale 
realizărilor noastre — în Uniu
nea Sovietică, în Olanda, în 
R. Cehoslovacă și R.D. Ger
mană.

De curînd el a fost în Franța, 
la Nantes, unde țara noastră 
a obținut premiul 2 al Expozi
ției internaționale de floricul- 
tură, prezentînd material viu. 
selecționat de la Stațiunea Ex
perimentală Pomicolă Cluj, de la 
serele Codlea și Peleș, precum 
și de la serele 1 Mai din Bu
curești și de la Catedra de Flo- 
ricultură a Institutului Agro
nomic „Nicolae Bălcescu" din 
București.

Florile grădinarului-minune 
și-an avut de bună seamă, locul 
de frunte printre frumusețile a- 
lese pentru Expoziție.

Delegații țărilor străine au a- 
vut ocazia ca la Expoziția inter
națională de floricultură din 
Nantes să-l cunoască și după 
nume și personal pe acest crea
tor altă dată anonim — Ru
dolf Palocsay.

GELU PERIAN



Maeștri ai literaturii

AMr MMI RM
Care dintre cititorii răscoli

torului roman „Tînăra Gardă", 
ar putea să uite vreo dată fi
gurile tinerilor patrioți Oleg 
Coșevoi, Serghei Tiulenin, Va
lia, Ulea Gromova, acești eroi 
veșnic vii, zugrăviți de pene
lul regretatului scriitor A- 
lexandr Alexandrovici Fa
deev ? Și cine nu va păstra 
în suflet ca pe-o amintire de 
preț, chipul luminos al comi
sarului bolșevic Levinson, din 
nuvela „Infrîngere", prin care 
Fadeev a realizat una din 
cele mai reprezentative figuri 
ale literaturii sovietice ? Ase
menea eroilor pe care i-a 
creat, numele și imaginea lui 
Fadeev, bărbatul .înalt, fru
mos, cu o față senină' — așa 
cum ni-1 înfățișează academi-

rămîne adine întipărite in a-cianul Zaharia Stancu — vor 
mintirea generațiilor.

Alexandr Alexandrovici Fadeev s-a stins în al 55-lea an 
al vieții, la 13 mai anul acesta. Fiul unui felcer din Extre
mul Orient, Fadeev a intrat de la vîrsta de 17 ani în rîndu- 
rile partizanilor bolșevici care apărau tînăra patrie sovie
tică împotriva bandelor albe și a intervenționiștilor japo
nezi. După zdrobirea și alungarea acestora, Fadeev a con
sacrat războiului civil prima sa lucrare amplă, nuvela „In- 
fringere". Intruchipînd forța organizatorică a partidului, 
eroul principal Levinson găsește, chiar și în cele mai grele 
împrejurări, nețărmurită putere și încredere în viață, în iz- 
bînda revoluției In impresionantele calități de comandant 
ale lui Levinson, în experiența și voința lui de fier, cititoru
lui i se dezvăluie Partidul 
Revoluției.

A doua
Udeghe", 
perioada

Paralel 
activ organizator și 
tici. El a desfășurat 
membru al C.C. al P.C.U.S.

Faima scriitoricească 
crescut o dată cu publicarea ultimului său roman. 
Gardă*, care tratează tema Marelui Război pentru 
rea Patriei. Romanul înfățișează două generații de 
sovietici : părinții și copiii. Primii au pus temeiul 
sovietice și s-au călit în focul războiului civil. Ceilalți, ge
nerația tînără, se arată demni de gloria generației vîrstnice, 
luptînd cu prețul vieții lor pentru eliberarea pămîntului na
tal de sub jugul vremelnic al cotropitorilor. Faptele eroice 
ale lui Coșevoi și ale tinerilor săi tovarăși de luptă izvo
răsc din forța spirituală a poporului sovietic, din dragostea 
față de regimul sovietic.

Marele scriitor și militant în slujba păcii, Alexandr Ale
xandrovici, s-a stins. Trăiește însă și va trăi tezaurul său 
literar, de care multe generații se vor apropia cu admirație 
și cu recunoștință.

în mersul implacabil, glorios, al

lucrare amplă a 
început în anul 

civil din Extremul Orient, 
de creație, Fadeev s-a evidențiat ca 
conducător al Uniunii scriitorilor sovie- 
totodată o intensă muncă de partid ca

lui Fadeev, romanul „Ultimul din 
1930, zugrăvește, de asemenea.

rdzboiului 
cu munca

a lui Alexandr Alexandrovici a 
„Tînăra 
Apăra- 
oameni 
patriei

Sa nu
vorba
ctrii iSa nu vă închipuiți că e 
vorba de cine știe ce mon
stru din poveste, ori de 

vreo ciudățenie a naturii. Nu. 
Cîinele cu două capete este 
„minunea" pe care a realizat-o 
chirurgul sovietic Vladimir Pe- 
trovici Demihov, care 
transplantare, a adăugat 
ciine mare, capul unui cățel. 
Deci, pe trupul aceluiași ciine, 
se aflau două capete, cu totul 
diferite unul de celălalt.

