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nedoara. te gîn- 
dești, cum e si 
firesc, în primul 
rînd la uriașii de 
otel și flacără 
— la furnale, oțelării și laminoare —, 
Ia halele în care vuiesc mii de mașini, 
la toată puzderia de clădiri, instalații 
și agregate, cu un cuvînt la marele 
combinat siderurgic, creație demnă de 
toată lauda a regimului nostru. '

Pînă a'cum cîtiva ani Hunedoara eră 
tm mic orășel industrial fără prea mul
tă vază, cu un iz melancolic de vechi
me. cu o viată molcomă, monotonă 
chiar. Si deodată. întinerirea. In oraș 
si în afara lui au răsărit schele: zi si 
noapte, trenuri lungi aduceau morma
ne de materiale de construcții: cu 
alte trenuri veneau din toate colturi
le tării mii de oameni Si an de an. 
Hunedoara a crescut fără încetare, că- 
pătînd o înfățișare cu totul nouă. II 
spunem azi cetate a fontei și otelului. 
Denumirea de cetate este întemeiată 
însă numai în înțeles figurat pentru 
că Hunedoara noastră de azi nu e o 
construttie tăcută si închisă în sine, 
între ziduri si turnuri de straiă, ci tm 
adevărat oraș industrial modern. Ea 
trimite întregii țări prețioasele metale 
care se zămislesc în do i arul mereu 
nestins al furnalelor si cuptoarelor 
sale. -

Dar înăuntrul acestui oraș care poar
tă amprenta atît de vie a veacului 
douăzeci se află si o cetate. în depli
nul înțeles al cuvîntulul. Martor al 
unor lumi si orînduiri trecute, ea ori- 
veghează în tătere minunata renaștere 
de 
Iul 

azi a Hunedoarei. Altădată, caste- 
Huniazilor — desore el este vorba 
era cea mai imounătoare construc- 
a orașului. Cocotat ne stîncile coi-tie

furoase ale dealului Sînpetru, între va
durile rîurilor Zlasti si Cerna} el do
mina toată împrejurimea. Treptat însă, 
marile furnale, coșurile înalte si hale
le combinatului l-au t>us oarecum ta

umbră oria grandoarea DroDortiUo* 
lor. Castelul, cea mai veche și mai 
mare tonstructie medievală din tara 
noastră, rămîne totuși o bijuterie a 
orașului oricît de ciudată și anacroni
că ar părea vecinătatea sa cu combi
natul siderurgic. — această construc
ție masivă a epocii socialismului.

Nu de mult hunedorenil au avut e 
plăcută surpriză. Intr-una din seri, 
turnurile ascuțite ale bătrînei așezări 
de pe dealul Sînpetrulul s-au zmuls 
din întuneric. oferindu-Ie o imagine 
nouă, nevăzută încă, a castelului Hu- 
niazilor. In sălile si încăperile largi, 
în care veacuri de-a rîndul nu pîlpîi- lui Ioan Corvin, de către Sigismund, 
se decît flacăra galbenă a luminărilor, regele Ungariei. Ioan Corvin, de la a 
s-au aprins luminile electrfce. cărui moarte se împlinesc 500 de ani

Cîntec despre partid
de Eugen Frunză

Cuvlntul libertate Cuvintul fericire
a știm din moșl-strămoșl, L-am spus din tată-n fiu,
Cuvint de dor șl luptă Un drum cătam sub soare
Din anii-ntunecoși Spre țărmul auriu
Dar dacă astăzi liberi 
Trăim, nu robi sub cnut, 
E pentru că pe lume 
Partidul s-a născuU.

Dar dacă astăzi mergem 
Spre țărm pe drum știut. 
E pentru că pe lume 
Partidul s-a născut».

Cuvlntul pace ștlmu-1 
Din vremuri strămoșești. 
Prin veacuri 11 purtarăm 
In doine șl povești

O, cite dulci cuvinte 
Le-am moștenii in grai! 
Doar bănuiam ce-nseamnd. 
Ce tilcurl au sub strai

Dar dacă astăzi pacea 
Nl-1 lege șl nl-l scut, 
E pentru că pe teme 
Partidul s-a născut»

Dar dacă astăzi iilcul 
Deplin l-am priceput, 
E pentru că pe lume 
Partidul s-a născut».

HUNIAZILOR
începuse restaurarea acestui monu

ment de mare valoare istorică si ar
tistică. De fapt însă, cu mult mai îna
inte, un colectiv format din arhitecti. 
ingineri si istorici a cercetat temeinic 
documente si gravuri aflate în patri
moniul Academiei R.P.R. pentru ca re
staurarea să fie cît mai autentică.

Izvoarele istorice cercetate au ară
tat că prin veatul al XIII-lea, probabil 
pe locul unui castru roman ale. cărții 
urme s-au pierdut, a fost construită ■ 
aici prima fortificație care străjuia 
Hunedoara. In anul 1409 fortificația 
aceasta a fost donată lui Voicu. tatăl

i

clă- 
soi de

tfî septembrie a.c. 
a mărit și reînoit 
fortificația, 
dind un 
bastioane pentru 
apărarea flancu

rilor cetății, împotriva invaziei tur
cești. Ajungînd guvernator al Unga
riei, el transformă cetatea în minuna
tul castel a cărui înfățișare se păstrea
ză în linii generale, pînă azi. După o 
strălucită victorie dobîndită la Bel
grad împotriva turcilor. Ioan Corvin, 
a murit de ciumă. Soția lui. Elisabeta 
Szilagy a fost aceea care a desăvîr- 
șit construcția castelului, în timpul 
domniei lui Matei Corviri. fiul lor. 
Mîna aspră a istoriei a lăsat însă 
unme adînci pe zidurile somptu
oasei clădiri. Trecut în stăpînirea mal 
multor familii de nobili, mistuit de 
incendii, castelul • a suferit mai multe 
prefaceri si adăugiri, purtînd trăsătu
rile mai multor stiluri arhitectonice. 
Tocmai de aceea, pentru Colectivul da 
restauratori sarcina cea mai grea con
stă în stabilirea cît mai exactă a înfă
țișării inițiale, pentru a o reda întoc
mai.

Pînă la 9 septembrie. în primă eta
pă a lucrărilor, va fi terminată sala’ 
cavalerilor unde va fi amenajat mu-: 
zeul, vor fi restaurate curtea corvines- 
tilor si zidurile întoniurătoare, precum 
si poarta principală. Podurile și balus
tradele care se vor construi vor da vi
zitatorilor posibilitatea să viziteze toa
te sălile si turnurile. 1

Restaurarea castelului Huniazilof 
dovedește griia partidului si guvernu
lui nostru pentru păstrarea monumen
telor istorice si a valorilor artistice, 
ea constituind totodată o expresie a 
cinstirii pe care ponorul nostru o -a- 
cordă strălucitei figuri a lui Ioan Cor
vin, cu prilejul împlinirii a 500 de ani 
de la moartea sa. ’ i 1

AL N. TRESTIENI 1'



> Răsplata muncii 
;: rodnice

După 5 zile de întrecere iată-i pe 
finaliștii celui de al 4-lea con
curs al artiștilor amatori de la 

(I sate, adunați laolaltă la teatrul de 
p vară din parcul „23 August", unde 
I* are Ioc festivitatea de decernare a 
(> premiilor.
p înfrigurată așteptare... Clipele trec 
11 greu...

In așteptarea momentului festiv, e- 
chipele de cor și dans, formațiile in-

neasa și Dudești-Cioplea (București) 
și a casei de cultură din Fetești, re
giunea Constanța, precum și soliștii: 
Crișan Elena din Comlăuș-Oradea, 
Artimescu Ilie din labfanița-Timișoa 
ra, cuartetul vocal din Prejmer — re
giunea Stalin (soliști vocali), Neacșu 
Gheorghe din Văleni-Pitești, Petrică 
Popescu din Tega-Ploești, (soliști in
strumentiști), duetul de dansatori Mi- 
hoc Alexandru și Ursădeanu D-tru 
din Ursad, regiunea Oradea, și colec
tivele de creație ale brigăzilor artis
tice de agitație din Tîrgu Frumos — 
regiunea lași și Leonte Filîpescu — 
București.

Alte echipe și alți soliști au obținut 
premiul III și mențiuni.

La sfîrșit ia cuvîntul tov. Constan
tin Prisnea, prim locțiitor al minis
trului Culturii, care subliniază că toa
te aceste succese au fost închinate de 
către artiștii amatori celei de a 12-a 
aniversări a eliberării patriei noastre. 
Vorbitorul a urat succese noi în acti
vitatea viitoare a artiștilor amatori de 
la sate.

L. STANCU

Soliști finaliști
la concurs

Un aspect de la premierea celor mai 
obiectele<'

<' strumentale, fac schimburi de impresii
i1 și păreri. Pe scenă apar pe rînd dan-
i1 satorii-copii din Rucăr, regiunea
i' Stalin și cei din Pădureți, regiunea
<' Pitești, într-o întrecere mai îndrăcită
i' ca în zilele concursului.
1 ( ...In sfîrșit, iată și juriul. Același
I juriu care timp de 5 zile, a ascultat, 
1, a cintărit și a chibzuit fiecare cintec,

fiecare vers rostit pe scenă. Președin- 
, tele juriului, artistul emerit Costel 
! Rădulescu, anunță solemn :

(i — Se acordă premiul întîi și titlul 
p de laureat al celui de al 4-lea con-

i curs, corului din comuna Leșul Ilvei 
, regiunea Cluj.

, i Aplauze furtunoase izbucnesc. Clu- 
. I jenii s-au ridicat în picioare. Nu-și 
p mai pot stăpîni bucuria... E și nor
ii mal. Mă gîndesc că aceste aplauze 
. i sînt semnul justificatei aprecieri a 
p muncii rodnice a acestei formații co-
II rale de țărani. Ei au reușit cel mai 
i bine să aducă pe scena de concurs, 
11 într-o formă artistică aleasă, comoara 
, i folclorului local.
11 Pe scenă apar trimișii corului să 
< I ridice premiul oferit: 10.000 lei și cî- 
i1 teva instrumente muzicale.
1 In lumina reflectoarelor l-am văzut 
1' mai întîi pe George Mihăiescu, solis- 

tul corului. Era nespus de emoționat.
p O să uite vreodată clipa asta?
(1 ...Se face din nou liniște. Sînt a-
1' nunțați ceilalți premiațj și laureați. 
], Corurile din Călinești-Pitești și Pe- 
1i ciul Nou-Timișoara au luat premiul 
i' II. Cei din Rășinari-Stalin, Domnești-

bune echipe. In medalion o parte din 
date ca premii.

Pitești, Răcăciuni-Bacău și Dăbuleni- 
Craiova, obțin premiul III.

Corul casei de cultură „Ion Vidu" 
din Lugoj, continuator ai tradiției ma
relui înaintaș al muzicii romîriești, 
este și el declarat laureat al celui de 
al 4-!ea concurs. Corul casei de cul
tură armene din București, al case) 
raionale de cultură din Tuîcea și al
tele sînt de asemenea premiate (pre
miul II).

Dintre formațiile instrumentale cei 
mai buni sint fluierașii din Jina-Hune- 
doara. Ei sînt distinși cu titlul de 
laureat.

Soliștii vocali Miru Maria din co
muna Bătrîni, regiunea Pioești și 
Stanciu Iuliana din Bozna.Cluj, soliș
tii instrumentiști Țone Toma, regiu
nea Constanța și Stoicănel Ion — re
giunea București, echipa de jocuri din 
comuna Urzica, regiunea Craiova, so
listul dansator Anatol losif, din re
giunea Cluj, brigada artistică de agi
tație din Dragodănești, regiunea Pio
ești, au obținut de asemenea titlul de 
laureat și premiul I.

Premiul II au obținut următoarele 
formații și soliști: echipa de trișcași 
din Leșul Ilvei-Cluj, echipa de fluie
rași din comuna Cătina, regiunea 
Pioești, taraful casei de cultură din 
P. Neamț, regiunea Bacău, echipele 
de jocuri din Tatiriaua — regiunea 
Stalin, din Sebiș, regiunea Cluj și a 
casei raionale de cultură din Aiud, re
giunea Cluj, brigăzile artistice de a- 
gitație ale căminelor culturale din Bă-

URSĂDEANU 
DUMITRU 

dansator cămi
nul cultural Ur
sad, regiunea 
Oradea, distins 
cu premiul II

SMARANDA 
ION 

instructor 
brigada artisti
că de agitație 

Dragodănești', 
regiunea Pio
ești, distins cu 
premiul I.

Intelectualii
popularizează Rezoluția

L-ai văzut cumva pe inginerul 
Bogza ?

_— Mi se pare că s-a dus 
pe cîmp, la aria gospodăriei 1

învățătorul llie Andreescu, direc
torul căminului cultural din comuna 
Săveni, raionul Fetești, nu stă mult 
pe gînduri și pornește și el intr-a
colo. Pe inginerul Bogza l-a găsit 
înconjurat, ca deobicei, de oameni.

— Am venit să-ți amintesc ce 
ne-ai făgăduit pentru diseară — 
zice directorul căminului.

Făgăduiala agronomului era 
vorbească la cămin despre Rezolu
ția ședinței plenare a C.C. al 
P.M.R. din 16—17 iulie.

