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VEDENEVSCHI PANTELIMON Discuție după muncă {pictură)

P A T R I O T I S M —
Ce poate fi mai înălțător decît 

dragostea față de patrie și de 
poporul tău ? CInd, din întîm- 

plare, te afli pe meleaguri străine 
și auzi cuvîntul patriei ți se în
moaie ceva în piept și ochii ți se 
împăienjenesc I Pe dată ți se pe
rindă, fulgerînd unele după altele, 
priveliștile care te farmecă acasă, 
oamenii apropiați, prietenii- cuibul 
rîndunicii de sub streașină și 
plopul cu frunze argintate... Pen
tru fericirea patriei nu-ți precupe
țești la nevoie, nici viața. Pentru 
ca viața noastră e scurtă și se 
poate curma oricînd — dar a po
porului e veșnică și de nestins...

O manifestare de fierbinte patrio
tism se învederează astăzi cu pri
sosință și se cuvine pomenită ca 
să stea mărturie asupra viitorului...

Undeva, într-un fund de țară, 
niște colectiviști s-au sfătuit în 
adunare să vîndă statului sur
plusul de cereale. Chemarea a 
pornit din comuna Batăr, regiunea 
Oradea, și în scurt timp a făcut 
ocolul țării. Au răspuns la ea co
lectiviștii, cu inima fierbinte ca tot
deauna. Colectivistul Gheorghe 
Huidun din comuna Ziduri, raionul 
Rîmnicu Sărat, s-a angajat să dea

hotărît să se vîndă 
kg. de porumb. In a- 
colectiviștii din satul 
s-au angajat să vîndă 
kg- _______

500 kg. de porumb. In același chip 
au răspuns tovarășii săi Ion Radu, 
Iordache Olteanu, Tudose Iordache 
și mulțl alții... Iar din surplusul gos
podăriei s-a 
statului 3.400 
celași raion 
Nicolae Fleva 
statului 4.000 
de porumb și 300 
kg. de grîu din 
fondurile gospo
dăriei, iar din pri
sosul lor personal
6.000 kg. de porumb, 500 kg. de floa
rea soarelui și 350 kg. de fasole.

Exemplele s-ar putea înmulți la 
nesfîrșit. Dar nu acesta e rostul în
semnării de față, ci sublinierea unui 
fenomen caracteristic vieții noastre 
obștești : cînd e vorba de sprijini
rea statului, de puterea noastră 
populară, de economia noastră na
țională, oamenii muncii răspund în
totdeauna cu drag. îndeplinirea în
datoririlor cetățenești e înțeleasă ca 
datorie de cinste și onoare.

Am văzut și-am cunoscut oameni 
— colectiviști și individuali — care 
se mîndreau că au luat chitanța 
nr. 1 de predare a cotelor către 
stat — pe regiune, pe raion sau 
pe comună. O scoteau din șerpar, 
o despătureau cu grijă și ziceau : 
.Iat-o !', în vreme ce pe obraz le 
juca o lumină caldă. Am văzut 
convoaie de care și căruțe îndrep-

de DUMITRU MIRCEA

tîndu-se către bazele de recepțio
nate. Astfel, în cinstea Lunii prie
teniei romîno-sovietice, țăranii mun. 
citori din comuna Roșiori, raionul 
Călmățui, au predat statului pri
mele căruțe de porumb cules din 
lan. Prin urmare — 
datoria de cetățean, 
Pînă la mijlocul

întîi de toate 
de patriot, 

lui octombrie, mai 
bine de jumăta
te dintre țăranii 
muncitori din co
mună și-au achi
tat în întregime 
cotele către stat

in comuna Beriu, raionul Orăștie, 
regiunea Hunedoara, comună cu 
948 de gospodării, planul de colec
tări la lapte de oaie și lină a fost 
îndeplinit încă în luna iulie, griul 
s-a predat în întregime la treieriș, 
la 5 octombrie s-a îndeplinit planul 
Ia colectările de carne de vacă și 
de porc și la lapte de vacă, iar la 
21 octombrie — la o săptămînă după 
cules — au fost predate în între, 
gime cotele de porumb și cartofi. 
Se numără printre fruntași, țăranii 
muncitori Ion Stăneasă, Eli Andrp- 
ne. Ion Oancea, Ion 
treaga comună, de 
menționată la loc de

Oare ce i-a făcut 
aceștia — și pe atîția asemenea 
lor — să se achite la timp și con
știincios de îndatoririle lor, dacă 
nu conștiința că sprijnă în acest 
chip statul lor, stat al muncitorilor 

Nistorescu. In- 
altfel, trebuie 
cinste.
pe oamenii

și țăranilor ? Oare nu patriotismul, 
dragostea pentru această patrie 
atît de scumpă nouă, oamenilor 
muncii ?...

Anul a fost vitreg... Dar flacăra 
dragostei față de patrie nu poate 
fi stinsă de nimic, nici conștiința 
datoriei nu poate fi întunecată...

lata, seceta a întîrziat în bună 
măsură lucrările de toamnă și cu 
toate acestea la 25 octombrie a- 
proape 80 la sută din suprafața 
prevăzută în planul pe țară s-a în- 
sămînțat cu cereale de toamnă— 
Este încă o dovadă că țărănimea 
noastră muncitoare, cu hărnicia sa 
neîntrecută, știe să înfrîngă chiar 
și împotrivirile vremii.

Lucrările de toamnă și planul de 
colectări — asigurarea hranei pen
tru toți — vor fi împlinite ca tot
deauna. Laudă . țărănimii noastre 
muncitoare — colectiviști, întovără
șiți și individuală — din mîinile că
rora ne hrănim cu toții, pentru pa
triotismul său, pentru înalta ei con
știință cetățenească I

Statul nostru stă pe temelii trai
nice, alcătuite de mîinile măiestre 
ale poporului muncitor. Și, prin 
efortul colectiv al acestor mîini de 
aur, statul crește, se întărește, iar 
poporul se bucură de libertatea cu
cerită cu atîtea jertfe. E statul în 
care munca dă preț omului și face 
să crească neîncetat simțul său de 
cetățean conștient, de patriot.



o

scripția I-a merită 
într-adevăr felicitări.

După ce au mai 
admirat încă o dată

'• ■

discuții din 
întotdeauna, 
în bună mă-

Schiță cu personagii 

adevărate
A. Croitoru

Din clădirea sfatului popular al 
comunei Țînțăreni (Filiași) 
iese un om înalt, voinic, cu o 

față deschisă ce-i trădează căldura 
lăuntrică. Este urmat de o femeie 
care radiază de bucurie. Se îndrep
tă amîndoi spre panoul de onoare 
și sub privirea atentă a femeii, o- 
mul scoate o bucată de cretă șco
lară din buzunar și începe să scrie 
pe panou. Face un C mare, frumos 
rotunjit, dar cînd să.l îngroașe, ghi
nion! — creta s-a sfărîmat împrăș- 
tiindu-se pe jos. S-a aplecat, a cu
les o bucățică de cretă și a conti
nuat să scrie, de data aceasta fără 
să mai apese.

„Cinste circumscripției I-a care a 
terminat prima însămînțările la 22 
octombrie, cîștigînd întrecerea".

Apoi s-a întors către femeia care 
continua să stea alături de el și îi 
spuse pe un ton care se vroia 
solemn :

— Te felicit, tovarășă Lucia Ghiță.
— Mulțumesc, tovarășe director.
Cine sînt acești doi oameni ? Lu. 

cia Ghiță e învățătoare. Nu a 
muncit ea cu brațele pentru reu
șita campaniei, dar și-a adus par
tea ei de contribuție. Cînd a pornit 
întrecerea între circumscripții pen-

însă- 
toam- 

s-au 

că nu au 
ca cercurile 
pe care le 

în cadrul fie- 
circumscripții

tru terminarea 
mînțărilor de 
nâ, învățătorii 
gîndit (realitatea 
dovedit 
greșit)’ 
de citit 
conduc 
cărei
pot ajuta la lămu
rirea și mobilizarea 
țăranilor pentru a 
însămînța din timp. 
La aceste cercuri se 
citeau unele broșuri 
și articole din ziare 
în legătură cu cam
pania de toamnă. Se 
iscau 
care 
datorită
suia învățătorilor, 
ieșea lumină.

Așa că învățătoa
rea Lucia Ghiță, res
ponsabila cercului 
de citit din circum

cuvintele scrise pe 
panou, cei doi oa

meni au intrat la sfatul popular.
Nu după mult timp, o altă fe

meie dă să treacă pragul aceleiași 
clădiri. Văzînd ceva scris pe pa
nou se oprește. Citește. Mai întîi se 
încruntă, apoi zîmbește îngădui
toare. „Or fi greșit din grabă". Ii 
făcu semn directorului, aflat la 
geamul sfatului, să vină afară și 
începu să-i argumenteze că de fapt 
circumscripția II-a e fruntașă. 
Directorul ia un ciob de cretă de 
pe pămînt, mai trage o liniuță ver. 
ticală, acolo unde era scris I, așa 
că acum circumscripția a II-a devi
ne fruntașă Nu întîmplător învăță
toarea Georgeta Naum, căci ea 
este, și-a asumat răspunderea de a 
cere modificarea celor scrise pe pa
nou. Fiind responsabila cercului de 
citit din circumscripția a II-a știe ea 
ce știe. După ce privește mulțumită 
corectura făcută se îndreaptă liniș
tită spre sfat. Doar cît a ajuns ea să 
ureze sară bună, și afară, în fața 
panoului, se oprește un țăran. E Mi
hai Pitaru III (deși nu-i jucător de 
fotbal, totuși poartă un număr, fiind
că în Țînțăreni sînt mai mulți cu nu. 
mele Mihai Pitaru). Citește cele 

scrise pe panou. Mărește ochii a 
mirare și mai citește o dată. II chia- 
mă pe director, care era prins în. 
tr-o discuție cu un cetățean și îl 
roagă să modifice. Acesta, vădit în- 
fierbîntat de pe urma discuției, nu 
stă mult pe gînduri și șterge liniuța 
adăugată cu puțin înainte. Așa că 
circumscripția I-a a redevenit frun
tașă.

Veți întreba dvs. în virtutea cărui 
fapt cere Pitaru modificarea celor 
scrise pe panou ? In virtutea faptu
lui că el a fost primul care a ieșit 
la însămînțat. Pe cînd ceilalți țărani 
mai spuneau „că pămîntul e tare", 
„că să așteptăm întîi ploaia", „că 
șoarecii vor mînca sămînța", el, Pi
taru, a fost primul din circumscrip
ția I-a și din comună care a'înfipt 
cuțitul plugului în pămînt.

Dar nici de data aceasta circum
scripția I-a n-a rămas pentru multă 
vreme fruntașă, căci imediat ce si. 
lueta lui Pitaru a dispărut prin ușa 
sfatului, un aii țăran — bătrînul 
Pîrvu — începu să citească: „Cinste 
circumscripției I-a, care a terminat 
prima însămînțările la 22 octombrie, 
cîștigînd întrecerea".

Pîrvu, stătu puțin pe gînduri. Apoi 
trase concluzia. „E o greșeală. Noi 
n-am pierdut (noi — adică circum
scripția a II-a, unde 
locuia el). Doar și eu și 
alți vecini i-am împru
mutat cu atelaje pe cei 
din I-a. întrecere... aju
tor... dar nici așa nu 
merge"

(Desene de N. H1LOHI)

Și dacă „nici așa nu merge' a 
făcut el „să meargă".. 11 întrerupse 
iar- pe directorfil -Rateu din discuție 
și ii spuse că ei, cei din a II-a au 
cîștigat Întrecerea. Raicu se scutură 
ca după un duș rece. Nu mai înțe
lege nimic. Dar a tras încă o li- 
niuță. Apoi, decis să se lămurească, 
a intrat mînios la sfatul popular ur
mat de Fîrvu. Aici discuția era în 
toi. învățătoarea Lucia Ghiță și Pi- 
taru susțineau că circumscripția I.a 
a cîștigat, învățătoarea Naum și 
noul ei aliat Pîrvu, demonstrau că 
a II-a e fruntașă. Ambele circum
scripții terminaseră însămînțările în 
aceeași zi — la 22 octombrie.