Operația aceasta atît de com
plicată n-a avut nici o influ
ență 
Capul 
totul 
care-I 
păra

Cîinele cu două capete

Cînd cîinelui bătrin i se adu
cea mîncarea, cățelul dădea 
semne de nerăbdare, lătrînd

prin 
unui

asupra micului „altoi”, 
de cățel se manifesta cu 
obișnuit: lingea mîna 

mîngîia, mușca și se su
cind îl necăjea cineva.

Tren fără mecanic

De curînd în 
Franța, în apro
piere de Paris, a

un
la
și 

El

făcut prima cursă 
tren format din 
comotivă electrică 
patru vagoane,
a pornit normai din 
stație, și-a mărit trep
tat viteza și a oprit 
acolo unde era sta
bilit, deși locomotiva 
trenului nu avea me
canic 1 Era 
prin radio 1 
ultrascurte de
dă se transmiteau de 
la postul de control a- 
șezat între două stații. 
Experiența cu acest 
tren fără mecanic a 
reușit pe deplin.

condusă
Undele 
coman-

Și

lingîndu-și botul. Apoi, mînca 
cu mare poftă.

Savanții au făcut nenumărate 
încercări de transplantare

In fotografie : 
locomotiva electrică.

feritelor organe la animale. Ul
tima experiență a dovedit o 
dată mai mult că acest lucru 
este cu putință.

Se intimplă de multe ori ca 
un om să moară din pricină că 
unul din organele sale impor
tante se îmbolnăvește și înce
tează de a mai funcționa, 
trebui deci înlocuit. N-ar 
oare cu putință ?

Cîinele cu două capete 
trăit decît șase zile. A trăit 
însă și s-a manifestat normal. 
Faptul acesta i-a încredințat o 
dată mai mult pe oamenii de 
știință că înlocuirea organelor 
bolnave va fi posibilă nu numai 
la animale ci și la oameni.

Să ne vaccinăm 
împotriva febrei 

tifoide

Ar 
fi

n-a

na dintre cele mai primejdioase plăcerile pricinuite de vaccinare, cum 
ar fi ușoara durere a locului vacci
nat și ușoara fierbințeală, trec de obi
cei chiar a doua zi. Ele sînt cu totul 
neînsemnate pe lîngă primejdiile și 
suferințele îndelungate pricinuite de 
boală

Cum se face vaccinarea ?
Vaccinarea împotriva febrei tifoide 

se face prin trei injecții repetate la un 
interval de 7—10 zile. Numai după 
toate 3 injecțiile se poate dobîndi re
zistența față de febra tifoidă.

Unii se prezintă numai la prima 
vaccinare, iar cînd sînt chemați pentru 
a fi revaccinați a doua sau a treia 
oară, ei nu se mai prezintă, crezind 
că o singură injecție este deaiuns. E 
o mare greșeală. Vaccinul nu-și face 
efectul decît dacă este făcut în între
gime. Degeaba ai făcut prima injecție 
dacă nu le faci și pe celelalte două.

In timpul vaccinării și a revaccină- 
Tii băuturile alcoolice sînt cu desăvîr- 
șire interzise. Ele împiedică organis
mul să dobîndească rezistență față de 
boală.

Alături de celelalte măsuri de pre
venire a febrei tifoide, ca declararea 
și internarea la timp a bolnavului, 
descoperirea și izolarea purtătorilor de 
microbi, asigurarea unei aprovizionări 
cu apă de bună calitate, curățenia lo
cuinței și a curților, lupta împotriva 
muștelor, etc., vaccinarea constituie o 
armă sigură de luptă împotriva aces
tei boli grave și adeseori mortale.

Una dintre cele m
boli molipsitoare este febra ti
foidă. Este îndeobște cunoscut 

rolul important pe ca-re-1 joacă vacci
narea în prevenirea acestei boli. Prin 
vaccinare, numărul îmbolnăvirilor de 
febră tifoidă scade de la 3 pînă la 10 
ori.

Se știe că un om care a suferit o 
dată de febră tifoidă în marea majo
ritate a cazurilor nu se mai îmbol
năvește a doua oară de această boală. 
Iată de unde vine această rezistență. 
Cînd microbii febrei tifoide pătrund în 
organismul omului, ei provoacă îmbol 
năvirea acestuia. Pentru a se apăra 
împotriva microbilor, organismul fabri
că niște substanțe numite anticorpi, 
care omoară microbii și duc la vinde
carea bolnavului. După vindecare, or
ganismul continuă să fabrice aceste 
substanțe. Ele distrug microbii febrei 
tifoide ori de cîte ori aceștia pătrund 
din nou în corpul orrului.

Iată de ce, un om care a suferit o 
dată de febră tifoidă nu se mai îmbol
năvește a doua oară de această boală, 
sau chiar dacă se îmbolnăvește, face 
o formă foarte ușoară care se vindecă 
repede și nu dă complicații.