Intelectualii din Săveni populari
zează nu numai în rîndurile colec
tiviștilor, ci și printre cei care încă 
n-au intrat în gospodărie, prevede
rile Rezoluției ședinței plenare a 
C.C. al P.M.R. din 16-17 iulie a c., 
cu privire la măsurile pentru reali
zarea sarcinilor stabilite de Con
gresul al II-lea al partidului, în do
meniul transformării socialiste a a- 
griculturii

Pentru aceasta s-au ținut confe
rințe, și s-au organizat la casa cul
turală a gospodăriei 
discuții între 
locuitori din 
nea întîlnire 
gospodăriei 
noi pe care 
insistînd asupra felului cum se va 
face de acum înainte plata avansu
lui în produse și bani. învățătorii 
l-au ajutat să-și pregătească cît 
mai bine conferința.

Dar nu numai atît. învățătorii au 
lucrat 8 panouri mari, cuprinzînd 
fragmente din Rezoluție și le-au a- 
șezat în locurile cele mai frecven
tate din comună.

Seara o poți întîlni la cămin pe 
învățătoarea Olimpia Hogeam pre
gătind un nou program al brigăzii 
artistice. Membrii brigăzii și-au in
titulat programul : „Rezoluția, un 
pas înainte pe drumul spre belșug!"

Intelectualii din comună nu precu
pețesc nici-un efort ca să-i îndru- 
meze pe oameni pentru a traduce 
în fapt prevederile Rezoluției

T. LUNGU

să

întîlniri și 
colectiviști și ceilalți 

comună. La o aseme- 
a vorbit președintele 

despre perspectivele 
le deschide Rezoluția,

$

0

$

Cuartetul vocal german din comuna Prejrner, regiunea Stalin, a luat pre
miul II la cel de-al IV-lea concurs. De la stînga la dreapta: WILLY 
KURMES, ȘTEFAN DEZSO, ERNEST FLEPS, HANS KIRRES.

Autobuzul mă lăsă în 
drum. Apoi se urni stîr- 
nind în Urmă colbul șo

selei. Am rămas o vreme locu
lui nedumerit. Citesc în sfîrșit 
pe o placardă : Batoș, raionul 
Reghin, Regiunea Autonomă 
Maghiară.

îmi îndrept ochii spre cer. 
Mă întâmpină seninul adine. 
Am coborît privirea și am a- 
tins crestele dealurilor, jos am 
zărit viile, livezile, casele înal
te, cu acoperișurile retezate la 
capete și cu ferestrele oblonite; 
case săsești. Dar oamenii ?... 
Batoșul părea pustiu și liniștit, 
de parcă ar fi fost și el, tot 
satul, o casă oblonită.

La fîntîna din marginea șo
selei apăru o fețișoară cu găle
țile în mîini. „S-o întreb — 
mi-am spus — că altfel cine 
știe cînd va mai apare cine
va".

— Pe unde-o fi directorul că
minului ?

— Aaa I... No, păi ia că 
vine... Tovarășul Bufa Jon — 
mă lămuri fețișoara zîmbind. 

(Dar n-am să știu niciodată 
dacă-mi zîmbea mie, cerului, 
oglinzii din fîntînă sau tînăru- 
lui blond și sprinten care venea 
pe uliță).

Prima curiozitate pe care 
mi-am dorit-o lămurită a fost: 
dacă-s mereu feresirele orbite 
de întunecimea obloanelor.

— Ferestrele caselor — mi-a 
răspuns tînărul director — fie 
că dincolo de ziduri locuiesc 
romîni, sași sau unguri, stau 
mai întotdeauna oblonite. Asta 
pentru că oamenii îs mai tot 
timpul la cîmp. De muncit, 
muncesc cei mai multi pe unul 
și același ogor, re cel al gos
podăriei colective, de jucat, 
joacă la aceeași horă, d' cîntă*. 
cîntă împreună și se bucură 
împreună, — găsi cu cale să 
întregească răspunsul, directo
rul. La Batoș, cînd spune unul 
o glumă pe romînește rîd 
sașii, rîd și ungurii, pentru că 
o-nțeleg. Cînd zice altul din 
muzicuță cîntece săsești ascul
tă toți cu aceeași plăcere cu 
care ar asculta o doină dulce 

romînească sau o romanță un
gurească de dragoste și dor.

— Oamenii aceștia care vor
besc limbi diferite, care au 
fost ațițați la ură și dușmănie 
ani de-a rîndul, au ieșit așa 
deodată de după porțile înalte, 
au trecut răzoarele, s-au adu
nat cu toții sub acoperișul ace
luiași cămin cultural, au împăr
țit bucatele din același hambar, 
așa pe neașteptate ? Puneam 
aceste întrebări directorului că
minului cultural din Batoș, de 
parcă l-aș fi mustrat pentru 
naivitatea lui. Dar directorul, 
cel de 20 de ani, blond, deștept 
și vesel, nu era de l°c naiv, a- 
vea să mi-o arate.

— Nu, tovarășe, nu — îmi 
răspunse el serios. Poate n-au 
trecut decît cîțiva ani de cînd 
flăcăii se mai încăierau la 
horă de la împărțeala jocurilor. 
Ceva îi învrăjbea mereu. Ba 
mai sigur e că „cineva" îi în
vrăjbea. Vreau să spun cu 
asta că pacea nu s-a pogorît 
aici la noi din senin.

— Atunci ?;..
— Cu răbdare i-au învățat 

pe oameni comuniștii romîni. 
sași și maghiari, să trăiască în 
bună înțelegere. Astfel, s-a 
ajuns ca 82 dintre o sută de 
batoșeni să fie colectiviști și 
să-și aleagă cu toții — romîni. 
sași și unguri — un președinte 

sas. Astfel au ajuns tinerii — 
sași, romîni și unguri — să fie 
prieteni, să nu mai ceară cer
tificat de naționalitate cîntecu- 
lui pe care-1 cîntă, jocului de 
la horă, fetei de care s-a în
drăgostit și pe care o cere de 
nevastă în auzul lumii, la lu
mina zilei.

— Dar la cămin tot împre
ună petrec oamenii ? — între, 
bai văzînd că directorul uită 
de propriile sale preocupări.

— D-apăi cum credeați alt
fel ? La faza regională a con
cursului echipelor artistice de 
amatori desfășurată la Tg. 
Mureș, am obținut locul trei 
Au cîștigat soliștii noștj.i in
strumentiști și orchestra. Și s-a 
bucurat toată suflarea satului 
de asta. Mai sînt însă și alte 
fapte de soiul ăsta. Iată de 
pildă la noi peste 130 de per
soane fac teatru, cîntă în cor, 
sînt membri în brigada artis
tică de agitație, cîntă din gură 
sau din vreun instrument, re
cită sau dansează. La specta
cole sala e plină și veselia a- 
junge fără margini. Se cîntă, 
și se joacă teatru în graiul tu
turor. Avem două echipe de 
teatru: una germană și una ro
mînească. Unguroaica Eros 
Elisabeta instruiește echipa de 
dansuri, cînd este vorba de 
dansuri, maghiare și germa

ne. Fluierașul Iui Bloca Ion — 
un băiețandru de 17 ani — 
poate fermeca și pietrele. Dar 
sasul Kraundler Gheorghe cu 
muzicuța lui de gură !... El îți 
cîntă, după dorul inimii, cîn
tece romînești, săsești, ori un
gurești.

Iată cum, ceea ce părea altă
dată a-i învrăjbi pe oamenii de 
la noi, munca, dansul și cîn- 
tecul. azi îi aduce laolaltă.

— Și-acum unde-i toată for
fota despre care-mi povestești ? 
— am spus, voit iscoditor. — 
Satul îmi pare adormit ca um
bra sub coroana largă a nucu
lui.

— Vă înșelați — mi-o În
toarse tînărul director. — Iată 
acolo sînt niște schele: se re
pară sediu] gospodăriei co
lective. In școală forfotesc 
zugravii. La cooperativă a so
sit chiar acum un transport de 
mărfuri. Iar oamenii, pe care 
încă nu-i vedeți, nu stau tolă
niți în casele oblonite, ci sînt 
la treieri?...

— Toți ? — întreb clipind
șiret.

— Eh — oiță, —. avem și 
noi leneșii noștri. — Dar cei 
mai mulți sînt acolo... Și-mi 
arată în depărtare, spre pă- 
mînturile colectivei.

GRIG. DORNARU



Pe marginea scrisorii

PIIM IIWl WMIM
De la întovărășire la colectivă

In primăvara anului acesta, 
un grup de întovărășiți 
din Siliștea Crucii, raionul 

Băi Iești regiunea Craiova, a 
vizitat gospodăriile colective 
din Amzulești și Afumați. Unii 
dintre ei au mers și la colecti
viști acasă.

— Ce-am văzut la Dinu 
Goanță din Amzulești m-a pus 
pe gînduri, a spus intovărăși- 
tul Constantin F. Pigulea oa- 
meniior cu care s-a întîlnit a 
doua zi pe uliță. înainte, a fost 
cel mai sărac om din sat, iar 
acum trăiește împărătește. 0- 
grada ii este plină de păsări. In 
patul are vreo 200 de coșarce de 
porumb, în magazie cel puțin 
150 de bănicioare de grîu. iar 
în pivniță damigene cu ulei, 
legume și multe altele

La cîteva ziie Constantin F. 
Pigulea, Dumitra Belcineanu, 
Alexandru Marcov, Gheorghe 
Curcă și încă vreo patru înto
vărășiți din cei care au fost în 
vizită la cele două gospodării 
colective, au devenit cei mai 
înfocați agitatori din sat pen
tru trecerea la colectivă. Ei au 
făcut un plan de muncă in care 
au prevăzut organizarea de 
vizite și Ia alte gospodării co
lective fruntașe din raion și 
regiune, specializate în crește
rea animalelor, piscicultura 
și in alte ramuri.

Intr-o duminică dimineața 
un autocamion ii duse pe oa
meni la gospodăria colectivă 
din comuna Gighera, raionul 
Gura Jiului. De la inceput i-au 
întimpinat fețe bucuroase de 
oaspeți. Și-au strîns frățește 
miinile. au făcut cunoștință și 
au pornit mai întîi să viziteze 
acareturile gospodăriei. In re
miză au văzut numeroase piu 
guri, grape, prășitori și semă
nători curate și unse. Sub un 
șopron carele și căruțele, tin- 
jalele și hamurile erau rînduite 
cu grijă. Au vizitat apoi graj
dul vacilor care primesc o în
grijire foarte bună. De aceea 
unele vaci dau pină la 20 de 
kilograme de lapte pe zi.

Oaspeții au mers și la cîmp. 
Au vizitat lanul de porumb pus 
în cuiburi așezate in pătrat, 
floarea soarelui din soiul „Jda 
nov" și s-au oprit și pe la tar
laua de lucerna ce se întindea 
pină hăt-departe

— Aveți nutreț berechet, 
zise un întovărășit.

— Ce- numai ăsta? se grăbi 
să răspundă unul dintre colec
tiviști. Să vedeți trifoiul, bor- 
ceagul și sfecla furajeră. La 
toamnă umplem cîteva silozuri 
de nutreț murat, că și vite 
avem neste 100 de capete.

Cu fiecare întrebare pusă și 
explicație dată, grupul de în
tovărășiți se dumirea tot mai 
mult că în gospodăria colec
tivă toate se fac cu rost și

Livada de
Andrei Berczi. iscusit no- 

micultor din Oradea, experi
mentează în livada sa crește
rea Dorrritor pitici. Acest soi 
de pomi se pun mult mai de 
vreme pe rod, la 2—3 ani, și 
se plantează în livadă la dis
tante mai mici. Calitatea 
fructelor acestor pomi pitici 
nu-i cu nimic mai prejos față 
de cea a pomilor obișnuiți.

Această învățătură a căpă
tat-o Andrei Berczi din noile 
cărți de pomicultură. Si asa 
cum a învătat. a încercat să 
facă si ei în livada sa : a al
toit toti pomii oe oortaltoi 
din soiuri pitice.

Frumusețea micii livezi a- 
miciurinistului amator oră- 
dean, veniturile însemnate 
De care le capătă din vînza- 
rea fructelor, au atras curio
zitatea multor pomicultori de 
Drin satele ardelenești Astfel, 
neste 10.000 de săteni au vi- 

chibzuit, iar rezultatele sînt cu 
mult mai bune față de cele din 
întovărășire. Chiar a doua zi 
după vizita făcută la Gighera, 
au mai hotărît să treacă la co
lectivă și Ioana Lazăr, Con
stantin Bistriceanu, Pascu I. 
Butoi și încă cițiva întovără
șiți.

După cîteva săptămini s-a 
organizat o vizită și la gos
podăria colectivă din Rastu. 
gospodărie cu un pronunțat 
caracter piscicol. Tocmai în 
ziua aceea se împărțea avansul 
de bani, brinză și pește. Era 
al doilea avans pe care îl pri 
meau colectiviștii de la înce
putul anului. Mare le-a fost 
mirarea oaspeților cind au vă
zut că fostul cioban al satului, 
acum cioban in gospodăria co
lectivă, a primit cîteva mii de 
lei și multe kilograme de brîn- 
ză și pește. Omul ăsta a locuit 
ani de zile intr-o cocioabă dă
răpănată, învelită cu paie. Dar 
casa veche a rămas doar ca o 
amintire tristă a trecutului. 
Alături se ridică semeață o 
casă nouă, cu patru, camere, 
construită din cărămidă și în
velită cu țiglă.