Cine a cîștigat ? Directorul Raicu 
era la grea cumpănă. Ii asculta și 
pe unii și pe alții. Zîmbi încurcat și 
se sculă de la masă.

— Haideți afară 1
Tot grupul se îndreptă spre pa

nou. Raicu făcu o nouă modificare 
— ultima.

„Cinste circumscripțiilor I-a și a 
H-a care au terminat însămînțările 
la 22 octombrie, cîștigînd întrecerea 
pe comună'.

— Bine 1 Dar cine e fruntaș ? în
trebă Pitaru nemulțumit.

Raicu se întoarse spre el.
— Fruntaș între fruntaș nu putem 

ști acum cine este. II vom afla la 
primăvară. Recolta va hotărî

Cunosc de mulț prin părțile
Bacăului o clădire, dusă de zi
dari pînă la. căpriori. Zidurile 

sîngerii (de cîțiva ani prin partea lo
cului se spune despre clădire că e 
„la roșu“). stau ascunse după frun
zarul unui pom bătrîn. Primăvara și 
vara e frumos. îndeobște, verdeața 
dă și ruinelor un aer de veselie. 
Toamna vălul de frunze cade Și clă
direa apare sub cunoscuta ei înfățișa
re de lucru neisprăvit. In regiunea 
Bacău o serie de cămine nu sînt încă 
terminate. Temei pentru care am ză
bovit la cîteva dintre clădirile ce-ar 
fi trebuit să devină de mult timp lă- 
cașe de cultură.

★

Pe vremuri în Zănești (Neamț), 
obștea satului a strîns cu tru
dă parale și a cumpărat de la 

moșier o clădire pe care a făcut-o 
școală. E lesne de înțeles că acum 
dorința lor de a-și înfrumuseța viața 
e neasemuit mai mare. De trei ani 
au strîn® bani și materiale pentru că

Însemnări despre unele construcții 
de cămine culturale neterminate, din regiunea Bacău

minul cultural. O parte din materiaie 
au fost aduse în curtea sfatului la pă
strare. (Pesemne ca să nu le fure fu
rii) De trei ani stau aici trunchiurile 
de brad, (cărate cu caznă tocmai din 
pădurea Nechitului de Ia 16 km.) și tot 
de atunci cărămizile. Buștenii putrezesc 
în mod lent dar sigur, iar cărămizile 
se fărîmițează. 35.000 de cărămizi a 
cîte 40 de bani bucata duc la vreo 
14.000 lei. Cîte s-or fi prăpădit pînă 
acum, sfatul nu știe, dar oamenii da. 
Ei fac zilnic socoteala și se întreabă : 
Dacă pe jos n-ar fi cărămizi ci bă
nuți, tovarășul președinte i-ar ocoli 
tot aș<a cu privirea ?

★

Ce mai lipsește căminului cultu
ral din Borzești (Tg. Ocna), 
să fie cămin ? Podelele și mo

bilierul. Pentru podele s-a primit re
partiție de la raion. Dacă n-ar fi pri
mit-o, sfatul popular ar fi strigat: 
Raionu-i de vină. Noi am face cu 
toată dragostea.

Repartiția a purtat-o tovarășul pre
ședinte Willi Wagner 3 luni în bu
zunar. Apoi, cînd a început să-l ape
se pe conștiință, a dat-o secretarului 
care a purtat-o și dînsul trei luni. 
Le-a fost procurat și mobilierul tot de 
către raion și au fost invitați să vină 
să-l ridice. Dar n-au venit. Pe aici, 
pe plaiurile moldovene, a fost zămis

lită cu multe decenii în urmă o vor
bă de duh: „Muieți-s posmagii ?“ 
bună după cum se vede și pentru trăi
torii de azi, gospodari ai Borzeștilor.

★

Am vrea să le povestim celor 
din Săbăoani (Roman) un schrt 
episod. Locuitorii unui mic să

tuc de munte din părțile Sebeșului 
și-au construit un cămin cultural de 
toată frumusețea. Și pînă la ei e drum 
destul de lung și pieptiș de munte. 
Pînă acolo nici căruța nu ajunge. 
Cînd își pun mîna streașină la ochi, 
lomănenii (că de ei e vorba), zăresc 
prin pîclă vîrful Furianului. Oamenii 
aceștia și-au cărat de la poalele mun
telui cărămida cu desaga. Poate că 
aflînd asta, vă veți hotărî și dum

neavoastră gospodari din Săbăoani, să 
ridicați plăcile de eternită din maga
zia unde stau de 2 ani de zile și să 
acoperiți cu ele căminul cultural des
coperit de tot atîta vreme.

★

ici la Moreni (Roman) căminul 
nu e terminat fiindcă nu are 
cherestea. O are în schimb di

rectorul căminului, Gh. Postelnicu, 
care și-a însușit 5 metri cubi din 
cheresteaua căminului cum ar fi luat 
o cutie de scobitori, de pildă. Orga
nele controlului de stat l-au pedepsit 

„crunt“, silindu-1 să dea cheresteaua 
înapoi. S-o fi stabilit, pesemne că a 
luat-o din nebăgare de seamă.

Pînă una alta căminul își cască go
lul spre cer și așteaptă rezolvarea 
litigiului. Iată de ce sătenii îl opresc 
adesea pe director cu întrebarea :

— Tot prost stăm cu cheresteaua, 
tovarășe Postelnicu ?

Și zicînd aceasta, ei arată cu de
getul la obraz.

Sînt, firește, în regiunea Bacău, 
și comune unde terminarea clă
dirilor de cămine e o preocupa

re obștească. Așa se întîmplă, de 
pildă, la Luizi Călugăra (raionul 
Bacău) unde lucrările merg destul de 
rapid. Ar ii de dorit însă să putem 
spune că pretutindeni în regiune lu
crurile merg la fel de bine în ce pri
vește realizarea construcțiilor în
cepute.

V. TOSO



HOT AR1REA
Comîtetuluâ Central al Partidului Muncitoresc 

Romin, a Consiliului de Miniștri 
și a Consiliului Central al Sindicatelor

Pe baza hotărîrilor celui de-al ll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin din decembrie 1955, 
C.C. al P.M.R. în ședința sa plenară din martie 
1956 a recomandat Consiliului de Miniștri și Con
siliului Central al Sindicatelor să elaboreze măsuri 
corespunzătoare în vedetea creșterii nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Ca urmare, în cursul anului 1956 au fost aduse 
îmbunătățiri în salarizarea muncitorilor din indus
tria chimică, industria petrolului, foraj și exploa
tare geologică, industrializarea lemnului, energia 
electrică, exploatarea feroviară, cadrelor didactice 
din învățămîntul elementar și mediu, lucrătorilor 
din comerț, unei părți a personalului tehnico-ingi- 
neresc și administrativ, precum și altor categorii.

îndeplinirea planului de producție in industrie, 
in proporție de 104°/o pe primele 9 luni ale anului, 
creșterea productivității muncii, reducerea prețu
lui de cost, ca urmare a eforturilor depuse de 
clasa muncitoare, permit aplicarea în continuare a 
măsurilor de îmbunătățire a nivelului de trai al 
muncitorilor și funcționarilor.

Biroul Politic al Comitetului Central al Parti- 
lui Muncitoresc Romîn în ședința sa din 15 mai 
1956 a recomandat guvernului și Consiliului Cen
tral al Sindicatelor să studieze și să propună îm
bunătățirea sistemului actual de salarizare a mun
citorilor și a sistemului de pensii.

Examinind propunerile făcute. Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Miniștri și Consiliul Central al Sindicatelor.

Hotărăsc:

1. Pentru a asigura muncitorilor cu cîștiguri 
mici o creștere imediată a veniturilor lor, să se 
stabilească cîștigurile minimale nete din salarii 
ale muncitorilor, cu începere de la 1 noiembrie 
1956, la 350—400 lei lunar, diferențiate pe ramuri 
de producție, la care se vor adăuga în continuare 
compensațiile bănești pentru cartelele salariați or 
și ale soțiilor ior

2. Pentru creșterea nivelului de trai al familii
lor de salariați și pensionari cu copii, care au ve
nituri permanente numai din salariu, respectiv din 
pensie, să se acorde (celor care beneficiază de 
compensația bănească pentru cartelele copiilor) 
cu începere de la 1 noiembrie 1956. o alocație de 
stat pentru fiecare copil pîaă la virsta de 14 ani, 
în sumă de 100 lei (inc’usiv compensația bănească 
pentru cartelele copiilor) astfel :

Salariaților cap d» familie cu un salariu tarifar:
— pînă la 1.200 lei lunar — pentru toți copiii;
— între 1.201 — 1.500 lei lunar. începînd de la 

al doilea copil :
— intre I 501—2000 lei lunar, începînd de la al 

treilea copil;
— peste 2.000 lei lunar. începînd de la al patru

lea copil.
3. Pentru a crea condiții mai bune de trai pen

sionarilor cu pensii mici, să se stabi'ească, cu în
cepere de Ia 1 decembrie 1956, următoarele pensii 
minimale pentru pensionarii titulari :

— pensia minimă de bătrînețe — 200 lei lunar 
în mediul rural și 250 lei lunar în mediul urban ;

— pensia minimă de invaliditate—'ntre 180-300

Comitetul Central al P.M.R.,
Prim-secretar

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ

Să cunoaștem 
Statutul- model 
al cooperativei 
agricole de 
producție 

Consiliul Central al Sindicatelor 
Președinte

GHEORGHE APOSTOL

Răspunsul la întrebarea de mai sus îl găsim în articolul 
l al statutului-model care glăsuiește că :

„Fiecărui membru cooperator cu familia sa îi rămine 20-30 
ari de teren pentru grădină sau livadă. în afară de terenul 
ocupat de casă, construcții gospodărești și curte.

De asemenea are dreptul să-J rețină și să aibă în pro
prietate personală ;

a) casă de locuit; -
b) construcțiile gospodărești necesare pentru adăpostirea 

animalelor și a produselor aflate în proprietate personală ;
c) inventarul agricol mărunt, necesar pentru lucrarea lotu

lui personal ;
d) o vacă sau o bivoliță, 2 capete tineret bovin pînă la 

doi ani, o scroafă cu purcei, 3 porci, 10 oi și capre împreu
nă, 20 stupi, un număr nelimitat de păsări și iepuri de casă.

In raioanele sau comunele în care creșterea animalelor 
este ocupația principală a gospodăriilor, adunarea generală 
P?ate hotărî ca în proprietatea personală a cooperatorilor să 
rămînă pînă la două vaci sau bivolițe și 4 capete tineret bo
vin, pînă la 20 oi și capre luate la un Joc, o scroafă cu pur
cei, pînă la la 3 porci, 20 stupi, un număr nelimitat de pă
sări și iepuri de casă.

Noilor căsătoriți și cooperatorilor care la intrarea în coo
perativă nu au avut pămînt li se acordă, cu drept de folosin
ță, teren pentru casă de locuit și construcții gospodărești, 
precum și teren pentru grădină sau livadă în limitele prevă
zute de statut".

lei lunar, în raport cu gradul de invaliditate șl do
miciliul (urban sau rural) al pensionarului;

— pensia minimă lunară I.O.V.R se stabilește 
la 180 lei în mediul rural și 200 lei în mediul ur. 
ban

Drepturile de compensație bănească de cartelă 
pentru pensionari și soțiile lor nesalariate se vor 
plăti în continuare.