Vaccinarea ne dă aceeași rezistență 
împotriva febiei tifoide. Cînd vaccinul 
este introdus în corpul omului, 
nismul începe să producă așa 
ții anticorpi, care au însușirea 
omorî microbii febrei tifoide.

Nu trebuie să ne speriem de 
neplăceri pricinuite de vaccinare

orga- 
numi- 
de a

micile 
Ne-

Antologie și evocări

Cum a scris 
Liviu Rebreanu 

ro m anul 
„RĂSCOALA"

Dacă nu ar fi murit cu zile, sur
pat de o muncă istovitoare 
și secerat de boală în plină ti

nerețe creatoare, Liviu Rebreanu ar 
fi avut astăzi 71 de ani.

El rie-ar fi desfătat cu opere me
reu noi, fiecare aducînd altă viziune 
a vieții. Murind, ne-a lăsat văduviți 
de „Păcală și Tîndală", care în inten
ția autorului lui „Ion" voia să înfă
țișeze doi eroi. Cel dintîi un om de 
treabă, muncitor, cinstit, cel de-al 
doilea, o secătură, un profitor.

Liviu Rebreanu mai avea în lucru 
un roman fantastic intitulat „Minu
nea minunilor". Acest roman era o 
satiră a celor care cred că pot să 
uniformizeze pe toți oamenii, făcînd 
din ei niște robi, neținînd seama de 
aptitudinile și particularitățile fie
căruia.

In anul 1935, la împlinirea a 50 
de ani de viață, cînd toată cărturări- 
tnea romînească — minus oficialita
tea — a sărbătorit această rodnică 
existență a lui Liviu Rebreanu, am 
6tat de vorbă pe îndelete cu marele 
nostru romancier. Convorbirea noas
tră despre felul cum scria și viața sa 
din trecut, avea loc într-o casă în 
care Rebreanu se putea retrage ori 
de cîte ori simțea nevoia.

In această vilă de țară stăteam 
adeseori de vorbă. Casa aceasta se 
afla lingă Pitești. în comuna Valea
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Mare. Așezată pe o colină pitorească, 
ce privește spre un șir de dealuri 
încălecate și înflorite de podgorii, se 
afla gospodăria de țară a lui Rebrea
nu. E o casă abia mai cuprinsă, la 
care duc cîteva trepte de piatră, lu
minate de-a drepta și de-a stînga de 
răzoare de flori.

La dreapta suie, simplă, și cu o 
eleganță de scară florentină, o scară 
de piatră spre un cerdac larg, cu bra
țele deschise către podgorii.

Un mic antreu: la stîniga odaia de 
lucru a scriitorului, luminată puter
nic de două ferestre mari, la dreapta 
odaia tavarășei de viața a scriitorului 
și. în planul din fund, sufrageria, de 
unde se văd aracii din via ce începe 
chiar din spatele casei.

Cînd cobori în curtea mică, pietrui
tă, doi copăcei închipuie un refugiu 
plăcut, care face punte, ca să zicem 
așa, între casa scriitorului și odăile 
rezervate oaspeților.

Așezați la o masă de tablă, de la 
care priveam cum se obrintea rugina 
de pe dealurile podgoriilor, am evocat 
dimpreună cu Rebreanu anii trecufi 
și am discutat cu aprindere despre 
actualitate.

Era numai puțin timp de cînd Li
viu Rebreanu își putea îngădui tihna 
refugiului în casa răzeșească de aici. 
O seamă de lucrări de început, cît și 
romanul „Ion", au fost sorise intr-o 
crîncenă sărăcie, cînd Rebreanu nu 
era niciodată sigur de plinea de-a 
doua zi.

Iată ce mi-a declarat Liviu Re
breanu în ce privește geneza r«ni- 
nului „Răscoala"

— Aveam 21 de ani și ieșisem 
proaspăt sublocotenent al Academiei 
militare ungare. Cunoscător al litera
turii ungare și germane, a fost un 
moment în viața mea cînd n a lipsit 
mult să devin scriitor de limbă ger
mană. După o matură chibzulre și o 
grea cumpănă, m-am decis să mă con-
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sacru scrisului romînesc Am purces 
deci să mă inițiez mai de aproape în 
frumusețile clasicilor noștri. Pe vremea 
aceea îmi plăcea foarte mul: Creangă. 
Am luat contact mai strîns cu țăranii 
din Ardeal, cu care stăm adeseori de 
vorbă.

Atunci mi-a venit în minte pentru 
prima dată ideea de a scrie „Răscoa
la". Mă zguduiseră adînc articolele a- 
părute în presă și lucrările scriitori
lor noștri despre răscoalele țărănești. 
Astfel, am purces să mă interesez mai 
îndeaproape, m-am dus prin locurile 
unde s-au petrecut sîngeroasele eve
nimente, am stat de vorbă cu supra
viețuitorii groaznicelor represiuni, 
căreia i-au căzut victimă 11.000 de ță
rani, am stat de vorbă cu urmașii vic
timelor. Pe vremea aceea „Răscoala" 
se împletea în mintea mea cu „Ion". 
E, într-un fel chiar anterioară.