Vizita aceasta la gospodăria > 
colectivă din Rastu i-a făcut 
să se hotărască să treacă la 
colectivă și pe întovărășiții 
Duță Silvestru, Ion Lângă, Flo- 
rea Șt. Badea și pe multi alții. 
Așa că la 15 iulie a.c. 30 de 
familii din Siliștea Crucii au 
sărbătorit inaugurarea gospo
dăriei colective căreia i-au pus 
numele ,,înainte". Asta nu în
seamnă că întovărășirea agri
colă. care poartă același nume, 
s-a destrămat. Nu căci au mai 
rămas întrinsa 185 de membri, 
toți nerăbdători să vadă cum 
merg treburile in colectivă.

Din primele zile colectiviștii 
și-au rinduit cu temei munca. 
Atelajele au fost repartizate pe 
oameni, iar echipele organizate 
pe ulițe și pe bază de rudenie. 
Cu banii luați cu împrumut de 
la bancă vor cumpăra peste | 
cîteva zile 100 de oi de rasă. | 
Peste citeva luni vor înființa și , 
ferme de porci și păsări. Pen- | 
tru la anul, colectiviștii și-au 
pus in plan să cumpere un mo
tor cu care să tragă apă din 
pîrîul Eruga pentru a iriga cele 
3 hectare de grădină de zarza
vat și să amenajeze 2 eleștee 
de pește.

Iată dar primele roade ale 
vizitelor făcute. Și ele vor creș
te cu atit mai mult cu cît co
lectiviștii din Siliștea Crucii vor 
căuta să Pună în practică toate 
învățăturile căpătate, știind că 
poartă o mare răspundere în a- 
tragerea în gospodărie a tutu
ror țăranilor muncitori din co
mună.

ION BELCIUGAN

pomi pitici
zitat livada pitică din Ora
dea. Si toti s-au minunat de 
cele văzute acolo. Multi din
tre vizitatori, o dată aiunsi 
acasă, au si început munca 
de amenajare a unor livezi cu 
pomi pitici. In sprijinul lor 
vin si pepinierele pomicole

din regiune, oare au început 
să producă materialul sădi- 
tor necesar.

Ing. aer. IOAN ROCSIN
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lin ca

Cerul Ardea
lului era 
si parcă 
înalt în 
neata 
de august, iar 
Mureșul curgea 
veacuri Valea rîului însă 
mai era liniștită încă înainte 
de a se crăpa de ziuă, văz
duhul era străpuns de hăuli- 
tul oamenilor ce-și îndemnau 

de 
nu

vitele în iug. de scirtîitul ca
relor încărcăte ce se îndrep
tau spre bazele de receptio- 
nare

...La baza de recepttonare 
„Unirea", din raionul Aiud 
munca începe o dată cu răsă
ritul soarelui. Șeful bazei, 
Nicolae Zăinescu. si Stefan 
Bihary, magazionerul, ascul
tă zgomotele care vestesc a- 
propierea carelor. La acea
stă bază. își predau cotele 
țăranii individuali. întovă
rășiți! și colectiviștii din 
cinci comune. Ciugud. Decea, 
Lunca Mureșului. Războieni 
si Unirea. Romîni si ma
ghiari. cu carele în aceleași 
convoaie, opresc în fața ma
gaziei. descarcă și-și deslea- 
gă sacii, pentru ca fetele de 
la laborator să ia probe și 
să facă analiza boabelor. Se 
întîmplă uneori că țăranul 
care intră în laborator și pri
vește cum i se trece proba 
lui de grîu de la un aparat 
la altul, mai roșește, dacă 
boabele nu-i sînt curate și 
bune. Aici, omul își poate citi 
singur ..certificatul de mun
citor a! oămîntului". Pămîn- 
tul bine muncit și holda bine 
îngrijită aduc rod mult, fir 
curat și greu; altfel, aduc 
rod sărac, amestecat cu să- 
mîiița altor buruieni Cînd 
Ion Vaida din comuna Uni
rea și-a dedegat sacul cu 
grîu adus drept cotă la stat, 
s-a și văzut mulțimea de 
neghină s; măzăriche

— Asemenea grîu nu pu
tem primi în magazie, i-a 
spus șeful bazei Cum se 
face de-i asa murdar?

— Nu l-am plivit, tova
rășe! Ce mai oot face?

— Acum ce să mai faci? 
Trage carul și curăță griul. 
Avem trior avem si macni- 
nă si serpentină.

Omul s-a scărpinat după 
cap și s-a apucat de lucru. 
Ii era necaz pentru că se ni
merise singurul din convoi 
cu griul rryrdar și se făcuse 
de ocară in fața oamenilor. 
Si apoi nu numai griul de 
cotă era așa. ci tot griul iui 
de acasă „Așa pîine dai tu 
la copii, măi Vaida 3“ l-ar fi 
putut întreba cineva. $i pe 
drept cuvînt. Necazul lui 
Vaida Ion nu'-l au însă mulți. 
Prin partea locului oamenii 
au învătat cum să-și lucreze 
ogoarele, se folosesc de ma 
șinife S.M.T.-ului. își îngri
jesc pâmîntul după sfaturile 
tehnicienilor șj după sfatu 
rile scrise pe care statul 
nostru popular are grijă să 
le răspîndească Dină în ul 
timul sat. prin broșuri si z.ia 
re Unii le folosesc cu Price 
pere, alții le mai privesc incă 
cu puțin interes. In scurtă 
vreme însă, toți vor trebui 
să muncească cu socoteală, 
căci ..obrazul subțire, cu 
muncă se tine" și nimănui 
nu-i convine să roșească in 
laborator, să i coacă nevasta 
pîine neagră și lipicioasă, ba 
să mai învîrtească și la trio- 
nil bazei de recepție. Mun
cești bine, scoți bine. Acesta 
este un adevăr ușor de recu 
noscut. Iată de pildă doi 
tăran| din același convoi, 
care au venit din comuna 
Lunca Mureșului: Naghy Lu

. 0

dovic și Sebestin Petre. Au 
sacii lingă cîntar și cîntă- 
resc

— Cît ai făcut la hectar, 
întreabă magazionerul pe 
Naghv Ludovic.

— 2000 — răspunde omul, 
privindu-și sacii cu grîu.

— Si dumneata ?
Sebestin Petre înttrzie cu 

răspunsul.
— Eu am scos numai 900.
Pămînturile oamenilor sînt 

pe același cîrnp. Numai că 
altfel a lucrat unul și altfel 
celălalt. Naghy Ludovic a 
semănat cu semănătoarea să- 
mînță bună, pe care a pri
mit-o de la stat, și-a arat 
ogorul de două ori și-apoi l-a 
îngrășat de două ori: toamna 
cu gunoi de graid. iar primă
vara cu superfosfat pe care 
l-a luat de la cooperativa din 
comună. Și-a plivit apoi 
holda cum trebuie. Sebestin 
Petre n-a înțeles că oămîntul 
bine lucrat și îngrășat dă 
mai mult grîu la hectar. 
Acum înțelege, iar pentru la 
anul va căuta să scoată si el 
mai mult rod. La asta se gîn- 
deste el și zîmbește încurcat 
după ce este nevoit să recu
noască priceperea vecinului. 
Zîmbesc și cei din jur...

Munca de la baza de re-

Orizontal; 1. O 
prilejuiește împăr
țirea avansului de 
40 Ia sută — Pri
mesc noi membri 
in gospodărie 2. II 
au țăranii care-și 
lucrează pămîntul 
după metode avan
sate. — Se dobîn 
dește muncind în 
colectivă. 3 Ei sînt 
povara căruțeloi 
încărcate cu saci
— Recolte îmbelșu
gate — Reședința - 
vinurilor..— Irina., 
alintată ! 4. A se 
înscrie în colectivă 
sau întovărășire. — 
Posezi. 5 Pronu 
me posesiv. — Pie
dica tractoarelor
6 Munții Urali. — 
Măsură japoneză.
— Ren fără cap. — 
Liniște I 7 A miș
ca anevoie — Por
țiune de arătură 
pe care o făceau

înainte țăranii la 
boieri și pentru 
care nu primeau 
nici o lețcaie. 8 
Pronume. — Așa 
se muncește pe pă
mînturile fără ha
turi — Dînșii. 9 
Partea de sus a 
unei redute. —- Ca- 
;a alpiniștilor. 10 
Soborul colectiviș
tilor.

Vertical: Nu vine 
moara la el. ci el 
merge la moară 
(pi). — Se are în 
vedere la împărți
rea. avansurilor. 2. 
Rate în limbajul 
colectiviștilor. 3. 
„Control"... din fu
gă. — Petre Un- 
gureanu. 4. Ban.. 
găurit. — Refugiu 
(fig.). 5. Convinși 
să vină alături de 
colectiviști. — Pe
rioadă de timp 
foarte îndelungată.

ceptionare „UJ 
nirea“ se des
fășoară ou sîr- 
guintă și spor. 
Convoaiele de 
care vin me
reu de-a drep
tul de la arie. 
In timp ce ba
toza treieră, 
oamenii care 
si-au isprăvit 
snopii pleacă 
spre bază.
Numai din 
Lunca Mure
șului veniseră, 
pînă la 15 au
gust. 13 conw 
voaie.

— Mai sînt 
'de venit încă 
10 convoaie, 
în afară de 
cele ale gospo
dăriei colecti
ve din Lunca 
Mureșului! — 

se mîndrește parcă Cocu Eu
genia, delegată de convoi, 
gîrrdindu-se că din cele 10 va 
mai conduce și ea. măcar 5 
sau 6.

In ziua aceea, pînă la a- 
miază. sosiseră 5 convoaie: 
din Unirea cu 34 de care, din 
Decea cu 10 care, din Lunca 
Mureșului cu 22. din Ciugud 
cu 28 șl altul mai mititel, de 
4 care, din Unminiș, un sat 
ce tine de comuna Decea. 
Oamenii își înțeleg datoria 
pe care o au față de stat și-și 
aduc cotele la vreme, iar gos
podăriile colective si întovă
rășirile agricole sînt pilde 
bune pentru dînșii. Gospodă
ria colectivă din Unirea și-a 
achitat de pildă toate cotele 
de păioase

Baza de recepționare „U- 
nirea" primise în magazii 
pînă la 15 august mai mult 
de iumătate din cantitatea 
planificată t>e raza celor 5 
comune care fin de ea. In 
magazia imensă a bazei 
mormanele de grîu, turnate 
acolo pe două sau trei cali
tăți. se întind cu toată fru
musețea lor și-ți crește în 
suflet mîndria pentru vred
nicia celor ce fac să rodească 
cîmpiile tării.

GEORGE NESTOR

Cuvinte încrucișate

6. Despic. — Ve- î 
hicul ce servește I 
la transportarea ce- I 
realelor. 7. Octav î 
Jelescu. — In fun- l 
dul fîntînelor (pi), J 
8. Neghiniță nea- î 
gră. 9. Din an în I 
an. — La războiul T 
de țesut (pl.). 10 î
Nume feminin. 11. ♦ 
Ulieru Marin. — ♦ 
Bolduri. 12. Fir. — » 
Unitate de măsură T 
pentru pămîntul a- J 
rabil. 13. Interjec- ♦ 
tie. — Se dau ca f 
avans lunar sau I 
trimestrial colecti- ♦ 
viștilor buni gos- I 
podari. — Negație. I
14. Plantă sau pro- ♦ 
nume posesiv.'• <— T 
Opusul fictivului. I
15. Soare egiptean, f 
— Cea cooperatistă T 
dă rezultate mai f 
bune. 16. Sacul co- ♦ 
lectivistului în sfa- î 
dă cu vrednicia 1 |



Da’ ce, sîntem țapene? — a răspuns
ZVllliglasul bărbătesc al tetei. Eu, pot 

stînci—
★

Fuga apel s auzea înaintea lor, la 
de pași.

— Țibăul- — a șoptit Ironim

o sută

Romanul .Turmele*, de 
Eusebiu Canrilar, a a 
părut în două ediții in 

anul 1746 și va vedea pzntiu 
a treia oară lumina tiparului 
înfr o ediție nouă, revăzută 
de auior.

Concepută în urma cerce
tării atenta a istoriei scrise și 
mai cu seamă a istoriei vi:, 
circuited din om in om, car
tea ne înfățișează evenimen
tele ce au avut loc la începu 
tul veacului cl optsprezecelea, 
cînd ciobanii maramureșeni, 
victime ale boierilor din fcs’.ui 
imperiu austro-ungar, au ho 
tărît să părăsească în masă 
munții lor dragi.

Alungați de grcfl ți baroul 
din moștenirea obștească, cio
banii maramureșeni se răzvră
tesc și po:ne3c în pribegie. 
Sate întregi, cu turmele și ca- 
rele se îndreaptă spre țara 
Moldovei, spre cimpia Solo 
bodei, acolo unde cît vezi cu 
ochii e numai soare și griu, 
livezi cu mori și pruni.

Urmăriți de cătanele stăpi- 
nirii, ei țîn calea tot către ră
sărit. Oamenii slăpin'r’i st i ă 
podurile, dar ciobanii țin bîr- 
nele cu brațele, fac cedovărata 
pedurii vii peste care trec ti
neri, bâtrîni, temei, copii, care 
încărcata...