4. Începînd de Ia 1 ianuarie 1957 se va extinde 
treptat, ținînd seama de specificul fiecărei ramuri, 
sistemul de salarizare pe funcțiuni aprobat prin 
H.C.M. tir 1360/1956 la personalul tehnic, de spe
cialitate și administrativ, din sectoarele necuprin
se de această Hotărire, în primul rînd la persona
lul medico-sanitar, aparatul sfaturilor populare și 
la alte categorii de salariați

5. Studiile întocmite pînă acum pentru îmbună
tățirea sistemului de salarizare a muncitorilor să 
fie ■definitivate pînă la 31 decembrie 1956, după o 
largă consultare a muncitorilor și a cadrelor teh
nice din pricipalele întreprinderi, astfel incit îm
bunătățirea sistemului de salarizare să ducă la o 
creștere a cointeresării materiale a muncitorilor 
în sporirea productivității muncii și a rentabilității 
întreprinderilor — sursa și condiția principală a 
ridicării nivelului de trai

Pentru verificarea practică a îmbunătățirii siste
mului de salarizare se va trece la experimentarea 
sa >n semestrul 1 al anului 1957 în unele între
prinderi din toate ramurile economiei naționale. Pe 
baza rezultatelor obținute și a propunerilor făcute 
de către muncitori, tehnicieni și ingineri, sistemul 
de salarizare se va definitiva și se va pune treptat 
în aplicare în toate ramurile economiei naționale 
în semestrul II al anului 1957.

In aceeași perioadă se vor definitiva și studiile 
referitoare la îmbunătățirea sistemului actual de 
pensii.

6. Se va suplimenta bugetul de stat pe trimes
trul IV 1956 cu sumele necesare și se vor preve
dea în planul economiei naționale și in bugetul de 
stat pe anul 1957 fonduri materiale și bănești ne
cesare pentru înfăptuirea măsurilor de mai sus

★
In vederea aplicării cu succes a prezentei Ho- 

tărîri, ministerele organele de partid și sindicale, 
sfaturile populare și conducerile întreprinderilor 
vor mobiliza oamenii muncii și vor lua măsuri pen
tru sporirea însemnată a producției industriale și 
agricole și a fondului de mărfuri de consum, ali
mentare și agricole.

întreprinderile producătoare trebuie să asigure 
o mai bună valorificare a materiilor prime. îmbu
nătățirea consumurilor specifice, să îmbunătățeas
că calitatea și sortimentele mărfurilor, să crească 
productivitatea muncii și să reducă prețul de cost 
al producției

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Consiliul de Miniștri și Consiliul Central al 
Sindicatelor cheamă pe toți oamenii muncii din 
țara noastră, organele de partid sindicale și de 
tineret, organele puterii de stat să depună toate 
eforturile și să muncească cu abnegație pentru 
înfăptuirea măsurilor prevăzute în această Hotă
rire. menite să ducă la ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii și îșî exprimă convingerea că 
aceste eforturi vor fi încununate de succes

Consiliul de Miniștri al R.P.R.
Președinte

CHIVU STOICA

Semănătoarea condusă de tractoristul fruntaș Pleșea Ion sea
mănă grîu în ultimele brazde de pe cele 20 de hectare însă* 
mînțate peste plan.

Insămînfări peste plan
Ion Kirr întinde mîna cu de

getele larg răsfirate ca și 
cum ar voi să cuprindă sub 

ele întreg ogorul dintre o zare 
și alta. Gestul omului de lîngă 
mine, început dinspre partea 
stingă a căruții care ne duce 
hurducăind pe un drum de ră
zor, descrie un arc mare și a- 
junge către dreapta, unde în 
depărtare, se înalță învăluită 
într-o pîclă albăstruie, turla 
bisericii din Apoldul de Sus, ra
ionul Sebeș.

„De acolo, de la poala dealu
lui Frunț. peste valea Dobricăi 
și tocmai pînă în marginea A- 
poldului de Sus, sînt numai o- 
goarele gospodăriei noastre co
lective Acum cîțiva ani pămîn- 
turile acestea erau despărțite, 
dar într-o bună zi ne-am adu
nat plugurile laolaltă și am 
arat haturile. De atunci rodul 
brazdelor s-a îmbogățit11

Ion Kirr, președintele gospo
dăriei agricole colective din A- 
poldul de Sus, își coboară pri
virea țintind marginea arăturii 
pe lîngă care trecem, tace un 
timp, apoi reia :

„Uite griul a și încolțit In 
timpul secetei din anul acesta, 
cînd am arat prima dată, cuți
tele plugului scoteau bolovani 
mari Am mai arat o dată în 
curmeziș, am discuit și am se
mănat Ploaia care a venit în
dată după ce s-a terminat însă- 
mînțarea. l-a încolțit și l-a 
săltat repede la viață Acum aș
teptăm încă o ploaie, o zăpadă 
bună să-l păzească de ger și 
apoi să vezi recoltă Ia vară 1 
Hai. măi Franj — îndeamnă el

calul, pe care soarele prea cald 
pentru o zi de sfîișit de octom
brie l-a moleșit de tot — acolo 
se seamănă peste plan și tu 
abia miști 1

Ion Kirr rîde, apoi adăugă:
— Ar merge el mai repede, 

dar are un picior cam beteag. 
Asta-i cal care n a trăit degea
ba . cît a fost sănătos a tras și 
peste normă. Acum trăiește din 
procentele acelea, ca din ,,pen- 
zie" Doar n-o să-1 aruncăm 
pentru că nu mai poate munci 
la greu”

încet, încet, tot ocolind, dru
mul de răzor ne a dus lîngă 
trei tractoare. Este ora prînzu- 
lui Tractoriștii și colectiviștii 
au întins ștergare albe, lucrate 
cu amici roșu și mănîncă. Oa
meni: sînt veseli. Colectiviștii 
Ederr și Glatz îl necăjesc pe 
tractoristul Nicolae Pleșea. 
Ederr ține într-o mînă un bri
ceag și-n cealaltă o bucată de 
slănină din care taie mereu 
cite o bucățică.

— Tu, Pleșea, spune el me
șterind cu poftă tu pe față și 
pe mîini ești tot atît de unsu
ros ca și slana as*a

Glatz rîde. Pleșea, al cărui 
ch>p e înnegrit de uleiul de la 
tractor ridică ochii mari, către 
Ederr, înghite îmbucătura și 
răspunde cu seriozitate :

— Cînd însămînțezi peste 
plan, te mai cau*ă cineva la 
frumusețe ?

încă puțin și tractoarele al» 
pornit. Acela condus de Pleșea 
este mereu în frunte. Păcăne 
zdravăn, trăgînd după el o se
mănătoare mecanică și o grapă 
cu colți de fier. In urma grapei 
ogorul îmbrățișează strîns se
mințele pline de viitoarea bo-

Așadar, după cum prevede 
statutul, cooperatorului îi 
rămîne și pe mai depar

te un avut personal. In ce-i 
privește pe noii căsătoriți, și 
pe cooperatorii care la intrare 
în cooperativă nu au avut pă
mînt, dacă-și răscumpără pă- 
mîntul dat de cooperativă pen
tru a-și construi casa și cele
lalte construcții gospodărești a- 
tunci acest lot de casă devine 
proprietatea sa personală. Dacă 
nu, cooperatorii respectivi vor 
avea și acest teren ca și cel dat 
pentru grădină sau livadă, doar 
în folosință personală.

Avînd suprafețe mari de te
ren curățate de păienjenișul ha
turilor, avînd la îndemînă ma
șini agricole, precum și alt 
sprijin tehnic și economic din 
partea statului, cooperativa 
poate lucra pămîntul după in
dicațiile științei. Bunăoară, ea 
poate trece la rotarea culturi
lor după sistemul asolamente- 
lor, poate face și celelalte lu
crări importante de pregătire a

solului, iar în timpul vegetației 
culturilor le poate da îngrijirea 
de care acestea au nevoie.

Mai mult. Cooperativa are 
putința de a trece la dezvolta
rea și a altor ramuri de pro
ducție pe lîngă ramura cerea
lieră, fapt ce îngăduie o folosi
re completă a tuturor rezervelor 
ei de muncă, și asigură totoda
tă cooperatorilor mari venituri 
în bani și produse.

Toată puterea de muncă a co
operativei trebuie deci concen
trată în primul rînd asupra ne
voilor gospodăriei sale obștești. 
Potențialul ei de muncă nu tre
buie risipit în diverse și mărun
te treburi din afară, ci folosit 
cu multă chibzuință,- căci în ul
tima instanță chezășia sporului 
de venituri este munca unită a 
cooperatorilor.

Așadar, gospodăria persona
lă este o sursă secundară, auxi
liară, menită să asigure satis
facerea unor trebuințe mărunte 
ale cooperatorului și familiei sa
le. Și de aceea statutul-model 
prevede în mod concret propor
țiile ei.

Respectarea cu strictețe a ar
ticolului 7 din statutul-model 
este una din condițiile de sea
mă pentru dezvoltarea coopera
tivei. Adunarea generală a co
operatorilor trebuie să hotăras
că concret ce rămîne în gospo
dăria personală a cooperatoru
lui și să vegheze ca hotărîrea 
sa să nu fie încălcată.

găție.
Privesc chipul senin al pre

ședintelui. De pe liniile feței se 
desprinde o vie mulțumire. Se 
uită la mine și spune:

— Pînă astăzi la amiază, pe 
ogoarele gospodăriei noastre 
colective „Brazdă Nouă1*, s-au 
însămînțat 20 de hectare peste 
plan.

MIHAIL POP

EPIGRAME
Marin Lețu, vînzător la 

cooperativa din Măciuca, 
raionul Olteț, nu dă res
tul sub un leu.

In problema cea cu leul. 
Noi ne arătăm protestul, 
Sperînd că U.R.C.C.-ul 
O să vină el cu... restul.

★
Colectorul I. Vlad din 

Sălașul Superior, regiu
nea Hunedoara, îșî pe
trece vremea pe la M.A.T.

De obiceiurile sale 
Nu are rost să vă mirați. 
In loc de grîu și-alte cereale, 
Preferă struguri... prelucrați.

V. D. POPA



Schijă de GH. NESTOS

Pe bunicul Constantin Manole nu-1 văzusem de 
multă vreme. Cînd eram copil, tata mă tri
mitea vara la dinsul, la țaiă, și-mi spunea :

—— Nici acolo n-ai să te hrănești mai bine ca 
•tcasă, dar măcar ai mai mult aer și loc de zben
guială berechet.

Bunicul avea in jurul bordeiului o grădină 
cam de 8-9 prăjini, cu pruni și curcudei, cîțiva 
cireși și un nuc bătrin care-și lăsa crăcile pînă 
la pămînt de jur-împrejur, inchizind sub dinsul 
ca intr-un clopot, un loc îndeajuns de mare, um
bros, plin de răcoare și de mireasma amăruie a 
frunzelor lui late și lucioase. In zilele de arșiță 
■colo era raiul nostru.

Mai avea bunicul darul povestirii. Cele mai 
multe intîmplări pe care le ascultam erau de pe 
vremea cînd își tăcuse el armata la Iași, la un 
legiment de călărași. Bunicul, Constantin Manole, 
era dușmănit de clinii vecinului, care cînd îi au- 
■eau glasul săreau de pe unde erau și-1 lătrau 
pînă intra în casă sau pleqa în sat după treburi.