Răscoala țărănească de la 1907 
am văzut-o întîi de departe și tn-a 
interesat atunci profund, nu doar ca 
scriitor. Mă gîndeam să creez, pe ca
navaua răscoalelor o piesă în patru 
acte, care trebuia să se numească „Ță. 
rănii". In această piesă eu socoteam 
că am să pot zugrăvi cu mai multă 
putere de expresie și dinamism, zgu
duitoarele evenimente.

Pe urmă „Răscoala" s-a legat de 
„Ion", la cane începusem să scriu. Mi 
se părea că sînt două înfățișări «le 
aceluiași fenomen social. In „Ion” 
stăpînirea pămîntului e o problemă in
dividuală, pe cită vreme în „Răscoala" 
e o revendicare de ordin social.

Mai tîrziu, după o legătură mai vie 
cu lumea adevărată de aici, stînd de 
vorbă cu unii din martirii răscoalei 
sau cu acei care și-au pierdut odată 
cu izbucnirea răzmeriței părinții și ru
bedeniile. desfășurarea răscoalelor 
noastre din 1907 mi-a apărut sub for
ma unei revolte a celor mul ți și obij-, 
duiți. împotriva celor puțini să toi și 
tirani.
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Toate micile fapte sau evenimente 

aflate din gura supraviețuitorilor, care 
s-au acumulat în cursul anilor, mi-au 
întărit acest sentiment al revoltei ma
selor largi împotriva exploatatorilor 
și exterminatorilor.

Sub impresia aceasta, care de altfel 
mi-a rămas pînă azi, am scris „Răs
coala". Mi-am făcut primele însemnări 
asupra acestui roman sub stăpînirea 
acestui sentiment și tot ce am aflat 
după aceea, fie din broșurile și artico
lele din ziare, fie din mărturiile con
temporanilor, mi-au întărit această 
convingere.

Primul manuscris, adică primul con
cept al romanului „Răscoala", e de 
aceea aproape un strigăt de revoltă, 
izvorît din adîncui sufletului meu. De- 
abia mai tîrziu, cînd am coordonat 
materialul cu obiectivitatea necesară 
pentru realizarea unei lucrări epice 
de mai lungă respirație, am căutat să 
înnăbuș ieșirea aceasta primitivă, ne
artistică, să frămînt materialul în re
torta creației și să transform realitatea 
în ficțiune, proces care trebuie să stea 
la baza oricărei opere de artă.

Viața reală nu poate constitui un e- 
lement de artă decît trecută prin su
fletul scriitorului, numai el îi poate da 
echilibrul lăuntric și poate transforma 
materialul brut în operă de artă.

Numai astfel lucrurile și oamenii 
creați de imaginația creatorului pot 
dobîndi o valoare generai-omenească, 
— a tn în tu it Liviu Rebreanu. calda sa 
mărturisire.

Vorbind, glasul i se voalase di» ce 
în ce mai mult. Poate din cauza înse
rării vinete-albăstrii oe se lăsase pe 
nesimțite peste creștetele noastre, poa
te pentru că scoaterea la iveală a 
acestor date ale genezti „Răscoalei", 
tscaseră în sufletul atît de fremătător 
al marelui iubitor de oameni, și alte 
amintiri,

CAMIL BALTAZAR



încă un pas spre consolidarea păcii și securității
Un aspect din timpul tratativelor sovieto-franceze ce au avut loc la Moscova

Vorbe în pustiu
Cercurile imperialiste 

engleze intenționează sa
și intensifice propaganda 
în Orientul Mijlociu prin 
mărirea duratei emisiuni
lor în limba arabă ale 
postului de radio B.B.C.

(Ziarele) 
Văzînd că pe pămîntu-arab — 
Iordania, Siria, Egipt, 
De la o vreme s-a cam fript 
Șî-i merg afacerile slab. 
Cu-ascunse gîndurî, mister John, 
In intrigi ne-ntrecut expert, 
Intens lansează în deșert 
Zîzanii de la microfon.
Dar intrucit arabii știu 
Cît fac asemenea minciuni, 
E clar : eu-așa emisiuni 
Se-aruncă vorbe în— pustiu.

L B.

8
888
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Cîteva date asupra științei de carte în S.U.A.
Nu de mult, în ziarul „New York 

Times', a apărut o statistică 
lămuritoare asupra științei de 

carte în S.U.A., statistică a cărei 
exactitate nu poate fi pusă la în
doială, fiind întocmită chica de 
Ministerul învățământului din S.U.A. 
De aici reese că în bogatele S.U.A. 
se simte nevoia de 476.000 de săli 
de clasă și de 143.000 de profesori. 
— cifre care cresc pe an ce trece.