Citind această carte, ci’.ilo- 
rii vor trece împreună cu pri
begii prin multe peripeții, voi 
alia in țara Moldovei secete 
și ciumă și-l vor deplinge și 
pe frodion Grămadă, și pe 
Misail Șper’ă, pieriți cm'ndoi 
în groaznica epidemie ; voi 
face cunoștință cu domnu' 
Sturdza de la Soloboda, vă- 
zind cu acest prTej răutatea 
domnilor de totdeauna... Dar 
nici seceta și ciuma și nici 
nemernicia boierului «Slurdza 
nu reușesc să Înăbușe credln 
ța maramureșenilor în izbînda 
lor.

Își aminteau de ploi vechi, rozînd mun
ții la temelii, împotmolind potecile și 
drumurile. Șuvoaiele cutremurau co

drii, dărimînd arborii, împleticindu-i, schim- 
bînd diu loc dîmburi și măguri; munții căs- 
cau guri uriașe, înghițind volburi tulburi a- 
mestecate cu butuci răsuciți, cu spinări de 
maluri ; și apele urcau tot mai sus, către 
înălțimi, unde bacii, ascultînd cum urcă po
topul, strigau spre cerul tulbure, și-1 arătau 
cu bățul.

Tunetele uruiau fără sfîrșit, paisprezece 
zile și paisprezece nopți.

Oamenii se simțeau tot mai mărunți, mai 
umiliți, tirîndu-se prin gloduri ca rimele.

Cînd cerurile se arătau iar, deschizînd 
porți albastre și după ce goana uriașă a 
șuvoaielor se izăra printre largile cotituri 
ale munților, ciobanii nu-și mai recunoșteau 
locurile.

Măguri întregi erau plecate pe-o parte, cu 
toate pădurile prăbușite ; stinci mari cit ce
tățile nu mai erau la locurile lor; pe vîrfu- 
rile goale, unde niciodată nu se văzuseră 
stinci, se înălțau după trecerea apelor pietre 
goale, cu colțuri ascuțite.

In urma lor, șuvoaiele lăsau poteci noi, 
largi, deschise prin întunecimi unde picior 
de om nu călcase încă.

Și după ce slava se însenina, ciobanii su
flecați peste genunchi coborau să cerceteze 
potecile noi, pătrundeau prin guri negre de 
iad, urcau la luminișuri, unde i întîmpinau 
ceruri necunoscute.

Și tot înaintînd în stihie, aflau deodată po- 
lene luminoase, cu căprioare și iezi, pilcuri 
de ierburi înalte, fragede, unde pășteau 
bouri.

Dădeau veste în urmă : să vie ciobanii, să 
vadă—

In toiul ploilor, Țibăul creștea ca un flu
viu, năvălea urnind stîncile, învălmășindu-se 
cu volburile de la miezul nopții.

Acum, era subțire, lin, ca o panglică verde 
— bun de trecut cu turmele, cu carăle și cu 
piciorul.

Așa spuneau oamenii care iscodiseră îna
inte

Era miezul nopții; cocoșii ghemuiți prin 
desagi cîntau ca din adîncul lumii.

Pilcul de bărbați se oprise și abia își des
lușeau obrazurile.

Moșneguțul Jordie tot arăta cu bățul spre 
răsărit dînd seamă :

— Cătane n-am văzut... decît una singură... 
pe-o stîncă... A fulgerat șî am văzut-o... ar fi 
bine să dăm năvală acum, pînă răsare soa
rele...

— Ce zic’, Ironim ? a întrebat Pastei.
— Asa cum spune Jordie... — a răspuns 

Ironim Buhosu ; — ascultați—
Departe, spre miazănoapte, munții prin

deau să bubuie, sub puterea șuvoaielor și 
s-auzeau ca niște răcnete.

către 
Pastel. Gura munților începea a se desluși, 
vînătă.

Puhoaiele de sus răsunau tot mai tare ; 
munți depărtați se hurducau în tunete.

După ce s-au rînduit în două rînduri, cio
banii pășeau mai cu grabă, pe sub întune
cimi. In urmă s-auzea larma carălor și a 
turmelor. Mai trebuia încă o jumătate de 
ceas și fuga ar lua siîrșit. Răsăritul soarelui 
i-ar găsi hodinindu-se în țara de dincolo. 
Dar Jordie, care mergea cu pași mărunți 
înaintea tuturora, s-a clătinat deodată, hor
căind, cu o săgeată înfiptă drept în gît. 
Pilcul s-a oprit, bulucindu-se.

— Halt— a răsunat un glas de pe măgu
ră. — N-o să ieșiți din munți—

— Ba, noi o să ieșim... — a răspuns Pas
tei, trîntindu-se repede la pămînt, căci mai 
multe bubuituri de flintă s-au auzit deodată.

— N-o să ieșiți... — a strigat iar glasul.
Cîțiva ciobani, păliți în umeri și în frunți, 

s-au rezemat repede de arbori. Munții de 
dincolo se poleiau în aur, gloanțele șuierau 
dese, întretăindu-se în pustia pădurilor. Pa- 
truzeci-cincizeci de puști bufneau toate deo
dată ; mulțimi de săgeți se înfigeau în ar
bori. Ciobanii se furișau tot unul după altul, 
ureînd spre stîncile de unde curgea focul 
și-și 
cate 
și-n 
mai 
căia

țineau topoarele, furcile, sulițele ridi- 
de-a gata, tirîndu-se uneori în coate 
genunchi, printre bolovanii uriași. Nu- 
Jordie singur, rămas jos în drum, hor- 
zbătîndu-se. în timp ce toate puștile

Fragment de roman 
da EUSEStU CAMiLAfl

— Dar podurile pîn-acolo ?
— Toate podurile le am aflat rupte, cins

tiți baci... Dar oamenii cu topoarele cred că 
le-au și tocmit.

— Orice clipă pierdută ne poate aduce 
pieirea... — spunra un moșneag ; — ascultă. 
Pastei: pe cine lași în loc. dacă...

Vornicul a răspuns, după o tăcere scurtă:
— Dacă mor eu. ar fi bun de vornic Iro

nim... Să ai grijă, Ironimc! In ladă, între 
foile ceaslovului, se ai'ă hîrtia domnului de 
la Moldova... Aceea cu care s-au plătit bani 
pentru pămînt. Păzește-o — și nu te încrede 
în domni...

— Lasă... Lasă... — rîdea Ironim, sec. Din
colo, la răsăritul soarelui...

Și multe ar mai fi avut de adăugat moșne
gii obștiei, dar vîntul a năvălit deodată, în- 
torcîndu-le sumăeșeie peste cap. In urmă, 
cintau cocoșii, urlau cîinii; oile zbierau pre
lung, întunerecul se tăcea tot mai mare.

Oastea de ciobani pornise cu grabă, îna
inte, să se așeze la trecătoare. Și-n timp ce 
munții vuiau tet mai tare sub puterea ploilor 
depărtate, fugarii se luau la întrecere. Care 
va ajunge mai repede. Ei sau puhoaiele 
Cimbroslavei ?

★

C, um le rabdă inima pe fetele acestea 
voinice să urmeze carăle și oile î

? Poate-n clipa asta, la Țibău a și-n- 
ceput bătălia, și oamenii lor cad sub săbii— 
Una cîte una ele se desprindeau de cară, fu
gind tot înainte ; din fugă se întrebau :

— Tu, ce ai ?
— Furca de tors...
In fruntea lor s-a ales Melixima, fata cu 

glas bărbătesc.
— Astîmpărați-vă... O să-f încurcați la 

treabă— — strigau bătrînele, moșnegiL

săgețile de după stinci trăgeau într-în-
sul.

Apucați 
căzînd cu 
ciobanilor; 
în gol, sau se ghemuiau in cotruțele pietre
lor unde-i spărgeau furcile și lănciile.

pe la spate, cătanele răcneau, 
capetele zdrobite sub pălitura 
unii își aruncau puștile și săreau
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Ziua avic

Puterea
3 Pilotul, cînd suie-n carlingi 

nu face mătănii 
ol sau cruci.
3 Ca slava să poată s-o-nvir O ...
o
o
o

el n-are nevoie de rugi. 
Cît bune sînt mîinile sale 
și pasărea asta de fier, 
nimic
n-o putea sâ-1 prăvale 
pe cel ce cutreieră-n cer. 
Că nu-i dumnezeu cu putere 
și nici cu destinul vr-ț^^sl 
Ci soarta și forța.
în vrerea 
și-n mîna pilotului.

îstinul vr-t^^sJ 
forța.

N-ai zice
Sâ-nfrunte aprinsa văpaie 
a ochilor, ei

— d°î cărbuni — 
nu poate.
Nici știe să tale 
la verzi

ori uscata
minei in

— Să mîie mai tare... — răcnea Pastei, 
stînd sus pe-o stîncă, în bătaia luminii răsă
ritului. Dar tocmai cînd cele dinții cară in
trau în fugă în poarta munților, din păduri 
■-au azvîrlit în drum cete de cătane călări, 
rupind șirul carălor în două, împușcînd, iz
bind cu săbiile, răcnind :

— înapoi... înapoi...
La poarta graniței s-au ivit alte cătane. 

Ieșite ca din pămint, și bătălia s-a încins 
în tot lungul văii.

Filimon-cîntăietul, stînd în picioare pe 
lada din car, suna prelung din trîmbiță a 
pericol și a moarte.

Moșnegi vechi, baci cărunți, făceau ca un 
zid vînăt înaintea cătanelor. Fetele si fe
meile izbeau cu bîtele. se repezeau cu vîr- 
ful furcilor de tors, ridicau pietroaie colțu
roase, azvîrlindu-le drept în grămada bătă
liei, blestemînd, afurisind. în vreme ce zorile 
se arătau tot mai roșii.

— Minați... — răcnea Ironim, cînd căta
nele s-au pus pe fugă, umplînd pădurile.

Filimon-cîntărețul dădea de veste că 
bătălia s-a sfirsit.

Turmele speriate, boii scăpați din jugurile 
rupte, grăbeau- fuga spre apa Tibăului care 
părea de cenușă, căci puhoaiele erau a- 
proape.

Căzut lîngă car, cu tîmpla pălită de sa
bie, vornicul Pastei gemea :

— Ironime... să ai grijă— încredere în 
domni să nu al... Merqi cu bine—

— Lasă— Lasă... îi răspundea Ironim. ri- 
dicîndu-1 și întinzîndu-1 pe ladă, în timp ce 
lacrimi mari îl cădeau pe bondița înflo
rită.

— Nu se cade să plîngi... bolborosea Pas
tel— Păcat— Eu n-am văzut țara de dincolo—

Dar nu era vreme de plîns, căci mulțimi 
de oști veneau din urmă, iar apele se a- 
propiaseră.

— Mai repede... mai repede—, răcnea Iro
nim, pe malul apei, în timp ce turmele, vi
tele, carăle, tăiau riul care se tulbura și 
creștea.

Vite multe scăpaseră în păduri — și a- 
cum femeile trăgeau ele carăle. Bătrîne a- 
gățate de leuci, copii speriați, răcneau cînd 
roțile se-mpotmoleau în mijlocul Tibăului. 
Bărbați plini de sînge puneau umerii — și 
toată valea »e cutremura de răcnete. Ber
beci și țapi negri se azvîrleau ca săgețile 
peste firul de apă, urmăriți de dulăi hă
măind. Iar cel ajunși dincolo, grăbeau ui- 
tîndu-se iot în »us către negurile mari re- 
vărsînd potopuri.

Soarele răsărise pe Obcina, In țara Mol
dovei.

Numai în nnnă, pe munții părăsiți, »e fă
cea tot mai lntunerec, căci veneau cumpe- 
nele.

Cu cită îngrijorări 
învoit părinții lu 
botaru Ion să-1 

să plece departe de 
tocmai la Galați, pe ț 
rul național al tinereți

— Cum ai să 
acolo, ce-o să faci^^F 
singur printre străini I 
spus cu vocea «ugr 

Imam a.
— Vezi, mă băiete, 

n-ai mai fost plecat di 
să. Ai grijă ce faci. / 
de ani — i-a spus au 
tata.

Ion Ciobotaru a plec 
Zărnești la raion, la I 
și de acolo la Ga'ati. 
zut locuri și oameni ne 
cuți. S-a simțit sting! 
început.

Dar uite că a trecut 
nă bucată de timp d 
lucrează pe șantier î 
le-a scris nici un rîn< 
de-acasă. Azi însă, le 
Și-a făcut rost de hîr 
găsit un loc mai fi 
marginea șantierului 
început;

,,Dragă mamă șî
Mai departe, nu știa 

mai spună. Cum jÂlr 
scrisoare ? El 
niciodată la nimemr 
cui. Dacă a stat 21 d 
numai acasă I

Și-a adus aminte c 
«orile pe care le-a 
pe la alții începeau c 
cuvinte care sunau ta 
uios. Și-a scris și el 

„Aflați despre
, sînt bine și sânifee—'
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1 vezi Ce sfios se frămîntă 
ața privirilor ei,

zice că-i el
cel ce-nfruntă

și taie-ndrăzneț
norii grei.

Comorî
de arta populara

Veghează
rar bat tam-tamuri bar

barii 
tindu^k războinicul zeu. 
rremSBcînd pier toboșarii... 
însă, veghează mereu 1

m^lt se întinde pe zare 
iăcîi splendid curcubeu, 
rernea scurtării din ghiare...
însă, veghează mereu I

Zile, luni, dacă nu ani în
tregi i-ar trebui unui călător oa 
să-și poată împlini dorința de 
a cunoaște măcar o parte din 
comorile creației noastre popu
lare.