— Aveam un căpitan, măi nepoate — începea 
•1 de fiecare dată cu aceleiași cuvinte — care 
eînd mergea cu noi la instrucție pe cîmp își lua 
tn buzunar un șip de rachiu și cîțiva covrigi. 
Toată ziua sta pe iarbă tolănit, rodea mereu din 
•ovrigi și gusta din rachiu. Pe noi ne lăsa în
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Se lăsase amurgul. In casa lui moș Toader. umbrele 
înserării veneau furișe și se aciuau peste tot. Deodată, poarta 
se trînti. Cîțiva pași repezi răsunară în tindă, ușa se deschise 
și baba Nastasia năvăli înăuntru.

O soris — făcu bătrîna si se așeză cu greutate pe pat. 
Liniștit, bătrînul se așeză iar pe scaunul cu trei picioare. 
— Ce te-așezi ? — strigă bătrîna făcîndu-și vînt cu 

scrisoarea — ce te-așezi ? Na și citește și vezi ee-i în stare 
fecioru-tu. să vezi cum mg face de rîsul lumii.

Puțin speriat, moș Toader se saltă în picioare, luă scri
soarea, răsuci butonul și la lumina caldă a becului începu să 
citească. Cînd termină i-o dădu liniștit înapoi:

— Brava lui. Era și timpul I
— Ba eu văd c-ai bolunzit. Va să zică fecioru-tu 

se-nsoară și tu nu spui altceva decît ..bravo lui". O să-mi 
aducă în casă cine știe ce fel de fată și tu nu spui altceva 
decît ..bravo lui". A nu I Dacă tu spui „bravo lui" atunci 
eu nu tac. Eu vreau să știu cine-i fata. Ce are. cum are. nu 
așa să-l știu legat de cine știe ce săcăntoacă. auzitu-m-ai ? 
Fuga la poștă. Dă-i telegramă: „Oprește nunta 1 Cine-i

FATA CU ZESTRE

plata domnului. Altfel era un bărbat voinic, ambi- 
țioe, iar dacă venea colonelul în control alerga la 
■oi, se da călare în flancul drept și cînd striga: 
„Iscadroon, dreepți !*._

Se vede că bunicul sau uita, sau nu-1 răbda 
Inima să știrbească din farmecul povestirii, căci 
de cîte ori ajungea la „iscadroon, dreepți I* răc
nea cu toată vlaga, ca și căpitanul lui de la că
lărași. Atunci se întimpla necazul cel mare : cii- 
■ii vecinului năvăleau peste noi în jurul nucului.

Războiul dintre dinșii și bunicul pornise cam de 
■n an de zile, anume de cînd bunicul luase obi
ceiul să colinde corhanele Corciovei, pe unde 
alegea vițe groase de salcîm, le curăța frumos, 
le pîrjolea la un capăt în flacăra de paie, apoi 
le încovoia cu mult meșteșug. De cîte ori isprăvea 
de făcut altă cîrjă, și asta se întîmpla mai în fie
care zi, mergea la vecin să-l întrebe de sănătate 
chipurile, și hărățea cîinii cu bastonul cel nou. 
Din cîte povestea el și din cîte vorbeau și alții de 
seama lui în sat, bunicul fusese un om tare vred
nic în viața lui, harnic și priceput, înțelept și 
chibzuit la toate. Acum însă, se făcuse fără nici 
»n rost meșter de bastoane și-și povestea amin
tirile cui îl asculta, dar mai ales mie. Ii intrase 
în cap că nu mai are pentru ce trăi, voia să se 
grijească pentru viața viitoare, dar cum nu avea 
ce da de pomană, oprea drumeții pe drum și le 
dădea cîte o cîrjă, îmbi'ndu-i să zică „bogda
proste*. Cu munca la cîmp isprăvea repede pe 
hectarul lui de semănătură, iar la boier nu voia 
să muncească. De ce nu voia să muncească la 
boier, asta am aflat-o într-o seara de la mătușa 
Tudora, femeia vecinului cu cîinii cei răi. Cu 10 
sau 15 ani în urmă, bunicul se dusese Ia conac, 
la vechil. Ce-a vorbit el acolo și ce-a cerut ve
chilului, mătușa Tudora nu mai știa. Atîta mi-a 
spus doar, că l-au bătut apoi jandarmii pînă cînd 
și-a pierdut cunoștința, iar după aceea șeful de 
post s-a urcat peste dînsul și a jucat, fărîmindu-1 
cu potcoava ciubotii. Bunicul a zăcut cîteva luni 
de pe urma acelei bătăi și s-a ales fără jumătate 
din degetul arătător de la mina stingă. Despre 
toate își amintea și povestea bunicul, dar despre 
bătaia aceea nu voia nici cum să scoată o vorbă.

I se făcuse lehamite de viață; părea îmbătrînit 
Înainte de vreme și se gîndea numai la moarte. 
Așteptîndu-și „doamna cea purtătoare de coasă*, 
cum îi zicea el morții, își făcuse și două lăturoaie 
de seîndură pentru sicriu, pe care le păstra în 
pod.

De atunci au trecut ani de zile, dar eu nu l-am 
mai văzut pe bunicul. Tata căpătase o slujbă 
mai bună și mă dăduse să urmez școala 

mai departe, apoi la universitate. Intr-o vreme 
auzisem vorbindu-se în casă că bunicul s-a în- 
tîlnit la un iarmaroc, la Podul Turcului, cu jan
darmul care-1 bătuse în tinerețe. Fostul jandarm 
*» făcuse gestionar la o cooperativă, dar bunicul
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fata? Scrie deslușit. Are ceva zestre?" Pleacă omule mai 
respede, că pînă ajunge asta la Frunzănești. fac ăia și-un 
nepot.

Hotărît _ doar pe jumătate. bătrînul ieși pe ușă totuși.
Peste cîteva zile, pe înserat, baba Nastasia primi iar 

veste de la Mihai, fecioru-său. Așezată pe un scăunel lingă 
bătrîn, asculta cum acesta îi citea :

— ...pe fată o cheamă Măriuca și-i mîndră ca soarele...
— Auzi, moșule ? Ca soarele! Tu nu mi-ai spus nici 

cînd așa ! Bine 1-o-mbrobodit I
- ...Ne-ndrăgim și ne luăm...

— Da’ zestre... de zestre nu scrie ?
— Ai răbdare, că scrie el, îți știe doar năravu’. „Si îi 

place de mine că-s tractorist"...
— Aha. aha. da’ ce are ?
— ... „are cazan de țuică, pămînt cît îi dealu’ "...
— Așa, așa.
— ..... livada cu pomi, vaci de lapte, oi, vie“...
— Las-o naibii, asta-i chiaburoaică n-auzi ? Fuga la

poștă. Dă telegramă : Oprește nunta... Auzi, să m-arate satu’ 
cu degetu’ că-mi bag în casă cinstită, o viperă... Ge stai 
omule, ce stai... aleargă... adică nu. pune-ți hainele de săr- 

Frunzănești... „Mîhai, Mihai, ce-mibătoare. mergem Ia 
făcuși! ?“...

★
din Frunzănești. baba Nastasia și 
duminică, merg voinicește spre

Prin colțul uliții 
moș Toader. gătiți de 
cîmp.

La vremea prînzului sosiră la brigadă. Un flăcău ’nalt, 
cu părul ca tăciunele, le veni iute ta întîmpinare:

— Bine-ați venit tâtucă. și dumneata mamă...
Abia trăgîndu-și sufletul, cei doi se opriră.
— Fata... unde-i fata ? — făcu bătrîna intr-o răsuflare.
O codană cu cosițe aurii tocmai venise lingă ei și 

strecurîndu-și mîna în cea a flăcăului le dădu și ea ziua bună.
— Ea e, mamă 1 Măriuca...
— Ascultă fată... copilul meu îl fecior de oameni cinstiți 

— se repezi bătrîna cu vorba, apoi văzînd-o cât de mîndră 
e, se mai muie — spune, ai cazan de țuică ?

— Am. mamă I
— Si livadă ?
— Si. și cai. și vite, și pămînt cît îi dealu’.
— Are mamă — spușe Mihal — are toate câte ți le-am 

scris, și-o să aibă poate și mai mult. Zestre mare, mamă, că 
fata mi-i colectivistă.

Bătrîna rămase năucă.
— Ei. ce zici Toadere?...
— Eu ? Apăi ce să zic... Păcat că nu prea 

balamalele, că dacă as găsi și eu una cu atîta 
c-aș face prostia să mă-nsor a doua oară.

VIOREL
O
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cică l-a prins de gît, l-a izbit la pămînt și l-a 
călcat în picioare pină cînd acela a rămas lat în 
colbul tîrgului. Asta era prin 1945. Mai tîrziu bu
nicul s-a trecut în gospodăria colectivă din satul 
lui, ba într-o vară, prin 1954, știu că ne-a trimis 
o coșarcă cu struguri, cu toate că vie, știam și 
eu destul de bine, n-a avut niciodată.

Astă-vară am tost acasă, la părinți, o vreme. 
Cînd a venit vorba despre bunicul, tata mi-a spus:

— M-am întîlnit cu unul din sat și-am aflat că 
bunicu-tău ii tare amărit. N-ar ti rău să dai și 
tu o fugă pînă la dînsul, sâ vezi cum o mai duce.

Bucuros, a doua zi am plecat dis-de-dimineață, 
căci aveam de făcut cam 20 de kilometri pe jos. 
L-am găsit acasă pe bunicul. Stătea pe prispă, 
cu un baston între genunchi și privea cerul.

— Sărut mîna bunicule — i-am strigat de la 
poartă și m-am dus întins la dînsul. El, cînd m-a 
văzut, s-a ridicat sprinten, m-a sărutat pe frunte 
și mi-a răspuns :

— Bine-ai venit nepoate ! Aproape să nu te mai 
recunosc.

S-a răsucit apoi sprinten și a intrat Înăuntru, 
de unde s a întors cu un lăvicer de canură pe 
care l-a întins pe prispă; a mai coborît în pivniță 
și a adus o ulcică cu vin roșu. Cît umbla el mă 
uitam în jur și fiecare colț, fiecare pom din gră
dină, dar mai ales nucul cel bătrîn, îmi aminteau 
de bunicul de altădată, care nu mai semăna cu 
acesta de azi. Și fața casei se schimbase mult, 
dar la început nu mi-am dat seama de ce.

— Ai văzut? — m-a întrebat bunicul, îmbiindu- 
mă să beau cu ulcica. — Am pus țiglă pe casă.

— Văd bunicule—mi-am dat eu seama atunci.— 
Parcă nici scara asta nu era în fața casei ?

— Scara asta ? — Aista-i săcriul, nepoate — a 
rîs bunicul ghiduș.

Am stat cîteva ceasuri de vorbă.
M-am minunat de cele ce-mi spunea el. Satul 

se schimbase cu totul în ultimii ani. Bunicul po
vestea despre fiecare lucru cu multă mîndrie în 
glas, de parcă el singur ar fi făcut și grajdurile 
colectivei, ar fi înjghebat și ferma de vaci, și cres
cătoria de porci. Din vreme în vreme aducea vor
ba de președinte și spunea :

— Băiet bun, da-i căpos. Se crede deștept și 
stă cu legea în mînă.

£
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BURLACU

O casă romînească cu pridvoari 
luminoase, cu scări largi, ci 
uși, coloane și streșini de lemn 

încrustate cu îneîntătoare împletituri ț 
podoabe, găzduiește astăzi muzeul r; 
ion al Muscel.

Aici, la Cîmpulung, s-a tors un fi 
al istoriei noastre. Micul orășel d 
pe Rîul Tîrgului, întins de-a lungul t 
cestuia pînă dincolo de culmile Mi 
țăului, a fost întîiul scaun al statuii 
feudal muntean.

Era firesc deci, ca pămînturile rml 
celenilor să primească nenumărate ct 
torii domnești, documente, înscrisur 
chiar și după anul 1369, cînd scaunt 
tării se mută în apropiere, la Curte 
de Argeș.