Un alt raport, publicat de Asocia
ția națională a învățătorilor arată 
că 1.200.000 de copii sărmani rămîn. 
pe dinafara școlii, iar jumătatea 
celor ajunși totuși în școala prima
ră o părăsesc înainte de absolvi
re. 1.500.000 de copii americani în
vață în garaje și maghernițe trans
formate în școli, iar din puținii pro
fesori 20 la sută nu au pregătirea 
pedagogică necesară și nu rămîn 
la catedre decît atîta vreme cît le 
trebuie spre a găsi o ocupație mai 
bănoasă.

Și nu e de mirare. Soarta învăță
torilor din S.U.A. nu este de loc de 
invidiat In țara „cea mai bogată 
din lume*, ei sînt printre funcționa-

Tratativele sovieto-franceze, care 
au avut Ioc la Moscova între 15 
și 1» mai, reprezintă o contribu

ție Importantă Ia îmbunătățirea rela
țiilor dintre Uniunea Sovietică și Fran
ța și la consolidarea păcii și securității 
generale.

Declarația comună sovieta-iranceză 
subliniază că discuțiile duse la Mos
cova s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de prietenie și sinceritate, în spiritul 
înțelegerii reciproce. Intr-o serie de 
probleme, atit cele care privesc rela
țiile dintre cele două țări, cît și cele 
legate de situația internațională, punc
tele de vedere ale celor două părți 
sint comune.

Discuțiile au arătat că dezarmarea 
este o problemă internațională a că
rei rezolvare nu poate aștepta amîna- 
re. Guvernul U.R.S.S. și guvernul Fran
ței — se subliniază în declarație — 
vor continua să depună eforturi în ve
derea realizării unui acord cu privire 
la dezarmare in cadrul Organizației 
Națiunilor Unite. Partea franceză a a- 
rătat că luînd importanta hotărîre 
de a-și reduce in timp de un an 
cu 1.200.000 de oameni forțele armate 
șl în măsură corespunzătoare armamen
tele, Uniunea Sovietică a înlesnit tra
tativele cu privire la dezarmare. In 
problema folosirii energiei nucleare, 
guvernul sovietic și guvernul francez 
își fixează ca scop comun dezarma
rea nucleară și declară că vor depune 
eforturi pentru folosirea energiei ato
mice in scopuri pașnice, pentru binele 
omului.

Rezultate bune s-au obținut in cursul 
tratativelor în domeniul lărgirii legătu
rilor dintre U.R.S.S. și Franța. In 
vederea dezvoltării legăturilor comer
ciale sovieto-franceze, cele două părți 
au convenit ca în septembrie să în
ceapă la Paris tratative care să ducă 
la încheierea unui acord comercial pe 
tzei ani.

In vederea lărgirii relațiilor culturale 
dintre U.R.S.S. și Franța a fost dată o 
declarație comună anexă, care prevede

mai prost 
reproduce 
învățător 
fericiți să

Revista 
scrisoare

plătiți. 
dintr-o 
următorul pasaj: 
vedem ziua cînd 

rii cei 
.Look' 
a unui 
„Am fi
profesorii vor fi mai bine tratați de 
cît niște lachei prost plătiți*.

De situația jalnică în care se află

educația în S.U.A. B-au sezisat Și 
unele ziare americane. Revista „New
sweek*, într-un număr apărut de 
curînd, scrie : „Situația învățămîn- 
tulul din S.U.A. constituie un peri
col care se agravează tot mai mult*. 
O altă publicație se plînge că cei 
în drept nu se străduiesc să găseas
că cele 5—6 miliarde necesare pen
tru a face față crizei morale, dără- 

o serie de măsuri concrete și importan
te pentru colaborarea celor două țări 
în domeniul literaturii, artei, științei, 
tehnicii, ocrotirii sănătății, invățămîn- 
tului etc.

Dezvoltarea bunelor relații dintre 
U.R.S.S. și Franța corespunde năzuin
țelor popoarelor sovietic și francez, 
slujește întăririi păcii in lume. In cu- 
vintarea pe care a rostit-o înainte de 
a părăsi Moscova, Guy Moliei, șeful 
guvernului francez, a declarat: „Țările 
noastre (Franța și U.R.S.S. — N. R.), u-

FILIPINCL
Tara celor 7.000 de insule — sub a- 

cest nume este cunoscută Republi
ca Filipine. Luate la un loc, insu

lele arhipelagului filipinez cuprind o su
prafață de 299.280 
km. pătrați — adică 
mai mult decît supra
fața Angliei și Bel
giei laolaltă. Popu
lația tării numără 
21.400.000 de locui
tori.

Filipinele au fost 
descoperite în anul 
1521 de corăbîerul 
spaniol Magellan. Nu 
mult după aceasta, 
spaniolii au întronat 
aci o cruntă domina
ție. Abia 
secole de 
suferințe 
au reușit 
jugul spaniol. Curînd 
însă, au încăput pe 
mina colonialiștilor

după trei 
amarnice 
filipinezii 

să scuture

Batebac

americani, iar în anii celui de-al doilea 
război mondial au avut de indurat și nă

pănării localurilor școlare, extenuă
rii și proastei salarizări a corpului 
didactic.