Dar iată că Expoziția repu
blicană de artă populară des
chisă de curînd în București 
vine să inmănuncheze cele mai 
frumoase lucrări ale meșterilor 
populari, prilejuind vizitatorilor 
o adevărată călătorie pe melea
gurile noastre.

De la spuma de borangic a 
maramelor oltenești pînă la ves
tele de dimie ale muntenilor, 
poți întîlni aici porturi si obiecte 
din cele mai felurite. Nu știi ce 
să admiri nraj intîi: pestelcele 
și opregele înflorate, velințele 
țesute cu tlori de fir aurit, fluie
rele lucrate cu meșteșug moș
tenit de ciobani din tată în fiu, 
ulcioarele și vasele pe care me
șteri olari ca Gheorghe Ghioa- 
că din Tîrnăveni au prins în 
linii sigure hore săltărețe ? Dar 
cite comori nu întîlnești aici ? 
Vizitatorii și-au așternut impre
siile în cartea de aur a expo
ziției. Cuprinde această carte 
cuvinte de admirație scrise de 
oameni de artă, de studenți, de 
elevi, de muncitori, de îuncțio- 
nari. de militari.

Iar un panou așezat într-una 
din săli aduce la cunoștința 
privitorilor că Ia diferitele faze 
ale Expoziției republicane de 
artă populară din anul acesta, 
90.000 de creatori populari au 
prezentat obiecte. Aceasta, sprt 
deosebire de anul 1954, cînd la 
expoziție au participat 45.0C0 de 
oameni. Cifrele acestea grăiesc 
de la sine despre înflorirea 
continuă a artei noastre popu
lare.

Aruncîndu-ți privirea asupra 
titlului acestuia, să nu 
crezi, cititorule, că el a 

fost desprins cumva dintr-o po
vestire fantastico-științifică scri
să pentru copij. Nu ! Titlul ace
sta e tot atît de realist ca și mi
nuțiosul plan al complexului de 
construcții energetice de la Bi
caz, deși, fără ca la mijloc să 
fie un joc de cuvinte, tot ce
ea ce se întîmplă astăzi acolo 
este în mod evident rodul 
fantezii creatoare. Viitorul 
de acumulare, colosul de
care va zăgăzui sute de milioane 
de metri cubi de apă, marele tu
nel de aductiune săpat în mun
te, uzina de la Stejaru, cu gran
dioasa complexitate a instalații
lor sale în curs de realizare sau 
îrf proiect, îți apar ca niște ade
vărate elemente de

Totul este u- 
riaș la Bicaz. Cu 
betonul 
construirii
(ului s-ar putea 
zidi pe o 
tanță de aproximativ 2000 de 
lometri un perete de înălțimea 
omului călare, gros de jumătate 
de metru. Volumul viitorului lac 
de acumulare ar asigura timp 
de 300 de ani consumul de apă 
al locuitorilor unui oraș mijlo
ciu. Lungimea totală a forajelor 
pentru perdelele de injecții cu 
lapte de ciment, menite să cree
ze o legătură intimă între talpa 
barajului și roca de funăație, în
sumează 150 de kilometri. Dina-

unor
lac 

beton

necesar
bara-

vis.

versantul muntelui, se înalță turnurile macaralelor hi
de la baraj, cu care se transportă benele cu beton.

Pe 
nicular

temeiat căminuri. 
Pe vremea cînd 
regele stăpîinea 
și jecmănea pă
durile bistrițene, 
la Bicaz nu se 

șapte căsăto-

PE MATCA VIITOAREI MARI 
POALELE CEAHLĂULUILA

ki-
DEdis-

că acea legătură „intimă", cum 
o numesc hidrotehnicienii, nu 
s-a plăsmuit numai între munte 
și fundația barajului sau cămă- 
șuiala întreită a tunelului, ci 
mai ales între om și munte, în
tre constructor și șantier.

„Nu te pierde în noianul im
presiilor pe care le capeți aici, 
m-a sfătuit un hidrotehnician. 
Dacă vrei să scrii ceva frumos 
despre noi, scrie că pe șantierul 
acesta semnele provizoratului au

nici

SORIN PETRESCU

i știrbă-i năpîrca. Gîngavă, 
șuieră ura mai greu.

■, încă mai are otravă., 
de-asta, veghează mereu!

TRAIAN LALESCU

a

Iar eu 
acolo un- 
muncă a-

Odată cu betonările se execută sub nivelul Bistriței lucră
rile — în întregime mecanizate — de excavare a fundației ba
rajului.

-a oprit din nou. O fi oare 
liar așa cu-n a scris ? De 
inătos n-are ce zice, e să- 
ătos tun.
Dar e bine pe șantier?
Păi. e bine, sigur, n-are 

: zio^Kil de muncă n-a 
îgit^pdată Podașcă, șe
ii brigăzii, l-a lăudat. Da, 
gur, e bine și pe șantier, 
ici sînt băieți mulți și ve- 
sli. Galațiul e un oraș fru- 
os, așa cum a citit el prin

Reportaj de
Caranfil

Srți. Ii place să-l viziteze 
eși îl copleșește. Dar Gala- 
iul de azi o să fie și mai 
rumos cnîine. Tocmai de a- 
eea ei brigadierii, au venit 

.nul acesta a început 
rima parte a lucrărilor din 
adrul planului de sistemati- 
are și reconstrucție a o- 
așului Peste cîțiva ani, 
lici n-ai să-1 mai recunoști, 
îl cu brigada lui lucrează 
a b’Maaile uriașe care se 
nalț.^R- centrul Galațiului. 
Uătu^^e repară un hotel și 
ie ridică alte și alte maga- 
sine mari și luxoase. Pretu- 
indeni e freamăi. cîntec, 
roie bună, ca de altfel pe 
toate șantierele naționale ale 
tineretului, cum ar li de pil
ii la Năvodari, Govora sau 
Hunedoara. Bine-a zis cine-a 
zis că acolo unde-i tinerețea,

acolo-i și veselia, 
vrea să adaug că 
de-i veselie e și 
vîntată. plină de izbînzi.

Și Ion Ciobotaru scrie mai 
departe.. Apoi, recitește _ în 
gînd ce-a scris : „Sînt sănă
tos, o duc bine, de mîncare 
nu mă vait..."

E drept că la început tpîn- 
carea nu prea era cum tre
buie. De cînd s-a schimbat 
însă bucătarul, e bună. Cu 
dormitotul la fel- Paturi cu
rate. cu două rînduri de 
cearceafuri. Numai că pînă 
s-o face tabăra brigadierilor, 
se vor mai odihni în sala 
ista mare. Dar se face ta
băra. cu barăci frumoase... 
A primit și haine noi: bo
canci, cămăși, batiste, bone
tă... (Știți ce bine-i stă îm
brăcat brigadier ?j

E bine, sigur, n-are ce 
zice.

„Mi-e tare dor de acasă. 
Dar mă iau cu băieții și uit... 
Nici nu știu cum trece vre
mea... Acum închei, că tre
buie să intru în schimb. Ah. 
dacă m-ați vedea sus pe 
schele, în bătaia vîntului... 
Ce frumoasă-i munca, atunci 
cînd o faci din toată inima!... 
Și cit de ușoară ți se pare 1... 
Cînd am să trec pe-aici pes
te cîțiva ani, am să fiu tare 
mîndru că la temelia ăstor 
blocuri frumoase, am pus și 
eu. eu mina mea, o cărămi
dă..."

Și ața. a scris Ion Ciobo
taru, cu emoție, prima lui 
scrisoare.

intea acestor impresionante ci
fre, materializate în munți de 
beton și. de steril excavat, omul 
pare de-a dreptulpitic. Și totuși, 
el este acela care desăvîrșește 
aceste uriașe construcții e- 
nergetice din valea Bistriței. Di
mensiunea forței lui este, de a- 
ceea, cu deosebire impresio
nantă.

Ar fi greu, aproape cu nepu
tință, ca poposind la Bicaz sâ 
te oprești cu precădere asupra 
unui anumit constructor. Multi 
ziariști, oameni de artă sau sim
pli vizitatori se vor fi întrebat a- 
nume care dintre constructorii 
hidrocentralei ..V.I. Lenin" chel
tuiesc un plus de energie si pri
cepere fată de tovarășii lor de 
șantier. Oare Gavrilă Pasca, mi
nerul Erou al muncii socialiste? 
Oare brigada lui Ștefan Kozac, 
care face adevărate minuni în 
batardoul situat la mulți metri 
sub nivelul Bistriței ? Sau poate 
vestitul șofer sutamiist Ion Bră- 
escu? Desigur că și aceștia. Dar 
nu numai ei. Impresia sigură, 
de neșters, pe care ți-o dă șan
tierul, este aceea a unui susținut 
efort colectiv, în cadrul căruia 
— așa cum din modestie îți va 
spune orice constructor — „fie
care dă tot ce poate". E limpede

început să dispară..." Iată, tn- 
tr-adevăr, trăsătura dominantă a 
vieții de șantier, trăsătură care 
concentrează într-o reprezentare 
unică vălmășagul de senzații 
care te copleșesc la Bicaz.

Fluctuația brațelor de muncă 
încetat Constiructoirii și-au în-

înregistrau
rii pe an. Acum, ofițerul stării 
civile oficiază într-un an peste 
două sute de căsătorii. Apar gră
dinițe în fața caselor, grădinițe 
cu flori și cu copii. Cite căsăto
rii, cam tot atîți copii. Minerul 
Geza Potza s-a căsătorit anul 
trecut. In fața barăcii sale, el și 
soția au sădit flori. Semne ale 
statorniciei. Cînd a venit la Bi
caz, mecanicul Victor Șaib n-a- 
vea nici un tulei în barbă. S-a 
căsătorit de curînd cu strungă- 
rița Aurelia Radu. Se vor foto
grafia, de bună seamă, pe coro
namentul barajului, împreună cu 
copilul lor, cînd ultimul bloc de 
beton Va fi turnat, iar Bistrița se 
va opinti mînioasă în zăgazul 
înalt de 100 de metri. Pînă a- 
tunci, Geza, Victor și Aurelia 
vor continua să învețe la marea 
școală a șantierului — acest loc 
de culturalizare și ridicare a cu
noștințelor profesionale — pen
tru a deveni muncitori sau- teh
nicieni desăvîrșiți-

Chiar cînd apele Bistriței, 
călăuzite pe canalul „de fugă", 
vor iriga pămînturile fertile din 
sudul Moldovei și nordul Bără
ganului, iar uzina de la Stejaru 
va îndestula cu energie electri
că sute și mii de așezări din ța
ra noastră, ei vor rămîne în con
tinuare la Bicaz.

In fabricile de azbociment, 
oxigen. î.n marele Comdex fores
tier de la Vaduri, copiii construc
torilor de astăzi vor vorbi peste 
ani unei alte generații de gaze
tari despre propășirea locurilor 
lor natale și despre frumusețea 
mării de acumulare pe fundul 
căreia a rărrtas înecată mizeria 
de odinioară.

N. CULCEA

Frunzuliță foaie fragă* 
Doinuliță doină dragă, 
Clntă-ți astăzi cîntecu’ 
Ce niri drag ca sufletu".

Că-n trecutul subjugat. 
Doină, plînsul l-ai cîntat. 
L-ai cîntat și l-ai jelit, 
Alinînd omul trudit.

In trecut prin cea robie 
Doino, armă de mînie 
Ne-ai fost pentru fiecare. 
Că ne cînt ai ce ne doare.

Azi ascultă văi șl munți 
Doino cîntul care-l cînți 
Cînt de viajă înflorită, 
Cînt de pace întărită.

Dor de pace tu cînd cînți, 
Doino, se răstoarnă munfi 
Peste acei ce ne vreau groapă 
Și-ar bea sînge-n loc de apă.

De-acum dorul ce ne leagă. 
Doino, de patria dragă, 
Tu să-l cînți ca să-i răsune 
Viersul în întreaga lume.

CONSTANTIN JURAVLE
țăran muncitor, comuna Bilca, raionul Rădăuți, 

regiunea Suceava



Un rapsod al țărănimii: 
IVAN FkâNKO

La 27 august s-au împlinit 
o sută de ani de cînd în 
satul Naguevici. situat la 

poalele ' Carpatilor ucraineni, 
s-a născut Ivan Franko, poe
tul și luptătorul care și-a închi
nat viața luptei pentru elibe
rarea poporului exp'oatat. ,,Ca 
fiu de țăran hrănit cu piine 
amară, consider de datoria mea 
să-mi închin toată viața aces
tui popor simplu. Crescut la 
școala aspră a vieții Ue mic 
copil, mi-am însușit două pre
cepte : primul — sentimentul 
datoriei față de popor și-al doi
lea — Be voi a de a munci neo
bosit “ Credincios acestor pre
cepte. Franko a fost un neîn
fricat luptător. întreaga sa o- 
peră de poet, dramaturg, pro
zator și critic, dovedește că 
dragostea lui Franko pentru 
.poporul său a fost totdeauna 
legată de credința într-un trai 
mai bun și s-a răsfrînt deopo
trivă asupra tuturor oamenilor 
care sufereau împilarea clase
lor exploatatoare Poetul s-a a- 
propiat cu dragoste de mișca
rea de eliberare și a intrat în 
legătură directă cu cercurile 
muncitorești, fapt pentru care 
Franko a cunoscut în 1877, 
1880 și 1889 temnițele jandar
meriei țariste

Culegerea sa de poezii ,,Din 
munți pînă în văi", „Sonetele 
de libertate", drama sa .Feri
cirea furată", povestirile sale 
..Inimă de piatră sau „Dru
muri Încrucișate’ și altele sînt 
pătrunse de spirit revoluționar. 
Un volum de articole intitulat 
grăitor „Cei care muncesc la 
vecinu’ bogat" cuprinde un 
atac hotărît la adresa asuprito
rilor, a moșierimii și a burghe
ziei nemiloase lată, bunăoară, 
cum ironizează poetul bazele 
capitalismului într-o satiră pu
ternică intitulată „Comică este 
lumea asta" :

„Comică este lumea asta ! In ea 
asuprirea e lege

Iar munca cinstită rușinată se 
ascunde

Jn zdrențe putrede, pentru ca să 
aibă resturile,

Rosturi aruncate de la mesele 
rotunde !"