Călătorul care cu ani în urmă ît 
purta pasul prin părțile locului, întî 
nea adeseori, la răspîntii de drumur 
pietre brodate cu slove chirilice, cruc 
fîntîni de demult; auzea vorbindu-s 
despre picturi păstrate de-a lungi 
veacurilor, despre acte domnești, zapii 
și jalbe, despre cărți tipărite tocm; 
ia Petersburg și aflate aici pe 1 
sfîrșitul secolului XVIII sau despr 
scrisoarea boerului Neacșu, care da 
tează de la începutul veacului r 
XVI-lea.

Pe aici, pe drumul Muscelului, 
trecut Tudor Vladimirescu păzit _ d 
arnăuți și mavrofari, mergînd cătî 
Tîrgoviște, unde avea să fie ucis î 
ziua de 27 mai 1821. Pe cîmpia de 1 
Grădiște, lîngă Cîmpulung, Tudor 
fost întîmpinat de numeroși țărani^ 
breslași călări. Boierii, neguțăt® 
fugiseră. Țăranii i-au dat pîine și s™ 
ca unui domnitor, deși el era de-acur 
prizionier și mergea la moarte.

Tot pe aici, în anul 1835, generali 
consul Minciaki, întîiul colaborator . 
lui Kiseleff. a ridicat o fîntînă. car 
poate fi văzută și astăzi lîngă parei 
băilor, spre a veni în ajutorul oamen 
lor nevoiași din părțile locului.

In anul 1848, masele țărănești ! 
cercurile progresiste din~ aceste locur 
de la Rucăr, au dat adăpost de. tain 
guvernului revoluționar provizorii 
Era în acest gest, ca și în multe altei' 
răsfrîngere a dorului de libertate < 
oamenilor de aici, din rîndurile căror 
s-a născut Radu Anghel. haiducul < 
purta la gît cravata roșie a pașoptișt 
lor.

Muzeul cuprinde numeroase doc 
mente și monumente istorice. Recor 
siderarea tar a fost posibilă datorii 
inițiativei Comitetului Raional < 
Partid, care antrenînd în această mui 
că numeroși profesori, elevi și alți c< 
tățeni din oraș și sate, a reușit c 
la începutul anului 1952 să deschid 
porțile muzeului raional. In prezei

— Și cine-i președinte, bunicule ?
In loc de răspuns, bunicul s-a ridicat și a mers 

mai încolo, pe colțul prispei, apoi a strigat înspre 
casa vecinului.

— Tudoră, ți-a venit băietu, Ilie ? Zi-i, fa, să vie 
oleacă încoace.

Peste cîteva clipe, pe după o coștereață de 
găini sări gardul mititel un bărbat cam de 40 de

ani, cu mustață scurtă, bărbierit proaspăt și roșu 
la față. Acesta era băietul.

— Iacăta-1 și pe președinte — mi-1 prezintă bu
nicul. li băietul mătușă-ti Tudora, că tat-su a mu
rit mai de mult, zdrobit de-un copac.

Președintele a dat mîna cu mine și s-a așezat 
pe lăvicerul de canură

— Ascultă Ilie — a început de-o dată bunicul 
— tu mult ai de gînd să-ți bați joc de mine ?

Ilie a zîmbit ușor, apoi vrînd să aflu și eu su
părarea bunicului, a început să vorbească. Am 
înțeles atunci că, două săptămîni în urmă, adu
narea generală hotărîse ca bunicul nu mai poate 
munci și că trebuie să primească venit din fondul 
de 2 la sută, anume pus de-o parte pentru băfrîni.

— Auzi nepoate —ț a sărit ars bunicul, zădăr

nicind vc 
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— Ar i 
muncești, 
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însemnări 
din muzeul raional 
Cimpulung-Muscel

1 numără peste 3.500 de piese, 
izitat anual de zeci de mii de 
I si deține cu cinste drapelul de 
ș pe regiune.
zi de odihnă cînd am suit pen- 
ima oară treptele muzeului. In 
e mineralogie și roci, un grup

neri de la mina Berevoești, cer
ni luare aminte piesele expuse. 
roican, directorul muzeului, le 

explicațiile necesare. Un alt 
de elevi se afla în sala de zoolo- 
în cea cu obiecte de artă romî- 

i. In mijlocul lor vorbea tovară- 
lîrțu Flaminiu, arheologul mu- 
, un om cu bogate și felurite cu
lte științifice și istorice. Muzeul 
e drept cuvînt o școală practică 
i cunoașterea evoluției societății 
ungul istoriei.
Iți dintre vizitatori întîrzie îndeo- 
n fata acelor documente caje o- 
:sc lupta revoluționară a țărani- 
usceleni în decursul anilor de 
sric și împilare. In mijlocul a- 

documente se află portretul hai- 
li Radu Anghel, născut în 1827, 
nuna Botești-Greci. Fiu de țăran 
„ot musceî“. el își alege o mînă 

intelui — știe el că nu mai pot 

ai liniștit, bunicule, să nu mai 
e 70 de ani. Legea gospodăriei 
poate mai bine.
pace cu legea. Dacă ar îm- 

ață*u părul, aș mai zice, dai 
tc^^Bziua acasă? Să zn-apuc 
m^rpuc să le iac, să le dau 
ble cu ele pe cîmp.
eput a rîde de gluma lui bu- 
amintit de vremurile cînd um- 
Corciovei: cit de dărîmat pă- 

a, deși era mai tînăr, șl cit de 
edintele a sărit gardul înapoi 
use mătușa Tudora. Bunicul a 
noaptea aceea n-am mai stat 
-©imineața am plecat acasă, 

lui bunicu c am să mă întorc 

vînt. De data asta însă am a- 
pe bunicul nu l-am mai găsit 

r mătușa Tudora și iemeia a 
pună că 1 găsesc pe bunicul la 

erit. Ce putea tace bunicul la 
tîrziu ? Poate este vreo ședință, 
cat pe drumul plin de colb al 
e oamenilor luminile nu se 
r cînd am ajuns aproape de 
ra întuneric. Tocmai voiam să 
înd deodată aud :

glasul lui bunicu. Așa 
d povestea cum își iăcea
nelcRa regimentul de călărași, 
i sînt.
te?
:ale ce iaci aici ? l-am întrebat,

gospodărie, nepoate.
ii-a spus lucrul acesta, am 
i mulțumit și mîndru de dînsul. 
ina lunii strălucea pe acoperi 
în ochii lui bunicu strălucea

de cetași cu care pornește să răzbune 
toate nelegiurile săvîrșite de boieri și 
de stăpînii averilor mănăstirești. Pra
dă conacele, și curțile boierești și tot 
ceea ce strînge împarte țăranilor sau 
dă de zestre fetelor sărace. Si acum se 
mai păstrează hanul din Bughea și 
crîșma lui Pahal din Cîmpulung, unde 
obișnuia să se ascundă haiducul, că
ruia țăranii munceleni i-au închinat 
eîntecul :

„Foaie verde-a bobului 
Prin pădurea bradului 
Trece mama Radului 
Din ochi negri lăcrămînd 
Și de Radu întrebînd:
— N-ați văzut pe Radu mamii ?
— L-am văzut la crîșma St anii 
Unde-și beau drumeții, banii 
Și haiducii, gologanii.
Căci cu sfanții cumpăra 
Boi și pluguri și le da 
La sărmani în sărăcie 
Ca să-i scape din robie. 
Radu bea și n-a văzut, 
Crîșmărița l-a vîndut, 
Poterașii mi l-au luat, 
Fedeleș mi l-au legat".

Astfel, prin trădare, poterașii con
duși de căpitanul Langada, l-au prins 
în octombrie 1867 în Cîrstieni, lîngă 
pădurea Rîncăciovului. Se spune că 
la început au tras în el cu gloanțe de 
plumb, dar acestea se opreau în că
mașa de zale a haiducului. Mai apoi, 
i-au împușcat cu un sfanț tăiat în pa
tru. Moare în lanțuri, la Cîmpulung. 
Mulțime de tîrgovefi și țărani au ce
rut stăpînirii trupul haiducului și l-au 
înmormîntat cu toată cinstea. Mor- 
mîntul lui mai poate fi văzut și as
tăzi, lîngă spitalul unificat din Cîm
pulung.

Apăsați de nevoi, loviți de harap
nice. încovoiat! de asprimea jugului, 
țăranii musceleni luau de multe ori 
calea bejeniei. Un document păstrat 
tot aici. în Cimpulung, arată că la 1 
iulie 1688, Serban Cantacuzino acordă 
scutire de biruri locuitorilor, „Văzînd 
Domnia mea că pentru mult greu ce 
au asupra lor, vor să se risipească și 
să fugă“... Un alt document, din 30 
iulie 1706, referindu-se la țăranii din 
Dragoslavele și Rucăr care nu voiau 
să mai muncească pe moșiile mînăs- 
tirești din cauza marilor biruri, spune: 
-.„Fiind tari de cap și neascultînd de 
poronca domnească să meargă voitori, 
fost-au să-i aducă fără de voia lor și 
să le ia și bani de soroc". Un altul de 
la sfîrșitul secolului XVIII, ne așează 
în fată plîngerea țăranului Vasile Ra
du. In ialba aceea. Vasile Radu spune 
că pentru bucățica sa de pămînt, tre
buia să dea 24 mînuși de cînepă, 43 
snopi de orz. grîu si secară. 9 cănite 
de fîn. 5 banițe de porumb. Nelegiui
rile boierilor ajunseseră atit de de
parte. trezind ură în inimile mus- 
celenilor. încît în 1790 se ordonă is
pravnicilor de Muscel...... să se astîm-
pere. să nu mai pricinuiască frămîn- 
tări locuitorilor plaiului, punîndu-i în 
hiare și cătuși“. Nelegiurile iară conti
nuă. La 1827, Stana Neculai Negoescu, 
trimite domnitorului Grigore Ghica. 
jalbă împotriva lui Stanciu, pîrcălabul 
din Susiănești și împotriva boierului 
Nicolae Rucăreanu, care i-au încălcat 
putinele finețe. Peste cîtiva ani, în 
1836, Nicolae Ursu și alti țărani din 
Dragoslavele se plîng împotriva ace
luiași boier, care le cotropise pămîn- 
turile de pe Fundata. Ca urmare, ță
ranii trec la forme de luptă mai îna
intate. In 1907, țăranii musceleni găz
duiesc și ascund vreme îndelungată 
pe frații lor răsculati de prin părțile 
Argeșului și Vlașcii. In 1911, țăranii 
din comuna Rucăr se răscoală împo
triva marelui proprietar de munți, Pa- 
raschiv Boștea, cerînd înapoi fînetele 
și pădurile furate.

Din această sală a muzeului, unde 
este înfățișată viata de mizerie și lup
ta împotriva asupritorilor dusă de ță
ranii musceleni în vremurile trecute, 
vizitatorii ajung în sala unde se înfăți
șează munca și rodul muncii oamenilor 
noi, liberi și stăpîni pe toată întinderea 
muscelelor, pe toate înălțimile munților 
înconjurători. Privind aceste noi docu
mente parcă ai în fată ciobanii și tur
mele din întovărășirile zootehnice, chi
purile țăranilor si ale tăietorilor de pă
duri. cîntecele plutașilor de pe Dîmbo
vița. freamătul războaielor de tesut. 
Parcă vezi aevea viata nouă a țăranilor 
musceleni și drumul luminos al zilelor 
de mîine.

Am coborît treptele casei romînești 
cu pridvoare luminoase. Făcusem o 
călătorie de-a lungul cîtorva veacuri, în 
cursul căreia aflasem multe lucruri noi 
despre traiul oamenilor din părțile 
Muscelului.

NICOLAE NASTA

Studiu pentru „Odihna la cîmp".ȘTEFAN POPESCU
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De curind a venit 
în țara noastră într-o 
vizită prietenească 
scriitorul Liviu De
leanu din R.S.S. Mol
dovenească.