După cum anunță agenția „Uni
ted Press*, președintele Eisenhower 
a adresat Congresului un mesaj în 
care cere votarea unui fond pentru 
învățămînt. Fondul acesta nu ar pu
tea acoperi totuși nevoile, întru- 
cît în mesaj nu se cer decît 1 
miliard 250.000.000 dolari, eșalonați 
și aceștia pe următorii 5 ani. Zia
rul „Daily Worker', arată însă că 
parlamentarii nu vor să audă de 
acordarea de fonduri pentru școală, 
iar toate propunerile pentru îmbu
nătățirea situației sînt înmormînta- 
te la comitetul senatorial pentru e- 
ducație și învățătură.

E și firesc să fie așa și nu altfel, 
majoritatea senatorilor americani 
avînd gîndul la război și nu la 
carte. Pe ei uzinele de armament îi 
interesează cu mult mai mult decît 
liceele și universitățile. De aceea 
bugetul Ministerului de război e de 
75 de ori mai mare decît cel al în- 
vățămîntulul. Aceasta este situația. 
Ea va rămîne neschimbată atîta 
vreme cît în S.U.A. vor mai dicta fa
bricanții de bombe atomice.

M. DELEANU 

nite printr-o îndelungată tradiție d» 
prietenie și prin numeroase legături, 
pot contribui într-o măsură însemnată 
la înțelegerea între toate națiunile".

Tratativele de la Moscova deschid 
noi și largi posibilități pentru întărirea 
legăturilor intre cele două mari țări. 
Uniunea Sovietică și Franța. Popoarele 
lumii se bucură de această apropiere 
pentru că știu că prin acțiuni comune 
Uniunea Sovietică și Franța pot con
tribui in mare măsură la îmbunătăți
rea continuă a situației" internaționale.

pasta invaziei imperialiștilor japonezi.
Din anul 1946 Filipinele s-au declarat 

Republică. Dar pretinsa independență a- 
cordată de imperialiștii americani s-a do-

"țr
O

) TE.

Pămîntrf 
filipinez»

vedit a fi o înșelă
ciune. Prin diverse 
acorduri imperialiștii 
americani dictează 
în Filipine ca la ei 
acasă. Subscriind
pactul S.E.A.T.0„
în anul 1954, cîrmui- 
torii Fiiipinelor an 
înhămat țara ia ca
rul pregătirilor de 
război ale imperia
liștilor.

De ce poartă atîta 
„dragoste" imperia
liștii americani FiB- 
pinelor ? 
insulelor 
este deosebit de dar
nic. Aici există plan
tații de cafea, trestie 
de zahăr, tutun, câ
nepă, mirodenii. Cele 

123 de varietăți de palmieri — printre 
care și cocotieri — au făcut ca insuleloc 
Filipine să li se dea și denumirea de „in- 
suie-grădini“. Tot atît de darnic este și 
subsolul Fiiipinelor unde se găsesc bo
gate zăcăminte de aur. fier, crom, man- 
gan, petrol.

La aceste bogății, se adaugă poziția 
strategică a insulelor Filipine. Așe
zat în partea de sud-vest a Oceanului 
Pacific, între insulele Taivan și Borneo, 
arhipelagul acesta alcătuiește o barieră 
de-a curmezișul Pacificului pînă la coas
tele Asiei. Zeci de baze militare americane 
împînzesc teritoriul Fiiipinelor.

In bogata țară a insulelor-grădini, oa
menii muncii trăiesc în mizerie. Trei sfer
turi din populația țării o formează țăra
nii. Dar trei cincitpi din pămîntul bun de 
lucru se află in stăpînirea marilor plan
tatori americani, iar cea mai mare parte 
din restul de două cincimi aparține mo
șierilor din partea locului. Țăranul mun
citor filipinez este nevoit să muncească 
ca iobag pe hacendele (mari moșii) mo
șierilor. El este obligat să dea moșierului 
— în cazul cînd izbutește să ia in arendă 
pămint de la acesta — 50 pînă Ia 70 la 
sută din recolta obținută Ceea ce ii ră
mîne, nu-i ajunge nici măcar pentru a-și 
hrăni familia.

Nemulțumirile au devenit efit de 
vii încît și unii reprezentanți ai 
cercurilor conducătoare filipineze s-au 
văzut siliți să ceară revizuirea rela
țiilor ce decurg din tratatele militare și 
restricțiilor economice impuse de S.U.Ă., 
Fiiipinelor. Larga mișcare din Filipine 
pentru revizuirea relațiilor cu S.U.A. și 
obținerea unei adevărate independențe a 
determinat Congresul filipinez să înfiin
țeze un comitet special care să examineze 
toate tratatele și acordurile americano-fi- 
lipineze în vigoare.