Cel care a luptat și s-a dă
ruit cu totul pentru un vijtor 
mai fericit al omului, pentru o 
lume liberă, a murit în 1916, 
în ajunul Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, nemai 
ajungînd să-și vadă visul, atît 
de arzător. împlini! de eroicul

S-a întîmplat cam de mult, 
învățam pe atunci în 
slăviră cetate a Kievului 

și am plecat în vacanță în bi- 
necuvîntatul ținut al PoltaveL 
Pe atunci bunica mea trăia 
încă.

Intr-o zi ședeam împreună 
cu bunicuța în livadă : fiind 
specialistă în ale industriei, 
scărmăna niște pene. Avea 
alături mijloacele de produc
ție, cum s-ar spune : două si
te ■ una plină cu pene nescăr
mănate, iar cealaltă cu pene 
scărmănate...

Iar eu mă ocupam ca să zic 
așa de activitatea culturală : 
tolănit pe o pătură la umbra 
unui vișin citeam „Mîna ra
țele prin stufăriș". Se apucă 
bunica de mă întreabă :

— Pleci curînd, fiule ?
— Curînd, bunico, zic.
— Iarăși la Kiev ?
— Da, bunică.
Bunica căzu pe gînduri și 

oftă greu. Apoi îmi zise :
— N-am apucat să merg 

la Kiev. Nici Lavra n-am vă
zut-o Toată viața am avut de 
gînd să merg, dar nu m-am 
dus. Au venit copiii, mai tîr- 
ziu nepoții.

— Lasă bunică, mergi acum 
cu mine Trenul e repejor. O 
zi și încă o jumătate și am so
sit. Am acolo și niște cunoș
tințe așa că o să avem și paț 
și unde sta. Hai, bunico 1 
O să mă rog de tata și de 
mama și o să te lase. Ce 
bine I Nici eu nu o șă mă mai 
plictisesc, iar mata o să vezi

proletariat rus. A murit în pra
gul lumii pe care a prevestit-o 
atît de luminos în creația sa 
fără de asfințit :

„Calea noastră duce spre luptă 
înainte.

Dar nu pentru domnia țarilor, 
a tiranilor,

Nu pentru biserică și cele sfinte 
Șt nici pentru puterea sătuilor.

a lipitorilor.
Fericirea oamenilor / — iată-al 

nostru țel.
Noi nu credem în zei. ci în ra

țiune,
Frăția ni-i mondială, e tare, de 

oțel
Și dragostea-i liberă și munca-i 

la feir

NICOLAE TAUTU

de IVAN FRANKO

Dar plec senin și fericit 
Luptind pentru dreptate ! 
Iar steagul visului rivnit 
L-or duce alții neclintit. 
Spre vremile visate I

In romînește de 
M. DJENTEMIROV

Ostap Vițnia

și Kievul, și Niprul și Lavra. 
O să-ți arăt eu toate cele și 
o să-ți povestesc multe.

— Dar cum mă întorc fără 
tine ?

— Uite cum ! Te sui în tren, 
eu îl rog pe conductor să te 
anunțe cînd te apropii de gara 
unde trebuie să cobori. Pocnim 
o telegramă dinainte, să vină 
tata în gară să te ia. Și ații. 
Hai cu mine 1

— îmi e cam teamă.
Pînă la urmă am convins-o 

pe bunica să meargă la Kiev.
Tata și cu mama s-au gîn- 

dit mult, dar pînă la urmă 
n-au avut ce face. Am plecat 
în tîrg, lo gară.Era pînă acolo 
cale de vreo treizeci de verste 
Bunica nu fusese încă în tîrg 
și nu văzuse încă tren. Vă- 
zînd bunica dihonia pufăind 
cum aleargă prin gară, i se 
muiară genunchii.

— Nu mai merg, zise ea cu 
lacrimi în ochi.

— De ce să nu mergi ? N-ai 
de ce să te sperii. Locomoti
va șuieră să se dea lumea la 
o parte, să nu calce pe cine 
va.

— Cum să mă urc în dră
cia asta neagră ? Nici în rup
tul capului 1 N-am nici de ce 
mă ține. Fugi și cheamă-1 pe 
tata să mă ia acasă.

Tata ne adusese la gară și 
plecase îndată.

— Cum să-l mai ajung pe

ți (M iwiuiwnf
CULTURA UNUI MARE POPOR

Cu puternice sentimente de 
dragoste, stimă și mîndrie. 
popoarele Uniunii Sovie

tice sărbătoresc în aceste zile 
decada literaturii și artei ucrai- 
niene.

Cultura ucrainiană este cul
tura unui mare popor, a unui 
popor viteaz și iubitor de li
bertate. căruia în trecutul bles
temat. regimul țarist i-a rezer
vat doar rolul de apărător al 
frontierelor și a cărui istorie, 
pînă la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, este ca
racterizată printr-o permanentă 
și aprigă luptă pentru autocon
servare.

In mărețele monumente de 
cultură ale poporului ucrainian, 
fie ele din domeniul sculpturii 
picturii, muzicii ori literaturii, 
se simte puternic sufletul po
porului. și poate că nu există 
un al doilea popor în lume în 
a cărui artă elementul popular 
să joace un rol atît de hotărî- 

tata cînd el sigur a făcut cel 
puțin zece verste...

— Nu mă urc eu în drăcia 
asta, că urît mai șuieră și pu
făie.

încerc să-i potolesc teama.
— Nu-i nimic, bunico, zic, 

nu ne urcăm in locomotivă. 
Lumea călătorește în vagoane. 
Uite cum aduce vagoanele. 
Ne urcăm și pornim.

— Nu mă urc, o să cad.
— N-ai nici o grijă. O să 

stai jos ca și acasă pe laviță.
Cum s a adus garnitura, zic 

eu către bunică ;
— Să mergem. E timpul să 

ne urcăm
Ne-am apropiat de vagon. 

Bunica făcu niște ochi de mă 
speriai și eu și zise :

— Leagă-mă măcar la ochi 
să nu văd unde mă bag.

De legat ochii nu i-am le
gat că mi-a fost rușine, dar 
i am acoperit cu palmele 
pînă s o urc în vagon Buni
ca se așeză tremurînd. Cum a 
zmucit trenul, bunica dă-i cu 
„doamne sfinte", „maică pre 
oistă" Mi-a fost dat să aud 
toate văicărelile de pe lumea 
asta. Apoi bunica s-a liniștit 
Tresărea doar cînd șuiera lo
comotiva. Am ajuns cu bine 
și am cutreierat tot Kievul 
Bunica călca foarte mulțumită 
pe străzile orașului. Uneori îi 
venea să zîmbească.

— De ce mi-a fost așa tea
mă ?

Toate bune dacă n-aș fi 
dus o și la teatru. Nu și nu! 

tor și predominant. Rar întîl- 
nești un asemenea popor ai 
cărui scriitori și artiști să fie 
întotdeauna în aceeași măsură 
conducători, dascăli și educa
tori ai poporului lor I

Și cum ar putea oare po
poarele lumii întregi să nu 
îndrăgească literatura ucrainea
nă, atunci cînd din paginile ei 
se desprind asemenea eroi ca 
Mikola Zadorojnîi din ..Ferici
rea furată" a lui Ivan Franko, 
ca bătrînul cobzar ori Caterina 
lui Șevcenko, ca neînfricații

de Alfred Margul 
Sperber

Laureat al Premiului di Stat 

eroi din „Frontul" lui Kornei- 
ciuk ? Sînt oameni vii. expri- 
mînd sentimentele și aspirațiile 
poporului.

Cine a vizitat recent la Bu
curești Expoziția de pictură și 
grafică sovietică, a văzut aco
lo asemenea pînze ca „Primi
rea în Comsomol", ..Discuțiile 
în jurul notei 2". „S-a întors", 
aparținînd pictorului ucrainian 
S- Grigoriev. Tot acolo a ad
mirat vizitatorul și tabloul iui 
V- Zadorojnîi „Ei sînt nemuri
tori’. A mai văzut și alte opere 
datorate penelului pictorilor 
ucrainieni. Și fără îndoială vi
zitatorul a simțit că din aceste

In cele din urmă am convin
s-o
— Măcar o dală în viață să 
vezi și mata teatru..

Am intrat
Nu știu cine m-a pus să iau 

bilete la balcon, și încă pentru 
rîndul întîi Pînă să ne așe
zăm pe scaune, nu s-a întîm- 
plat nimic deosebit. Dar cum 
s-a uitat în jos, țipă : „aoleo' 
și mă zmuci de braț.

— Ține-mă fiule. Vai, ține- 
mă. Pînă ajung jos mor.

— Ce-i cu mata, bunico ?
— Scoate-mă de aci. Scoa

te-mă Amețesc.
Și tremura-tremura ca frun

za în bălaia vîntului. Nu mi-a 
rămas decît să ieșim din tea
tru. Așa s-a întîmplat că bu
nica n-a văzut în viața ei nici 
un spectacol. A doua zi am 
urcai-o în tren, l-am ruaat pe 
conductor s-o ajute la coborîre 
în gară. Bunica a ajuns acasă 
cu bine, sănătoasă. Peste cit- 
va timp, cînd am fost din nou 
acasă, bunica mi-a mulțumii 
pentru plimbarea la Kiev.

— Toate ar fi fost bune da
că n-ar fi fost și teatrul. Tare 
sus am fost, am amețit și mi 
s-a părut că o să zbor în jos. 
Ce groază 1

★

Uneori cînd văd cîte un 
mecanic femeie condu- 
cînd cu siguranță și ho- 

tărîre trenuri uriașe, îmi vine 

pînze se desprinde, ca și < 
operele literare ale scriitori 
ucrainieni, dragostea față 
patria lor sovietică, intere: 
pentru frămîntările vieții de 
cu zi-

Măreț și impunător se ub 
la Kiev monumentul lui S^ 
executat de sculptorii ucraii 
eni M. Lisenko, V. Boroda 
M. Suhodulov. Cîtă putere 
evocare e în monumentul er 
lor tinerei gărzi ridicat 
Krasnodar de către V. Muhii 
V. Aghibalov și V. Fedcenko

Atunci cînd ne gîndim 
legăturile istorice dintre [ 
porul ucrainian și cel rom 
la soarta lor asemănătoare, 
tradițiile lor comune de plug 
îndrăgostiți de pămîntul nat 
ne dăm seama de ce popoi 
nostru sărbătorește decada ci 
furii ucrainiene cu atîta di 
goste frățească.

Cititorul romîn își va amil 
în aceste zile mai mult 
oricînd. de nemuritoarele 
gini ale lui Kotlearevski, W 
Șevcenko, Ivan Franko, de ■ 
perele poeților și scriitori!' 
din R.S.S. Ucrainiană ca 
pildă Pablo Tîcina. Maxim Ri 
ski. Andrei Malîșko. Alexan 
Korneiciuk și atîțîa alții. Și 
va reciti cu dragoste fierbinl 
fiindcă va găsi întotdeauna i 
aceste pagini ceva din sufleti 
propriului său popor.

să mă apropii de ea și s 
întreb : .

— Mătușă, nu ți-e frică cfl 
urlă locomotiva așa? Iți SI 
ochii cînd urci pe locomo 
va matale ? Bunica mea și 
lega 1

Dar cum o fi cînd pe bol! 
cerească, undeva departe, d 
parte, uite colo, printre noi 
va urut motorul unei păsă 
de oțel? Poate în carlingă s 
o fată bălaie sau brună și f< 
ce loopinguri cu zîmbetul p 
buze.

Și poate tocmai fata asta- 
blondă sau brună — a băgi 
groaza în cotropitorii fascișf

Dacă as întîlni-o aș intri 
ba-o :

— Fetițo, nu amețești cîn 
privești pămîntul din slăvi

Bunică-mea a amețit cîn 
a stat în balcon la teatru.

Uneori mă gîndesc : pool 
și răposata bunică-mea ar f< 
ce loopinguri, dacă ar trăi i 
minunatele noastre vrem 
Vezi că nepoțelele și stras 
poatele fac loopinguri 
sîngele-i același și la bun™ 
și la nepoate, și la strănr 
poate.

Fie-i țărîna ușoară, bunic 
mele !

Trăiască înconjurată de glc 
rie femeia sovietică, femei 
liberă, femeia mamă, femei 
plină de puteri creatoare ’
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Să fie anulată hotărîrea 
tribunalului de la Karlsruhe!
Interzicerea Partidului Co

munist din Germania Oc
cidentală este, așa cum 

se arată în declarația C.C- al 
P.C.U.S., „un act antipopular 
care calcă în picioare drepturile 
și libertățile elementare ale po
porului german și care urmă
rește înăbușirea forțelor iubi
toare de pace intensificarea mi
litarismului german agresiv 
cp^^hmenință securitatea po- 
powPor din Europa".