Născut în anul 1911, 
Liviu Deleanu încă 
din tinerețe ș-a dedi
cat creației literare. 
In timpul războiului a 
scris mult pentru ga
zeta care apărea la 
Moscova în limba ro- 
mînă și se adresa os
tașilor romîni tîrîți de 
hitleriști și de clica 
lui Antonescu în cri
minalul război anti- 
sovietic. Ziarul acesta 
era difuzat de cerce
tași ori aruncat din avioane pe 
armatei romîne. In plin 
1942, megafoanele de pe 
mis 
Mulți ostași romîni l-au 
mulți îl țin minte p>nă în 
Încetarea războiului. Liviu Deleanu a în
ceput să colaboreze la numeroase ziare și

— poet din R.S.S. Moldovenească —

pozițiile 
în anul

reviste din R.S.S. Mo1- j 
dovenească. Cărțile 
lui se bucurau de un 
mare succes în rîn- i 
durile cititorilor. Pînă I 
în prezent, s-a tras a 
treia ediție a poemu- j 
lui său „Krasnodon“t | 
închinat eroilor Tine- I 
rei Gărzi.

Timp 
încheiați, 
teatrului 
Chișinău 
basmul 
fermecat", în care cu 
multă gingășie și pu- 
tere de evocare Liviu 
Deleanu cîntă frăția 
de veacuri dintre po
porul rus și cel mok

de șase ani 
pe scena 

de stat din 
s-a jucaă 

„Buzduganul

Plugușorul" lui

război, 
front au trans- 
Liviu Deleanu. 

ascultat atunci, 
ziua de azi. La

dovenesc.
Culegerile

noi“, poezii și poeme, sînt închinate con+i 
struirii comunismului tn U.R.S.S. Cărțile 
pentru copii „Mi-e drag să meșteresc"*, 
„La noi în ogradă" și altele, aduc o notă 
de prospețime în literatura pentru cei 
mici.

sale de versuri „Vremuri

(Desen de N. HI LOBI)

(Luna-și scoate dintre nouri creasta...) 
Și-n lumina-n care vi-1 prezint. 
Satul nostru pare-n seara asta 
îmbrăcat in straie de argint.
Cintece și rîs de voie bună 
Se aud pin' hăt departe-n sat, 
Iar in fața școlii se adună 
Oamenii intorși de la arat.
Bătrinei c-un singur dinte-n gură 
Și o mare droaie de femei 
Se adună-aici la-nvățătură — 
Ca un rciu de-albine-ntr-un știubei.
Cel mai harnic dintre toți școlarii 
E un moșneag de șaptezeci de ani: 
Moș Vasile, cum ii spun plugarii. 
Cel cu-abecedarul sub suman.
Și să vezi cum ride in bărbie 
Cînd incepe-a buchisi un rind. 
Iar la-ntiia slovă ce o scrie 
Stă cu iruntea-n palme — surizînd.
Fața lui e azi mai luminoasă 
De atita cuget impăcat... 
Iar tîrziu, cînd se intoarce-acasă. 
Mă opresc cu el in drum la slat:
— Cum o duci cu școala, moș Vasile ?
— Cum s-o duc ? Ii bine cînd înveți.. 
Vremuri noi 1... Amu sint alte zile ... 
laca-nvăț și eu la bătrineți.
— Spune-mi drept, au te-ai gîndit vreodată 
C-ai s-apuci cindva a învăța ?
Moșu-și scoate cușma — și-mi arată 
Păru-i sur — și-mi spune : — Vezimneata, 
Is bătrin — și mă gîndeam la moarte, 
C-o să-mi vină vremea în curind ;
Dar c-o ii s-apuc să-nvăț șl carte. 
Nu, la asta n-am gîndit nici cînd.
— Ei, și-acum ? — Amu mă trag la viață. 
Multe are omul de-nvățat.
Iacă rostul: numa cine-nvață 
Știe c-a trăit cu-adevărat.
Moșul pleacă și îmi strînge mina :
— Stai puțin ! — mai zice. — Știi ceva î 
Miine-mi iau Ia școală și bătrina, 
C-amindoi mai bine-om învăța I

LIVIU DELEANU
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Pe costișa dealului 
Ară plugul badelui — 
Boii trag și plugul ară, 
Badea-i zice.n frunzișoară. 
Cîntă-ți bade cîntecu’ 
Că mi-i drag ca suiletu'. 
Și ca rouă ierbilor 
In Poiana Cerbilor; 
Ca licărul stelelor 
In mijitul zorilor. 
Zorilor, 

surorilor.
Ceasul deșteptărilor. 
Bade, cîntecelul tău
E taman pe gîndul meu — 
Inima, din frunză-ți spune, 
C-avem astăzi vremuri bune ; 
Vremuri bune și curate ; 
Pace și belșug in sate. 
A prins la noi rădăcină 
Un pom tînăr de lumină ; 
Pomul mi l_au dăruit 
Frații de la răsărit.

Motive 
închinat

naționale pictate pe un vas 
Prieteniei Romîno-Sovietice

incetiuaii 
foc vă iegănați

Creșle pomul 
Viața noastră

ului
se-ntinde 
cuprinde -

Și 
o 

Unde pică dalba-i rază 
Țara se înseninează — 
Unde-i pică fulgerul 
Ctește mare lujerul — 
Codrul tot e numai muguri, 
Viile se frîng de struguri; 
Griul crește pe hotare 
De nu te mai vezi călare, 
Foaba cucuruzului 
Cit măseaua calului. 
Ară bade, ară dragă. 
Ară bade ziuantreagă, 
Pînă vine înoptatu’ 
Că s-a dus din sat bogatu’ 
Și-a pierit din piept oftatu’ — 
Griul nalt, cu spice pline 
Crește numai pentru tine.

Culeasă în com. Blăjeni, 
raionul Bistrița, 
regiunea Cluj

ă-nfloreascâ
Un vas de cristal creiat în cinstea 

Prieteniei Romîno-Sovietice.

Brazilor 
Mai cu 
Și șoptiți izvoarelor 
Pe sub talpa leselor 
Să nu vie tulburate. 
Că ni-s genele zvintate 
Și ni-s anii cu dreptate ; 
Să nu vie iurioasă 
Că s_a stins jelea din casă; 
De la răsărit de soare 
Bătu vini de alinare — 
Bătu vint răcoritor 
Și rănile nu mai dor ; 
Dară vîntul tot o bate 
Pină-s toate vindecate 
Că nu-i vint ca vînturile 
Ce scutură ramurile 
Să usuce tioriie. 
Ci e vint îmbietor 
Leac vestit al rănilor 
Din focul războaielor.
Brazilor bătuți de vinturi. 
Holde mari crescură-n cîmpuri 
Mindre și bogate-n spic 
Are snopul un mertic... 
„.Omul, nu mai e calic !

Foaie verde și_o negară
Măi țărane de la țară 
Ce viață grea și-amară

• Duceai tu în vechea țară; 
Munceai iarna, primăvara. 
Munceai toamna, munceai vara. 
Și n-aveai agoniseală

Brazilor cu foșnet lung
Unde merg și-oriunde-ajung, 
Cînd se lasă ploile
Șl cobor cu oile,
Țara-i cu pospai de soare,

Mumă bană, călătoare ; 
încălțată cu oțele 
Trece și prin ierburi rele. 
Brazilor 
Cărunților, 
Coronița munților. 
Izvorul răcoritor 
Și al dezmierdărilor. 
Spuneți, voi, rumînilor 
Câ și eu, cioban bătrin 
Ce vă știu comorile, 
îmi plac, măre zările 
Și să zic cîntările 
Și pe Ungă oi făcui 
Cîntul ăsta ce vi-1 spui 
Și i l-am dat vîniului, 
Vintului, 

haiducului 
Cit ii șes și cremene 
Rătăcind să-l semene 
Și cu nevăzută mină. 
Să nu_l puie în țărînă ; 
Nici în loc cu pietricele 
C-o să piară și mi-i jele; 
Vreau să știu că mi-1 aruncă 
Tot pe-a inimilor luncă 
Și cînd cade să răsară 
Cîntece de primăvară 
Cite stele sini pe țară.-

Culeasă în corn,
leț, raionul Curtea de 

Argeș, reg. Pitești

țară
(C î n t e c) 

Foaie verde bob negară 
Ce mai veselie_n țară. 
Ce mai veselie-n țară 
Republica Populară.
Plîng ciocoii de se-omoară 
C-a plecat vodă din țară. 
N-are cin să-i ocrotească. 
Cine să_i mai minuiască. 
Au zburat pogoanele. 
S-au dus milioanele. 
Ce se fac cucoanele ? 
In Republică la noi 
Nu ne trebuie ciocoi. 
Noi trăim iără de ei. 
Foaie verde și-o lalea, 
Să-ntărim Republica.

Căci boierii „isplotară" 
Fără milă, fără teamă 
Munca ta de-un an și-o vară... 
Pe moșie la boier 
Indurai foame și ger. 
Și habar n-avea de tine 
Numai lui să-i meargă bine. 
Muncitor, țăran lipsit. 
Azi amaru-ți s-a sfîrșit 
Cu-ajutor din răsărit. 
Și trăiești mai fericit. 
Astăzi noi avem o țară 
Mîndră ca o floare rară 
Republica Populară. 
Cu boierii s-a sfîrșit. 
Moșiile s-a_mpărțit 
La țărani și muncitori 
Să le muncească cu spor. 
Cu plăvani și cu tractoare 
Ară voioși pe ogoare, 
Zile bune să-și croiască 
Prin muncă pacea să crească. 
Partidul să ne trăiască. 
Republica să-nllorească.

Culeasă în com. Moză- 
ceni, raionul Costești, 

regiunea Pitești

Mare bucurie,
mare

Mare veselie, mare 
Pe pămint și pe sub soare 
Pe ogoare și prin sate 
Că la noi amu_i dreptate. 
C-o venit din răsărit 
Oastea și ne-o izbăvi' 
Lucră țara, lucră satul 
Turbă chiaburul, spurcatul 
Țară mîndră noi vom face 
Ș-om lupta noi pentru pace.

Sculptură în lemn realizată de artiști populari, înfățișînd dragostea și re
cunoștința cu care țăranii muncitori din țara noastră au ieșit în întîmpina- 

rea ostașilor sovietici.

Frunza

latăFrunză verde, foaie 
Țară nouă, democrată 
Nu mai ești ca altădată. 
Condusă de muiți ciocoi. 
Erai plină de nevoi. 
Noi privim spre răsărit 
Căci de-acolo a venit 
Soarele mindru și scump 
Ce pe toți ne-a fericit. 
Noi cu toții te iubim 
Și muncim să te-nflorim.

Culeasă din raionul Fi- 
liași, reg. Craiova

„ m trait 
timpuri prea grele 
Foaie verde viorele 
Am trăit timpuri prea grele 
Dar astăzi republica 
Ne-a bucurat inima. 
Cînd privim peste ogoare 
La frumoasele tractoare. 
La țăranul muncitor 
Cum muncește-al lui ogor 
Parcă rîde pe sub soare 
Toată lumea muncitoare.

Culeasă din raionul Cislău

Du-te vintule hoinar 
Iute ca un cal fugar. 
Străbate cărările 
Pe sub toate zările. 
Peste toate țările 
Și gonind pe cărărui 
Oamenilor să le spui 
Că steaua poporului 
Arde-n miezul veacului 
Și-n vatra sufletului. 
Mult au vrut dușmani s-o fure 
Și n-au putut de-o secure 
Mînioasă, 
Arțăgoasă, 
l-a trimis la ei acasă — 
S-o stingă, fasciști-au vrut. 
Nici așa nu s-a putut. 
Ne luau griul, lăsau spinii, 
Pînă i-au gonit vecinii. 
Vecinii din răsărit. 
Feciorii și i-au pornit 
Cu armă de foc și pară 
Pînă ni i_o scos din țară. 
Mulțumim vecinilor 
Pentru pita din cuptor 
Și holda de pe ogor.