ANTON VAS1LESCU
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In cîteva rînduri
Țăranii muncitori din 

satul Pătrimea, comuna 
Coșereni, raionul Urzi- 
ceni, au pornit cu hărni
cie la îngrijirea culturi
lor însămtațate. Deci..

Afle toată țărănimea 
Că muncind neostenit 
Gospodarii din Pătrimea 
Rod vor scoate... împătrit.

★
Sfatul popular din sa

tul Țichindeal, raionul 
Agnita, nu acordă nici o 
atenție întreținerii cultu
rilor. In timpul _ acesta 
buruienile au năpădit 
ogoare.

Bălariile-n pogon
S-au pornit să-i năpădească 
Cred că cei de la raion 
N-ar strica să-i mai...

plivească.
P. S. Poate vă-ntrebați,

pe cine?
Pe cei de la sfat —- vezi bine I

T. DUMITRU
Aparatul administrativ** 

în plină producție. 
(Desen de N. CLAUDIU)

Au fost chemați amindoi 
la nuntă. Florica și-a 
pus o iie frumoasă, cu

sută cu amici negru, care mer
gea de minune la foile de stofă 
gri, și-a strîns. părul în coc și 
acum se privea în oglindă. Aș
tepta să vină ' * r'
ma nuntă, la 
împreună, soț 
de cînd s-au 
portiță. Guțu 

care mergea în 
„E frumoasă

și Guțu. Era pri- 
care se 

și soție, 
luat.

se uita

duceau 
!. de-un an 

Ieșind pe 
la nevas- 

t față, gîn- 
F lorica", 

ta 
în timp ce mergeau pe 
„Da, da 1 Femeia as;a

tă-sa,
dind: ____
Și un nou gînd îi ciocănea 
creier, 
șosea :
frumoasă e a mea 1

Au ajuns. Lumea, ca la pe
trecere, vorbea, rîdea, ciocnea 
pahare în sănătatea însurăței
lor. Au luat loc la masă. Dar, 
după un timp, Guțu a început 
să nu mai fie în apele lui. Flo
rida se uita stăruitor la ginere. 
Prea stăruitor. El simți că se 
sufocă, că-i năvălește sîngele 
în cap. S-a dat mai aproape de 
ea și a-nghiontit-o :

— Unde te uiți ?
Florica s-a întors spre el și 

a răspuns, rîzînd:
— La ginere.
Aha I Va-să-zică asta e dum

neaei ? Bine! Să mai poftească 
6-o scoată în lume!... Dar tî- 
năra nevastă rîdea mereu, de 
parcă toată lumea ar- fi fost a

Și aproape într-una se uita

tul Pecinisca, raionul Orșo
va, are nevoie de 125 metri 
de tuburi „Bergmann”, pen
tru care s-a adresat sfatului 
popular al orașului Băile 
Herculane. La rîndul său, 
sfatul popular s-a adresat 
magazinului metalochimic, al 
cărui resjtonsabil a trimis în 
repetate rînduri note de co
mandă interraionalei O.C.L. 
produse industriale Caran
sebeș. Iar interraionala, în loc 
să trimită tuburile cu o vi
teză cît mai apropiată de a- 
ceea a luminii, a întocmit 
bonul de livrare abia după 
vreo 4 luni. Apoi, ca să se 
pună... într-o lumină și mai 
proastă, interraionala a co
municat magazinului din 
Băile-Herculane că marfa 
„s-a pierdut undeva pe 
drum".

Cum puteau să dispară din 
autocamion cogeamite tuburi
le, de zeci de metri lungime? 
Sătenii din Pecinisca, care- 
și amenajează școala prin 
autoimpunere, cer... să se 
facă lumină în această afa
cere dubioasă. Pînă atunci, 
pentru felul în care inter
raionala Caransebeș a exe
cutat nota de comandă, ei ii 
acordă... nota 1.
(După o corespondență tri
misă de N. GOLOPENȚA)

„Auzi dumneata ?“ -— gta- 
dea Guțu clocotind. „Alb și 
frumos I Atunci de ce m-o fi 
luat pe mine, care stat brunet 
și...“

Nu. asta era prea de tot 1 Și 
Guțu, într-un acces 
ridică, își smuci 
mînecă și-i zise:

— Hai acasă 1
Florica ar fi vrut 

ce l-a găsit așa < 
Dar Guțu ieșise 
și-i șoptea:

— Hai. n-auzi ?
Pe drum n-au vorbit nimic. 

Abia acasă bărbatul a început 
să tr-îrîie:

— Zi, era alb și frumos?
— Da — îngăimă femeia, ne

dumerită.
— Și bine făcut...
— Da.
— Iți plăcea — mai 

Guțu. gata să izbucnească.
— Sigur că-mi plăcea. Vreau 

să-ți fac și ție unul la fel.
Guțu rămase trăsnit:
— Ce eă-mi faci ?
— Un pulover ca al gine

relui. Era tare frumos 1
La auzul acestor vorbe omul 

și-a lăsat ochii ta jos. A sim
țit că-1 năpădește un val de 
rușine față de el. Auzi dumnea
ta : la ce se gîndea Florica, să
raca, și ce-i trecuse lui prin 
cap!?!