Cum e și firesc, acest act 
antipopular a stîmit indignare 
și proteste vehemente în rihdu- 
rile opiniei publice mondiale. 
Clasa muncitoare din întreaga 
lume, exprimîndu-și revolta îm
potriva samavolnicei sentințe de 
la Karlsruhe, se solidarizează 
cu lupta Partidului Comunist 
din R. F. Germană. Declarații 
ale partidelor comuniste și mun-

citorești, sute și sute de mitin
guri, scrisori și telegrame de 
protest înfierează anticonstitu
ționala sentință. însăși o serie 
de ziare burgheze califică drept 
ilegală și dăunătoare sentința 
dată în procesul Partidului Co
munist din R. F. Germană, in 

Occidentală 
au

însăși Germania 
unde autoritățile federale 
intensificat acum arestările și 
măsurile represive, oamenii 
muncii își pronunță cu hotărire 
indignarea.

Amploarea acestor menifestări 
ce cuprind sute de mii și mi
lioane de oameni, demonstrea
ză că omenirea este ferm deci
să să bareze calea fascismului, 
a terorii brune și a războiului, 
pe care calcă azi, așa cum căl
ca Hitler în 1933, actualii gu
vernanți din R. F. Germană.
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marilor industriași, putereaIn timp ce în țările capitaliste cresc profiturile 
de cumpărare a maselor muncitoare scade. 

Trustman-ul: — îndrăznește I... dacă-ți dă mîna ! ! 
(Desen de N. CLAUDIU);

★
sentința tribunalului de la

★

Ca orice om cinstit, văd în
Karlsruhe un act odios îndreptat împotriva păcii și de-fl 

mocrației, un pas rușinos pe calea fascizării Germaniei ?< 
apusene. ri

Acțiunea cercurilor reacționare din Germania apuseană amin-y 
tește de vremurile întunecate ale anului 1933. La vremea lui /< 
și Hitler a pornit să înăbușe libertățile democratice și să ne- << 

riezeascâ drumul fascismului, reprimind și scoțînd în afara legii 
Partidul Comunist din Germania. ri

Se vede bine că Partidul Comunist din Germania, aprig apă-ri 
rător al intereselor poporului, luptător dîrz pentru pace și uni- V 
• îa pe căi democratice a țării, este o piedică de temut înri 

autorităților de la Bonn pornite pe drumul remilitari-<< 
zarn Germaniei apusene. Dar cercurile reacționare nu vor să! 

■ țină seama de experiența istoriei. Partidul Comunist. acestri 
'detașament eroic al clasei muncitoare din Germania apuseană,<< 
Luu poate fi înlăturat. Așa cum bine o spun’oamenii muncii din): 
[Germania, care indiferent de orientarea lor politică sînt<< 
'alături in aceste clipe grele de comuniști, — Partidul Comu-(< 
^nist German există și va exista. ri
> Situația de astăzi nu se poate compara cu cea din anul 1933.X 
1 In zilele noastre, mișcarea muncitorească internațională esteri 
Junită și mult mai puternică Clasa muncitoare din Germania! 
i și împreună cu ea mase largi de diferite categorii sociale con-(< 
’stiiuie o forță în stare să bareze drumul fascismului.
> Vestea interzicerii Partidului Comunist din Germania ari 
* umplut de mînie inimile tuturor locuitorilor comunei noastre, îny 
>cea mai mare parte germani. Noi n-am uitat cât rău a pricinuita 
> germanilor și popoarelor lumii, fascismul- Ne simțim alăturiri 
’ele comuniști și întreaga muncitorime din Germania care luptă V 
> pentru apărarea păcii, libertății, și dezvoltarea democratică^ 
>a țării. Condamnăm cu toată tăria sentința ilegală de lari 
1 Karlsruhe. Cerem ca acestui atentat odios îndreptat împotriva! 
> libertății poporului german, să i se pună capăt. Să fie anulată! 
> hotărîrea tribunalului de la Karlsruhe ri
? MERSDORF LUDOVIC V
S profesor la școala germană de 7 ani din comuna Giarmata, >J 
> raionul Timișoara ri

Ca orice om
Karlsruhe Conferința de

săptă- 
de laDupă discuții de o 

mină, conferința 
Londra și-a încheia, lu

crările.
La Londra puterile apusene 

veniseră cu un plan bine sta
bilit pentru a-și impune punc
tul de vedere, pian care însă 
a eșuat. Discuțiile nu s-au des
fășurat după prevederile lor po
trivit cărora Egiptul trebuia în
fierat că a „îndrăznit" să na
ționalizeze Canalul de Suez, a- 
dîcă un bun care-i aparține. 
Dimpotrivă, majoritatea partici- 
panților Ia conferință au recu
noscut dreptul firesc al Egiptu
lui de a naționaliza Canalul de 
Suez.

Discuțiile purtate la Londra 
au pus față în față două po
ziții deosebite în rezolvarea 
problemei Canalului de Suez. 
Una dintre poziții a fost cea 
reprezentată de India, susținu
tă de Uniunea Sovietică, Indo
nezia și Ceylon, țări ce repre
zintă 700.000.000 de oameni. 
Propunerea Indiei pornește de 
la principiul recunoașterii și 
respectării drepturilor suverane 
ale Egiptului ca singurul în
dreptățit să administreze Cana
lul de Suez. Propunerea Indiei

Prin Cehoslovacia
eea ce caracterizează în 
orimul rind economia 
Cehoslovaciei, este cred 

puternica dezvoltare a indus
triei

In marile orașe ca Praga, 
Brno si Bratislava casele 
străvechi cu norti boltite, bi- 
s^dcile seculare cu turle au- 

castelele semețe din vre- 
n^i de mult apuse, și clădi
rile moderne cu multe ferești 
si etaje, sînt aproape deopo
trivă înegrite de fumul ce se 
înaltă zi și noapte din pădu
rea de coșuri ale fabricilor și 
uzinelor. Cînd vizitezi mulți
mea de magazine din orașe 
rămîi uimit de tot ce înainta- 

„_jta industrie a Cehoslovaciei 
d'ăiruieste cetățeanului cehoslo; 
vac pentru a-i face viața zi 
de zi mai bună, mai ușoară. 
De pildă. în marele magazin 
„Dunai" din Bratislava în- 
tîlnesti o abundentă de măr
furi la preturi foarte accesi
bile. Găsesti acolo de la re- 

-A numitele creioane Hardtmuth, 
periile de dinți de nylon și o- 
chelarti de soare pîmă la as
piratoarele de praf si răcitoa- 
rele electrice, mașinile de spă
lat rufe și aparatele de tele
viziune. toate produsele ne- 
•re pentru îmbunătățirea 

i omului.
ar succesele industriei so

cialiste din Cehoslovacia se 
răsfrîng nu numai asupra 
vieții orășenilor. Am pornit 
într-o dimineață cu mașina pe 
soseaua ce străbate întregul 
podiș al Boemiei. legând ca-

pitala tării, Praga. de ves
titele stațiuni balneare Ma- 
riamske Lazne si Karlovv Va- 
rv. din apropierea graniței 
apusene. Șoseaua asfaltată 
trece ne lîngă ogoare unde 
pe atunci. la sfîrsitul lunii 
iunie, semănăturile erau mult 
în urma celor de la noi. Par
te din cauza pământului pie
tros si sărăcăcios ce îmbracă 
Podișul, parte din cauza cli
mei mult mai 
de la noi 
ogoare am 
du-se greoaie

reci decît cea 
din tară. Pe 
văzut mișcîn- 

nenumărate

Note de drum

mașini agricole si agregate 
de tot felul. Iar la umbra po
milor ce despart șoseaua d’e 
ogoare am zărit o mulțime de 
camioane, motociclete si bi
ciclete. Am crezut îrvtîi că e 
vorba de excursioniști si 
mare mi-a fost mirarea cînd 
am aflat că toate aceste ve- 
hicole sînt folosite de țăranii 
muncitori colectiviști sau cu 
gospodării individuale pentru 
a veni din sate la munca pe 
ogor. Mărturisesc 
ceput mi se părea 
Cehoslovacia nu există 
Si nu e de mirare, 
străbătute în goana 
par oricărui om venit 
noi 
rîrud 
din 
sau

că la în
că în 

sate. 
Satele 

mașinii 
de fa 
prirmil 
fiecare

mici orășele. In 
pentru că în mei
ele descoperi cîte unul 

mai multe coșuri de ta

brică. Apoi pentru că străzile 
sînt asfaltate si pietruite si 
de-a lungul lor se înșiră fie 
căsuțe ..ca la oras“ cu grădi
nițe. fie case arătoase, cu e- 
taie. Pe acoperișurile caselor 
descoperi nu numai instala
ția electrică ce pune curentul 
la dispoziția țăranilor, nu 
numai antenele de 
proaoe nelipsite 1 
casă, ci foarte des 
de televiziune.

Să ne oprim de 
comuna Berzenz. o comurfă 
ca oricare alta din Boemia. 
la 31 km. de Praga. Intr-o 
piață largă si arătoasă vezi 
cîteva clădiri mai vechi în 
care se adăpostesc instituții
le. Intr-o parte a pietii e bi
serica. apoi o cafenea mare 
în care cîtiva țărani mai bă
trâni îsi sorb cafeaua sau be
rea. răsfoind ziarele Mai în
colo un restaurant curat si 
încăpător, multe magazine cu 
produse textile, altele cu pie
se și aparate de radio, altele 
cu alimente, zaharicale, dro
gherii farmacii. In toate a- 
ceste magazine, sătenii forfo
tesc făcînd cumpărături

Te uiți împrejur orin ma
gazine. pe străzi si oe stră
duțe. Pretutindeni o curățe
nie exemplară. Nu-i urmă de 
noroi sau de gunoaie. Iată, 
mi-am zis. ce înseamnă cînd 
hărnicia si spiritul gospodă
resc merg mînă în mînă cu 
eforturile pentru dezvoltarea 
economică a tării.

A. STANCIU

radio a- 
pe fiecare 
si antene
pildă. în

la Londra și-a Încheiat lucrările
ți ne seama și de faptul că na
vigația liberă și în bune condi- 
țiuni pe Canal interesează un 
număr însemnat de alte state 
și prevede crearea unui 
siliu consultativ care să 
zinte pe toți beneficiarii 
lului.

Cealaltă poziție a fost 
zentată de puterile apusene sub 
denumirea așa zisului „plan 
Dulles". Acest proiect nu ține 
seama de interesele legitime 
ale Egiptului. „Planul Dulles" 
prevede ca administrația Cana
lului de Suez să fie 
mîinile Egiptului și 
miinile unui organ 
nai. Cu alte cuvinte,

con- 
repre- 
Cana-

repre-

luată din 
dată pe 

internațio- 
planul a-

merican urmărește stabilirea în 
Egipt a unor forme colonialiste. 
Spre sfîrșitul conferinței, re
prezentantul Noii Zeelande a 
cerut ca Egiptului să-i fie înmî- 
nat numai planul american, ne- 
socotindu-se propunerea Indiei. 
Această încercare n-a reușit în
să. Guvernului egiptean i s-a 
adus Ia cunoștință stenograma 
completă a lucrărilor.

Conferința de la Londra a 
arătat că rezolvarea problemei 
Canalului de Suez nu poate fi 
făcută decît pe calea tratative
lor, respectînd interesele Egip
tului ca stat suveran.

Nori MITICI
„Misteriosul

Karo 
destăinuiește”

Din senin, din iar
bă verde, ziarele re
acționare burgheze 
scornesc, la comandă, 
cele mai năstrușnice 
minciuni. Insăilînd 
verzi și uscate, zia
riști certați cu ade
vărul încearcă să po
negrească 
Sovietică 
lalte state 
Că de cele 
uri plăsmuirile lor sînt 
date repede în vileag, 
ne-o dovedește și ur
mătoarea întîmplare 
uetrecutâ în Germa, 
nia apuseană

„Misteriosul ofițer 
de origină finlandeză 
Rene de Marcou, de 
pe un vas comercial 
al R. D. Germane, 
destăinuiește". Sub a 
cest titlu o serie de 
ziare din Germania 
apuseană au 
multă zarvă 
Ioanele lor.
rile, acest „misterios 
ofițer de origină fin
landeză" ar fi știind 
sigur că ..flota comer
cială a R D. 
ne transportă 
Egipt".

..Misteriosul 
tinea morțiș să treacă 
nevăzut. îndeosebi nu 
voia să dea ochi cu 
fotografii Avea el ce 
avea cu ei- Dar vorba 
ceia, de ce ți-e frică

Uniunea 
și cele- 
socialisie. 

mai multe

făcut 
în co- 
Chipu-

Germa- 
arme în

ofițer"

nu scapi. Fotografii 
tot i-au făcut pocino
gul. Unul din ei a 
reușit să-l întîlnească 
și să-i publice foto
grafia în gazetă.

De aci s-a tras po 
nosul atît ..ofițerului 
de origină finlandeză" 
cit și nu mai puțin 
„misterioase’" însce
nări a ziarelor vest- 
germane. ..Misterio
sul" s-a dovedit a fi 
o figură cunoscută, un 
oarecare Karo. urmă
rit de organele iudi- 
ciare din Germania a- 
puseană pentru escro
cherie. O dată aflat 
„misterul", s-a desum- 
flat și întreaga plăs
muire despre „arme 
pentru Egipt" și așa 
zisul vapor comercial 
al R.D. Germane care 
le-ar fi transportat. 
Totul nu era decît 
minciună goală.