Culeasă în com. Sovar- 
na, satul Păpești, raio

nul Baia de Aramă, 
regiunea Craiova



TRAINICA PRIETENIE
ROMÎNO-1UGOSLA VĂ

Vizita pe care delegația guvernului Repu
blicii Populare Romine și a Partidului 
Muncitoresc Romîn a făcut-o în țara 

vecină și prietenă, Republica Populară Federa
tivă Iugoslavia s-a încheiat cu rezultate din 
cele mai bune.

jj^^lncă de Ia sosirea sa pe pămîntul Iugoslaviei, 
BRlegația țării noastre s-a bucurat de o primire 

călduroasă din partea populației. La Belgrad, 
ca dealtfel oriunde au poposit, solii poporului 
rom n au fost înconjurați cu prietenie și salu
tați de populație ca niște oaspeți dragi. Dra
gostea cu care a primit populația iugoslavă pe 
reprezentanții țării noastre este întruchiparea 
simțămintelor frățești pe care le nutrește 
poporul iugoslav față de întregul nostru popor.

Trăinicia legăturilor de prietenie romîno-iu- 
goslave se poate vedea și din documentele sem
nate cu prilejul tratativelor purtate între de'e- 
gația R.P.R și delegația R.P.F. Iugoslavia. 
Astfel, comunicatul comun asupra vizitei dele
gației R.P R. în R.P F. Iugoslavia subliniază 
că pe plan extern cele două țări se stră
duiesc să ajute întăririi păcii în lume și 
dezvoltării unei colaborări internaționale depline. 
In problemele însemnate ale vieții internațio
nale. țările noastre au vederi comune. După 
cum se arată in comunicat, cele două guverne 

^rtși arată convingerea că la sesiunea Adunării
Generale a Națiunilor Unite se va trece neapă
rat la discutarea unor probleme mari care își 
așteaptă rezolvarea. Intre aceste probleme se 
numără recunoașterea drepturilor legitime ale 
• P Chineze de a fi reprezentată în D.N.U., 

alizarea unui acord în problema dezarmării 
și interzicerii armelor atomice și a armei de 
ucidere în masă etc.

Tot mai str nse devin relațiile de prietenie și 
J^țună vecinătate dintre țările noastre. Tradu

cerea în viață a acordurilor încheiate la Bucu
rești, în iunie, cu prilejul vizitei delegației iu
goslave în țara noastră, a făcut să crească co
laborarea economică dintre R.P.R. și R P.F. Iu

goslavia. Tratativele de acum au lărgit această 
elaborate pe toate tărîmurile. A fost semnat 

un acord comercial și de plăți, un protocol 
pentru schimburile de mărfuri pe anii 1957-1960, 
precum și un acord cu privire la colaborarea 
tehnico-științifică. S-a hotărît înființarea unei 
comisii mixte iugoslavo-jromîne care să conducă 
lucrările folosirii resurselor hidroenergetice ale : 
Dunării în sectorul Porților de Fier

Pe tărîm cultural s-a ajuns ia semnarea 
unui acord cu privire la colaborarea culturală 
dintre țările noastre Cunoașterea și apropierea 
dintre popoarele noastre se va continua prin 
lărgirea schimbului de vizite reciproce între 
diferitele organizații și instituții sociale. Intă- ■ 
ririi continue a relațiilor de prietenie dintre | 
popoarele și guvernele țărilor noastre îi va 
sluji și dezvoltarea legăturilor și a colaborării 
între Partidul Muncitoresc Romîn și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, pe baza principi
ilor marxism-leninismului

Documentele semnate, ca și întreaga desfă
șurare a vizitei delegației țării noastre în Iugo
slavia, pun temelie trainică prieteniei și cola
borării frățești romîno-iugosiave. însemnătatea 
istorică a convorbirilor duse de delegațiile celor 
două țări a fost scoasă în evidență și în decla
rațiile tovarășului losip Broz-Tito și tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej. „Atît eu cft și tovarășii 
mei — a declarat președintele Tito — sîntem 
foarte fericiți de felul în care s-au desfășurat 
convorbirile între cele două delegații". La rîn- 
dul său, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a ținut 
să sublinieze : „Rezultatele convorbirilor sint 
deosebit de bune In toate problemele care au 
format obiectul discuțiilor noastre am găsit de
plină înțelegere".

Buni vecini, popoarele romîn și iugoslav își | 
întăresc legăturile de prietenie frățească pen
tru că așa cer interesele lor comune : construi
rea unei vieți noi, socialiste. Prietenia lor fră
țească ajută dezvoltării socialismului în lume, 
păcii și colaborării internaționale.

Agresiunea anglo-franceza 
mpotriva Egiptului

Evenimentele din Orientul 
Apropiat și Mijlociu s-au 
agravat și pun în pericol 

liniștea popoarelor din această 
parte de lume. încâlcind acordu
rile internaționale, fără nici un 
motiv, unități israeliene au ata
cat teritoriul egiptean în zona 
Canalului de Suez. Intre trupele 
invadatoare și forțele armate e- 
giptene. care apără integritatea 
teritoriului țării, se dau lupte.

Atacul trupelor israeliene îm
potriva Egiptului face parte din 
planul uneltirilor unor cercuri 
imperialiste apusene îndreptate 
împotriva Egiptului,

Neîndrăznind să pornească ele 
direct atacul împotriva Egiptu
lui. pentru a-și camufla planul 
lor josnic, cercurile reacționare 
din Anglia și Franța au impins 
Israelul în acest joc periculos. 
Numai la cîteva ore după înce
perea atacului. Anglia și Franța, 
încâlcind prevederile Cartei 
O.N.U., au adresat Egiptului un 
ultimatum în care au cerut „sta
ționarea temporară" a trupelor 
anglo-franceze în zona Canalu

lui de Suez, „Staționarea tem
porară" însemna de fapt ocupa
rea zonei Canalului de Suez, 
încălcarea suveranității statului 
egiptean, cotropirea Egiptului. 
Pregătirile militare si alte mă
suri luate de puterile apusene 
în ajunul atacului trupelor is
raeliene nu lasă nici o îndoială 
că ne aflăm în fața unui plan 
de agresiune pregătit cu grijă 
de acele cercuri colonialiste a 
căror politică a suferit în ulti
mul timp eșecuri răsunătoare 
în Orientul Apropiat și Mijlo
ciu

Ultimele vești primite arată 
că, în urma refuzului guvernu- 
nului egiptean de a accepta 
ultimatumul, forțe militare an
glo-franceze au și declanșat in
vazia asupra Egiptului.

Alături de întreaga opinie pu
blică mondială, poporul nostru 
muncitor cere ca neîntîrziat 
Consiliul de Securitate să ia 
măsurile cuvenite pentru a pune 
capăt provocărilor care primej- 
duiesc pacea în Orientul Mijlo
ciu și în întreaga lume.

relațiilor
Republicilor So- 

fost și rămi ne 
pașnice, a prie- 
între toate sta-

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
TASS transmite:

Baza de nezdruncinat a 
externe ale Uniunii 
vietice Socialiste a 
politica coexistenței 
teniei și colaborării 
tele.

Această politică iși găsește expre
sia cea mai profundă și consecventă 
in relațiile dintre țările socialiste. 
Fiind unite prin idealurile comune 
ale construirii societății socialiste și 
prin principiile internaționalismului 
proletar, țările marii comunități a 
națiunilor socialiste își pot intemeia 
relațiile numai pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectării inte
grității teritoriale, independenței și 
suveranității de stat, neamestecului 
unuia in treburile altuia Aceasta nu 
exclude, ci dimpotrivă presupune o 
strînsă colaborare frățească și intr-a
jutorare între țările comunității so
cialiste în domeniul economic, politic 
și cultural.

Pe această bază, după cel de al 
doiiea război mondial și după nimi
cirea fascismului, s-a format. s-a 
consolidat și și-a demonstrat marea 
forță vitală, orînduirea de democrație 
populară creată intr-o serie de țări 
din Europa și Asia.

Tn procesul instaurării noii orîn- 
duiri și al profundelor transformări 
revoluționare ale relațiilor sociale, au 
existat numeroase dificultăți, sarcini 
nerezolvate și greșeli fățișe, printre 
care și greșeli în relațiile dintre ță
rile socialiste. încălcări și greșeli care 
au făcut să diminueze valoarea prin
cipiului egalității in drepturi în rela
țiile dintre statele socialiste

Congresul al XX-lea al P.C.U.S. a 
condamnat cu toată hotărîrea aceste 
încălcări și greșeli și a trasat sarci
na ca în relațiile sale __ 
țări socialiste Uniunea Sovietică să 
înfăptuiască consecvent 
leniniste ale egalității în drepturi a 
popoarelor Congresul a proclamat 
necesitatea de a se ține seama pe 
deplin de trecutul istoric și de parti
cularitățile fiecărei țări care a pășit 
pe calea construirii unei vieți noi

Guvernul sovietic traduce în viață 
în mod consecvent aceste hotărîri isto
rice ale Congresului al XX-lea, ca-

cu celelalte

principiile

re creează condiții pentru întărirea 
continuă a prieteniei și colaborării in
tre țările socialiste pe baza de neclin
tit a respectării deplinei suveranități 
a fiecărui stat socialist.

După cum au arătat evenimentele 
din ultima vreme, a devenit necesar 
să se facă o declarație corespunzătoa
re cu privire la poziția Uniunii Sovie
tice în ce privește relațiile dintre 
U.R.S.S și celelalte țări socialiste, în 
primul rînd in domeniile economic și 
militar.

Guvernul sovietic este gata să dis
cute împreună cu guvernele celorlalte 
state socialiste măsuri care sa asigure 
dezvoltarea și întărirea continuă a le
găturilor economice dintre țările so
cialiste spre a se înlătura orice posi
bilitate de încălcare a principiului su- 

................... al avantajului 
drepturi in

să se extin-

veranității naționale, 
reciproc și egalității în 
relațiile economice

Acest principiu trebuie 
dă și asupra consilierilor. Se știe că 
în perioada inițială a formării noii o- 
rînduiri sociale, la cererea guvernelor 
țărilor de democrație populară, Uniu
nea Sovietică a trimis în aceste țări 
un număr de specialiști ai săi — ingi
neri, agronomi, lucrători științifici, 
consilieri militari. In ultima perioadă 
guvernul sovietic a ridicat în repetate 
rinduri în fața statelor socialiste pro
blema rechemării consilierilor săi.

Intrucit în prezent, în țările de de
mocrație populară există cadre na
ționale calificate în toate domeniile 
construcției economice și militare, gu
vernul sovietic consideră că trebuie să 
examineze de urgență împreună cu 
celelalte state socialiste problema uti
lității rămînerii pe viitor în aceste 
țări a consilierilor U.R.S.S.

In domeniul militar o bază impor
tantă a relațiilor dintre Uniunea So
vietică și țările de democrație popu
lară este Tratatul de la Varșovia prin 
care semnatarii lui și-au asumat obli
gații politice și militare corespunză
toare printre care și obligația de a 
lua „de comun acord măsurile nece
sare pentru întărirea capacității lor 
de apărare, pentru a apăra munca 
pașnică a popoarelor lor, a garanta 
integritatea granițelor și teritoriilor 
lor și a asigura apărarea împotriva 
unei agresiuni posibile"

Se știe ca m conformitate cu Tra
tatul de la Varșovia și cu acordurile 
guvernamentale in republicile Un
gară și Romînă se află unități sovie
tice. In Republica Polonă, unitățile 
sovietice se află în baza acordului de 
la Potsdam intervenit între cele pa
tru puteri și în baza Tratatului de la 
Varșovia.