Și-a 
Ar fi 
nuntă, 
data asta i-ar fi fost rușine în 
fața lumii.

Ghicitoare
Sus pe stilpul ăsta mare 
Prins-am o privighetoare 
N-are cap, n-are picioare;
Dar de-î zice o cîntare 
Satul-ciotcă, lume multă 
Stă-mprejurul ei și-ascultă.

(injoznjța)

de furie, se 
nevasta de

Ar fî 
gîndea 
De a- 

și tră-

t să-l întrebe 
dintr-o dată, 
de la masă

luat nevasta ta brațe, 
vrut să se întoarcă la 
Nu s-au mai întors. De

fierbea.

TAURUL: — Măi, nege Do -- 
leac, dă-ne ulucile și buștenii 
înapoi. Nu ți-e milă de niște 
biete animale t

— încotro, măi bade, așa des
puiat ziua-n amiaza mare?

— Mă duc să trec podul de 
peste Jiu ...

— Unchiule, eu zic să-i dăm 
și lui o slujbă la cooperativă, 
că e fecioru' lui nea Milică și-a 
împlinit trei ani I

PARASCHIVA CRĂCIUN: 
— Hector, azi tu o să rămîi cu 

elevii să faci lecția la arit
metică.

ei.1
Stau de vorbă pe-nserat, 
Două fete dintr-un sat 
Zice Leana, cam fudulă: 
— Eu, de muncă sînt sătulă 
Și de-aceea, negreșit. 
Musai e să mă mărit. 
Iau pe-oricine, nu aleg. 
Poate fi trecut sau bleg, 
Totul e să-mi iasă-n cale 
Și să fie... cu parale.
Să-mi dea casă, să-mi dea 

hrană, 
cucoană.
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Eu să stau, să fiu

fată : 
măritată

Zice cea de-a doua
Mă vreau, soro.

Nu de dor de trai dulceag; 
Omul vreau să-mi fie drag 
Și-om trudi cum se cuvine, 
Eu cu el și el cu mine.

Dar la ultimul cuvînt.
Hop ! răsar ca din pămînt 
Doi voinici ce, cum socot, 
Auziseră mai tot.
Unul (Făt Frumos

Zice : — Tu să-mi

Și 
basta 1) 

fii 
nevasta !

Cînd aude Leana asta,
Zice celuilalt voinic :
— Tu ce tad, nu^mi spui 

nimic ?
Sau ești lefter și calic ?

Ba, ți-ar place, cred, și 
ți 

a mea, gospodărie!

* 
t« «I « t * tI I

la ginere. Guțu 
plesnit-o peste față. Se 
însă că se face de rîs. 
ceea, stătea încruntat 
gea cu urechea la ce-i spunea 
Florica unei vecine:

— Vezi ? E fare frumos 1 Alb 
și-frumos cum n-am mai văzut. 
Si bine făcut. ST. BALACIU

NEDUMERITUL: — Și care spuneai, vecine, că e avantajul folosirii 
îngrășămintelor artificiale ? ...

(Desen de NIC. NICOLAESCU)

(Desejie
de N. RADULESCU)

De aproape 3 ani de 
zile, podul de peste Jiu, 
din comuna Iași, satul 
Drăguțești, regiunea Cra
iova, este distrus în mare 
parte. Sfatul popular lo
cal nu a luat nici o mă
sură pentru repararea lui. 
(Corespondent : I. M.)

Marțian Barteș, pre
ședintele cooperativei din 
comuna Mărășel (Bistri- 
ța-Cluj) și-a plasat toate 
rudele ca funcționari în 
cooperativă. (Corespon
dent: IOAN JEICAN).

Ion și Paraschiva Cră
ciun, directorii școlii din 
comuna Noul Săsesc, ra
ionul Sighișoara, folosesc 
două .săli de clasă ca lo
cuință- Au un cîine și o 
pisică, ce au devenit 
spaima elevilor. (Cores
pondent: IOSIF GRITTO)

Tovarășul Dovleac, pre
ședintele sfatului popular 
din comuna Valea lașu
lui, reg. Pitești, a dat 
altă destinație ulucilor și 
buștenilor de brad atri
buite de serviciul zooteh
nic pentru padocuri și 
podele la stațiunea de 
montă. (Corespondent : 1. 
MICUȚ).

Ca
Nici belșugul din cămară, 
Nu mă face de ocară...
— Bravo neică ! De-i așa, 
Zi-mi o vorbă și-s a ta!
—Aș sta poate să te-ascult, j 
Dar... sînt însurat de mult. | 
Știi de ce mi-i casa plină ? ț 
Am nevasta gospodină.

•
J Două fete dintr-un sat
j Seara, nu mai stau la sfat:
| Una, ieri s-a măritat.

I VICTOR PIȚIGOI t
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