Poate că escrocul 
să fi ajuns acum a- 
colo unde-i este lo
cul. Ziariștii vest-ger- 
mani care au susți
nut minciuna, tac chi
tic. Să le fie rușine 
că s-au lăsat păcăliți 
de un escroc ? Sau 
cumva le este teamă 
că organizatorii a- 
cestei mîrșăvii pot fi 
arătați cu degetul ? 
Ziarele vest-germane 
„atît de bine informa
te" se mulțumesc să 
facă.

A. VAS1LESCU

Marfă vie )
Că în America s-au 

vîndut și se vînd ca
pii (uneori cu un 
preț mai mic decît al 
unui cîine de salon)1, 
o știam de mult, 
Ailăm însă că în Sta
tele Unite comerțul 
cu copii a devenit a- 
cum o treabă organi
zată, cu firme, cu re* 
clamă și cu ..agențl 
achizitori" care procu
ră „marfa". Ei cerce
tează gările, materni
tățile, uzinele în cău
tarea tinerelor mame 
împovărate de nevoi, 
cărora le propun a- 
cest tîrg neomenos. 
In ziare apar reclame 
cu aspect caritabil, 
care ascund în reali
tate intenții criminale: 
„Casă particulară 
pentru tinere femei 
nevoiașe" ; „Adopțiuni 
asigurate și cheltu
ieli rambursate" etc.

O anchetă a autori
tăților americane (a- 
semenea anchete se 
fac abia cînd lucruri
le au întrecut orice 
măsură), a stabilit că 
vinzarea copiilor se 
practică pe întreg te
ritoriul S U.A., princi
palele centre fiind în 
Chicago. Miami. New- 
York, Los Angelos, 
Oklahoma. Organi
zațiile de aici vînd 
pînă la 15.000 de co
pii anual, încasînd tot 
anul, de pe urma ne- 
norociților minori 
smulși din brațele ma
melor 10.000.000 de 
dolari.



armie

UN

îl

supără mereu păsările.
— N-ai decit să răcnești o 

dată la ele I — o sfătui Moș 
Martin.

' Intr-o 
ursuiui : 
, — Mă

SFAT PREȚIOS 

zi vrabia se plînse

roza
de Valentin Șumov

MAGARUL SOLIDAR
Văzîndu-1 că plînge, taurul 

întrebă pe măgar :
— Ce motiv ai să plîngi ?
— Am auzit că a secat rîul.
— Și ce-i cu asta ?
— Cum ce ? Nu mai au rațele 

unde să înoate 1
Și măgarul se porni să plîngă 

ți mai rău.
— Nu văd ce legătură ai tu 

cu treaba asta 1
— Mda... să știi că ai drep

tate... Uite la asta nu m-am 
gîndit, răspunse contrariat mă
garul.

Ghicit" sigur
— Privind bobul, am ghicit 

imediat că Marin o să culea- 
gd o recol â frumoasa.

— Cum? I-ai ghicit în bobi?
— Nu, i-am ghicit în... boa

be : înainte de a le însămînța, 
a dat boabele la 
și tratat...

selecționat

e minunează cei din casă 
de mult ce visează Ma
xim. Lui nu-i trebuie 

teatru sau cinematograf. Vrea 
omul să se distreze ? Se culcă. 
Și dacă se culcă, visează. La 
cinematograf, vezi un film în 
două ceasuri, pe cînd Maxim 
vede șapte vise înir-un singur 
somn. Numai ce-1 auzi:

— Tii I Cite am mai visat: 
ploaie, soacră, mărgele, coco- 
stîrc, bani, căciulă, pitpalac. 
Asta înseamnă: necaz, bucu
rie. lacrimi, chef, pagubă, 
tig, musafir.

Pentru Maxim, nu există 
care să nu-și aibă tîlcul 
Ploaia aduce necaz, soacra 
curie, iar pitpalacul musafir.

Dar lămîia ce aduce ? Astăzi, 
Maxim a visat lămîie, dar ce 
aduce asta, nu știe.

— Nevastă, ce e cînd visezi 
lămîie ?

— Ce să 
Nevasta 

vise. Poate se pricep vecinii:
— Ce înseamnă cînd visezi 

lămîie ?
— înseamnă că ai dormit, 

Ha-ha !
Nici vecinii nu se pricep Ta 

vise. ~ 
bătut. întreabă, întreabă mereu 
și pină la urmă tot găsește pe 
careva să-i tălmăcească visul. 
Pe cine credeți ? Pe cine nici 
n-a bănuit : pe Ignat, brigadie
rul. Ignat nu-i rîde în nas ca 
ceilalți. Ii ascultă cu luare a-

cîș-

vis 
lui. 
bu-

fie? Vis!
nu se pricepe la

Dar Maxim nu se dă

minte întrebarea : rCe înseam
nă cînd visezi lămîie* ?

— Da’ cine a visat lămîie, 
nene Maxime ?

— Eu.
— Cînd?
— Chiar adineauri, 

două ceasuri nu sînt.
Brigadierul clatină din cap :
— Nu-i a bine. Știi ce pre

vestește asta ?
— Ce prevestește?
— Pacoste. Recoltă proastă 

la toamnă, iaca ce prevestește.
— Crezi ?
— Sigur. E semn că o să ai 

recoliă proastă.
Maxim îl privi neîncrezător. 

Nu cumva brigadierul își bate 
joc de el ?

— Hm, ia spune-mi: 
visat cineva lămîie, sau 
de știi ?

— Ce să știu ?
— Prezicerea, frate, 

proastă...
— Păi. singur
— Eu ?
— Vezi bine. 1 

acum două ore 
Acu-i ceasul unu 
că la unsprezece dormeai încă. 
De unde vrei să culegi roade, 
cînd te prinde amiaza dormind, 
iar după amiaza umblînd cea
suri încheiate ca să-ți lămu
rești năzdrăvăniile visate ?

Maxim a rămas năuc, pri
vind la brigadier, fără să poată 
spune o vorbă. Nici n-avea ce 
să mai zică : îi tîlcuise bina 
visul.

— Mă bucur nepoate, privindu-te. îmi văd visul cu ochii d. 
(Desen de V. VAS/UU)

a mai 
de un-

Recolta

ai sdus-o.

N-ai spus că 
visai lămîie ?
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Bita, 
sfatului

Teatru de buzunar

președintele
popular din Grumezoaia, 
raionul Huși, din vina 
căruia maternitatea n-a 
fost dată în funcțiune, 
lipsindu-i podelele.

După cele intimplate. 
Bănuim că nu te miri 
Dacă la maternitate
Se nasc doar... nemulțumiri.

★
Secția agricolă a sfatu
lui popular raional Ne- 
greșt' tărăgănează de 
două luni numirea șefului 
punctului agricol Scheia.

Punctul cela cu pricina 
De mult timp este defunct. 
Căci " ‘
încă

Lenea e cucoană mare...
Scurtă comedie tragică în două acte —

ACTUL i
- Nu mergi- la lucru ?

și sînt
> lu-

A
B: — Azi e marți și 

trei ceasuri rele. Nu încep 
crul marțea.

ACTUL II
(a doua zi)

A: — Astăzi poți începe lu-

crul. că e miercuri, zi ușoară.
B: — Ei și ce dacă’e zi u- 

șoară ? Crezi că mă iau eu 
după superstiții de astea ?!

(Comedia se termină aici. 
Partea tragică e la strîngerea 
recoltei lui B).

nici cei ce poartă vina 
n-au fost puși la... punct.

★
Farmacista Bădulescu 

din Stîlpeni, raionul 
Muscel, deschide farma
cia cu mare întîrziere. 
acestea nu sini fleacuri,Cum

Ne-ntrebăm mirați acu: 
Pentru alții are leacuri, 
Insă pentru dînsa nu ?

V. D. POPA
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De cînd mă știu aici în sat
Am fost și sînt persecutat;
De cine, și de ce, și cum ?
Păi tocmai de-asta vreau acum 
Ca să dezbatem în discuții 
Ce-nseamnă-aceste persecuții.

Brigadierul, bunăoară,
In cimp, o normă de-mi măsoară,
Atit, c-un centimetru doar, 
Tot mă înșală la... hectar.
Păi poți să mai muncești ? Nu poți, 
Cînd ești persecutat de toți I

Pe la cămin, ăi din brigadă, 
Mi-au pus o tinichea de coadă, 
Spunînd pe șleau că-s campion 
Peste codașii din raion ;
Și asta încă n-ar fi totul.
Dar cine-a spus-o ? Chiar nepotul 1 
Nepotui meu ! Da, da, s-o știi I 
Păi cică să mai crești copii, 
Ba să-ți mai facă și nepoți, 
Ca să te persecute toți 1?

De-ntîrzii eu o clipă doară.
De ce n-așteaptă trenu-n gară ?
Ca să mă facă el pe mine 
S-aștept un altul mult și bine ! 
Păi vezi ? De ce-nii-s tocmai eu 
Persecutat de... chefereu ?

Cronică rimată
de

>o

O

o
cJ

PETRE POPA

Nevastă-mea e dracu’ gol!
Mă ia la rost de cum ma scol :
Ba vezi de oi, ba adă apă,
Ba taie-un lemn, ba drege-o sapă... 
Și-așa, persecutat de toți.
Poți să mai faci ceva ?... Cum ? Pop ? 
Chiar poți ? Și-o spui în gura mare ? 
Poftim ; din nou persecutare !!!

o'tnnnnnnnnnriRRnRnrinnrinnnnririnriririnnrBTrtnriHruu^

Intunericul coborise peste 
fire. Ceva ca o pîclă fumu
rie învălui și zidurile pus

tii ale fostului castel „Marți- 
nuzy*. Peste sat se așternu li
niștea.

— Și cum a fost în noaptea 
aia... — dădu să intrebe unul 
pe nume Birsan, cînd un țipăt 
ascuțit și prelung de uliu pă-

ehicitoarea mea

—- Ce se intîmplă cînd se închid cărțile în bibliotecă ?
— Se deschid cărțile... ghicitoarei I

(Desen de H. LERU)

săresc ii îngheță întrebarea pe 
buze. Oamenii aflați la șeză
toare în ograda lui moș Avram 
se înfiorară.

— Cum să fie?—curmă moș 
Avram liniștea apăsătoare care 
se lăsase. Mă întorceam acasă 
cu baba mea Frăsia, fie iertată, 
și ca să scurtăm drumul, o lu- 
arăm pe poteca de lingă zidu
rile castelului. Se iscasc vreme 
rea și ploua cu găleata. Era 
cam pe la miezul nopții. Deo
dată simții cum mă apucă Fră
sia de mînă și mă strînse.

— Ai auzit Avrame? Parcă 
geme cineva.

— Ți se năzare, fu femeie — 
i-o întorsei eu cu inima chir
cită, fiindcă auzisem și eu gea
mătul acela chiar lîngă: noi.

— Fă-ți cruce Avrame — îmi 
zice iar femeia — o fi „ucigă-1 
toaca dintre ziduri'*!

La un moment dat nu știu 
cum fac și alunec scăpînd puș
ca de pe umăr. Mă aplec s-o 
caut, blăstămînd in gind toți 
diavolii, și ce credeți că-mi în- 
tîlnesc mîinile? In loc de puș
că, ating un ghemotoc păros și 
umed care mișcă lîngă picioa
rele mele. Fricos nu sînt, mă 
știți, dar simții cum mă trec 
fiorii. Scotea diavolul niște su
nete de-ți îngheța inima.

— Trage cu puș«Jt Avrame— 
zise femeia.

Mă încumetai să B^6ț»iec ia
răși, găsii pușca, o ridic, pui 
degetul pe trăgaci și la o scă
părare de fulger trag in ghe-

motocul negru. Dar parcă era 
făcut; pușca nu luă foc. Mai 
apăs o dată pe trăgaci, dar tot 
nimic. S-a sfîrșit cu tine Avra
me, gindii cu groază.

Cit o fi ținut comedia n-aș 
putea să vă spun. Diavolul 
n-avea gînd să fugă. Deodată, 
Ia lumina 
diavolul în chip i 
gru chiar lingă 
pincii. Și nu știu 
un gînd.

— Ține pușca 
îerii.

— Ce faci Avrame ?
— Taci — ii șopti eu.— 

fi o fi. — Mă aplecai și pusei

unui fu’ger, văzui 
de animal ne- 
i gurguiul o- 

cuni îmi

mina pe animal. L-am pipăit 
pe spate, pe cap, la tot. S ătea 
liniștit. Cum l-am ridicat, nu 
știu. M-am pomen t deodată cu 
el în brațe, stringînuu-i 
mult de frică. — Hai să 
căm — îi spun Frăsiei, 
în'emnise de groază.

Moș Avram tăcu anume, 
lalți erau toți cu răsuflarea tă
iată. Trecu o bucată de vreme 
pină cînd îndrăzni cineva să 
tulbure liniștea.

— Și pe urmă ?
— Am ajuns acasă și Fam 

băgat in coteț. De cițiva ani 
nu mai avusesem parc în 
curtea mea. Cum de ajunsese 
godacul ăla acolo, al cui era, 

pînă azi n-am aflat. L-am 
pe mîncare și în anul ăla 
tăiat cel mai frumos porc 
sat: avea peste 250 de 
Diavol, nu glumă 1

C. MUNTEANU

mal 
ple

care
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