In celelalte țări de democrație 
populară nu există unități militare 
sovietice.

In vederea asigurării securității 
reciproce a țărilor socialiste, guver
nul sovietic este gata să examineze, 
împreună cu celelalte țări socialiste— 
participante la Tratatul de la Varșo
via problema trupelor sovietice aflate 
pe teritoriile țărilor mai sus mențio
nate.

în această chestiune guvernul so
vietic pornește de la principiul gene
ral că staționarea trupelor unui anu
mit stat — participant la Tratatul de 
la Varșovia — pe teritoriul unui alt 
stat — participant la Tratatul de la 
Varșovia — se înfăptuiește în baza 
înțelegerii dintre toate țările partici
pante la tratat și numai cu consim- 
țămîntul acelui stat pe a! cărui teri
toriu, la cererea sa. sînt staționate 
sau vor fi staționate aceste trupe.

Guvernul sovietic consideră necesar 
să facă o declarație în legătură cu 
evenimentele din Ungaria. Desfășura
rea evenimentelor a arătat că oa
menii muncii din Ungaria care au 
realizat un mare progres pe baza 
orînduirii democrat-populare, pun în 
mod just problema necesității lichi
dării lipsurilor serioase existente în 
domeniul construcției economice, al 
ridicării continue a bunei stări mate
riale a populației, al luptei împotriva 
denaturărilor birocratice din aparatul 
de stat. La această mișcare justă și 
progresistă a oamenilor muncii s-au 
alăturat însă rapid forțele reacțiunii 
întunecate și ale contrarevoluției care 
încearcă să folosească nemulțumirea 
unei părți a oamenilor muncii pentru 
a submina bazele orînduirii 
crat-populare din Ungaria și 
taura în această țară vechile 
capitalisto moșierești.

Guvernul sovietic ca și

demo- 
* reins- 
rinduieli

întregul

ale 
în 
îi

popor sovietic regreta profund că 
desfășurarea evenimentelor din Un
garia a dus la vărsări de singe.

La rugămintea guvernului popular 
ungar, guvernul sovietic și-a dat 
consimțămîntul la deplasarea in Bu
dapesta a unor unități militare so
vietice pentru a ajuta armata popu
lară ungară și autoritățile ungare să 
instaureze ordinea în oraș.

Avînd în vedere că staționarea pe 
viitor a unităților militare sovietice 
în Ungaria poate servi ca pretext 
pentru o și mai mare agravare a si
tuației. guvernul sovietic a dat ordin 
comandamentului său militar să re
tragă unitățile militare sovietice din 
orașul Budapesta imediat ce acest 
lucru va fi considerat necesar de că
tre guvernul ungar.

Tn afară de aceasta, guvernul so
vietic este gata să înceapă tratativele 
corespunzătoare cu guvernul Repu
blicii Populare Ungare și cu ceilalți 
participanți la Tratatul de la Varșo
via, în problema menținerii trupelor 
sovietice pe teritoriul Ungariei.

Apărarea cuceririlor socialiste 
Ungariei democrat-populare este 
acest moment obligația principală 
sfîntă a muncitorilor, țăranilor inte
lectualilor, a întregului popor mun
citor ungar.

Guvernul sovietic își exprimă con
vingerea că popoarele țărilor socialis
te nu vor permite forțelor reacționare 
externe și interne să zdruncine bazele 
orînduirii democrat-populare. cuceri
tă și consolidată prin lupta plină de 
abnegație și prin munca muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor fiecărei țări. 
Ele vor depune toate eforturile pentru 
ca, lichidind toate piedicile care stau 
în calea întăririi continue a bazelor 
democratice, a independenței și su
veranității țărilor lor, să dezvolte pe 
viitor bazele socialiste ale fiecărei 
țări, economia și cultura fiecăreia, 
pentru creșterea continuă a bunei 
stări materiale și a nivelului cultu
ral al tuturor oamenilor muncii ; ele 
vor întări unitatea frățească și aju
torul reciproc între țările socialiste 
pentru întărirea măreței cauze a 
păcii și socialismului.

30 octombrie 1956



Secretarul sfatului popular al comunei Bohotin, 
raionul Huși, tovarășul Asăvoaiei Alea., in loc 
să țină evidența insămințărilor, se ține mai mult 
de băut.

Acum, cînd semănatul e
în toi,

El dă cu grijă cepuri la

In loc de situație concretă 
El dă procente scoase 

din

Și-acum un an la fel a 
procedat 

Fiindcă-i plăcea mereu 
să umble

De-i merge azi flașneta, 
buclucașa, 

Pe unde-o scoate mai 
tîrziu

Noi i-amintim — pre
cum a zis poporul —

Povestea cea cu apa și

PETRE POPA 
și ST. BALACIU

(După o corespondență trimisă
de CHIRILA AXINTE)

Mîrțoagele
Dedicată celor patru 

tractoare trimise de 
S.M.T. Holboca, regiunea 
Iași, pe tarlaua întovără- 
șiților din Vorovești.

Nechezau pe drum avan. 
Puși pe nu știu ce isprăvi, 
Ca-n povestea c-un talan 
întremat cu jar din tăvi.
Tractoriștii trag de zor 
Din dirlogii de metal, 
Că-i zărești in goana lor 
Cînd in vale, cind pe deal.
Au ajuns Ia cimp — și-acum 
Se reped în brazdă toți;
După ei, prin nori de fum, 
Țin-te nene, dacă poți I
Alergînd în trap grăbit, 
Au arat cit au arat 
Cind, pe unul l-a picnit 
Brusc, o criză de ficat
Următorul simte că 
Cei vreo douăzeci de cai, 
De vreun ceas se-mpiedică, 
Zmiorcăind a guturai.
Nici al treilea harmăsar 
Nu s-arată mai focos : 
II încinge un pojar 
Și, gemînd, se lasă jos.
Stau acuma toți pe loc
Să-i repare meșter-strică 
Dar mecanicul „cioc-poc“ 
Nu-i urnește nici de frică.
Doar al patrulea, greoi 
Ca plăvanii cei molii, 
Strigă vesel inapoi :
— Na! Acuma sint întîi f

ST. FILIP

ȚEPI
in comuna Cristian, 

raionul Sibiu, s-a con- 
stru.t o baie comunală de 
mai bine de cinci ani. 
Saia nu funcționează 

ci acum pe motivul că 
ar fi spartă o țeava.

La sfatul popular se tot amină 
Problema băii din comună. 
Deci, baia asta, să se știe, 
Se scaldă in... birocrație.

*
La cooperativa de con

sum din comuna Cris
tian, raionul Sibiu, res
ponsabilul magazinului, 
„dom’ Matei”, cum îi 
place să i se spună, nu 

respectă orarul.
La cooperativă-n față 
Șed de dis-de-dimineață 
Zeci de oameni cu obidă 
Așteptind să se deschidă. 
Dar vedeți că dom’ Matei. 
Nu prea are „bai" de ei. 
Ci deschide cum i-e vrerea: 
Are cheia și... puterea 1 • ►

Trecui în.r-o dim.neață 
prin Silistraru, sat din 
părțile Brăilei. Intrînd 

în curtea colectivei, mare 
mia fost mirarea de cele 
ce-mi văzură ochii. Mai întîi 
și-ntîi, nici vorbă de însămjn- 
țări. Unii meștereau ceva la un 
grajd, alții la o sanie. Socotito
rul se ciorovăia cu un briga
dier să-i dea oameni să curețe 
sobele pentru iarnă, iar într-o 
remiză vreo cîțiva bocăneau la 

niște unelte. Și toate astea se 
făceau (culmea!) chiar sub 
ochii și sub conducerea ditamai 
președintelui Sandu Negraru. 
Ba, unde mai pui că vreo cîțiva, 
care lucrau la o magazie, se 
mai și cinsteau cu cîte un pă
hăruț de negru vîrtos.

— Ăștia au luat-o cu dușca 
de dimineață, ca să le meargă 
bine toată ziua — îmi zic. Las’ 
că o să-i scutur eu nițel în nu
mele campaniei, de-o să le 
meargă fulgii.

Zis și făcut. Mă gîndii eu ce

< ►

Un nor de praf și un nor de ploaie 
Se-ntllniră-ntr.o vale ca o copaie. 
Norul de praf strigă; — Te-nfrunt I 
Și se năpusti fără alt amănunt.

înfruntarea
1»

Ciocnirea lor, prevăzută ca strașnică,
A fost pin’ la urmă cit se poate de pașnică. 
Ploaia dădu să bea arăturilor,
Spălă iarba și frunza pădurilor,

Pe copiii-ntilniți ii spălă pe față, 
Și cind totul sclipi de curățenie și viață 
Se-ntoarse spre norul de praf, inapoi. 
Praful, de mult se făcuse noroi.

HORIA ARAMA

' >

< ►

< ►

Q

mă gîndii și numai ce mă în
dreptai spre colțul dinspre cîmp 
al ogrăzii. Aici, dădui de trac- 
torista Danu Stela. Ii dădui bi
nețe, o-ntrebai de sănătate, 
sporovăirăm de una, de alta, 
și-apoi o luai, dintr-o dată, din 
scurt :

— Ia ascultă, de ce nu lu
crezi ?

— Eu, nea Ilie ? I-auzi vor
bă I — se miră fata.

— Aha, va să zică mă și cu

noști. O să ne cunoaștem noi 
mai bine. Suie repede pe trac
tor și dă-i drumul spre cîmp.

O văd pe fată că rîde.
— Vrei să faci o plimbare 

de dimineață, nea Ilie? Dacă 
ții, hai să mergem, că pînă la 
tarla e o palmă de loc.

Pornirăm. Pe drum, mă gîn- 
deam: „Am să le arăt eu lor 
că nu-i de glumit cu campania. 
O să le trag vreo două-trei 
brazde, să le fac poftă. Și-apoi, 
pofta vine mîncînd... Or s-o 
termine singuri”. I

— Mai mergem, nea Ilie ? — 
mă-ntrebă tnactorista. — Am a- 
juns Ia capătul tarlalei.

— Cum? Nu se poate! Un- 
de-i porumbiștea, unde-i miriș
tea, unde-i...?

— Să fii dumneata sănătos, 
nea Ilie ! Am terminat de mijit 
și cu porumbiștea și cu tot 
După cum vezi, griul a și ră
sărit.

— Așa ? Care va să zică.,^
— Care va să zică, ai 

să ne faci nouă o poznă și cBb 
colo... ți-ai făcut-o singur.

Ce era să mai zic ?
De data asta, am înghițit eu 

gălușca. X
ILIE POZNAȘII

SCHIMB: baie comunală, cu 
tot confortul.

Din motive de neglijență are 
de toate. Are și geamuri... spar
te Are și aspect... de casă pără
sită I

Doritorii se vor adresa sfatu
lui popular al comunei Țintea, 
regiunea Ploești, căruia nu i ar 
strica de loc un. . duș 1

CAUT: simțul răspunderii pe 
care 1 am pierdut de mult, 
fiindcă îi dau zor mai mult cu... 
paharul, împreună cu bunii mei 
prieteni Ion Zăvoianu și Ion 
Vătuiu. Pontajul muncitorilor îl 
fac după anumite „criterii”: un 
pahar de țuică (pentru prie
teni), o vorbă bună (pentru 
rude) etc... Adresa: Traian Va- 
siliu, responsabilul uscătoriei de 
prune a cooperativei din comu
na Vintilă-Vodă, regiunea Plo
ești.

All'll/"'
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CțT.E ZIULICA BUNĂ DE MUNCA 
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SCOT TAURUL PiN
> GRAJD
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